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1. TURVALLISUUSOHJEET 

 
Ole hyvä ja tutustu huolellisesti käyttö ja turvallisuusohjeisiin.  
 
 
Turvallisuussymbolien merkitys 
 

 
Huomio! Vaara! 

 
Matkustajan kuljettaminen kielletty. 

 
Käytä asianmukaisia ajovarusteita. 

 

Älä käytä laitetta huumaavien ai-
neiden vaikutuksen alaisena. 

 
Ei tieliikennekäyttöön.   

 
 

• Noudata käyttö- ja turvallisuusohjeita. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa aiheuttaa vaarati-
lanteen tai johtaa laitteiden vaurioitumiseen. 

• Mönkijällä ei saa koskaan ajaa yleisellä tiellä. Ota huomioon viranomaismääräykset ja –
lait ajoneuvoa käytettäessä. 

• Säilytä virta-avain turvallisessa paikassa välttääksesi laitteen luvattoman käytön. 
• Älä koskaan anna lapsen käyttää laitetta yksin.  
• Max. kantavuus 80 kg. Älä ylitä sallittua kuormitettavuutta. 
• Älä koskaan kuljeta matkustajaa. Satulalla oleva lisätila on tarkoitettu ajajalle ajokin hal-

lintaan tarvittavaan liikkumiseen. 
• Tarkasta ajoneuvo aina ennen liikkeellelähtöä. 
• Käytä aina hyväksyttyä kypärää ja ajokelin vaativia suojaavia ajovarusteita. 
• Huolehdi tukevasta ajoasennosta. Pidä kädet ja jalat niille varatuilla paikoilla. 
• Sammuta moottori tankkauksen ja öljyntäytön ajaksi. Jos polttoainetta tai voiteluöljyä va-

luu moottorin päälle, puhdista moottori huolellisesti.  
• Sammuta moottori ennen huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta. 
• Kuljetettaessa: Tyhjennä polttoainesäiliö 
• Puhdista mönkijä säännöllisesti liasta ja esim. ajokkiin tarrautuneesta kasvillisuudesta. 
• Älä koske moottorin kuumiin osiin käytön aikana tai välittömästi käytön jälkeen. Anna 

koneen jäähtyä ennen varastointia tai huoltotoimenpiteitä. 
• Älä koskaan käytä laitetta suljetuissa tiloissa. Moottorin pakokaasut ovat erittäin myrkylli-

siä hengitettynä. 
• Älä käytä laitetta, joka ei ole säädetty tai koottu oikein. Älä myöskään käytä laitetta, jonka 

rakenne on vaurioitunut tai muuten puutteellinen. 
• Älä muuta laitteen rakennetta. Rakenteen muuttaminen alkuperäisestä voi aiheuttaa vaka-

van vaaratilanteen ja mitätöi takuun. 
• Älä käytä laitetta väsyneenä, päihtyneenä tai sairaana ollessa 
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2. HALLINTALAITTEET 

Virtalukko 

Virtalukossa on kaksi asentoa 

1. Virta pois (     ) 
2. Virta päällä (    ) 

- Avainta ei voida poistaa asennossa 2. 

- Älä jätä avainta ”virta päällä” –asentoon ajon jälkeen, sillä akku voi tyhjentyä nopeasti.  

                                                                     6                   7 

Vasen kädensija   5 

1. Käynnistysnappi   4 
2. Sammutuskytkin 
3. Ajovalonvaihtokytkin  3 
4. Valokatkaisin 
5. Takajarrukahva   2 
6. Takajarrun lukitsin 
7. Jarrunestesäiliö   1 

 
• Moottori käynnistetään sähkökäynnistimen napilla  
• Moottori voidaan sammuttaa painamalla sammutuskytkin (      ) asentoon. Uudelleenkäyn-

nistys on mahdollista vasta, kun sammutuskytkin on palautettu ajoasentoon (      ). Suosi-
teltavampaa on sammuttaa moottori kääntämällä virta-avain off –asentoon, tällöin myös 
ajovalot sammuta eikä akku pääse tyhjenemään. 

• Taka-akselilla sijaitseva nestetoiminen levyjarru toimii jarrukahvaa puristamalla. Huoleh-
di, että jarrunestesäiliössä on riittävästi jarrunestettä. 

