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Johdanto 
 
Tämä käsikirja antaa tietoja mönkijän toiminnasta ja sen turvallisesta käytöstä. Käsikirjan ohjeiden 
tunteminen ja niiden noudattaminen varmistaa kuljettajan turvallisuuden ja laitteen hyvän toimintakunnon 
säilymisen. Voit nauttia ajamisesta, vältät ajovirheitä ja pidennät laitteen käyttöikää. Lue käsikirja 
huolellisesti läpi ennen käyttöä ja noudata ohjeita, erityisesti seuraavassa kappaleessa esitettyjä varoituksia. 
Varoitusten huomiotta jättäminen saattaa johtaa onnettomuustilanteeseen. Perehdy tarkoin tämän käsikirjan 
ohjeisiin, jotta voit nauttia täysin siemauksin turvallisesta ja miellyttävästä ajosta. 
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Turvallisuustietoa 
 
Ajoneuvo ei ole leikkikalu ja se voi olla vaarallinen väärinkäytettynä. 
 
Ajoneuvon kahvat ovat erilaisia kuin muissa ajoneuvoissa, mukaan lukien moottoripyörät ja autot. 
Törmäys tai kaatuminen voi tapahtua nopeasti, vaikkapa rutiininomaisissa liikkeissä kuten kääntymisessä, 
rinneajossa tai erilaisia kohteita ylittäessä. Noudata ehdottomasti kaikkia varotoimenpiteitä. Seurauksena voi 
olla VAKAVA VAMMA tai jopa KUOLEMA mikäli jätät nämä ohjeet huomioimatta:  
 
 

• Lue tämä käyttöohje ja kaikki turvakyltit huolellisesti ja noudata kuvattuja toimintamenetelmiä. 
• Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman harjoittelua ja ohjeiden lukemista. Jos mahdollista, ota ajokurssi. 
• Älä kuljeta matkustajia ajoneuvolla, tai hinaa sillä mitään. 
• Älä koskaan käytä alkoholia tai huumaavia aineita ennen ajoneuvon käyttöä tai sen käytön aikana, ne 

voivat heikentää hallintakykyäsi ja johtaa vammoihin tai jopa kuolemaan. 
• Käytä aina hyväksyttyä ajokypärää. Käytä myös silmäsuojaimia (suojalasit tms.), ajohansikkaita, 

saappaita, pitkälahkeisia housuja ja pitkähihaista takkia. 
• Ole aina varovainen ja hiljennä nopeutta kun ajat tuntemattomassa maastossa. Huomioi muuttuvat 

maasto-olosuhteet ajon aikana. 
• Älä käytä tätä ajoneuvoa sellaisilla nopeuksilla mitä et hallitse. Arvioi vauhti maaston, näkyvyyden,  

käyttöolosuhteiden ja kokemuksesi mukaisesti. 
• Noudata tämän ohjekirjan sisältämiä kääntymisohjeita. Hiljennä ajonopeus ennen kääntymistä. Älä 

koskaan yritä suorittaa käännöstä suurella nopeudella. KAATUMISVAARA! 
• Ennen ajoa tarkasta aina tuntemattoman maaston esteet. Älä koskaan ylitä suuria esteitä kuten kiviä 

tai kaatuneita puita. Noudata aina tämän ohjekirjan kuvaamia ohjeita esteiden ylitykseen. 
• Ajon aikana pidä molemmat kätesi ajokahvoilla ja molemmat jalkasi astinlaudoilla. 
• Tarkasta aina ajoneuvosi ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen toiminnan. Noudata 

aina tässä ohjekirjassa kuvattuja tarkastus- ja huoltomenetelmiä. 
• Älä kurvaile, hyppää tai yritä suorittaa muita temppuja ajoneuvollasi. 
• Älä ylitä ajoneuvosi kuormituskapasiteettia.  
• Säilytä virta-avain turvallisessa paikassa ja ohjaus lukittuna välttääksesi laitteen luvattoman käytön. 
• Älä käytä laitetta, jonka rakenne on vaurioitunut tai muuten puutteellinen.  
• Pidä turvallinen välimatka ennen jarrutusta. 
• Älä koskaan tee muutoksia ajoneuvoosi tai käytä luvattomia lisälaitteita. 
• Älä käytä ajoneuvoa äkkijyrkällä mäenrinteellä. Harjoittele ajoneuvosi rinneominaisuuksia 

pienemmillä rinteillä. 
• Noudata aina tämän ohjekirjan rinneajomenetelmiä. Tarkasta rinnemaasto huolellisesti ennen 

rinteeseen ajoa ja sieltä laskeutumista. Älä koskaan nouse liukkaalle ja upottavalle rinteelle tai 
laskeudu sieltä poispäin. Älä aja rinteeseen ja mäen päälle kovalla nopeudella. Älä laskeudu rinnettä 
alas kovalla nopeudella. 

• Käytä aina tämän ohjekirjan mukaisia renkaita. Tarkasta rengaspaineet ohjeiden mukaisesti. 
• Noudata aina ohjeita jos hiljennät nopeutta ja liu’ut taaksepäin rinteestä. Mikäli vauhtisi hidastuu ja 

ajoneuvo liukuu alaspäin käytä tämän ohjekirjan kuvattua jarrutus menetelmää.  
• Ole varovainen ajoneuvon kallistuessa ja liukuessa. Opettele kallistumisen ja liukumisen varalle 

turvaohjaus hitaalla nopeudella ja tasaisessa maastossa. Aja aina hitaalla nopeudella liukkailla 
pinnoilla kuten jäällä. 

• Älä koskaan käytä ajoneuvoasi nopeasti virtaavissa vesissä tai veden syvyydessä joka ei ole 
suositeltu tässä ohjekirjassa. Muista että märässä maastossa jarrujen suorituskyky voi heikentyä. 
Tarkasta jarrujen toiminta vetisen ajo-olosuhteen jälkeen. Jos välttämätöntä, käytä niitä useita kertoja 
jarrujen kuivumiseksi. 
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• Vaikka tässä ajoneuvo on nelipyöräinen, se voi silti kaatua mihin tahansa suuntaan. Epävakaa 
kääntyminen, ajo ylämäessä, samanaikainen kaasutus ja kääntyminen mäessä voi aiheuttaa 
ajoneuvon kaatumisen, joten opettele ajamaan ajoneuvollasi oikeaoppisesti kaatumisen 
välttämiseksi. 

• Noudata aina tämän ohjekirjan rinneajomenetelmiä. Vältä laskeutumasta rinteestä niin että ajoneuvo 
kallistuu toiselle sivulleen, KAATUMISVAARA! Aja aina suoraan rinnettä alas jos mahdollista. Älä 
laskeudu rinnettä alas kovalla nopeudella. Älä kurkottele eteenpäin. 

• Varmista aina ettei ihmisiä tai muita kohteita ole tielläsi ennen ajotoimintoa.  
 
 
Ajoneuvoon tutustuminen 
Ajoneuvo on pääasiallisesti tarkoitettu ajanvietekäyttöön. Tässä kappaleessa on kuvattu ajoneuvosi yleiset 
ajo-ohjeet ajanvietteellistä ajoa varten. Kappaleessa kuvatut menetelmät on tarkoitettu yleisajoa varten. 
Ajoneuvollasi ajaminen vaatii tiettyjä taitoja ja jaksoittaista harjoittelua. Varaa aikaa perusmenetelmien 
harjoittelemista varten ennen kuin siirryt vaikeampiin menetelmiin. Tärkeintä on että tutustut ajoneuvosi 
käyttöön ja hallintalaitteisiin huolellisesti jotta ajoturvallisuutesi olisi yhtä nautinnollista kuin itse ajaminen. 
Ennen aloittamista, varmista että olet lukenut tämän käyttöohjeen täysin ja ymmärtänyt siinä olevat ohjeet. 
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuskappaleisiin. Lue myös kaikki ajoneuvoosi kiinnitetyt varoitus- ja 
huomiotarrat.  
 

