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TURVALLINEN AJO 
 
VAROITUS! 
Ajoneuvolla ajaminen vaatii erityistä huomiota oman turvallisuuden varmistamiseksi. Perehdy ajoon 
liittyviin vaatimuksiin ennen ajoa. 
 
VAROITUS! 
Ajajan iästä riippumatta on laitteen pysäyttäminen opeteltava niin, että se onnistuu myös yllättävissä 
tilanteissa. Ensisijainen vastuu laitteen käytöstä on aina aikuisella. Ennen käyttöä on otettava 
huomioon ja tiedostettava se, että moottoriajoneuvon käyttöön liittyy aina riskejä, joita ei täysin voida 
sulkea pois. 
 
TURVALLISUUSOHJEITA 
 

1. Ajoneuvoa käyttävän on ymmärrettävä täysin kaikki tämän käyttöoppaan sisältö ennen ajoneuvolla 
ajoa. 

2. Tämä ajoneuvo on tarkoitettu VAIN YHDELLE KÄYTTÄJÄLLE. (Älä koskaan kuljeta 
matkustajaa) 

3. AINOASTAAN MAASTOAJOON. Tämä ajoneuvo on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan 
tasaisessa ja esteettömässä maastossa. 

4. Ajoneuvolla ajaminen yleisillä teillä on kiellettyä. 
5. Älä koskaan käytä alkoholia tai huumaavia aineita ennen ajoneuvon käyttöä tai sen käytön aikana. 

Älä aja ollessasi sairaana. 
6. Säilytä turvallinen välimatka ajoneuvosi ja muiden maastoajoneuvojen välillä. 
7. Älä aja ajoneuvoa koskaan, ellei sitä ole säädetty ja huollettu kunnolla. 
8. Älä salli lasten käyttää ajoneuvoa. 
9. Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa. Pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidia (CO). 
10. Älä kosketa mitään moottorin osia tai äänenvaimenninta ajon aikana tai sen jälkeen, koska ne ovat 

hyvin kuumia. 
11. Tarkasta ajoneuvo aina ennen liikkeellelähtöä. 
12. Huolehdi tukevasta ajoasennosta. Pidä kädet ja jalat niille varatuilla paikoilla. 
13. Sammuta moottori tankkauksen ja öljyntäytön ajaksi. Jos polttoainetta tai voiteluöljyä valuu 

moottorin päälle, puhdista moottori huolellisesti. 
14. Sammuta moottori ennen huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta. 

 
 
SUOJAVARUSTEET 
 

1. Suurin osa kuolemaan johtuvista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista johtuu pään vammoista. Käytä 
AINA ajokypärää. Sinun tulee käyttää myös kasvosuojainta ja suojavaatetusta. 

2. Ajoneuvon pakokaasujärjestelmä on erittäin kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Älä kosketa 
pakokaasujärjestelmää, kun se on kuuma. Käytä vaatetusta, joka peittää jalat kokonaan. 

3. Älä käytä löysää vaatetusta, joka voi tarttua ohjausvipuihin, astinlautoihin tai pyöriviin osiin. 
 
 
AJONEUVOON TEHTÄVÄT MUUTOKSET 
 
VAROITUS! 
Ajoneuvoon tehtävät muutokset tai alkuperäisten osien irrottaminen voivat tehdä ajoneuvosta 
vaarallisen ja laittoman. Noudata kaikkia kansallisia ja paikallisia osiin liittyviä määräyksiä. 
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TEKNISET TIEDOT 
 
Pituus 1800 mm 
Leveys 1120 mm 
Korkeus 1130 mm 
Akseliväli 1150 mm 
Kuivapaino 150 kg 
Enimmäiskuorma 120 kg 
Etupyörä 21 x 7 – 10 
Takapyörä 20 x 10 – 10 
Maksiminopeus enintään 75 km/h 
Voiteluöljy 0,9 l 
Polttoainesäiliön tilavuus 4,0 l 
Sylinterin halkaisija ja iskun pituus 63,5 x 62,2 mm 
Puristussuhde 9,2 : 1 
Maksimiteho 10,3 kW/7500r/min 
Maksimivääntövoima 15,0N * m/6000r/min 
Tyhjäkäyntinopeus 1500 r/min 
Sylinterin tilavuus 196,9 cm² 
Sytytystulppa NGK C7 HSA 
Sytytystulpan välys 0,6 – 0,7 mm 
Ilmaventtiilin välys 0,10 mm 
Akku 12V7Ah 
Sytytystapa CDI 
 
 
 