Oikea kädensija 

8. Kaasuvipu 
9. Kaasuvivun liikkeenrajoitin 
10. Etujarrukahva 
11. Etujarrun lukitsin 

 
• Kaasua säädetään kaasuvivun liikkeellä. Ajaessa pidä 

kahvasta tukevasti kiinni ja paina kaasuvipua oikean 
käden peukalolla.                                                                     

                                                                                                                        8        9        10    11 
• Jos mönkijällä ajoa vasta harjoitellaan, on suositeltavaa käyttää vain osaa moottorin tehois-

ta. Tällöin voidaan kaasuvivun rajoittimella sallia vain osa kaasun liikkeestä. Avaa luki-
tusmutteri ja säädä haluamasi rajoitus. Lopuksi kiristä lukitusmutteri.  

• Seisontajarru kytketään puristamalla jarrukahvaa ja painamalla lukitsin ala-asentoon. Pu-
ristamalla jarrukahvaa uudelleen voidaan seisontajarru vapauttaa. 
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ETURENKAIDEN MEKAANINEN RUMPUJARRU 
 
Etujarruvivun liikkeen välystä, ennen kuin jarru kytkeytyy päälle, kutsutaan vapaaksi välykseksi. 
Etujarruvivun päästä mitattuna vapaan välyksen tulee olla 10-20 mm. 

1. Välystä säädetään etujarruvaijereiden säätöpulteilla. 
2. Paina jarrua useamman kerran ja tarkista renkaan vapaa pyörintä jarruvivun vapauttamisen 

jälkeen. 
On pidettävä mielessä, että jarruvivun, jarrun varren ja kiinnikkeiden tulee olla moitteettomassa 
kunnossa. 
 
KAASUKAHVAN KÄYTTÖ 
 

1. Tarkista kaasukahvan tasainen kääntyminen täysin aukinaisesta asennosta kokonaan suljet-
tuun asentoon myös molemmista ohjauksen maksimiasennoista. 

2. Mittaa kaasukahvan vapaa välys, normaali välys on noin 2-6 mm. Vapaata välystä sääde-
tään avaamalla lukitusmutteria ja säätämällä sitä kääntäen. 

Vaihteet 

Mönkijässä on 3-vaihteinen puoliautomaatti vaihteisto varustettuna pakilla. Liikkeelle lähdettäessä 
tai vaihdettaessa keskipakokytkin kytkee vedon kierrosten noustessa riittävän korkealle. Vaihtei-
den vaihto tapahtuu vaihdepolkimella. Kaasu on vapautettava aina vaihteita vaihdettaessa! 

HUOM! Pakki kytkeytyy päälle vasta kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt. 
 

 
 

 

 

 

Vaihdekaavio
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TARKASTUKSET ENNEN AJOA 

 
VAROITUS! Ennen käyttöä tarkasta laitteen kaikki ruuvit sekä liitokset ja kiris-
tä tarvittaessa. Varmista myös, että kaikki letkut ja johdot kulkevat turvallista 
reittiä. Varmista että kaasu ja jarru toimivat moitteettomasti ohjauksen kaikissa 
asennoissa. 

 

Moottoriöljy 

Tarkasta moottoriöljyn määrä. Katso ohjeet luvusta 5 ”Hoito ja huolto”. 
 

HUOM.! MÖNKIJÄT TOIMITETAAN SISÄÄNAJO-
ÖLJYLLÄ, VAIHDA VOITELUÖLJY VIIDEN AJO-
TUNNIN JÄLKEEN. 
 

Valmistaja suosittelee SAE 10W-40 moniasteöljyä. Huomaa, että voi-
teluaineen valinnassa täytyy ottaa huomioon käyttöympäristön lämpö-
tila. Valitse käytettävän voiteluöljyn SAE-viskositeetti oheisen taulu-
kon mukaisesti. Hävitä vanha öljy asianmukaisesti. 
 

Päivittäiset tarkastukset 

Tarkasta kaikki ruuvit ja liitokset. Kiristä tarvittaessa. 
 
Poltto- ja voiteluaineet 

• Tarkasta polttoaineen määrä. Käytä polttoaineena ainoastaan lyijytöntä bensiiniä.  
• Jos moottori on ollut pitkän ajan käyttämättömänä, bensiini saattaa olla vanhentunutta. 

Tällöin tyhjennä säiliö ja korvaa vanhentunut bensiini uudella. 
• Tarkasta moottoriöljyn määrä. 

 
Ohjaus 

• Tarkasta liikkeen tasaisuus ja rajat. 
• Varmista, ettei ohjauksessa ole väljyyttä. 

 
Jarrut 

• Tarkasta jarrukahvan liikerata ja vaijereiden kunto. 
• Tarkasta jarrunesteen määrä. 

 
Renkaat 

• Tarkasta ilmanpaineet. 
• Varmista, ettei renkaissa ole repeämiä tai muita rikkoontumia. 

 
 
 



DAR0909   

7 

3. AJO-OHJEET 

 
VAROITUS! 
 