VAROITUS! 
Ajajan iästä riippumatta on laitteen pysäyttäminen ja hallinta opeteltava niin, että se onnistuu 
myös yllättävissä tilanteissa. Ennen käyttöä on otettava huomioon ja tiedostettava se, että 
moottoriajoneuvon käyttöön liittyy aina riskejä, joita ei täysin voida sulkea pois. 

 
 
Hyvä arviointikyky ja huolellinen ajo 
Ota tarvittaessa ajokoulutusta mikäli sinulla ei ole aikaisempaa ajokokemusta maastoajoneuvoilla ajosta. 
Vaikka olisit kokenut kuljettaja, tutustu ajoneuvoosi aloittamalla ajo hitaalla nopeudella. Älä käytä 
ajoneuvosi maksimisuorituskykyä ennen kuin ajoneuvon käsittely ja sen suorituskykyisyys on sinulle täysin 
tuttua. 
 
Tämä ajoneuvo on suunniteltu vain käyttäjää varten, älä koskaan kuljeta matkustajia ajoneuvossa. 
Pitkä ajoistuin sallii käyttäjän muuttaa asentoaan ajon aikana. Sitä ei ole suunniteltu matkustajia varten. 
 
Varusteet 
Käytä aina vain itsellesi sopivaa hyväksyttyä kypärää joka istuu hyvin päähäsi. Suosittelemme että käytät 
myös suojalaseja, käsineitä, saappaita ja suojaavia ajovarusteita.  
 
Älä koskaan käytä alkoholia tai huumaavia aineita ennen ajoneuvon käyttöä tai sen käytön aikana 
Kuljettajan suorituskyky laskee yllämainittujen asioiden johdosta. 
 
Tarkastukset ennen ajoa 
Tarkasta aina ajoneuvo huolellisesti ennen ajoa sivulla 12 kuvatun taulukon mukaisesti. 
  
Pidä aina molemmat kätesi molemmissa kahvoissa ja jalkasi astinlaudoilla käytön aikana! 
 
Pakokaasujärjestelmä 
Ajoneuvon pakokaasujärjestelmä on erittäin kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Palovammojen 
välttämiseksi, vältä kosketusta pakokaasujärjestelmään. Pysäköi ajoneuvo paikkaan missä jalankulkijat tai 
lapset eivät pääse kosketuksiin kuuman järjestelmän kanssa. 
 
Älä koskaan aja ajoneuvolla ollessasi sairas tai muun ajokykyä alentavan syyn takia. 
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VAROITUS 
 
MAHDOLLINEN VAARATILANNE 
- Polttoaineen virheellinen käsittely voi johtaa polttoaineen syttymiseen ja näin aiheuttaa sinulle 
palovammoja. 
 
VAARATILANTEEN VÄLTTÄMINEN 
- Sammuta moottori polttoaineen lisäämisen ajaksi. Älä täytä polttoainesäiliötä ennen kuin moottori on 
sammutettu ja jäähtynyt. Älä roiskuta polttoainetta moottoriin, pakoputkeen tai äänenvaimentimeen täytön 
aikana. Tupakointi, avotuli, kipinöinti tai muut syttyvät lähteet on kielletty polttoaineen lisäämisen aikana. 
- Varmista että ajoneuvo on kuljetuksen aikana pystyasennossa ja polttoainesäiliö tyhjennettynä. 
- Polttoaineen nauttiminen, kaasujen hengittäminen tai silmäkosketus on myrkyllistä, ota yhteys lääkäriin 
välittömästi. Mikäli polttoainetta roiskuu ihollesi, pese roiskeet vedellä ja saippualla. Mikäli polttoainetta 
roiskuu vaatteillesi, riisu saastuneet vaatteet. 
 
VAROITUS 
 
MAHDOLLINEN VAARATILANNE 
- Moottorin käynnistys ja käyttö sisätiloissa. 
 
MAHDOLLINEN SEURAUS 
- Poistokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa tajunnan menetyksen ja jopa kuoleman lyhyessä ajassa. 
 
VAARATILANTEEN VÄLTTÄMINEN 
- Käytä ajoneuvoasi vain ulkona. 
 
 

Varoitus- ja huomiotarrojen sijainti 
 
Lue ja tutustu ajoneuvosi varoitustarroihin. Tarrat sisältävät tärkeää tietoa ajoneuvosi  
turvallisuudesta ja sen oikeasta käytöstä. 

 
 
Lue ja tutustu ajoneuvosi varoitustarroihin.  
Tarrat sisältävät tärkeää tietoa ajoneuvosi  
turvallisuudesta ja sen oikeasta käytöstä.  
Älä koskaan poista varoitustarroja ajo- 
neuvostasi. 
 
 
 

 

VAROITUS 
Tämän ajoneuvon käyttö alle 16-vuotiaan toimesta voi 
johtaa lapsen vakavaan tapaturmaan tai jopa kuolemaan. 
 
Älä anna kenenkään alle 16-vuotiaan ajaa tai käyttää tätä 
ajoneuvoa. 
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VAROITUS 
Tämän ajoneuvon virheellinen käyttö voi johtaa 
henkilökohtaiseen tapaturmaan tai jopa kuolemaan. 
- Käytä aina hyväksyttyä ajokypärää. 
- Älä koskaan kuljeta matkustajia. 
- Älä koskaan käytä ajoneuvoa huumausaineiden tai 
alkoholin vaikutuksen alaisena. 
 
ÄLÄ KOSKAAN käytä ajoneuvoa: 
- ilman koulutusta tai ilman ohjeita. 
- liian suurella nopeudella tai ylitä taitojasi tai 
ympäristön olosuhteita. 
- matkustajien kuljettamiseen 
 
NOUDATA AINA: 
- oikeaa ajotapaa ajoneuvon kaatumisen estämiseksi 
rinteessä, epätasaisessa maastossa ja ajoneuvon 
kääntämisen aikana. 
- vältä ajoa kiveyksillä koska ne voivat heikentää 
ajoneuvon ohjausta ja hallintaa. 
 
LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI. 
NOUDATA KAIKKIA OHJEITA JA 
VAROITUKSIA 
 

 

VAROITUS 
Väärä rengaspaine tai ylikuormitus voi aiheuttaa 
ohjauksen menetyksen josta seurauksena voi olla 
tapaturma tai jopa kuolema. 
 
RENKAAN KÄYTTÖPAINEET: Aseta paineet renkaan 
ollessa kylmä. 
 
Suositeltava: EDESSÄ 100 kPa (1,0 kgf/cm3), 14,5 psi  

                                TAKANA 100 kPa (1,0 kgf/cm3), 14,5 psi 

         

Minimi:             EDESSÄ 80 kPa (0,8 kgf/cm3), 11,8 psi  

                     TAKANA 80 kPa (0,8 kgf/cm3), 11,8 psi  
 
Älä koskaan aseta rengaspainetta minimipaineen 
alapuolelle. Muussa tapauksessa rengas voi luiskahtaa 
pois vanteelta.  
 
KUORMITUS 
 
Suurin sallittu ajoneuvon kuorma: 108 kg.  
Yo. kuorma sisältää käyttäjän painon, rahdin ja 
lisälaitteet.  
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Ajoneuvon tunnistus 
 
Kirjoita maastoajoneuvosi tunnistusnumero ja moottorin sarjanumero allaoleviin kenttiin. Näitä tietoja 
tarvitset tilatessasi jälleenmyyjältäsi varaosia tai tapauksessa jos ajoneuvosi on anastettu. 
 
