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Varoitus!! 
 

Tämä merkintä ilmoittaa tärkeästä turvallisuusohjeesta. Huomioi ohje tarkoin. 

 

--------------------------------------------------KIELLETTY--------------------------------------------------- 

• Älä salli henkilöiden, jotka eivät ymmärrä käyttöohjetta käyttää moottoripyörää. 

• Käytä lyijyttömän polttoaineen ja kaksitahtimoottoriöljyn 2-3 %:n sekoitusta. Älä käytä 

huonolaatuista polttoainetta tai polttoainesekoitusta väärässä suhteessa. Tästä voi aiheutua huono 

käynnistys, riittämättön teho tai moottorivaurio.  

• Älä käytä nelitahtimoottoriöljyä. (Tästä voi aiheutua tulpan huonontuminen, männänrenkaan 

kiinnileikkaus tai äänenvaimentimen tukkeentuminen.) 

• Älä käynnistä moottoria sisätilassa tai huonosti tuuletetussa tilassa. (pakokaasussa on hajutonta, 

mutta hengenvaarallista hiilimonoksidia eli häkää). 

• Älä aseta kättä tai jalkaasi lähelle ajoneuvon liikkuvia tai pyöriviä osia. 

• Älä säilytä, läikytä tai käytä polttoainetta lähellä tulta, liesiä, uunia tai muita tulella tai kipinällä 

toimivia laitteita. (TULIPALOVAARA!) 

• Tupakointi on ehdottomasti kiellettyä tankkauksen aikana. 

• Älä poista polttoainesäiliön korkkia tai tankkaa moottorin käydessä tai sen ollessa vielä kuuma. 

(Sammuta moottori ja jäähdytä sitä ainakin 2 minuutin ajan ennen tankkausta.) 

• Älä käynnistä moottoria, mikäli polttoainetta on läikkynyt tai huomatessasi muun 

räjähdysvaaran. 

• Älä sammuta moottoria rikastimen ollessa sulkuasennossa. 

 

 

VAROITUS! 
Ajajan iästä riippumatta on laitteen hallinta ja 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. 
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• Älä koskaan aja seisontatuki alhaalla! 

• Älä säädä moottorin kierrosnopeusasetusta. 

• Älä tarkista sytytystä sytytystulpan ollessa pois paikoiltaan. 

• Älä käynnistä moottoria äänenvaimentimen tai ilmanpuhdistajan kannen ollessa pois paikoiltaan. 

• Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen tai muuhun moottorin kuumaan osaan. 

(PALOVAMMAVAARA!) 

• Älä koske sytytystulpan suojukseen tai korkeajännitteisiin johtoihin moottorin käydessä. 

(SÄHKÖISKUN VAARA!) 

• Käytä aina hyväksyttyä ajokypärää ja turvavarusteita. 

• Tarkista jarrut aina ennen ajoa. 

• Älä koskaan käytä moottoripyörää alkoholin tai päihteiden alaisena, tai kun olet sairas. 

• Älä pysäytä moottoripyörää äkillisesti. (Aja hitaasti 3-5 minuuttia käynnistyksen jälkeen tai 

ennen pysähtymistä.) 

• Älä käytä moottoripyörää, mikäli painosi on yli 75kg. 

• Käytä aina uutta ja tuoretta polttoainetta. 

• Tätä moottoripyörää ei ole tarkoitettu jalkakäytävällä, kadulla, maantiellä tai moottoritiellä 

ajoon. 

• Poista polttoaine kuljetuksen ajaksi. 
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Tekniset tiedot 
1. Moottorityyppi: 49cc/yksisylinterinen/ilmajäähdytetty/kaksitahtinen 

2. Polttoaine: lyijytön polttoaine ja kaksitahtimoottoriöljysekoitus.  

    Sekoituksen suhde: 2-3 % 

3. Käynnistys: käsikäyttöinen (jousipalautteinen käynnistyskahva). 

4. Jarru: etu- ja takajarrulevyt 

5. Rengas: 12 tuuman ilmarengas 

6. Nopeus: jopa noin 50 km/h 

7. Maksimikuorma: 75 kg 

8. Nettopaino: 21 kg 

9. Polttoainetilavuus: 1,0 l 

 

Pääosien kuvaus 

 

Kaasukahva 
Polttoainesäiliö 

Takajarrukahva

Takajarrulevy 

Jalkatappi 

Seisontatuki 

Moottori 

Etujarrulevy 

Etujarru-
kahva
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Toimenpiteet ennen käynnistystä 
 

1. Osien tarkastus 

Tarkista kaikki pultit ja mutterit, jarrut, moottori jne. 