Ennen käyttöä on otettava huomioon ja tiedostettava se, että moottoriajoneuvon 
käyttöön liittyy aina riskejä, joita ei täysin voida sulkea pois. 
 

HUOM.! Laiteella saa kuljettaa ainoastaan yhtä henkilöä, EI matkustajia. Max. 
kantavuus 75 kg. 
 

Turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää motorisoidulla ajoneuvolla ajettaessa.  
Mönkijän nopeus on aina sovitettava ajajan kyvyn mukaiseksi.  
 

VAROITUS! Muista aina vapauttaa kaasu ennen vaihteen vaihtamista, muutoin 
seurauksena voi olla moottorin tai voimansiirron rikkoutuminen. Liikkeellelähdön 
tulee tapahtua ainoastaan 1. vaihteella. 

Käynnistäminen 

Ennen käynnistämistä varmista, että: 
• Vaihde on vapaalla, jolloin ohjaustangon keskellä sijaitseva vihreä vapaavalo palaa. 
• Sammutuskytkin on keskellä ajoasennossa (     ) ja lukitus poistettu (kts. huomautus). 

 
HUOM.! Sammutettaessa pysäytyskytkin lukittuu sammutus asentoon. Vapauta 
lukitus asettamalla pysäytyskytkin ajoasentoon ja painamalla sitä sisäänpäin. 

 
• Käännä virta-avain ”virta päällä”-asentoon. 
• Käännä kaasuttimen rikastinvipu rikastusasentoon. 
• Paina kaasuvipua hieman.  
• Pidä takajarrukahva alas painettuna. 
• Paina sähkökäynnistimen nappia 2-5 sekunnin 

ajan, jolloin moottori käynnistyy. 
• Kun moottori käynnistyy, anna rikastimen olla 

hetken aikaa rikastusasennossa. 
• Jos moottori on vielä lämmin edellisen ajon 

jäljiltä, rikastinta ei tarvitse käyttää.  
Rikastinvipu 

 
VAROITUS! Älä käytä sähkökäynnistintä yhtäjaksoisesti viittä sekuntia kauempaa. 
Käynnistin ja johtosarja voivat vioittua. Jos moottori ei käynnisty useamman yri-
tyskerran jälkeen, pidä 10 minuutin tauko ylikuumenemisen välttämiseksi. Tarkasta 
toiminta luvun 7 ” vianetsintä” –mukaan. 
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4. HOITO JA HUOLTO 

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

Suorita määräaikaishuollot oheisen taulukon mukaisesti. Jos mönkijä joutuu jatkuvasti tavallista 
suuremmalle rasitukselle, huollot on tehtävä taulukon määräaikoja useammin. 
 

Toimenpide 3 kk 
12 kk 
kausi 

Yleisvoitelu. x x 
Ilmansuodatin elementin tarkastus sekä tarvittaessa puhdistus. x x 
Renkaiden kunnon ja kulutuspinnan määrän (minimi 2 mm) tarkastus. x x 
Ohjauksen toiminnan tarkastus. x x 
Kaasuvaijerin kunnon tarkastus. x x 
Polttoaineletkujen kunnon tarkastus. x x 
Jarrujärjestelmien tarkastus. x x 
Tyhjäkäynnin tarkastus ja tarvittaessa säätö.  x 
Sytytystulpan vaihto.  x 
Moottorin voiteluöljyn vaihto. x x 
Ketjun ja rattaiden voitelu x x 
Moottorin pulttien ja muttereiden kireyden tarkastus. x x 
Rungon pulttien ja muttereiden kireyden tarkastus. x x 
Jousituksen toiminnan tarkastus  x 

3 kk = 3 kk:n välein 12kk/kausi = 12 kk:n välein tai aina ajokauden alussa 

HUOM! Jarrunesteen vaihto 2 vuoden välein. 

Istuimen irrotus 

Irrottamalla istuin tietyt huoltotoimenpiteet sujuvat helpommin ja nopeammin. 
• Vedä penkin alla olevaa lukitusvipua taaksepäin ja samanaikaisesti nosta 

penkkiä. 

Ilmansuodattimen tarkastus 

Likainen ilmansuodatin lisää ilmanvastusta ja siten vähentää moottorin tehoa sekä lisää polttoai-
neen kulutusta. Jos mönkijällä ajetaan hyvin pölyisissä olosuhteissa, tarkasta ilmansuodattimen 
kunto useammin kuin mitä huoltotaulukossa on neuvottu. 

• Irrota ilmansuodatin elementti. 
• Puhdista suodatin paineilmalla. 
• Mikäli suodatin on tukkeutunut tai vioittunut vaihda se uuteen. 