AJONEUVON KUVAUS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kytkinkahva 
Etujarrukahva 

Kaasukahva 

Polttoainesäiliö 

Pakin 
merkkivalo 

Vapaan 
merkkivalo 
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AJONEUVON TUNNISTUSNUMERO (VIN) 
 
Täytä alla olevaan kaavakkeeseen ajoneuvosi tunnistusnumero ja moottorin sarjanumero. Se helpottaa 
varaosien tilausta sekä ajoneuvon löytämistä anastustapauksessa.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Ajoneuvon tunnistusnumero VIN 
(2) Moottorin sarjanumero 

 
Ajoneuvon tunnistusnumero: 
 
Moottorin sarjanumero: 
 
HUOM! 
 

(1) Ajoneuvon tunnistusnumero (VIN) on leimattu pitkittäiseen runkoputkeen. 
(2) Moottorin sarjanumero on leimattu kampikammion pohjaan vasemmalle puolelle. 

 
 
VIRTALUKKO 
 
Virtalukko sijaitsee ajoneuvon rungon  
etuosassa sen oikealla puolella. 
 
Virtalukon merkinnät  tarkoittavat: 
 
       = Moottoria ei voi käynnistää, valoja ei voi kytkeä päälle, mutta virta-avain voidaan poistaa  
          virtalukosta. 
       = Moottori voidaan käynnistää, valot voidaan kytkeä, mutta virta-avainta ei voi poistaa lukosta. 
 
 
ISTUINLUKKO  
 
Istuinlukko sijaitsee tyynyn alla. Vedä istuinlukon  
vipua taaksepäin, niin istuin ponnahtaa ulos sen  
kannattimesta. Istuin lukitaan laskemalla se ala- 
asentoon ja painamalla sitä alaspäin. 
 
 
 

 

 

1. 2. 
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POLTTOAINE JA POLTTOAINEHANA 
 

• Käytä vain lyijytöntä bensiiniä. 
• Käännä polttoainehana ”on” asentoon aina ennen moottorin käynnistämistä. 
• Ajon päätyttyä käännä polttoainehana ”off” asentoon, mahdollisen ylivuotoriskin ehkäisemiseksi. 

 
VAROITUS! 

• Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja räjähdysaltista tietyissä olosuhteissa. Tankkaa hyvin 
tuuletetussa tilassa ja moottori sammutettuna. Tupakointi, avotuli ja kipinät ovat kiellettyjä tiloissa, 
joissa säilytetään bensiiniä tai joissa tankataan. 

• Varmista, että polttoaine suodatetaan ensin. 
• Ole varovainen, ettet läikytä polttoainetta tankatessasi. Yliroiskunut polttoaine tai polttoainehöyry 

voi syttyä. Jos polttoainetta roiskuu, varmista, että alue on kuivunut ennen moottorin käynnistystä. 
• Vältä toistuvaa tai pitkitettyä kosketusta ihoon tai höyryn hengittämistä. 
• PIDÄ POLTTOAINE LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. 
• Älä ylitäytä säiliötä. Jätä paisuntavaraa. 
• Tyhjennä polttoainesäiliö kuljetuksen ajaksi. 

 
OHJAUSKAHVAN KYTKIMET 
 

1. Kytkinkahva  2.  Takavalokytkin 
3.   Kaasuvivunliikkeen säätöruuvi  4.  Hätäsammutinkytkin 
5. Käynnistyskytkin   6.  Rikastinvipu 
7.   Kaasuvipu   8.  Etujarrukahva 
9. Seisontajarrun lukitsin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

4. 

5. 

6. 

2. 

3. 

9. 

8. 

7. 
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KAASUVIVUNLIIKKEEN SÄÄTÖ 
 
Avaa lukitusmutteri ja säädä kaasuvivun maksimiliike haluttuun kohtaan ja kiristä lukitusmutteri. 
HUOMIO! 
Kokemusta vailla olevien kuljettajien on parempi säätää maksimiliike pienemmäksi onnettomuuksien 
välttämiseksi. 
 
