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JOHDANTO 
 
Kiitos päätöksestäsi hankkia yhtiömme valmistaman moottoripyörän. Toivomme, että nautit sillä aja-
misesta. 
Tästä käyttöohjekirjasta löydät tarpeelliset toiminta- ja huolto-ohjeet. LUE KOKO KÄSIKIRJA HUO-
LELLISESTI LÄPI ENNEN ENSIMMÄISTÄ AJOA. Pyörän oikea käyttö ja huolto takaavat turvallisen 
ajon ja vähentävät toimintahäiriöitä. Moottoripyöräsi pysyy hyväkuntoisena ja moottorin käyttöikä pite-
nee. Teknisiä neuvoja ja huolto- ja varaosapalvelua saat jälleenmyyjältäsi. 
Tämä käyttöohjekirja sisältää uusimmat tekniset tiedot. Pidätämme oikeuden kaikkiin muutoksiin. Tar-
kista huolellisesti ostamasi tuotteen nimikilpi, ajoneuvon valmistenumero ja moottorin sarjanumero, jos 
joudut tiedustelemaan pyörään liittyvistä ongelmista. 
 
 
Tärkeitä huomautuksia 
 
Kuljettaja  
Tämä moottoripyörämalli on kehitetty erikoisesti kuljettajan tarpeita varten. Älä ylitä tässä käsikirjassa 
määriteltyä maksimikuormitusta.  
 
Maksimikuormitus 
50 kg 
 
Maastoajo 
Tämä moottoripyörä on suunniteltu ajokäyttöön erilaisissa maastoissa. Julkisilla kaduilla, teillä tai 
maanteillä ajo on laitonta. Kilpa-ajo pyörällä on kielletty.  
 
Lue käyttöohjekirja huolellisesti läpi 
Ota erityisesti huomioon seuraavat selitykset: 
 
VAROITUS!! 
 
Käyttäjää varoitetaan riskialttiista käytöstä ja huoltotoimenpiteistä, jotka voivat johtaa vam-
moihin tai kuolemaan, ellei ohjeita noudateta tarkasti. 
 
VARO! 
 
Käyttäjää varoitetaan riskialttiista käytöstä ja huoltotoimenpiteistä, jotka voivat johtaa vaurioon 
tai laitteen vaurioitumiseen, ellei ohjeita noudateta tarkasti. 
 
Huomio! 
 
Käyttäjälle annetaan hyödyllisiä tietoja. 
Tämä moottoripyörän vakiovarusteisiin kuuluva käsikirja pitää aina luovuttaa seuraavalle ostajalle. 
 
 
VAROITUS! 
 
Ajajan iästä riippumatta on laitteen pysäyttäminen opeteltava niin, että se onnistuu myös yllät-
tävissä 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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MOOTTORIPYÖRÄN TURVALLINEN AJO 
 
VAROITUS!! 
 
Moottoripyörällä ajo vaatii käyttäjältään tiettyjä toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi. 
Tutustu näihin vaatimuksiin ennen ajoa. 
 
TURVALLISEN AJON SÄÄNNÖT 
 
1. Suorita aina ajoa edeltävät tarkistukset ennen moottorin käynnistystä. Näin voit estää tapaturmia tai 
laitteen vaurioitumista. 
2. Kokemattomat ajajat joutuvat usein onnettomuuksiin. Useimmissa maissa vaaditaan moottoripyörä-
tutkinto tai erityinen ajolupa. Huolehdi, että sinulla on pätevyys moottoripyörän ajoa varten.  Älä KOS-
KAAN lainaa tai anna pyörääsi kokemattomalle ajajalle. 
3. Ylinopeus on useiden onnettomuuksien pääaiheuttaja. ÄLÄ KOSKAAN aja nopeammin kuin olosuh-
teet edellyttävät. 
4. Aja aina molemmin käsin ja pidä molemmat jalat kuljettajan jalkatapeissa. 
5. Älä aja koskaan seisontatuki alhaalla. 
 