 
VAROITUS! Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmansuodatinta, sillä se voi aiheut-
taa vakavia moottorivaurioita 
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Moottoriöljyn tarkastus ja vaihto 

Käytä moottoriöljynä vain suositeltuja öljylaatuja (katso luku 3 ”Tarkastukset ennen ajoa”). 
Määrän tarkastus: 

• Tarkasta öljyn määrä moottorin kyljessä olevasta pinnanilmaisimesta (A). Pinnan tulee olla 
merkittyjen rajojen välissä. Tarvittaessa lisää öljyä. Älä ylitäytä säiliötä. 

Moottoriöljyn vaihto 
• Aseta mönkijä tasaiselle maalle niin, että moottori on vaakasuorassa. 
• Käytä ensin moottori lämpimäksi.  
• Sammuta moottori, avaa pohjaproppu (B) ja valuta vanhat öljyt avoimeen astiaan. 
• Kiinnitä pohjaproppu ja lisää öljy täyttöaukosta (C).  

 
Hävitä jäteöljy määräysten mukaisesti. 
 

 

      
 
(A) Pinnanilmaisin (B) Pohjaproppu  (C) Täyttöaukko 
  (moottorin alapuolella) 



DAR0909   

10 

Ketjujen tarkastus ja huolto 

Ketjun käyttöikä riippuu asianmukaisesta voitelusta ja säädöstä.  

• Heikkotasoinen huolto voi johtaa ketjun ja hammaspyörien ennenaikaiseen kulumiseen tai 
vaurioitumiseen. ketjun tarkistuksen ja voitelun tulee kuulua ajoa edeltävään tarkastuk-
seen. Huolto on suoritettava useammin, jos sillä ajetaan poikkeuksellisen pölyävillä tai lie-
juisilla maaperillä. Käytä kaupasta saatavaa ketjujen voiteluainetta ensisijaisesti. Voitele 
kukin niveljatkos niin että aine tunkeutuu nivellevyjen ja vetorullaston väliin. 

 
Tarkastus 
 

• Sammuta moottori avaimesta ja jätä se off -asentoon sekä laita vaihde vapaalle, nosta perä 
luotettavasti ylös niin että takapyörät pääsevät vapaasti pyörimään.  

• Tarkista ketjun välys siten että, paina käsin hammaspyörien välillä olevaa ketjun keskiosaa 
jossa n. 10- 15 mm pystysuuntainen liike on mahdollinen. Pyöräytä pyörää ja toista sama 
koko ketjun matkalta. Säädä tarvittaessa. 

• Tarkista hammaspyörien piikit ja ketju sekä katso ettei niissä ole vaurioita, vaihda tarvitta-
essa. Älä koskaan käytä uutta ketjua kuluneiden hammaspyörien kanssa. 

 
Varoitus! 

 
• Ketjun lukko pitää asentaa niin että ketjulukon umpipää on 

pyörimissuuntaan. 
 
 
 
 
 
SÄÄTÖ 

• Löysää lukituspultit (A) 4 kpl. 
• Säädä ketju oikeaan kireyteen säätömuttereilla (B). 
• Kiristä lukituspultit ja tarkista kireys uudelleen.  

 
 
 
 
 
                    (A) 
 
 
 
           (B) 
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Sytytystulpan vaihto 

Sytytystulpan malli NKG C7HSA. 
• Irrota vanha tulppa (vain moottorin ollessa kylmä). 
• Säädä uuden tulpan kärkiväli välille 0,6-0,7mm. 
• Tulpan oikea kiristysmomentti on 12 – 15 Nm. Älä kiristä liikaa! 

Joutokäynnin säätö 

• Käytä moottori lämpimäksi. 
• Koneen käydessä säädä tyhjäkäyntiruuvista (T) joutokäynti välille 1500 

– 1600 kierr./min.  
 

Akku 

Sähköjärjestelmän vaurioitumisen vaara: älä irrota akkua, kun moottori on 
käynnissä. Akkuneste sisältää happoa: vältä sen joutumista iholle, silmiin tai 
vaatteisiin. Mikäli sitä joutuu iholle tai vaatteisiin, huuhdo runsaalla vedellä ja 

hakeudu lääkäriin. Älä aseta ajoneuvoa liian kallelleen, koska akkunestettä saattaa vuotaa. 
Älä vie akkua avotulen tai kipinävaaran alueelle: räjähdys- tai palovaara. 
 