MOOTTORIÖLJY 
 
Moottoriöljyn laadulla on tärkeä vaikutus moottorin tehoon ja kestoikään. 
Moottoriöljy on valittava jäljempänä mainittujen määräysten mukaan ja 
muiden öljyjen käyttö on kiellettyä. 
Suositeltava moottoriöljy: bensiinimoottoriöljy luokkaa SAE15W/40-SE tai 
API-huoltoluokituksen luokat SE, SF, SC. 
Moottoriin on täytetty ennen toimitusta SAE 15W/40-SE -luokan 
moottoriöljyä ja voiteluöljyn käyttö on sopivaa ainoastaan lämpötila-alueella 
 -10 °C - +40 °C. Jos käytetään silti eri moottoriöljyä, vaihtoehtoisen öljyn 
on oltava kaikin tavoin teknisesti vastaavaa. Viskositeetti vaihtelee alueiden  
ja lämpötilojen mukaan, joten voiteluöljy on valittava suositustemme mukaan.  
Ennen voiteluöljyn vaihtoa tyhjennä kampikammiosta kaikki siellä oleva öljy ja sen jälkeen lisää uutta öljyä. 
 

TÄRKEÄÄ 
Moottorin käyttö liian vähäisellä öljymäärällä johtaa vakaviin moottorivaurioihin! 
 
RENKAAT 
 
Sopiva rengaspaine takaa maksimaalisen tasapainon, ajomukavuuden ja renkaiden eliniän. 
Tarkista renkaiden paine säännöllisesti ja säädä sitä tarvittaessa. 
Valitse oikeat vararenkaat taulukossa 1 mainittujen edellytysten mukaisesti. 
 

Paine (kPa) Eturenkaat: 100 Takarenkaat: 100 
Rengaskoko Eturenkaat: 21 x 7-10 Takarenkaat: 20 x 10-10 
 

HUOMIO! 
Rengaspaine on tarkistettava ennen ajoa renkaiden ollessa kylmiä. Tarkista renkaat halkeamien, tarttuneiden 
naulojen tai muiden terävien esineiden varalta. 
Tarkista, ettei vanteissa ole lommoja tai vääntymiä. Ota yhteys jälleenmyyjään viallisten renkaiden tai 
puhjenneiden sisärenkaiden vaihtamiseksi. 
 

VAROITUS! 
• Älä yritä paikata viallista rengasta tai sisärengasta, sillä pyörien tasapaino tai renkaiden luotettavuus 

on saattanut heiketä. 
• Renkaiden sopimaton täyttäminen voi johtaa renkaan kulutuspinnan epätavalliseen kulumiseen ja 

aikaansaada vaaratilanteen. Nimellisarvoa alempi rengaspaine voi johtaa renkaiden pidon 
menetykseen tai renkaan luiskahtamiseen pois vanteesta ja jopa ajoneuvon joutumiseen pois 
hallinnasta. 

• Liiallisesti kuluneiden renkaiden käyttö on vaarallista ja vaikuttaa epäsuotuisasti pitoon ja 
ajettavuuteen. 

• Muiden kuin taulukossa 1 mainittujen kaltaisten renkaiden käyttö voi vaikuttaa epäsuotuisasti 
ajettavuuteen. 

 
Vaihda renkaat, kun kulutuspinnan kuvio renkaiden keskiosassa saavuttaa alla olevassa taulukossa 2 olevat 
rajat. 
 

Kulutuspinnan kuvion rajat 
Eturengas 2,0 mm Takarengas 2,0 mm 
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AJONEUVON TARKASTUKSET ENNEN AJONEUVON KÄYTTÖÖNOTTOA 
 
VAROITUS! 
Ellei tarkastusta suoriteta ennen ajoa, käyttäjille tai varusteille voi aiheutua vakavia vahinkoja. 
Tarkasta ajoneuvo joka päivä ennen ajoa. Tässä lueteltujen yksityiskohtien tarkastus vie vain muutaman 
minuutin ja pitkällä tähtäimellä se voi säästää aikaa, kustannuksia ja jopa henkesi. 

1. Moottoriöljyn pinnan taso – Lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Tarkista, ettei ole vuotoja. 
2. Polttoaineen pinnan taso – Täytä polttoainesäiliö tarvittaessa. Tarkista, ettei ole vuotoja. 
3. Etu- ja takajarrut – Tarkista jarrujen toiminta ja säädä tarvittaessa vapaata välystä. 
4. Renkaat – Tarkista renkaiden kunto ja paine. 
5. Kaasukahvan toiminta – Tarkista, että kaasukahva aukeaa tasaisesti ja sulkeutuu kokonaan kaikissa 

ohjausasennoissa. Tarkista kaasukahvan vapaa välys ja kaasuvaijerin voitelu ja kytkentä. 
6. Kiinnitykset – Tarkista mutterien, ruuvien ja pulttien kireys. 
7. Ohjausjärjestelmä – Tarkista ohjausjärjestelmän vakaus ja luotettavuus. Korjaa mikä tahansa 

poikkeavuus ennen ajoa. Ota yhteys tarvittaessa jälleenmyyjään, jos et osaa poistaa ongelmaa. 
 