 
SUOJAVAATETUS 
 
1. Useimmat kuolemaan johtavat moottoripyöräonnettomuudet johtuvat päähän kohdistuneista vam-
moista. Käytä AINA ajokypärää. Käytä ajokypärän visiiriä ja suojavaatetusta. 
2. Pakokaasujärjestelmä kuumenee ajon aikana ja on kuuma myös moottorin sammuttamisen jälkeen. 
Varo koskemasta järjestelmään sen ollessa kuuma. Käytä jalkojasi täysin peittäviä jalkineita, esim. 
pitkävartisia ajosaappaita. 
3. Älä käytä väljää vaatetusta, joka mahdollisesti voi tarttua ohjausvipuihin, käynnistyspolkimeen, jal-
katappeihin, seisontatukeen tai renkaisin. 
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ASENNUS 
 
VAROITUS! 
Omavaltainen asennus tai alkuperäisten osien irrottaminen on laitonta ja voi vaarantaa ajoa. 
Käyttäjän on noudatettava kaikkia ajoneuvoa ja liikennettä koskevia kansallisia ja paikallisia 
lakeja ja määräyksiä. 
 

 

 

KUORMAUS JA LISÄVARUSTEET 
 
VAROITUS! 
 
Sopimaton kuormaus, kuluneet renkaat ja moottoripyörän yleiskunto sekä huonot tie- tai sää-
olosuhteet vaikuttavat pyörän ajo-ominaisuuksiin. 
 
Kuormaus 
 
1. Älä kuormita pyörää liian raskaasti. 
2. Säädä rengaspaineet sopivaksi kuorman painoon ja ajo-olosuhteisiin nähden. 
3. Älä kiinnitä mitään ohjaustankoon, ohjaushaarukkaan tai lokasuojaan. Sen johdosta ajoneuvon 
ajettavuus tulisi epävakaaksi tai ohjattavuus voisi kärsiä.  
 
Lisävarusteet 
 
Noudata aina kuormitusta koskevia ja seuraavassa annettuja ohjeita: 
1. Suuret etuhaarukkaan asennetut tuulisuojat tai –lasit tai huonosti suunnitellut tai asennetut tuu-
lisuojat voivat ehkäistä aerodynaamista tasapainoa ja ajettavuus kärsii. Älä asenna mitään tuulisuojia, 
jotka estävät jäähdytysilmaa virtaamasta moottoriin. 
2. Lisätarvikkeet voivat lisätä reaktioaikaa. 
3. Älä asenna pyörän sähköjärjestelmään kapasiteettia lisääviä sähkölaitteita. 
4. Tähän moottoripyörään EI SAA kytkeä sivu- tai perävaunua.
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KUVAUS 
 
Osien sijainti (kuvat 1 ja 2) 
 
     
 
    

(1) Etupyörä 
(2) Etulokasuoja 
(3) Polttoainesäiliö 
(4) Ilmanpuhdistin 
(5) Istuin 
(6) Sivulokasuoja 
(7) Äänenvaimennin 
(8) Jarrupoljin 
(9) Moottori 
(10) Käynnistyspoljin 
(11) Takahaarukka 
(12) Takapyörä 
(13) Seisontatuki 
(14) Vaihdepoljin 
(15) Polttoainehana 
(16) Kaasutin 
 

 
         Kuva 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Kuva 2  
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AJONEUVON VALMISTENUMERO  
 
 
Täytä ajoneuvon valmistenumero ja moottorin sarjanumero jäljempänä olevaan tyhjään lomakkee-
seen. Niiden avulla voit helpommin tilata varaosia sekä jäljittää anastetun pyörän olinpaikan. 
 
Valmistenumero: 
 
 

(1) Valmistenumero on merkitty ohjaustangon putken oikeaan puoleen. 
 

 
Moottorin  
sarjanumero: 
 

(2) Moottorin sarjanumero on merkitty kampikammion alempaan takakulmaan. 
 
 
 
 
OIKEAN OHJAUSKAHVAN KYTKIMET (kuva 3 A) 
 
         1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 3.      4.          2. 
 