- Kiinnitä akun kaapelit oikeinpäin. Vakavien vaurioiden riski. 
- Hävitä käytetty akku määräysten mukaisesti. 
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5. TALVISÄILYTYS TAI MUU PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 

 
Huom.! On tärkeää suorittaa tietyt huoltotoimenpiteen ennen varastointia, jotta lait-
teesi säilyy käyttökunnossa! 

Ennen säilytystä 

Suorita seuraavat toimenpiteet aina ennen talvivarastointia tai muuta pitkää varastointijaksoa. 
• Puhdista mönkijä perusteellisesti liasta. 
• Vaihda moottoriöljyt ohjeen mukaan. 
• 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. 
• Pyöräytä moottoria käynnistimellä muutaman kerran, jolloin öljy leviää moottoriin. 
• Asenna sytytystulppa paikoilleen. 
• Irrota akku. Säilytä akku lämpöasteiden puolella olevassa varastossa ja huolehdi sen kun-

nosta.  
• Täytä renkaat normaaliin paineisiin. 
• Käsittele kaikki muovi- ja kumiosat niiden suojaukseen tarkoitetuilla aineilla. Suojaa maa-

laamattomat pinnat ruosteenestoaineilla ja maalatut pinnat autovahalla. 
• Säilytä laite kuivassa paikassa. 

Säilytyksen jälkeen 

Suorita seuraavat toimenpiteet säilytyksen jälkeen. 
• Puhdista laite huolellisesti. 
•  Kiinnitä akku paikoilleen. 
• Irrota sytytystulppa. Pyöräytä moottoria käynnistimellä muutaman kerran, jolloin ylimää-

räinen öljy poistuu moottorista. 
• Tarkista sytytystulpan kunto. Asenna tulppa takaisin paikoilleen. 
• Tarkista koko laitteen kunto. Valmistele laite käyttöä varten. 
• Ennen ajoa suorita kaikki luvun 3, ”Tarkastukset ennen ajoa” toimenpiteet. 
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6. VIANETSINTÄ 

HÄIRIÖ MAHDOLLINEN SYY KORJAAVA TOIMENPIDE 
Virheellinen menettely Noudata käyttöohjeita 
Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
Nokea sytytystulpassa Puhdista ja tarkasta sytytys-

tulppa 

Moottori ei käynnisty tai sam-
muilee 

Polttoaineensuodatin tukossa Puhdista tai vaihda suodatin 
Väärä rikastinvivun 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 sytytys-
tulppa 

Moottori savuttaa  Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
 
 

7. TEKNISET TIEDOT 
 

Moottorityyppi 4-tahti, OHV, ilmajäähdytteinen 

Vaihteisto 
3-nopeuksinen puoliautomaatti, 
peruutusvaihde 

Sytytys elektroninen 
Polttoaine  lyijytön bensiini 
Iskutilavuus   107 cm3 
Puristussuhde 9:1 
Suurin teho  5,0 Kw / 6,4 hv / 8000 rpm 
Suurin vääntö 6,9 Nm / 5000 rpm 
Polttoaine säiliö 3,8 L 
Moottorin öljytilavuus 0,8 L 
Etu-/takarenkaat 19x7-8/18x9,5-8 
Rengaspaine     n. 1,0 bar 
Huippunopeus enintään 65 km/h 
Mäennousukyky > 15° 
Kantavuus 75 kg 
Tyhjäpaino 106 kg 
Etu-/takajarrut rumpu-/levyjarrut 
Käynnistys sähkökäynnistys 
Sytytystulppa NGK C7 HSA 
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8. TAKUU 

Ajoneuvon moottorille, vaihteistolle, voimansiirrolle sekä sähköjärjestelmille myönnetään takuu 
materiaali tai valmistusvirheiden osalta. Takuuaika on 3 kuukautta. Takuun piiriin ei sisälly: 

 
• Käyttöönoton jälkeen havaitut viat rungossa, kuoriosissa, pinnoissa tai varusteissa. 
• Normaalista kulumisesta, ylikuormituksesta, huollon laiminlyönnistä tai ohjeiden tai 

määräysten vastaisesta käytöstä aiheutuneet vahingot 
• Törmäyksestä, putoamisesta tai vastaavasta ulkoisesta syystä aiheutuneet vahingot 
• Ammattimainen käyttö, kuten vuokraustoiminta sekä kilpailutoiminta. 
• Kuljetus, kuljetusvahingot tai muut välilliset kustannukset 

 
Takuun piiriin kuulumattomien osien virheet, puutteet ja vauriot korvataan ainoastaan ennen lait-
teen käyttöönottoa. Laitteen ja sen varusteiden kunto tulee tarkastaa, ja puutteista ilmoittaa ennen 
käyttöä. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 

 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.                                                   

 