MOOTTORIN KÄYNNISTYS 
 
Noudata aina alla mainittuja käynnistystoimenpiteitä. 
 
VAROITUS! 
Älä koskaan käynnistä moottoria suljetuissa tiloissa. Pakokaasupäästöt sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia 
(CO), joka aiheuttaa tajunnan menetyksen ja johtaa kuolemaan. 
 

VAROITUS! 
Ennen käyttöä tarkasta laitteen kaikki ruuvit sekä liitokset ja kiristä tarvittaessa. Varmista 
myös, että kaikki letkut ja johdot kulkevat turvallista reittiä. 

 
 

� Käynnistystoimenpide käynnistyspainikkeella  
1. Lukitse etujarru painamalla pysäköintipainike alas. 
2. Aseta virta-avain virtalukkoon ja käännä se        -asentoon. 
3. Aseta hätäsammutuskytkin       -asentoon ja kuittaa se painamalla sitä sisäänpäin. 

 
HUOM! Sammutettaessa pysäytyskytkin lukittuu sammutus-asentoon. Vapauta lukitus 
asettamalla sammutuskytkin ajoasentoon. 
 

4. Aseta vaihde vapaalle. 
5. Käynnistä moottori painamalla käynnistyspainiketta samalla kun käännät kaasukahvaa. Vapauta 
käynnistyspainike heti kun moottori käynnistyy. 
 
HUOMIO! 
Älä paina sähkökäynnistintä kerrallaan yli 5 sekunnin ajan. Pidä käynnistysyritysten välillä noin 10 sekunnin 
tauko, ennen kuin painat painiketta uudelleen.  
6. Kun moottori on käynnistynyt ja lämpenee, varmista, että kaasuvipu on hiukan auki. 
7. Varmista ennen ajoneuvolla ajoa, että moottori on lämmennyt sopivasti. 
 
KYLMÄKÄYNNISTYS 
 

• Laita rikastin päälle. 
• Kun moottori käynnistyy, anna rikastimen olla hetken aikaa rikastusasennossa. 
• Jos moottori on vielä lämmin edellisen ajon jäljiltä, rikastinta ei tarvitse käyttää. 
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MOOTTORIN SISÄÄNAJO 
 
Auta varmistamaan ajoneuvosi luotettavuus ja tehokkuus tulevaisuudessa kiinnittämällä ylimääräistä 
huomiota siihen, miten ajat ajoneuvoa ensimmäisten kahden ajoviikon aikana. 
Vältä tämän ajanjakson aikana ajamista kaasu pohjassa sekä ajoneuvon raskasta lastaamista. Pidä yllä 
vaihtuvaa nopeutta. 
 
HUOMIO! 
Sisäänajokauden jälkeen varmista, että huollot suoritetaan huoltoaikataulun mukaisesti, jotta ajoneuvo pysyy 
moitteettomassa kunnossa, mikä taatusti pidentää ajoneuvon kestoikää. 
 
 
AJONEUVOLLA AJAMINEN 
 

 VAROITUS! 
Älä käytä kaasua vaihteiden vaihdon aikana. Älä luistata kytkintä, moottori ja voimansiirto 
voi vaurioitua. 

 
1. Paina jarrua. 
2. Vapauta kaasuvipu. 
3. Samanaikaisesti kun käytät kytkintä, paina vaihdepoljin ensimmäiselle vaihteelle (1) ja vapauta 

vaihdepoljin. 
4. Vapauta jarru. 
5. Käytä kaasua asteittaisesti ja vapauta kytkin asteittaisesti. 
6. Kun ajoneuvo on saavuttanut asiaankuuluvan nopeuden, vapauta kaasukahva. 
7. Käytä kytkintä ja samanaikaisesti vaihda vaihdepoljin toiseen asentoon (2) ja tämän jälkeen vapauta 

vaihdepoljin. 
8. Käytä kaasua tasaisesti. 
9. Noudata yllämainittuja ohjeita aina vaihteiden vaihtamisen yhteydessä. 

 
 
VAIHDEKAAVIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
HUOM! Kytke pakki päälle vasta kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt. 
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MOOTTORIÖLJYN TARKISTUS JA VAIHTO  
 
Tarkista moottoriöljyn taso 
Tarkista moottoriöljyn taso joka päivä ennen ajoa. 
Öljytaso on säilytettävä mittatikun maksimi- ja minimimerkin välissä. 