1. Ajoneuvon tunnistusnumero, leimattu koneen runkoon. Tätä numeroa käytetään juuri 
sinun ajoneuvosi tunnistamiseen.  
   
 
 
 
 
 
2. Moottorin sarjanumero 
 
 
 
 
 
 
VAROITUS: 
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa henkilökohtaisen turvallisuutesi ja  
aiheuttaa TAPATURMAN tai jopa KUOLEMAN!  
 
 
Hallintalaitteet ja niiden toiminta 
 
 

• Virtalukko  
Virtalukon toiminnot ovat seuraavat: 
 
ON = Moottori voidaan käynnistää ainoastaan tässä  
asennossa.  
OFF = Virtapiiri on suljettu. Virta-avain voidaan poistaa  
tässä asennossa. 
 
 
 

• Rattilukko 
 
   
 
  
 

     Rattilukko 
 
 
 
 

        Virtalukko 
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• Mittaristo ja merkkivalot  

 
 1.  
 
 

  
 
                         4.  
 
  6. 
 
                     12.  7.  
 
 

8. 
                         2.  
  
  9.   
 
 
                         5.  
  10.  
 
 
  11.  
                           3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nopeusmittari 
2. Kierroslukumittari 
3. Matka- / Välimatkamittari  
4. Vaihteen ilmaisin 
5. Polttoaineen merkkivalo  
6. Suuntavilkun merkkivalo 
7. Kaukovalon merkkivalo 
8. Hätävilkun merkkivalo 
9. Ajovalon merkkivalo 
10. Peruutusvaihteen merkkivalo 
11. Vapaavaihteen merkkivalo 
12. Valintapainike:   
Lyhyt painallus: Nopeus yksikön vaihto km/h ↔ mph 
Pitkä painallus: Matkamittarin (km) vaihto välimatkamittariin (km)  
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13. Kahvakytkimet 
Vasemman kahvan käyttökytkimet:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kytkinvipu   
2. Ajovalonkytkin 
3. Ajovalon valitsin   
4. Suuntavilkunkytkin 
5. Äänimerkki   
6. Rikastinvipu 
 
 
Oikean kahvan käyttökytkimet:  
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 

   2.  
 
 
 
 
 
 
 
1. Kaasuvipu 
2. Sammutuskytkin 
3. Käynnistyskytkin 
4. Pysäköintijarruvipu + lukitsin 

1. 

4. 

5. 

2. 

3. 

6. 

4. 
. 

1. 
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• Kytkinkahva 
 
Kytkin toimii painamalla vasemmalla kädellä  
kytkinkahvaa käsikahvaa kohti. Käytä kytkintä 
aina vaihteita vaihtaessasi. 
 

• Kaasuvipu 
 
Kiihdytys: Paina kaasuvipua. 
Hidastus:   Vapauta kaasuvipu. Kaasuvipu on jousikuormitteinen. Kaasuvivun jousi palautuu automaattisesti 
alkuperäiseen asentoonsa ja moottori pyörii joutokäynnillä. Ennen moottorin käynnistämistä, varmista että 
kaasuvipu toimii tasaisesti. Varmista, että se palautuu alkuperäiseen asentoonsa heti kun kaasuvipu on 
vapautettu. 
 
 
VAROITUS! 
Kaasukahvan toimintahäiriö! 
 
 
MAHDOLLISET SEURAUKSET: 
Jos kaasukahva on jäykkä ja vaikeakäyttöinen, nopeutta on vaikea kasvattaa ja laskea. Tämä voi aiheuttaa 
onnettomuuden. Tarkasta kaasukahvan toiminta ennen moottorin käynnistämistä. Mikäli se ei toimi 
tasaisesti, tarkasta syy. Korjaa syyn aiheuttaja ennen ajoneuvolla ajoa. Mikäli et löydä syytä ongelmaan, ota 
yhteys jälleenmyyjääsi.  
 

• Moottorin sammutuskytkin ”ENG STOP” 
 
Moottorin sammutuskytkin valvoo sytytystä ja sitä voidaan käyttää jatkuvasti moottorin 
sammuttamiseksi, erityisesti hätätilanteissa. Moottori ei käynnisty, kun tämä kytkin on OFF-
asennossa.  
 

• Käynnistyskytkin ”START”  
 
Painamalla tätä kytkintä, käynnistinmoottori pyörittää koneen moottoria.  
 
Jos käynnistyskytkintä painetaan silloin, kun virta-avain on ”ON”-asennossa ja moottorin 
sammutuskytkin on ”OFF”-asennossa, käynnistin toimii mutta moottori ei käynnisty.  
Moottorin käynnistämiseksi, varmista aina että moottorin sammutuskytkin on ”RUN”-asennossa.  
 
Akun käyttöiän pidentämiseksi, käynnistä moottori aina ajovalokytkimen ollessa OFF-asennossa.  
 

• Rikastin 
 
Käytä rikastinta moottorin käynnistämiseksi kylmissä olosuhteissa.  
Katso moottorin kylmäkäynnistysohjeet tästä käyttöohjeesta.  
 
VAROITUS! 
Pysäköintijarrun virheellinen käyttö 
 
MAHDOLLISET SEURAUKSET: 
Ennen käynnistämistä, ajoneuvo voi liikkua äkillisesti,  
jos pysäköintijarrua ei ole asetettu päälle. Tästä voi  
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seurauksena olla ohjauksen menetys tai törmäys. Jarru voi ylikuumentua mikäli ajat ajoneuvolla ilman 
pysäköintijarrun vapauttamista. Jarrut voivat myös kulua ennenaikaisesti. 
Kytke pysäköintijarru aina päälle ennen ajoneuvon käynnistämistä. Varmista, että vapautat jarrun ennen kuin 
ajat ajoneuvolla. Käytä pysäköintijarrua ainoastaan ajoneuvon pysäköintiin! 
 

 
Pysäköintijarrua ei saa käyttää ajojarruna! 
 
 

 
• Jarrupoljin 

 
Jarrupolkin sijaitsee moottorin oikealla   
puolella. Jarrut aktivoituvat painamalla 
takajarrupoljinta alaspäin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jarrunestesäiliö  
 
Jalkajarrujärjestelmä on hydraalinen ja  
   
vaikuttaa kaikkiin pyöriin. Huolehdi, että  
säiliössä on riittävästi hyvälaatuista jarrunestettä.  
 
 
 
 
 
 

• Vaihdepoljin 
 
Vaihdepoljin sijaitsee moottorin vasemmalla 
puolella. Tällä polkimella vaihdetaan ajoneuvon    
vaihteet. 
Polkimella on 6 asentoa: 
R => N => 1 => 2 => 3 => 4 
Älä koskaan käytä kaasua vaihteiden vaihdon yhteydessä.  
Se voi vahingoittaa voimansiirtokoneistoa ja moottoria. Vapauta vaihdepoljin aina vaihtamisen välissä.  
 

 
Käytä kytkintä aina vaihtaessasi vaihdetta!  
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• Jäähdytysnestesäiliö 

 
Täytä jäähdytin jäähdytysnesteellä sekä paisuntasäiliö min ja 
max merkkien väliin. Käytä moottori lämpöiseksi ilman 
poistumiseksi jäähdytysjärjestelmästä. Tarkista pinnan taso. 
Lisää nestettä tarvittaessa. Huolehdi jäähdytysnesteen riittävästä 
pakkasen kestävyydestä.  
 
 
                                                   
 
                                           Jäähdytin  
 
                                          Paisuntasäiliö  
 

 
Älä koskaan avaa jäähdyttimen korkkia moottorin ollessa lämmin!  
 