2. Tankkaus 

Käytä polttoaineen ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoitusta 2-3 % suhteessa. 

3. Ilmansuodattimen tarkistus ja puhdistus 

Ilmansuodatin tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin. Mikäli näin ei tehdä, likainen ilmansuodatin 

vähentää moottorin tehoa. Mikäli ilmansuodattimeen on juuttunut pölyä, pese ilmansuodatin, kuivaa 

ja kasta se sitten öljyyn, poista ylimääräinen öljy ja aseta suodatin takaisin paikoilleen. 

 

Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmanpuhdistinta tai mikäli se on viallinen. 

 

 

Käynnistys 
 

Manuaalinen käynnistys 

(1). Käännä polttoainehana ”on” asentoon. 

 

HUOMIOI ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ: 

Älä käytä kaasua, kun käynnistät moottorin. Kun moottori käy, kierroksia 

lisäämällä ajoneuvo lähtee liikkeelle. 

 

(2). Käännä rikastinvipu yläasentoon. Käynnistä moottori käsikäynnistimellä. Moottorin 

käynnistyttyä käännä rikastinvipu takaisin ala-asentoon. Mikäli moottori on lämmin, ei rikastinta 

tarvitse käyttää. 
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Käyttö ja ajo 
 

Pyörä on pakattu pahvipakkaukseen ja ohjaustanko on pakattu erikseen. Pakkauksesta poistamisen 

jälkeen, aseta ohjaustanko paikoilleen ajoasentoon. Jarruvivun maksimiasento puristettuna ei saa 

koskettaa ohjaustangon kädensijaa. Ohjaustangon asennuksen jälkeen, kiristä mutterit, jarrulevyjen 

pultit sekä kaasuläpän kiinnitin. On suositeltavaa säätää ja tarkistaa ohjaustangon ja jalkatappien 

asento yksi kerrallaan. Älä käytä liikaa voimaa pulttien ja mutterien kiristyksen jälkeen, jotta niiden 

kierteet eivät vaurioituisi tai putket tai muut osat vääntyisi. Täytä polttoainesäiliö polttoaineella. 

(Polttoaine-öljysekoituksella). Mikäli oikeaa öljysekoituksen suhdetta ei käytetä, olet vastuussa sen 

aiheuttamista vaurioista.  

Tätä pyörää ei ole suunniteltu julkisilla teillä ajoon. Turvallisuusohjeista poikkeava ja 

välinpitämätön pyörän käyttö voi tuottaa vakavia vammoja. Ajaja voi minimoida mahdolliset riskit 

käyttämällä turvallisuusvälineitä. Ajajan on käytettävä ajokypärää, suojalaseja, hansikkaita, 

kyynärpääsuojia, polvisuojia ja tukevia jalkineita. Pyörää ei saa käyttää märillä, jäisillä tai öljyisillä 

pinnoilla. Vältä epätasaisia pintoja ja esteitä. Aja kummatkin kädet kiinni ohjaustangossa.  

 

Pysähtyminen 
Vähennä kaasua ja pysäytä ajoneuvo jarruja käyttäen. Älä päästä pyöriä lukkiutumaan jarrutuksen 

aikana. 

 

Moottorin sammutus 
Anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä jonkin aikaa. Sammuta moottori ohjaustangossa olevaa 

sammutusnappia painaen. Sulje polttoainehana. 
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Huolto 
 

1. Päivittäinen tarkistus/korjaus 

   (1). Tarkista kaikki ruuvit ja mutterit ja niiden kireys. 

   (2). Tarkista polttoainevuodot tai ilmavuodot. 

   (3). Tarkista jarrujen moitteeton toiminta. 

   (4). Tarkista renkaiden ilmanpaine ja kunto. 

   (5). Tarkista pyörän laakereiden ja vanteiden kunto.   

2. Tarkistus 20 tunnin käytön jälkeen 

   (1). Puhdista ilmansuodatin. Vaihda tarvittaessa. 

   (2). Puhdista polttoainesuodatin. Vaihda tarvittaessa. 