1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä muutama minuutti. 
2. Pysäytä moottori ja siirrä ajoneuvo tasaiselle alustalle. 
3. Irrota muutaman minuutin kuluttua öljyntäyttötulppa/mittatikku, pyyhi mittatikku puhtaaksi ja aseta 

se takaisin paikalleen ruuvaamatta ja irrota se sitten uudelleen. Öljytason tulee olla mittatikun 
maksimi- ja minimimerkin välissä. 

 
Moottoriöljyn vaihto 
Moottoriöljyn laatu on moottorin kestoikään vaikuttavista tekijöistä tärkein. Vaihda moottoriöljy eritellyn 
huoltoaikataulun mukaisesti. 
 

1. Tyhjennä kaikki moottoriöljy kampikammiosta. 
2. Lisää eriteltyä moottoriöljyä. 

 
Kuvat: 

1. Öljyntäyttötulppa/mittatikku 
2. Öljyn tyhjennystulppa 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TÄRKEÄÄ 
Moottorin käynnissäpito, kun öljynpinnantaso on liian alhainen, aiheuttaa vakavia moottorivaurioita. 
Kun moottoria käytetään erittäin pölyisessä ympäristössä, öljy on vaihdettava huoltoaikataulussa mainittua 
useammin.  
 

Ole hyvä ja toimita käytetty moottoriöljy asianmukaisesti ongelmajätteen keräyspisteeseen. Älä 
lajittele sitä tavalliseen kotitalousjätteeseen tai kaada sitä maahan tai viemäriin. 

1. 2. 
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SYTYTYSTULPPA 
 
Valinta 
Suositeltava tulppatyyppi: NGK C7 HSA 
Tarkistus ja vaihto 

1. Irrota sytytystulpan hattu sytytystulpasta. 
2. Puhdista kaikki lika sytytystulpan kannan alueelta. Irrota sytytystulppa tulppa-avaimella. 
3. Tutki elektrodit ja keskiosa, ettei niissä ole syöpymiä, ruostumia tai karstaa. Jos ruostuminen  

tai syöpyminen on voimakasta, vaihda sytytystulppa. 
4. Tarkista sytytystulpan välys käyttämällä lankatyyppistä rakotulkkia. Jos säätäminen on tarpeen, 

taivuta sivuelektrodia varovaisesti. Sytytystulpan raon on oltava 0,6 – 0,7 mm. 
Varmista, että sytytystulpan alusrengas on hyväkuntoinen. 

5. Kierrä sytytystulppa käsin kiinni ja kiristä se sitten tulppa-avaimella. 
6. Asenna sytytystulpan hattu paikalleen. 

 
 
ILMANSUODATIN 
 
Ilmansuodatin on huollettava vähintään 30 - 40 ajopäivän välein. Se on huollettava vieläkin useammin, jos 
ajoneuvolla ajetaan epätavallisen märissä tai pölyisissä olosuhteissa. Saat lisätietoa jälleenmyyjältä. 

1. Irrota ilmansuodatin kehyksestä. 
2. Pura se ja irrota suodatinelementti. 
3. Puhdista suodatinelementti paineilmalla. 
4. Puhdista ilmansuodattimen kotelo sisä- ja ulkopuolelta. 
5. Asenna irrotetut osat takaisin paikalleen käänteisessä järjestyksessä. 

 
TÄRKEÄÄ 

• Moottorin käynnistys on kiellettyä, ellei ilmansuodattimen patruunaa ole asennettu 
paikalleen. 

• Varmista, että ilmansuodattimen patruuna on moitteettomassa kunnossa. 
• Varmista, ettei ilmansuodattimen patruunaan pääse vettä ajoneuvon pesun aikana. 

 
 
KAASUKAHVAN KÄYTTÖ 
 

1. Tarkista kaasukahvan tasainen kääntyminen täysin aukinaisesta asennosta kokonaan suljettuun  
asentoon myös molemmista ohjauksen maksimiasennoista. 

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

 
TYHJÄKÄYNTINOPEUS 
 
Moottorin on oltava normaalissa käyttölämpötilassa, jotta tyhjäkäynti voidaan säätää tarkasti. 
 
HUOMIO! 
Älä yritä tasata muissa järjestelmissä olevia vikoja tyhjäkäyntiä säätämällä. Vie ajoneuvo tarvittaessa 
huoltoliikkeeseen kaasuttimen säätöä varten. 
 
TÄRKEÄÄ 
Koska kaasutin on täsmälaite, älä pura sitä ellei sinulla ole asiaan liittyvää ammattitietämystä. 
 