 

• Istuin 
 
Toimenpiteet istuimen irrottamiseksi: 
1. Vedä istuimen lukitusvipua taaksepäin, ja nosta istuin takaosastaan pois.    
2. Istuimen asentamiseksi, aseta istuimen etuosan kieleke istuinkiinnikkeeseen ja paina istuin  
takaosastaan alas.  
 
Huomio! Varmista että istuin tiukasti kiinnitetty paikalleen. 
 

Tarkastus ennen käyttöä 
 
Ennen tämän ajoneuvon käyttöä, tarkasta ajoneuvo ja sen osat alapuolella kuvatun taulukon mukaisesti. 
Tämä on erittäin tärkeää ajoneuvosi hyvän ja turvallisen toiminnan takaamiseksi. Mikäli tarkastusta ei 
suoriteta, ajoneuvossasi voi olla puutteita ja mahdollisuus onnettomuusriskiin ajon aikana kasvaa.  
 

Tarkastettava kohde Tarkastettavat osat 
Jarrut 1. Tarkasta jarrupolkimen välys ja jarrujärjestelmän kunto ja toiminta. 

2. Säädä tarvittaessa. 
Polttoaine 1. Tarkasta polttoaineen pinnan taso. 

2. Lisää polttoainetta tarvittaessa. 
Moottoriöljy 1. Tarkasta moottoriöljyn pinnan taso. 

2. Lisää moottoriöljyä tarvittaessa. 
Vaihteistoöljy 1. Tarkasta mahdolliset vuodot.  
Kaasutin 1. Tarkasta kaasuvaijerin moitteeton toiminta. 
Kytkimet 1. Tarkasta kaikki kytkimet ja niiden toiminta. 
Kiinnikkeet 1. Tarkasta kaikki kiinnikkeet ja liitokset. 

2. Tarkasta ajoneuvoon kiinnitettyjen osien kiinnitys ja ruuvien kireys. 
Renkaat 1. Tarkasta että renkaan täyttöpaine vastaa annettuja arvoja. 

2. Tarkasta renkaat vaurioiden tai kulumisen varalta. 
Jäähdytysneste 1. Tarkasta pinnan taso, lisää tarvittaessa. 

2. Tarkasta nesteen pakkasen kestävyys. 
Valot ja vilkut 1. Tarkasta moitteeton toiminta. 

2. Korjaa tarvittaessa. 
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VAROITUS! Ajoneuvon virheellinen tarkastus ja huolto ennen käyttöä.  
 
MAHDOLLISET SEURAUKSET: 
Mahdollisen onnettomuuden ja laitteiston vaurioitumisen riski kasvaa. 
Tarkasta ajoneuvo aina ennen sen käyttöönottoa ja varmista että ajoneuvo on turvallisessa toimintakunnossa. 
Lue aina tässä käyttöohjekirjassa kuvatut ohjeet ja huoltotoimenpiteet. 
 
 

• Jarrujen toiminta 
 
Testaa jarruja hitaalla nopeudella käynnistyksen jälkeen varmistuaksesi että ne toimivat moitteettomasti. 
Mikäli jarrujen suorituskyky tuntuu virheelliseltä, tarkasta onko jarrupaloissa kulumista. 
 

• Jarrupoljin 
 

1. Tarkasta jarrupolkimen oikea vapaa välys ja kunto. Mikäli välys on virheellinen, säädä se. 
 
VAROITUS! Ajoneuvolla ajo virheellisesti toimivilla jarruilla.  
 
MAHDOLLISET SEURAUKSET: 
Jarrutusvalmiuden menetys josta voi aiheutua onnettomuus. 
Tarkasta aina ennen jokaista käyttöönottokertaa ajoneuvon jarrujen toiminta. Älä aja ajoneuvolla mikäli 
huomaat jarruissa ongelmia. Mikäli et voi korjata jarruongelmia tämän käyttöohjeen ohjeilla, ota yhteys 
jälleenmyyjääsi ja toimita ajoneuvo jälleenmyyjän huoltotarkastukseen. 
 
 

• Polttoaine 
 
Varmista, että polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta. 
Mikäli moottorissa esiintyy ”nakutusta”, kokeile korkeampioktaanista lyijytöntä polttoainetta.  
 
VAROITUS! Käytä ainoastaan lyijytöntä polttoainetta. Vääräntyyppisen polttoaineen käyttö voi 
johtaa moottorin sisäisten osien vaurioitumiseen. 
 
VAROITUS! Älä ylitäytä polttoainesäiliötä! 
 
Polttoainetta voi roiskua joka voi aiheuttaa tulipalon ja vakavia vammoja. Polttoaine laajenee lämmitessään. 
Mikäli polttoainesäiliö on ylitäytetty, polttoaine voi roiskua yli moottorin kuumenemisen tai auringon 
lämmön vaikutuksesta. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Ole varovainen ettei polttoainetta roisku 
esim. moottoriin tai imuputkistoon. Pyyhi roiskunut polttoaine välittömästi. Varmista että polttoainesäiliön 
korkki on tiukasti kiinni. Älä täytä polttoainetta moottorin ollessa vielä kuuma ajon jälkeen.  
 
 

• Moottoriöljy 
 
Valmistaja suosittelee SAE 10W-40 moniasteöljyä. 
Huomaa, että voiteluaineen valinnassa täytyy ottaa 
huomioon käyttöympäristön lämpötila. Valitse 

käytettävän voiteluöljyn SAE-viskositeetti oheisen  taulukon 
mukaisesti. 

 
Huolehdi jäteöljyn määräysten mukaisesta hävittämisestä. 
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• Kaasuvipu  

 
Tarkasta, että kaasuvipu toimii moitteettomasti ohjauksen kaikissa asennoissa. Vivun täytyy avautua 
tasaisesti ja palautua takaisin tyhjäkäyntiasentoon vapautettaessa kaasuvipu. 
 

• 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 oikein päin. Vakavien vaurioiden riski. 
                    
Akku sisältää ympäristölle haitallisia myrkkyjä. Käytetyt akut tulee hävittää määräysten       
mukaisesti. 
 

  
• Kytkimet/painikkeet 

 
Tarkasta moottorin sammutuskytkimen, käynnistyskytkimen, virtalukon ja muiden kytkimien toiminta.  
Korjaa toiminta tarvittaessa. 
 

• Kiinnitykset ja kiinnikkeet 
 
Tarkasta aina kaikki runkokiinnitysten ja kiinnikkeiden oikea kireys ennen ajoneuvolla ajoa. 
 

• Renkaat 
 
Mittaa oikea renkaiden ilmanpaine ja aseta paineet seuraavasti: 
Rengaspainesuositukset: Eturengas: 1,0 BAR      Takarengas: 1,0 BAR. 
    
VAROITUS! Varmista, että ajoneuvossa on virheettömät tieliikenteeseen hyväksytyt renkaat ja oikea 
rengaspaine. 
 
MAHDOLLISET SEURAUKSET: 
 
Mahdollisen ohjauksen menetyksen ja onnettomuuden riski kasvaa ajettaessa ajoneuvoa virheellisillä ja 
väärän rengaspaineen alaisilla renkailla. 

1. Aseta aina etu- ja takarenkaisiin oikea ilmanpaine. 
2. Käytä aina eturenkaissa kokoa: 21 x 7 - 10 
3. Käytä aina takarenkaissa kokoa: 20 x 10 - 10 
4. Vaihda rengas jos renkaan kulutuspinnan kuvio on 3 mm tai vähemmän. 

 
Väärä rengaspaine aiheuttaa renkaan ennenaikaista kulumista ja tekee laitteesta 
epävakaan ja mahdollisesti vaarallisen. Huomioi myös kulutuspinnan lain mukainen 
minimisyvyys.
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Käynnistys 
 
VAROITUS 
Tämän ajoneuvon virheellinen käyttö voi johtaa henkilökohtaiseen tapaturmaan tai jopa kuolemaan. 
 