3. Tarkistus 50 tunnin käytön jälkeen 

   (1). Puhdista pakoputkisto. 

   (2). Puhdista sytytystulppaan kertynyt noki; säädä tulpan välys arvoon 0,5-0,7mm. Vaihda tulppa 

tarvittaessa. 

 

Ketjun säätö       
1. Kun säätö on tarpeellinen, löysää taka-akselin mutteri. 

2. Käännä ketjun säätömuttereita sekä oikealla että vasemmalla puolella ja säädä ketjun kiristys.  

3. Kiristä vastamutteri ja taka-akselin mutteri. 

4. Tarkista ketjun kiristys usein. 

5. Jos ketjua on säädetty, tarkista takapyörän suuntaus. 

6. Tarkista takajarrun moitteeton toiminta. 

 
Käyttöketjujen rasvaus 
Käytä koneöljyä tai kaupasta saatavaa ketjujen voiteluaineita mieluummin kuin moottoriöljyä tai 

muita voiteluaineita. Voitele kukin niveljatkos niin että aine tunkeutuu nivellevyjen, piikkien, 

laakereiden ja vetorullaston väliin. 
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Irrotus ja puhdistus 
Irrota ja puhdista likainen ketju ennen voitelua. 

1. Sammuta moottori ja irrota ketjulukko varovasti. 

2. Puhdista ketju liuotteella, jolla on korkea leimahduspiste, ja anna kuivua. Tarkista, näkyykö 

ketjussa mahdollisesti kulumisen tai vaurioiden merkkejä. Vaihda korjauskelvoton ketju tai ketju, 

jonka vetorullasto on vahingoittunut. 

3. Tarkista hammaspyörän piikit, etteivät ne ole mahdollisesti kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda 

tarvittaessa. Älä koskaan käytä uutta ketjua kuluneiden hammaspyörien yhteydessä. Sekä ketjun 

että hammaspyörien tulee olla hyväkuntoisia, sillä muutoin vaihdettu uusi ketju tai hammaspyörä 

kuluu nopeasti. 

4. Voitele ketju. 

5. Pujota ketju hammaspyöriin ja yhdistä ketjun päät ketjulukolla. Asennus helpottuu, kun pidät 

ketjun päitä takahammaspyörän päällä. 

 
VAROITUS! 
Ketjun lukko pitää asentaa niin että ketjulukon umpipää on pyörimissuuntaan päin. 

 
6. Säädä käyttöketju. 
 
HUOMIO! 

Jos takapyörän akselia on säädetty takarajaan asti, ketjun kuluminen aiheuttaa ketjun löystymistä. 

Vaihda ketju uuteen. 

 
Etuiskunvaimennin 
1. Tarkista silmämääräisesti, onko etuiskunvaimennin vääntynyt tai taipunut. 

2. Pidä kiinni etujarrukahvasta, heiluta ohjaustankoa alas ja ylös useita kertoja ja tarkista, että 

etuiskunvaimennin toimii pehmeästi ja ilman epätavallista ääntä. Jos iskunvaimentimessa on vikaa, 

vaihda se välittömästi. 

 
Takaiskunvaimennin 
Tarkista, ettei takaiskunvaimennin ole vääntynyt, taipunut tai ettei siinä ole öljyvuotoja. Heiluta 

konetta useita kertoja ylös ja alas ja tarkista, että iskunvaimennin toimii pehmeästi ja ilman 

epätavallista ääntä. 
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Varastointiohjeet 
Kun pyörä varastoidaan pitkäksi aikaa, esimerkiksi talven yli, voit välttää pitkän seisonnan 

aiheuttamia toimintahäiriöitä tai vaurioita suorittamalla muutamia varotoimenpiteitä. Huolla pyörä 

ennen säilöön laittamista, ettet unohda sitä varastoinnista poistamisen jälkeen. 

1. Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin. 

 
HUOMIO! 

Jos pyörä on varastoituna kauemmin kuin kuukauden, tulee kaasuttimessa jäljelle jäänyt polttoaine 

tyhjentää. Tämä on erittäin tärkeää, sillä se takaa kaasuttimen normaalin toiminnan varastoinnin 

jälkeen. 

VAROITUS: 

Bensiini on herkästi syttyvää ja räjähdysaltista tietyissä olosuhteissa ja voi aiheuttaa tulipalon. Älä 

tupakoi äläkä sytytä tulta, kun tyhjennät polttoainetta. 