VAROITUS! 
Kaasuttimen tasausputki on tarkistettava usein, jotta varmistetaan, ettei sen sisässä ole pölyä tai muita 
epäpuhtauksia. 
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JÄÄHDYTYSNESTE 
 

• Huolehdi että jäähdytysjärjestelmässä on riittävästi jäähdytysnestettä. Lisää tarvittaessa nestettä 
paisuntasäiliöön. 

• Huolehdi jäähdytysnesteen riittävästä pakkasenkestävyydestä. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ETUJOUSITUKSEN TARKASTUS 
 

1. Tarkasta etuhaarukka lukitsemalla etujarru ja pumppaamalla haarukkaa voimakkaasti ylös alas. 
Jousituksen toiminnan tulee olla tasaista. 

2. Tarkista etuiskunvaimennin öljyvuotojen ja vääntymien varalta. 
3. Tarkasta huolellisesti, että etujousituksen kiinnikkeiden tiukkuus. 

 

TÄRKEÄÄ 
Tue ajoneuvo tukevasti estääksesi sen kaatumisen, ennen kuin suoritat tarkastuksen. Jos etuhaarukasta löytyy 
vikoja, vaihda haarukka tai korjauta se. 
 
 
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 etujarruvivun, jarrun varren ja kiinnikkeiden tulee olla moitteettomassa kunnossa. 
 

1. Säätöpultit 
2. Etujarru 
3. Etujarrukahva 

 
 

 
 

paisuntasäiliö 
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JARRUJÄRJESTELMÄN TARKASTUS 
 
Jarrujärjestelmä on tarkastettava joka päivä ennen ajoa. 
Tarkista vaijereiden ja jarrujen moitteeton toiminta ohjauksen kaikissa asennoissa. 
 
 
HYDRAULINEN TAKAJARRU 
 
Ajoneuvo on varustettu yksisylinterisellä levyjarrulla. 
 
 
JARRUNESTE 
 
Tarkista huolellisesti pääsylinteristä jarrunesteen riittävyys ja lisää kyseistä nestettä tarvittaessa. 
Jarrunesteen pinnan taso laskee jarrupalojen kulumisen vuoksi. Jarru on tutkittava säännöllisesti. 
 
VAROITUS! 

• Jarruneste on erittäin ärsyttävää. Vältä sitä joutumasta iholle tai silmiin. Jos sitä joutuu iholle tai 
silmiin, huuhtele ne perusteellisesti vedellä ja jos kyseessä on silmät, soita lääkärille. 

• Pidä jarruneste lasten ulottumattomissa. 
Jarrujärjestelmässä käytettävä jarruneste on öljytöntä jarrunestettä. Älä koskaan sekoita siihen muuta 
nestettä, koska silloin jarrujärjestelmä voi vaurioitua vakavasti. 

 
TÄRKEÄÄ 

• On kiellettyä käyttää käytettyä tai avoimessa säiliössä säilytettyä nestettä. 
• Älä koskaan käytä nestettä, joka on ollut pitkään säilytyksessä, koska se voi vahingoittaa muovisia ja 

maalattuja pintoja. 
 
TÄRKEÄÄ 
Hydrauliset levyjarrut on suunniteltu toimimaan kovan paineen alaisena. 
Turvallisuus- ja luotettavuussyistä jarruletkua, jarrupääsylinteriä ja jarrunestettä ei saada käyttää vaihdotta 
tässä käyttöoppaassa eriteltyä käyttöikää kauemmin. Jos hydraulinen jarrulevyjärjestelmä tarvitsee korjausta 
tai huoltoa, ongelman saa selvittää ainoastaan huoltoliike. 
Jos jarruvivun painaminen tuntuu pehmeältä, on jarrujärjestelmästä päästettävä ilmaa ennen ajoneuvolla ajoa, 
sillä muutoin jarrutusteho heikkenee huomattavasti ja se voi jopa aiheuttaa onnettomuuden. Ota yhteys 
huoltoliikkeeseen ongelman ilmetessä. 
 
 
ÄÄNENVAIMENNIN 
 
Puhdista säännöllisesti pakoputkesta siihen kertynyt karsta. 
 
AKKU 
 
Akkuneste on myrkyllistä eli sitä ei saa hävittää mielivaltaisesti. 
Noudata sen käsittelyssä kansallisia tai paikallisia ympäristön- 
suojelumääräyksiä. 
 