VAARA 
Ajoneuvon käyttö ilman hallintalaitteiden tuntemusta. 
 
MAHDOLLISET SEURAUKSET: 
Ohjauksen menetys, josta seurauksena voi aiheutua onnettomuus. 
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Mikäli sinulla on ongelmia etkä ymmärrä jonkun laitteen toimintaa tai 
sen hallintaa, pyydä lisätietoa jälleenmyyjältäsi. 
 
 

• Moottorin kylmäkäynnistys 
1. Lukitse pysäköintijarru  
2. Käännä moottorin sammutuskytkin RUN-asentoon. 
3. Käännä virta-avain ON-asentoon. 
4. Kytke vaihteet vapaalle (Neutral). 
5. Käännä rikastinvipu rikastin asentoon. 
6. Sulje kaasuvipu (älä käytä). 
7. Paina käynnistyskytkin moottorin käynnistämiseksi. Kun moottori käy, vapauta käynnistyskytkin ja 
käännä rikastinvipu keskiasentoonsa (lämmitysasento). Mikäli moottori ei käynnisty, vapauta 
käynnistyskytkin. Paina käynnistyskytkintä uudelleen. Pidä muutaman sekunnin tauko ennen uutta 
käynnistysyritystä. Jokainen käynnistysjakso heikentää akun suorituskykyä. Älä paina käynnistyspainiketta 
yli 10 sekuntia kauemmin akun virran säästämiseksi. 
8. Jatka moottorin esilämmitystä kunnes se pyörii tasaisesti. Palauta rikastin normaaliin asentoonsa. 
9. Vapauta pysäköintijarru ennen liikkeelle lähtöä.  
 

• Moottorin normaalikäynnistys (moottori lämmin) 
Älä käytä rikastinta kun käynnistät jo lämmenneen moottorin. Kaasuvipua tulisi käyttää kevyesti. 

 
 
 

Ajoneuvolla ajo 
 
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, laita 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 suurempien vaihteiden vaihtamista varten. 
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• Jarrutus 

 
Hidastettaessa vauhtia tai pysäytettäessä, vapauta kaasu ja käytä jarruja lujasti ja tasaisesti. Kun hidastat 
vauhtia, vaihda pienempi vaihde. Varmista, että moottorin kierrosnopeus on alhainen kun vaihdat 
pienemmän vaihteen. Jarrujen tai vaihteiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa renkaiden pidon menetyksen, 
heikentää ohjausta ja kasvattaa onnettomuusriskiä. 
 
VAROITUS! Älä vaihda pienempää vaihdetta moottorin kierrosnopeuden ollessa suuri. 
 
MAHDOLLISET SEURAUKSET: 
Pyörät voivat mahdollisesti lopettaa pyörimisliikkeen. Virheellinen käyttö voi kasvattaa onnettomuus- ja 
tapaturmariskiä. Myös moottori ja voimansiirto voivat vaurioitua. 
Varmista, että moottorin kierrosnopeus on alhainen kun vaihdat pienemmän vaihteen.  
 

• Moottorin sisäänajo 
 

Ajoneuvosi tärkeimmät ajojaksot ovat ensimmäisten 20 tunnin aikana. Tämän takia tutustu huolellisesti 
seuraavaan kappaleeseen. Koska moottori on aivan uusi, älä kuormita sitä ensimmäisten ajotuntien aikana. 
Ensimmäisten 20 ajotunnin ajojakson aikana, moottorin liikkuvien osien pinnat hioutuvat ja 
sovittautuvat hyvin paikoilleen. Huolellinen ja varovainen sisäänajo varmistaa ajoneuvosi vakaan 
ajettavuuden ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Erityistä huomiota on kiinnitettävä käyttöön 
joka aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. Tämän jakson aikana on vältettävä seuraavia 
käyttötapoja: jatkuva maksimikaasun käyttö voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. 
Hetkittäinen maksimi kaasun käyttö (2-3 sekuntia) ei aiheuta ongelmia moottorille. Jokaista 
maksimi kierrosnopeusjaksoa tulisi seurata alempi kierrosnopeus, niin ettei moottori kuumene 
liikaa. 
 
 

• Kuormaus 
 
Tätä ajoneuvoa ei ole suunniteltu kuorman kuljettamiseen tai peräkärryn vetämiseen. Älä koskaan ylitä 
suurinta sallittua kuormarajaa. Valitse aina ajoneuvolle suunnitellut ja sopivan tyyppiset lisälaitteet.   
 
Suurin sallittu kuormaraja 
 
Ajoneuvon kuormaraja (sisältää kuorman, kuljettajan ja lisälaitteet): 108 Kg. 
 
VAROITUS! 
Virheellinen kuorma voi aiheuttaa muutoksia ajoneuvon ohjauksessa ja sen hallinnassa. Älä koskaan 
ylitä ajoneuvon suurinta sallittua kuormarajaa. 
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• Ajoneuvolla ajo maastossa 
 
Opettele tunnistamaan ajomaasto 
Aja varovaisesti tuntemattomilla alueilla. Pysyttele kaukana rei’istä, kivistä tai juurista ja muista piilevistä 
vaarakohteista jotka voivat aiheuttaa ajoneuvon kaatumisen. 
 
Käyttö alueilla missä muut maastoajoneuvot eivät näe sinua. 
Mikäli ajat maastossa missä näkyväisyytesi on huono, kuten erämaassa tai tiheässä metsikössä, kiinnitä 
varoituslippu ajoneuvosi takaosaan. 
 
Älä aja yksityisillä tiealueilla ilman lupaa. 
Valitse laaja ja tasainen alue kun harjoittelet ajoneuvolla ajoa. Varmista, että alueella ei ole esteitä tai muita 
ajajia. Harjoittele kaasukahvan, jarrujen, vaihteiden ja kääntymismenetelmien käyttöä ennen kuin siirryt 
vaikeampiin maasto-olosuhteisiin.  
Kytke pysäköintijarru ja seuraa ohjeita ajoneuvon käynnistämiseksi. Kun moottori on lämmennyt, aloita 
ajoneuvolla ajo. Kun istut ajoneuvossa, varmista ettet vahingossa liikuta vaihdepoljinta. Muista että moottori 
ja pakokaasujärjestelmä ovat kuumia ajon aikana ja sen jälkeen. Vältä iho- ja vaatekosketusta kuumien ja 
pyörivien osien kanssa. 
 
Kääntyminen 
Maksimivedon saavuttamiseksi maastossa, kaksi takapyörää on asennettu kiinteästi yhdelle akselille ja ne 
kääntyvät yhtäaikaisesti samalla nopeudella. Ellei sisäpuolinen kääntöpyörä salli vierimistä tai vedon 
menetystä, ajoneuvo vastustaa kääntöliikettä.  Käytä erityistä kääntömenetelmää saadaksesi ajoneuvon 
kääntymään nopeasti ja pikaisesti. Tätä menetelmää on harjoiteltava alhaisella nopeudella.  
 