 

1. Etujarrukahva 
2. Kaasukahva 
3. Sammutusnappi 
4. Sammutusnapin palautusnappi 
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VASEMMAN OHJAUSKAHVAN KYTKIMET (kuva 3 B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Kytkinkahva  
 
  
 

POLTTOAINE JA –SÄILIÖ 
 
 
Polttoaineen valinta 
 
Polttoaineen valinta vaikuttaa suuresti pakokaasupäästöihin. Valitse polttoaine seuraavien kriteerien 
perusteella: 
Polttoaineen tulee olla lyijytöntä bensiiniä. 
 
 
Polttoainesäiliö  
 
Polttoainesäiliön tilavuus on 3,3 litraa, johon sisältyy 0,8 litran varasäiliö. Polttoaineen täyttöaukon 
korkissa on ylivuotoputkeen liitetty ylivuotonippa. Kun tankkaat, aseta pyörä seisontatuen varaan ja  
avaa ensin polttoainesäiliön korkki. Sulje korkki tankkaamisen jälkeen kääntämällä sitä myötäpäivään. 
              

VAROITUS! 
 

• Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja tietyissä olosuhteissa räjähdysaltista. Sammuta 
moottori aina säiliön tankkauksen ajaksi. Tankkaa ja säilytä pyörä paikassa, missä on hyvä 
ilmanvaihto. 

• Suodata polttoaine ennen täyttöä. 
• Älä ylitäytä polttoainesäiliötä (täyttöputken suuaukossa ei saa olla bensiiniä). Sulje täyttö-

aukon korkki tiukasti kiinni tankkaamisen jälkeen. 
• Varo läikyttämästä polttoainetta maahan. Maahanvalunut bensiini tai sen höyry voivat syt-

tyä palamaan. Jos bensiiniä on valunut maahan, varmista, että alue on kuiva ennen kuin 
käynnistät moottorin. 

• Varo hengittämästä höyryä sisään ja vältä toistuvaa tai pitkäaikaista kosketusta bensiini-
höyryn kanssa. 

• PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. 
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POLTTOAINEHANA (kuva 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
        OFF (KIINNI)                               ON (AUKI)                            RES (VARASÄILIÖ) 
   
 
Polttoainehana toimii seuraavasti: 
 
OFF (  ) 
Tässä asennossa polttoaine ei virtaa polttoainesäiliöstä kaasuttimeen. Käännä hana aina asentoon 
OFF, kun pyörä ei ole käytössä. 
 

ON (  ) 
Polttoaine virtaa pääpolttoainesäiliöstä kaasuttimeen.  
 

RES (  ) 
Polttoaine virtaa varasäiliöstä kaasuttimeen. Käytä 0,8 litran varapolttoainetta vasta, kun pääsäiliön 
bensiini on loppu. Tankkaa aina mahdollisimman pian sen jälkeen. 
 
VAROITUS! 
• Pyörä pysähtyy äkillisesti polttoaineen loppuessa. 
• Varo koskettamasta moottorin kuumia osia, kun käsittelet polttoainehanaa. 
 
HUOMIO! 

• Tarkista, että polttoainehana on ajettaessa aina asennossa ON. Jos se on jäänyt asen-
toon RES, bensiini voi loppua eikä varapolttoainetta ole. 

• Ennen kuin asetat pyörän pitkäaikaiseen säilöön, aseta hana aina asentoon OFF, jolloin 
polttoainetta ei pääse vuotamaan.  

• Tyhjennä polttoainesäiliö aina kuljetettaessa. 
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MOOTTORIÖLJY (Kuva 5) 
 
Moottoriöljyn laatu vaikuttaa suuresti moottorin  
suorituskykyyn ja käyttöikään. Valitse moottoriöljy  
esitettyjen ohjeiden mukaan. Muunkaltaisia öljyjä, kuten  
esim. tavallista koneöljyä, vaihteistoöljyä ja 
kasviöljyä ei saa käyttää.  
 