Tarkastus 
Akkunesteen tason tulee olla MAKSIMIMERKIN ja  
MINIMIMERKIN välissä. Jos akun nestetaso on alempana kuin  
minimimerkki, lisää sopivaa tislattua vettä maksimimerkkiin asti. 
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TÄRKEÄÄ 
Ennen ajoneuvon laittamista pitkäaikaiseen säilytykseen irrota ajoneuvosta akku ja lataa se täyteen ja laita se 
sen jälkeen säilytykseen viileään, kuivaan paikkaan. Jos akku on jätettävä ajoneuvoon, irrota ensin 
miinusjohdin (-) akun navasta ja sitten plusjohdin (+). Älä koske plus- ja miinusnapoja metalliesineillä, jotta 
kyseisen toimenpiteen aikana ei tapahdu oikosulkua. 
 
VAROITUS! 

• Akusta vapautuu räjähdysalttiita kaasuja. Pidä kipinät, avotuli ja savukkeet etäällä akusta. Varmista 
riittävä tuuletus, kun akkua ladataan tai sitä käytetään suljetussa tilassa. 

• Akku sisältää rikkihappoa (elektrolyyttineste). Sen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa 
vakavia palovammoja. Käytä suojavaatetusta ja kasvosuojainta. 

• Jos elektrolyyttinestettä joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedellä. 
• Jos elektrolyyttinestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia ja soita 

välittömästi lääkärille. 
• Elektrolyyttineste on myrkyllistä. Jos sitä nautitaan suun kautta, juo runsas määrä vettä tai maitoa ja 

soita lääkärille. 
SÄILYTÄ LASTEN SAAVUTTAMATTOMISSA! 

 
VAROTOIMI: 

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.  
Akku sisältää ympäristölle haitallisia myrkkyjä. Käytetyt akut tulee hävittää määräysten mukaisesti. 
 
 
KETJUJEN TARKASTUS JA HUOLTO 
 
Ketjun käyttöikä riippuu asianmukaisesta voitelusta ja säädöstä. 
 

• Heikkotasoinen huolto voi johtaa ketjun ja hammaspyörien ennenaikaiseen kulumiseen tai 
vaurioitumiseen. Ketjun tarkastuksen ja voitelun tulee kuulua ajoa edeltävään tarkastukseen. Huolto 
on suoritettava useammin, jos sillä ajetaan poikkeuksellisen pölyävillä tai liejuisilla maaperillä. 
Käytä kaupasta saatavaa ketjujen voiteluainetta ensisijaisesti. Voitelu 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 tarvittaessa. Älä 
koskaan käytä uutta ketjua kuluneiden hammaspyörien kanssa. 

 
VAROITUS! 
Ketjun lukko pitää asentaa niin että ketjulukon umpipää on pyörimissuuntaan. 
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PUHDISTUS 
 
Pese ajoneuvo säännöllisesti suojataksesi sen ulkopintaa ja tutki ajoneuvo säännöllisesti vaurioiden, 
kulumisen ja öljyn tai jarrunesteen vuotamisen varalta. 
 
TÄRKEÄÄ 
Korkeapaineinen vesi (tai ilma) voi vahingoittaa ajoneuvon tiettyjä osia. 
Vältä suihkuttamasta korkeapaineista vettä seuraaville alueille: pyörien navat, virtalukko, ohjauskahvojen 
ohjaustoiminnot, äänenvaimentimen ulostuloaukot, polttoainesäiliön alaosa, käyttöketju, istuimen alapuoli 

1. Pese ajoneuvo perusteellisesti suurella määrällä vettä. 
2. Kuivaa ajoneuvo, käynnistä moottori ja anna sen käydä useamman minuutin ajan. 

 
VAROITUS! 
Jarrutusteho saattaa olla väliaikaisesti heikentynyt heti ajoneuvon pesun jälkeen. Ennakoi pidempi 
jarrutusetäisyys onnettomuuden välttämiseksi. 

3. Testaa jarrut ennen ajoneuvolla ajoa. Useat jarrutukset saattavat olla tarpeellisia normaalin 
jarrutustehon palauttamiseksi. 

4. Voitele käyttöketju välittömästi pesun jälkeen ja kuivaa ajoneuvo. 
 
 
TALVISÄILYTYS TAI MUU PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS  
 

 
Huom! On tärkeää suorittaa tietyt huoltotoimenpiteet ennen varastointia, jotta laitteesi säilyy 
käyttökunnossa! 

 
Ennen säilytystä 
 
Suorita seuraavat toimenpiteet aina ennen talvivarastointia tai muuta pitkää varastointijaksoa. 