Ajo rinteeseen tai mäkeen 
Käytä oikeaa ajomenetelmää välttääksesi ajoneuvon kaatumisen mäellä tai rinteessä. Varmista, että osaat 
hallita ajoneuvosi liikkeitä hyvin tasaisessa maastossa ennen kuin nouset rinteeseen. Harjoittele ensin 
rinneajoa pienessä rinteessä. Arvioi taitosi ja suorita vasta sitten vaikeampitasoinen rinteeseen nousu. Vältä 
kallistumista kaikissa tilanteissa liukkailla ja upottavilla pinnoilla tai kohteissa jotka voivat aiheuttaa 
ajoneuvon ohjauksen menetyksen. Ajettaessa mäkeä tai rinnettä ylös varmista, että painosi on siirtynyt 
ajoneuvon etuosaan. Harjoittele kallistumalla eteenpäin tai jyrkemmissä mutkissa seiso astinlaudoilla ja 
siirry eteenpäin ohjaintangon yli. Mikäli huomaat arviointikykysi heikenneen rinteeseen ajon aikana, sinun 
pitäisi kääntää ajoneuvo eteenpäin ajoliikkeellä ja laskeutua takaisin alas. 
Mikäli ajoneuvosi sammuu tai pysähtyy rinteeseen ajon aikana, käynnistä moottori uudelleen ja varmista että 
etupyörät ei nouse ylöspäin. Tämä voi aiheuttaa ajoneuvon ohjauksen menetyksen. Jos et voi jatkaa 
rinteeseen nousua, käännä ajoneuvo ympäri ja laskeudu alas rinnettä. 
Jos ajoneuvo valuu taaksepäin, ÄLÄ jarruta äkillisesti koska molemmat etu- ja takajarrut on yhdistetty 
jarrupolkimeen. Tämä tarkoittaa sitä että jarrupolkimen käyttö jarruttaa kaikkia pyöriä. Jarruta aina tasaisesti 
tai pysäytä ajoneuvo ylämäkeen tai rinteeseen. 
 
Ajo rinnettä alas 
Ajaessasi ajoneuvoasi rinnettä alas, aseta painosi ajoneuvon takaosaan niin paljon kuin mahdollista. Siirry 
istuimella taaksepäin ja istu käsivartesi ollessa suorana. Moottorin puristuspaine suorittaa suurimman osan 
jarrutuksesta puolestasi. Suurimman moottorin puristuspaineen saavuttamiseksi jarrutuksessa vaihda 
alhainen vaihde päälle ennen kun laskeudut alas rinnettä. Valitse pieni vaihde joka sallii moottorin 
puristuspaineen hoitaa jarrutuksen mitä suurimmalta osin. Virheellinen jarrutus voi aiheuttaa renkaiden 
pidon menetyksen. Tarkkaile laskeutumisen aikana ettei rinteessä ole upottavia tai liukkaita kohtia. 
Jarrutuskyky ja renkaan pito heikentyvät tämänkaltaisilla pinnoilla. Käytä jarrupoljinta aina tasaisesti ja 
asteittain. Aina kun mahdollista aja ajoneuvollasi suoraan rinnettä alas. Vältä jyrkkiä kääntymisiä jotka 
voivat aiheuttaa ajoneuvosi kallistumisen tai kaatumisen. Valitse ajoreitti huolellisesti ja älä aja kovalla 
nopeudella. Hitaampi nopeus auttaa sinua reagoimaan nopeammin jos reitin varrella on yhtäkkiä esiintyviä 
esteitä.  
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Rinteen ylitys 
Laskeutuessasi rinteestä pidä aina ajoasentosi oikeassa tasapainossa ajoneuvoosi nähden. Harjoittele 
tasaisessa maastossa oikeita rinteen ylitykseen vaikuttavia ajomenetelmiä ennen kuin suoritat niitä 
käytännössä rinteessä tai kaltevissa maastoissa. Vältä liukkaita tai upottavia rinteitä tai maastoa joka voi 
horjuttaa tasapainoasi. Kun ylität rinnettä pidä vartalosi asento kohti ylämäkeä. Ohjausta on ehkä 
välttämätöntä korjata ajettaessa upottavassa maastossa, kohdistamalla etupyörät hieman ylöspäin. Vältä 
jyrkkiä kääntymisiä ylä- tai alamäessä jotka voivat aiheuttaa ajoneuvosi kallistumisen tai kaatumisen.  
Mikäli ajoneuvosi kallistuu, ohjaa ajoneuvosi asteittain esteettömään alamäkeen. Kun olet jälleen saavuttanut 
tasapainosi, ohjaa ajoneuvo asteittain takaisin ajoreitillesi. 
 
Ojan ylitys 
Ajoneuvolla voidaan ylittää maks. 20 cm syvä oja. Ennen kuin ajat veteen, valitse ylitysreittisi huolellisesti. 
Aja paikkaan missä ei ole jyrkkää pudotusta, kiviä tai muita esteitä jotka voivat olla liukkaita tai estää 
ylityksen. Aja hitaasti ja varovaisesti. Renkaat voivat kohota aiheuttaen pidon menetyksen mistä seurauksena 
voi olla onnettomuus. Älä koskaan aja tällä ajoneuvolla nopeasti virtaavissa ojissa tai veden syvyyden ollessa 
yli 20 cm. Muista että kastuneet jarrut heikentävät ajoneuvon pysähtymiskykyä. Veden ylityksen jälkeen 
testaa että jarrut toimivat moitteettomasti. Jos välttämätöntä, käytä niitä useita kertoja veden kuivumiseksi 
jarrujärjestelmässä. Älä jatka ajoneuvolla ajoa mikäli huomaat jarrujen suorituskyvyn heikentyneen. 
 
Ajo epätasaisessa maastossa 
Aja huolellisesti ja varovaisesti epätasaisessa maastossa. Tarkasta, ettei tielläsi ole esteitä jotka voivat 
vaurioittaa ajoneuvoa ja johtaa häiriöihin tai onnettomuuteen. Varmista että jalkasi ovat tiukasti 
astinlaudoilla. Vältä hyppyjä ajoneuvolla. Ne voivat aiheuttaa ohjauksen menetyksen, kohteeseen 
törmäyksen tai ajoneuvon kaatumisen.   
 
Ajoneuvon liukuminen tai luisuminen  
Ole erittäin huolellinen ja varovainen ajaessasi liukkaissa ja upottavissa maastoissa. Mikäli maasto muuttuu 
odottamatta liukkaaksi tai upottavaksi, ajoneuvo voi luisua ja seurauksena voi olla onnettomuus. 
Alentaaksesi ajoneuvon eturenkaiden liukumista liukkailla pinnoilla, pidä painosi eturenkaiden päällä 
ajoneuvon etuosassa. 
Jos ajoneuvosi takarenkaat liukuvat sivulle, ohjaa ajoneuvosi liukusuuntaan (mikäli on tilaa). Älä käytä 
jarruja tai kaasua kunnes olet saavuttanut ajoneuvon vakauden. Harjoittele aika ajoin menetelmiä kuinka 
ohjausta parannetaan liukumistapauksissa. Maasto tulisi valita huolellisesti ennen kuin suoritat 
harjoitteluliikkeitä koska ajoneuvon vakaus ja ohjaus heikentyvät oleellisesti. Pidä mielessäsi että 
liukumiseen johtavia liikkeitä tulisi välttää äärimmäisen liukkailla pinnoilla kuten jäällä. Tämä voi aiheuttaa 
ohjauksen menetyksen. 
 
Mitä tehdä jos…. 
Tämä kappale on suunniteltu vain suuntaa-antavaksi, ei ohjeeksi. Lue kaikki ajomenetelmiä koskevat 
kappaleet hyvin huolellisesti. 
 
…jos ajoneuvo ei käänny haluamaasi suuntaan? 
Pysäytä ajoneuvo ja harjoittele kääntömenetelmiä uudelleen. Varmista, että painosi on ajoneuvon etuosassa. 
 
…jos ajoneuvo kallistuu kääntymisen aikana? 
Harjoittele kääntömenetelmiä uudelleen ajoneuvon tasapainon saavuttamiseksi. Tarvittaessa, löysää kaasua 
asteittaisesti ja/tai ohjaa ajoneuvoa kääntösäteen ulkopuolelle. 
 