Moottoriöljysuositus:  
API-laatuluokituksen mukainen bensiinimoottoriöljy  
Class SAE15W/40-SE tai Class SE, SF, SC. 
Pyörässä on toimitettaessa Class SAE 15W/40-SE– 
moottoriöljyä. Voiteluainetta voidaan käyttää vain -10 °C:n  
ja - +40 °C:n välillä. Muunkaltaisen öljyn on oltava kaikissa            
suhteissa teknisesti samanarvoinen. Koska viskositeetti  
vaihtelee alueen ja lämpötilan mukaan, valitse voiteluaine 
suositusten mukaan (katso kuva 12).  
Jos moottoriöljyä Class SAE15W/40-SE ei ole saatavilla,  
voidaan vaihtoehtoisesti käyttää öljyä No. HQB-10  
(tai No.HQB-6 -10 °C:n tai kylmimmissä olosuhteissa).  
Valuta kampikammioon jäänyt öljy pois ja puhdista  
sisäpuoli puhdistuspaloöljyllä ennen voiteluaineen vaihtoa.  
Täytä sen jälkeen uudella moottoriöljyllä. 
 
 
RENKAAT 
 
Asianmukainen ilmanpaine lisää vakautta, ajomukavuutta ja renkaiden käyttöikää. 
Tarkista renkaiden ilmanpaine usein ja säännöllisesti sekä säädä tarvittaessa. 
Valitse oikeat vararenkaat taulukossa 1 esitettyjen teknisten tietojen mukaan. 
 
Renkaan 
koko 

Etu: 2,50-14 Taka: 3,00-12 

Paine 2,0 BAR 2,0 BAR 
 
HUOMIO! 
Tarkista rengaspaine ennen ajoa renkaitten ollessa "kylmiä". 
Tarkista, että renkaissa ei ole uurteita, nauloja tai muita teräviä esineitä. 
Tarkista, ettei vanteissa ole lommoja tai vääntymiä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, jos haluat vaihtaa 
vaurioituneet renkaat tai puhjenneet sisärenkaat.  
 
VAROITUS! 

• Älä yritä paikata vaurioitunutta rengasta tai sisärengasta. Pyörän tasapaino ja renkaan 
käyttövarmuus saattavat heikentyä. 

• Epäasiallinen renkaan täyttäminen voi aiheuttaa epätavallista renkaan kulumista ja va-
hingonvaaraa. Mikäli rengaspaine on suositeltua pienempi, pyörä voi luisua tai irrota 
vanteesta ja moottoripyörä tulee ohjauskyvyttömäksi. 

• Ajaminen erittäin kuluneilla renkailla on vaarallista ja vaikuttaa heikentävästi renkaan 
pitoon ja pyörän ajo-ominaisuuksiin. 

• Muunlaisten kuin taulukossa 1 listattujen renkaitten käyttö voi vaikuttaa ajettavuuteen. 
 

Kun kulutuspinnan syvyys renkaan keskiosassa on saavuttanut taulukko 2:ssa mainitun syvyyden, 
vaihda rengas. 
 

Kulutuspinnan syvyyden rajat 
Eturengas 1,6 mm Takarengas 2,0 mm 
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KÄYTTÖOHJE 
 
TARKASTUKSET ENNEN AJOA 
 
VAROITUS! 
Jos ajoa edeltävää tarkastusta ei ole suoritettu, henkilövahinkojen tai pyörän vaurioitumisen 
mahdollisuutta ei voi sulkea pois. 
 
Tarkasta pyöräsi joka päivä ennen ajoa. Luetteloitujen kohteiden tarkistaminen vie vain muutaman 
minuutin ja ajan mittaan tarkastus voi säästää aikaa, kustannuksia ja mahdollisesti jopa pelastaa hen-
kesi. 