• Puhdista mönkijä perusteellisesti 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. 
• Pyöräytä moottoria käynnistimellä muutaman kerran, jolloin öljy leviää moottoriin.  
• Asenna sytytystulppa paikoilleen. 
• Irrota akku. Säilytä akku lämpöasteiden puolella olevassa varastossa ja huolehdi sen 

kunnosta. 
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TÄRKEÄÄ 
Akun irrottamiseksi irrota ensin miinusjohdin ja sitten plusjohdin. Kun asennat akkua paikalleen, toimi 
päinvastaisessa järjestyksessä. Yllä mainittujen toimenpiteiden aikana virtalukon on oltava OFF- asennossa. 
 

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

maalaamattomat pinnat ruosteenestoaineilla ja maalatut pinnat autovahalla. 
• Puhdista käyttöketju ja voitele se. 
• Voitele kaikki vaijerit ja vivustot. 
• Säilytä ajoneuvo kuivassa paikassa. 
• Älä varastoi ajoneuvoa suoraan auringonvaloon. 

 
Säilytyksen jälkeen 
 
Suorita seuraavat toimenpiteet säilytyksen jälkeen. 

• Vaihda moottoriöljyt ohjeen mukaan. 
• Asenna ladattu akku paikalleen ohjeen mukaan. 
• Irrota sytytystulppa. Pyöräytä moottoria muutaman kerran, jolloin ylimääräinen säilytysöljy 

sylinteristä poistuu. 
• Asenna sytytystulppa takaisin paikoilleen. 
• Täytä tankki puhtaalla lyijyttömällä bensiinillä. 
• Suorita kaikki tarkastukset, jotka on suoritettava ennen ajoa. Aja hiljaisella nopeudella turvallisella 

ajoalueella. 
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HUOLTOTAULUKKO 
 

 
Anna koneen jäähtyä aina ennen toimenpiteitä. 
 

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

 
Ajotuntia 

Toimenpide 20 100 200 300 Huom! 

Moottoriöljyn vaihto X X X X - Kuitenkin vähintään 6 kk:n välein 

Käyttöketjun ja 

rattaiden voitelu 
X X X X 

- Vaihto tarvittaessa 

Jarrujen säätö/tarkastus X X X X 
- Kitkapintojen vaihto tarvittaessa 

- Jarrunesteen vaihto 2 vuoden  välein 

Ilmansuodattimen 

puhdistus 
X X X X 

- Vaihto tarvittaessa 

Jousituksen tarkastus X X X X  

Vaijereiden tarkastus X X X X - Vaihto tarvittaessa 

Pulttien ja muttereiden 

kireyden tarkastus 
X X X X 

 

Ohjauksen ja alustan 

tarkastus 
X X X X 

 

Sytytystulpan vaihto  X  X  

Yleisvoitelu X X X X  

Jäähdytysjärjestelmän 

tarkastus 
X X X X 

- Jäähdytysnesteen vaihto 2 vuoden 

välein 

Muut yleistarkastukset X X X X  

Venttiilivälysten 

tarkastus/säätö 
    

- Tarvittaessa 

 
HUOM! 
Jatka huoltoja 100:n ajotunnin välein myös jatkossa huoltotaulukon mukaisesti. 
 

VARO! 
Älä pura tai huolla pyörää, ellet omaa vastaavaa ammattitaitoa. 
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TAKUU 
 
Ajoneuvon moottorille, vaihteistolle, voimansiirrolle sekä sähköjärjestelmille myönnetään takuu materiaali 
tai valmistusvirheiden osalta. Takuuaika on 6 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 
• Kuljetus, kuljetusvahingot tai muut välilliset kustannukset 

 

Takuu raukeaa mikäli: 
 

• Ajoneuvo on ammattimaisessa-, vuokraus- tai kilpailukäytössä. 
• Ajoneuvoa on viritetty tai rakennetta muutettu. 
• Ajoneuvoon on tehty laajamittainen kolarikorjaus. 
• Ajoneuvon osia on käytetty muissa laitteissa. 

 
 
Takuun piiriin kuulumattomien osien virheet, puutteet ja vauriot korvataan ainoastaan ennen laitteen 
käyttöönottoa. Laitteen ja sen varusteiden kunto tulee tarkastaa, ja puutteista ilmoittaa ennen käyttöä. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. Takuutapauksissa ostokuitti (josta 
ilmettävä laitteen merkki/malli/koodi) toimii takuutodistuksena ja takuu alkaa ostokuitin päivä-määrästä. 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 