…jos ajoneuvo ei nouse rinteeseen? 
Käännä ajoneuvo ympäri jos et jatka rinteeseen nousua ja laskeudu alas rinnettä. Mikäli ajoneuvosi sammuu 
tai pysähtyy rinteeseen ajon aikana, käynnistä moottori uudelleen ja varmista että etupyörät ei nouse 
ylöspäin. Tämä voi aiheuttaa ajoneuvon ohjauksen menetyksen. Jos ajoneuvo valuu taaksepäin, ÄLÄ jarruta 
takajarrulla koska ajoneuvo voi kiepsahtaa päällesi. Jarruta aina tasaisesti tai pysäytä ajoneuvo ylämäkeen tai 
rinteeseen. 
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…jos ajoneuvolla ylitetään liukkaita kohtia? 
Alentaaksesi ajoneuvon eturenkaiden liukumista liukkailla pinnoilla, pidä painosi eturenkaiden päällä 
ajoneuvon etuosassa. Mikäli ajoneuvosi kallistuu, ohjaa ajoneuvosi asteittain esteettömään alamäkeen. Kun 
olet jälleen saavuttanut tasapainosi, ohjaa ajoneuvo asteittain takaisin ajoreitillesi. 
 
…jos ajoneuvolla ylitetään oja? 
Ennen kuin ajat veteen, valitse ylitysreittisi huolellisesti. 
Aja paikkaan missä ei ole jyrkkää pudotusta, kiviä tai muita esteitä jotka voivat olla liukkaita tai estää 
ylityksen. Aja hitaasti ja varovaisesti. Muista että kastuneet jarrut heikentävät ajoneuvon pysähtymiskykyä. 
Veden ylityksen jälkeen testaa että jarrut toimivat moitteettomasti. Jos välttämätöntä, käytä niitä useita 
kertoja veden kuivumiseksi jarrujärjestelmässä. Älä jatka ajoneuvolla ajoa mikäli huomaat jarrujen 
suorituskyvyn heikentyneen. 
 
…jos ajoneuvo liukuu sivulle? 
Jos ajoneuvosi takarenkaat liukuvat sivulle, ohjaa ajoneuvosi liukusuuntaan (mikäli on tilaa). Älä käytä 
jarruja tai kaasua ennen kuin olet saavuttanut ajoneuvon vakauden.  
 
 

Huolto ja kunnossapito 
 
Ajoneuvon säännöllinen tarkastus, huolto ja voitelu pitää ajoneuvosi turvallisessa kunnossa ja säilyttää sen 
mahdollisimman tehokkaan suorituskyvyn. Turvallisuustekijät ovat ajoneuvon omistajan vastuulla. 
 
 

• Moottorin öljynpinnan tarkastus 
 
1. Aja ajoneuvo tasaiselle alustalle. 
2. Lämmitä moottoria useiden minuuttien ajan ja sammuta sen jälkeen. 
3. Odota muutama minuutti kunnes öljyn pinta laskeutuu alas. 
4. Poista öljyn täyttötulppa mittatikkuineen, pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla. Aseta mittatikku 

takaisin öljyn täyttöaukkoon (ilman kiinni ruuvaamista) ja poista se. Tarkasta mittatikusta 
öljynpinnantaso. 

5. Öljynpinnan mittatikun osoittaman öljymäärän tulisi aina olla minimi- ja maksimimerkin välissä! 
Mikäli moottoriöljy on minimimerkin alapuolella, lisää riittävästi suositusten mukaista öljyä ja 
tarkasta öljynpinnantaso uudelleen. 

 
 

• Moottoriöljyn vaihtoväli 
 

1. Ensimmäinen vaihto luovutushuollossa. 
2. Seuraavat 4000 kilometrin välein, mutta kuitenkin vähintään vuosittain. 
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• Moottoriöljyn vaihto  
 

1. Aja ajoneuvo tasaiselle alustalle. 
2. Lämmitä moottoria useiden minuuttien ajan ja sammuta sen jälkeen. 
3. Aseta öljynkeräysastia moottorin alapuolelle. 
4. Poista öljyntäyttötulppa mittatikkuineen ja poista tämän jälkeen öljyn tyhjennystulppa öljyn 

valuttamiseen pois kampikammiosta. 
5. Tarkasta o-rengas vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa. 
6. Aseta öljyn tyhjennystulppa takaisin paikalleen. Kiristä tyhjennystulppa tiukasti kiinni. 
7. Lisää ilmoitettu määrä suositeltua moottoriöljyä ja aseta öljytäyttötulppa mittatikkuineen takaisin 

paikalleen. 
8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjäkäyntiä muutaman minuutin ajan. Tarkasta 

samanaikaisesti mahdolliset öljyvuodot. Mikäli öljyvuotoa esiintyy, sammuta moottori välittömästi 
ja korjaa vuodon aiheuttaja. 

9. Käytä moottoria uudelleen ja tarkista öljypinnan taso. Lisää tarvittaessa.  
 
 

• Sytytystulpat ja niiden tarkastus 
 

Sytytystulppa on erittäin tärkeä moottorin komponentti ja se on helppo tarkastaa. Sytytystulpan kunto 
ilmaisee moottorin tilannetta. Esimerkiksi, valkoinen posliininvärinen elektrodi ilmaisee imuilman vuotoa tai 
kaasuttimen sylinteriongelmaa. Älä ratko moottoriongelmia itse vaan ota yhteys jälleenmyyjääsi. Vaihda ja 
tarkasta sytytystulppa säännöllisin väliajoin koska kuumuus ja saasteet voivat aiheuttaa sytytystulpan 
syöpymisen. Mikäli elektrodissa näkyy syöpymisen merkkejä, vaihda tulppa uuteen. 
 

 
Irrota sytytystulppa vain, kun moottori on kylmä. Käytä ainoastaan suositellun tyyppistä 
sytytystulppaa. Sytytystulppa tulee vaihtaa huolto-ohjelmassa mainituin välein. 
 

 
 

• Ilmansuodattimen puhdistus 
 

1. Irrota istuin ja suojalevy.  
2. Irrota suodatinkotelo ja puhdista se.  
3. Puhdista suodatinelementti paineilmalla. Mikäli se on vaurioitunut tai tukkeutunut, vaihda se uuteen. 
4. Asenna suodatinelementti ja –kotelo takaisin paikalleen. 
 

 
Älä käytä moottoria ilman suodatinta tai mikäli se on vioittunut!  
 
 

 
 

• Kaasuttimen säätö 
 
Kaasutin on moottorin elinvoimaisin osa ja vaatii hyvin tarkkaa ja huolellista 
säätöä. Useimmat säädöt tulisi suorittaa ammattihenkilön toimesta.  

 
 

TÄRKEÄÄ: Ennen käyttöä tarkasta että kaasuttimen kansi on 
täysin kiinni ja paikoillaan. Kannen irtoaminen ajon aikana voi 
aiheuttaa kaasun jäämisen päälle! 
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• Venttiilin välyksen säätö 
 
Oikean venttiilin välyksen muutos aiheuttaa virheellisen polttoaineen/ilman syötön tai moottorin äänen 
muutoksen (nakutus). Ehkäistäksesi nämä ongelmat venttiilin välys täytyy säätää säännöllisesti. Tämä säätö 
tulisi suorittaa ammattihenkilön toimesta. 
 
 

• Pysäköintijarru 
 

- Vaikuttaa mekaanisesti taka-akselin levyjarruun 
- Huolehdi vaijerin sopivasta välyksestä ja jarrupalojen kunnosta 

 
 

• Käyttöjarru  
 

- Vaikuttaa hydraulisesti kaikkiin pyöriin.  
- Huolehdi jarrupalojen kunnosta, sekä jarrunesteen määrästä (vaihto 2 vuoden välein) 
 

 
Huom.! Jarrujen ja muiden turvallisuusvarusteiden korjauksen saa suorittaa 
ainoastaan ammattihenkilö. 
 