 
2. Irrota sytytystulppa ja kaada sylinteriin 15-20 ml puhdasta moottoriöljyä. Vedä käynnistintä 

useaan kertaan, jotta öljy leviäisi tasaisesti moottoriin. Jätä mäntä yläkuolokohtaan. Asenna 

sytytystulppa takaisin 

3. Pese ajoneuvo ja pyyhi se kuivaksi. Vahaa maalatut pinnat tasaisesti ja suihkuta ruosteen-

estoainetta kromatuille pinnoille. 

4. Täytä rengas vaatimuksia vastaavasti (n.1 BAR). Nosta pyörä puupölkkyjen varaan niin että 

molemmat pyörät ovat irti maasta. 

5. Säilytä pyörä varjoisessa ja viileässä paikassa, joka ei ole kostea. Suojaa suoralta auringon-

paisteelta. Peitä pyörä asianmukaisesti (älä käytä muovia tai muita maalattuja materiaaleja). 

Varastoi pyörä autotallissa, jos mahdollista. 
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Huolto säilytyksen jälkeen 
1. Poista suojaava peite ajoneuvon päältä ja puhdista pyörä. 

2. Täytä polttoainetankki bensiinillä vaadittuun tasoon asti. (2-3 %:n kaksitahtiseosbensiini) 

3. Suorita koeajo alhaisella nopeudella turvallisella alueella. 

 
Puhdistus 
Puhdista moottoripyörä säännöllisesti suojataksesi pintakäsiteltyjä osia. Tarkasta, ettei pyörä ole 

vaurioitunut ja ettei siinä ole kulumia ja vuotoja. 

 

VARO! 

Korkeapaineinen vesi (tai ilma) voivat vahingoittaa joitakin pyörän osia. 

HUOMIO! 

Puhdista muoviosat mietoon pesuaineliuokseen kastetulla liinalla tai sienellä ja vedellä. 

 
1. Kuivaa pyörä, käynnistä moottori ja anna sen käydä useita minuutteja. 

 

VAROITUS! 

Jarrutusteho voi olla väliaikaisesti heikentynyt pesun jälkeen johtuen siitä että jarrut ovat 

kastuneet. Testaa jarruja ennen käyttöönottoa ja ota huomioon pidentynyt jarrutusmatka. 

 
2. Testaa jarruja ennen ajoa. Tee useampia jarrutustestejä, että voit olla varma jarrujen 

suorituskyvyn palaamisesta normaaliin. 

3. Voitele käyttöketju välittömästi pyörän pesun ja kuivauksen jälkeen. 
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Vianetsintä 
1. Moottori ei käynnisty 

      (1). Polttoaineeseen on sekoittunut vettä. Vaihda polttoaine uuteen. 

      (2). Sytytystulppaan on kertynyt karstaa tai se on vaurioitunut. 

      (3). Huono kosketus korkeajännitteisen johdon ja sytytystulpan välillä. 

2.   Moottori käynnistyy, mutta se käy liian nopeaa 

      (1). Rikastin on osittain päällä. 

      (2). Moottoriöljyn ja polttoainesekoituksen suhde on väärä. 

3.   Moottori käy, mutta siinä ei ole tarpeeksi tehoa 

      (1). Ilmansuodattimeen on ehkä juuttunut pölyä. 

      (2). Sylinterin pakoputki tai äänenvaimennin ovat ehkä tukkiutuneet kertyneestä noesta. 

      (3). Männänrenkaat ja sylinterit ovat kuluneet pahoin. 

      (4). Polttoainesuodatin on ehkä tukkeutunut. 

4.   Moottori pysähtyy yhtäkkiä käynnin aikana 

      (1). Polttoaine loppunut. 

      (2). Sytytystulpan johto irti. 

      (3). Sytytystulppaan on kertynyt karstaa tai se on vaurioitunut. 

      (4). Polttoainesuodatin on tukkeutunut. 

      (5). Säiliön korkin ilma-aukko on tukkeutunut pölystä. 

      (6). Kaasuttimeen on kertynyt vettä ilmansuodattimen kautta. 

5.   Moottori ei pysähdy 

      (1). Pysäytyskytkimen kaapeli poikki. 
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Takuu 
 
Ajoneuvolle 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 tehty. 
 

 

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 

päivämäärästä. 

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.                                                   

 

 