1. Moottoriöljyn pinnan taso – lisää öljyä tarvittaessa. Tarkista vuodot. 
2. Polttoaineen taso – tankkaa tarvittaessa. Tarkista vuodot. 
3. Etu- ja takajarrut – tarkista niiden toiminta ja säädä tarvittaessa. 
4. Renkaat – tarkista kunto ja paine. 
5. Kaasukahva – tarkista tasainen aukaisu ja sulkeminen kaikissa 

 ohjausasennoissa. 
6. Kytkinkahva – tarkista tasainen toiminta kaikissa ohjausasennoissa. 
7. Ohjausjärjestelmä – tarkista tasaisuus ja toimintavarmuus. 
8. Kiinnittimet – tarkista, että kaikki mutterit, ruuvit ja pultit on hyvin kiinnitetty. 
9. Sammutuskytkin – varmista moitteeton toiminta. 
Korjaa mahdolliset poikkeavuudet ennen ajoa. Kysy jälleenmyyjältäsi neuvoa, jos et osaa korjata 
vikaa. 
 
 
MOOTTORIN KÄYNNISTYS 
  
Noudata aina jäljempänä esitettyä käynnistystapaa. 
 
VAROITUS! 

• Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa. Pakokaasu sisältää myrkyllistä hii-
limonoksidia (CO = Häkää), joka voi johtaa tajuttomuustilaan tai jopa kuolemaan.  

• Moottorin käynnistysyritys vaihde päällä ja kytkin painettuna pohjaan voi johtaa 
henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin. 

 
Valmistelut 
 
Varmista että: 

• sammutuskytkin on ”run” asennossa 
• vaihteisto on VAPAALLA 
• polttoainehana on ON-asennossa 
• säiliössä on riittävästi polttoainetta. 
 

Käynnistysvaihe 
 

1. Käännä rikastinvipu ylä-asentoon. 
2. Käännä hieman kaasukahvaa ja polkaise ylhäältä alas nopealla, jatkuvalla liikkeellä, kunnes 

moottori käynnistyy. 
 
VARO! 
Älä polje käynnistinpoljinta liian rajusti, jottet loukkaa jalkaasi tai vaurioita moottoria polkimen 
paluuliikkeen vuoksi.  
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3. Lämmitä moottori kääntämällä hieman kaasukahvaa ja sulkemalla se taas. Käännä rikastin ta-
kaisin alkuasentoonsa (ala-asento). 

 
HUOMIO! 

• Älä käytä rikastinta moottorin ollessa lämmin tai ilman lämpötilan ollessa kor-
kea. 

• Kun käynnistät moottorin erityisen alhaisissa lämpötiloissa, polje ensin käyn-
nistyspoljinta useamman kerran niin, että kampiakseli kiertää muutaman kier-
roksen samalla kun sammutuskytkin on ”off” asennossa. 

 
 
Liian suuri bensiinin syöttö 
 
Jos moottori ei käynnisty useamman yrityksen jälkeen, se on voinut saada liikaa bensiiniä. Poista yli-
määräinen polttoaine painamalla sammutuskytkin ”off” asentoon rikastinvipu täysin auki (ala-asento). 
Avaa kaasuvipu kokonaan ja polkaise useita kertoja. Käännä sammutuskytkin ON-asentoon ja käännä 
hieman kaasukahvaa. Käynnistä moottori käynnistyspolkimella. 
 
 
SISÄÄNAJO 
 
Pyöräsi toimintavarmuus ja suorituskyky riippuu siitä, miten ajat ensimmäiset 100 tuntia, jotka on jaet-
tu seuraaviin kolmeen vaiheeseen: 
 
1. 0~15 tuntia: 
Älä käytä kaasukahvaa yli neljänneskierrosta. Pysäytä ja anna moottorin jäähtyä 5~10 minuuttia jokai-
sen tunnin ajon jälkeen. 
 
2. 15~50 tuntia: 
Älä avaa kaasuvipua yli puolikierrosta. Kaasukahvan avaaminen kokonaan ajon aikana on kielletty. 
 
3. 50~100 tuntia: 
Älä avaa kaasukahvaa ¾ enempää. 
Tämän jälkeen mikään erikoishuolto ei ole tarpeen, mutta vältä ajamasta pyörää kaasukahva täysin 
auki. 
 
HUOMIO! 
Suorita pyörällesi huolto sisäänajon jälkeen huolto-ohjelman mukaisesti. Näin pyöräsi suori-
tuskyky pysyy korkeana ja hyvässä kunnossa. Moottorin käyttöikä kasvaa huomattavasti.  
 