 
 

• Kytkimen säätö 
 

1. Irrota kumisuoja. 
2. Löysää lukitusmutteri. 
3. Käännä säätöpulttia hitaasti myötäpäivään kunnes tunnet vastusta. Tämän jälkeen käännä 

säätöpulttia vastapäivään 2 kierrosta.  
4. Kiristä säätöpultti oikeaan momenttiin. 
5. Aseta kumisuoja huolellisesti takaisin paikalleen. 

 
 

• Kytkinvaijerin ja jarruvaijerin huolto 
 
Voitele sisemmät vaijerit ja vaijereiden päät. Mikäli vaijerit eivät toimi tasaisesti, älä käytä ajoneuvoa.  
 
 

• Nivel- ja ohjausakselin voitelu 
 
Voitele laakeritapit. Käytä rasvapistoolia. 
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• Pyörän irrotus 
 
1. Löysää pyörän mutterit. 
2. Nosta ajoneuvo ja aseta ajoneuvon rungon alle riittävä tuki (nostin, haarukkatrukki, tunkki). 
3. Irrota pyörän mutterit. 
4. Irrota pyörä. 
 
 

• Pyörän asennus 
 
1. Asenna pyörä takaisin paikalleen ja kierrä mutterit paikalleen. 
2. Laske ajoneuvo alas niin että pyörät ovat maassa. 
3. Kiristä mutterit määritettyyn momenttiin. 

 
 

• Akun irrotus  
 
1. Irrota akun negatiivinen napa (-). 
2. Irrota akun positiivinen napa (+) ja poista akku. 
3. Kun ajoneuvoa ei käytetä kuukausiin tai sitä säilytetään pitemmän ajan, poista akku ja varastoi se viileään 
ja pimeään paikkaan. Lataa akku täydellisesti ennen kuin asennat sen uudelleen ajoneuvoon. 
4. Varmista aina että akun kytkennät ovat oikein kun asetat sen takaisin ajoneuvoon. Kytke ensin (+) napa. 
 
 

• Varokkeen vaihto 
 
1. Varokekotelo sijaitsee istuimen alapuolella. 
2. Jos varoke on palanut, sammuta virta ja asenna uusi samanlaatuinen (ampeeriluku sama) 
varoke. Kytke virta. Mikäli varoke palaa heti uudelleen, sähköjärjestelmässä on oikosulku. 
 
 

Puhdistus  
 
Säännöllinen ajoneuvosi puhdistus ei ainoastaan nosta ajoneuvon näkyvyyttä vaan myös parantaa sen yleistä 
suorituskykyä ja lisää useiden komponenttien käyttöikää. 
 
1. Ennen ajoneuvon puhdistusta: 
a) Tuki pakoputken pää veden sisäänpääsyn estämiseksi. Muovipussi tai vahva kumihihna on suositeltavia 
materiaaleja. 
b) Varmista, että sytytystulppa ja täyttökorkit ovat kunnolla kiinni ja paikallaan. 
 
2. Mikäli moottorinkotelo on erittäin rasvainen, levitä siihen rasvanpoistoainetta harjalla. Älä levitä ainetta 
pyörän akseleihin. 
3. Huuhtele lika ja rasvanpoistoaine puutarhaletkulla. Käytä ainoastaan pientä painetta. 
4. Kun suurin lika on suihkutettu pois, pese kaikki pinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineliuoksella 
esim. saippualiuoksella. Vanha hammasharja tai pulloharja on näppärä työkalu vaikeasti päästäviin 
paikkoihin. 
5. Huuhtele ajoneuvo välittömästi puhtaalla vedellä ja kuivaa kaikki pinnat puhtaalla puuvillaliinalla tai 
pehmeällä säämiskällä. 
6. Puhdista istuin muoviverhoilun puhdistusaineella säilyttääksesi pinnan taipuisana ja kiiltävänä.  
7. Autovahaa voidaan levittää kaikille maalatuille ja kromipinnoille. Vältä puhdistavien vahojen käyttöä. 
Useat niistä sisältävät hankaavia aineita jotka voivat vahingoittaa maali- tai suojapintoja. Kun puhdistus on 
valmis, käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjänä muutamien minuuttien ajan. 
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Säilytys 
 
Kun ajoneuvoa ei käytetä kuukausiin tai sitä säilytetään pitemmän ajan (60 pvä tai enemmän), sille on 
suoritettava seuraavat säilytystoimenpiteet. 
Kun ajoneuvo on puhdistettu edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti, valmistele ajoneuvo säilytystä varten 
seuraavasti: 
 

1. Tyhjennä polttoainesäiliö. 
2. Irrota sytytystulppa, lisää n. 1 ruokalusikallinen moottoriöljyä sytytystulpan reikään ja asenna 

sytytystulppa takaisin paikalleen. Maadoita sytytystulpan johdin ja pyöritä moottoria muutama 
kierros jotta öljy valuu sylinterin seiniin. 

3. Voitele kaikki ohjausvaijerit. 
4. Aseta ajoneuvo tukien päälle niin että kaikki pyörät nousevat irti maasta. 
5. Tuki pakoputken pää veden sisäänpääsyn estämiseksi. Muovipussi tai vahva kumihihna on 

suositeltavia materiaaleja. 
6. Mikäli säilytyspaikka on suolaisessa tai kosteassa ympäristössä, voitele metallipinnat kevyesti 

öljyllä. Älä levitä öljyä kumiosille tai istuimelle. 
7. Irrota akku ja lataa se. Säilytä akkua kuivassa paikassa ja lataa sitä kerran kuukaudessa. Älä säilytä 

akkua kuumassa tai kylmässä paikassa. 
 
 
 

Tekninen erittely 
 

Kuvaus Erittely 
Pituus 1680 mm 
Leveys 1115 mm 
Korkeus 1120 mm 
Maavara (minimi) 110 mm 
Akseliväli 1160 mm 

 
 

Ajoneuvon mitat ja paino 
tyhjänä 

 
Omamassa 163 kg 
Tyyppi Vesijäähdytys, nelitahti 
Sylinterien määrä 1 
Sylinterin tilavuus (ml) 197 
Puristussuhde 9,2:1 
Käynnistysjärjestelmä Sähkökäynnistys 
Moottoriöljysäiliön tilavuus 0,9 L 
Maksimiteho 9,2 KW/7500 r/min.  
Maksimivääntövoima 11,7 KW/6500 r/min. 
Tyhjäkäyntinopeus 1500 r/min. 
Sytytystulppa NGK DR 8 EA 
Sytytystulpan välys 0,6-0,7 mm 

 
 

 
 
 

Moottori 
 
 
 

 
 
 

Ilmaventtiilin välys  0,10 mm 
Polttoainesäiliön tilavuus 5,5 L 
Voimansiirto Ketjukäyttö 
Etu- ja takajarrut Levy  
Renkaat ja paineet  Etu: 21 x 7 – 10 / 1,0 BAR 

Taka: 20 x 10 – 10 / 1,0 BAR 
Akku  12 V 
Sytytystapa CDI 
Max. kuormauskapasiteetti  108 kg 

 
 
 
 

 

Vaihteet 4 + 1 
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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. 
 
 
Toimenpide 4000 

km 
8000 
km 

12000 
km 

16000 
km 

Huom! 

Moottoriöljyn vaihto X X X X 
- Ensimmäinen vaihto luovutus-

huollossa 

Jarrujen säätö 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 

 
 
Jatka huoltoja 4000 kilometrin välein myös jatkossa huoltotaulukon mukaisesti. 
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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. 
• Ajoneuvon määräaikaishuoltoja ei ole kirjattu huoltovihkoon. 
• Ajoneuvolle ei ole suoritettu luovutushuoltoa myyjäliikkeen toimesta. 

 
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.                           