 
AJO 
 
VAROITUS! 
Lue kohta "moottoripyörän turvallinen ajo" uudelleen ennen ajamista.   
 
1. Pyörä on ajovalmis, kun moottori on lämmennyt 
2. Kun moottori käy joutokäyntiä, vaihda vaihde ykköselle (alin) vaihdepolkimella. 
3. Lisää samalla moottorin nopeutta vähitellen kaasua käyttämällä. Liikkeellelähtö on näin menetellen  
tasainen ja täydellinen. 
4. Kun moottoripyörä on saavuttanut tasaisen nopeuden, sulje kaasukahva ja vaihda kakkosvaihteelle 
vaihdepolkimella. Toista sama muille vaihteille. 
5. Säätele kaasun ja jarrujen käyttöä, kun haluat jarruttaa tasaisesti. 
6. Käytä sekä etu- että takajarruja samanaikaisesti, mutta ei liian voimakkaasti, ettei pyörä lukkiutuisi, 
jolloin jarrutuksen teho vähenee ja moottoripyörän ohjaus vaikeutuu. 
 
 
VARO! 
On ehdottomasti kiellettyä vaihtaa suuremmalle tai pienemmälle vaihteelle, jos kaasua ei ole 
vähennetty ja kytkintä ei ole painettu pohjaan. Muussa tapauksessa voi moottorille, ketjuille tai 
muille osille aiheutua vaurioita. 
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VAROITUS! 
 

• Joko vain etu- tai takajarrun käyttö alamäessä pysähdyttää pyörän.  Kova jarrutus voi 
lukkiuttaa pyörän, jolloin ohjattavuus vähenee. 

• Mikäli mahdollista, vähennä nopeutta tai jarruta ennen mutkaa. Jos suljet kaasun tai 
jarrutat mutkan keskivaiheessa, pyörä voi lähteä luisuun, mikä vähentää pyörän ohjat-
tavuutta. 

• Ajaminen kosteissa tai sateisissa olosuhteissa tai löyhässä maassa vaikeuttaa ohjatta-
vuutta ja pysähtymistä. Toimi tällaisissa olosuhteissa rauhallisesti. Nopea kiihdytys, 
jarrutus tai kääntäminen voi tehdä pyörästä ohjauskyvyttömän. Ole erityisen varovai-
nen oman turvallisuutesi vuoksi, kun käännyt, jarrutat tai kiihdytät. 

• Kun ajat pitkää, jyrkkää mäkeä alas, käytä moottorijarrutusta ja jarruta ajoittain mo-
lemmilla jarruilla. Jatkuva jarrutus voi ylikuumentaa jarrut ja vähentää niiden tehoa. 

• Jos ajon aikana pidät jalkaasi jarrupolkimella tai käsiäsi jarrukahvalla, voi seurauksena 
olla myös jarrujen ylikuumeneminen ja tehon väheneminen. 

 
 
PYSÄKÖINTI 
 
VARO! 
Pysäköi moottoripyörä lujalle, tasaiselle maalle, sen kaatumisen estämiseksi. 
 
 
HUOLTO 
 
Huoltosuunnitelmasta näet, miten usein pyörä tulee huoltaa ja mihin pitää kiinnittää huomiota. Määrä-
aikaishuolto on erittäin tärkeää, koska vain huollettuna pyöräsi säilyttää korkean turvatason, käyttö-
varmuuden ja alittaa sallitut päästörajat. 
Nämä ohjeet on annettu edellyttäen, että moottoripyörää käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, 
mihin se on suunniteltu. Jatkuva suurilla nopeuksilla ajo tai ajaminen epätavallisen märissä tai pölyi-
sissä olosuhteissa voi vaatia useampaa huoltokertaa kuin mitä HUOLTOSUUNNITELMASSA on mää-
rätty. Kysy jälleenmyyjältäsi henkilökohtaisia tarpeitasi ja käyttöä koskevia suosituksia. 
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HUOLTOSUUNNITELMA 
 
Seuraava huoltosuunnitelma määrittää kaikki tarvittavat huoltotoimenpiteet, jotta pyöräsi pysyy hyväs-
sä kunnossa. Huollon saa suorittaa vai pätevät ja ammattitaitoiset henkilöt. 
 
I: TARKASTA JA PUHDISTA, SÄÄDÄ, VOITELE TAI VAIHDA TARVITTAESSA 
C: PUHDISTA     R: VAIHDA     A: SÄÄDÄ 
L: VOITELE 
 
* JÄLLEENMYYJÄSI TULEE SUORITTAA NÄMÄ HUOLTOTOIMENPITEET, 
ELLEI OMISTALLA OLE TARVITTAVIA TYÖKALUJA EIKÄ OLE PÄTEVÄ SUORITTAMAAN ME-
KAANISIA KORJAUKSIA. 
 
 
HUOMIO! 

(1) Huolla pyörä useammin, jos ajat erityisen pölyisissä tai märissä oloissa. 
(2) Noudata huoltosuunnitelmaa, vaikka ajomäärä ylittäisikin 240 tuntia. 

 
 

                    TIHEYS 
 
 
 
 
YKSIKKÖ 

Ensimmäiset 
20 tuntia 

AJOTUNNIT tai AIKAVÄLI (huom. 2) 
 
80 tuntia 
tai 6 kk 

160 tuntia 
tai 12 kk 

240 tuntia 
tai 18 kk 

Huomautuksia 

Polttoainejärjestelmä  I I I * 
Polttoaineen suodatin I I R I * 
Kaasukahva I I I I * 
Rikastin  I I I * 
Ilmanpuhdistin  C C C Huom. 1    * 
Sytytystulppa I I R I * 
Moottoriöljy R joka 40 tunnin jälkeen R vuosittain 
Kampikammion tuuletus-
putki 

I I I I * 

Kaasuttimen joutokäynti I I I I * 
Käyttöketju I&L I&L I&L I&L Huom. 1    * 
Jarrukengän/-palan kulumi-
nen 

 I I I vaihto * 

Jarrujärjestelmä I I I I * 
Kytkin I I I  * 
Sivuseisontatuki  I I I * 
Jousitus I I I I * 
Kiinnittimet, mutterit, pultit 
jne. 

I I I I * 

Pyörä/pinna I I I I * 
Ohjauslaakeri I   I * 
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MOOTTORIÖLJY (kuva 6)  
 
 

(1) Öljyn täyttöaukon tulppa/öljytikku 
(2) Ylin tasopinnan merkki 
(3) Alin tasopinnan merkki 

 
 
 
 
 
         
Tarkista moottoriöljyn pinnan taso     1.   2.       3. 
 
Tarkista öljyn pinnan korkeus päivittäin ennen ajoa.             
1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäyntiä muutaman minuutin ajan. 
2. Sammuta moottori ja nosta pyörä seisontatuelle tasaiselle maalle. 
3. Irrota muutaman minuutin kuluttua öljyn täyttöaukon korkki/öljytikku, pyyhi se puhtaaksi ja työnnä 
öljytikku sisään ruuvaamatta sitä kiinni. Ota öljytikku sen jälkeen ulos. Öljyn pinnan tason tulee olla 
öljytikun ylemmän ja alimman merkin välillä. 
 
 
Moottoriöljyn vaihto 
 
Moottoriöljyn laatu vaikuttaa suuresti moottorin käyttöikään 
Vaihda öljy kuten huoltosuunnitelmassa määritellään. 
 
HUOMIO! 
Vaihda öljy, kun moottorilla on normaali ajolämpötila ja pyörä seisoo seisontatuella. Näin var-
mistat, että öljy tyhjentyy nopeasti ja täydellisesti. 
 
1. Aseta tyhjä öljyastia moottorin alle ja avaa tyhjennystulppa. 
 
VAROITUS! 
Lämmin moottori ja moottorissa oleva öljy ovat kuumia. Varo polttamasta itseäsi. 
 
2. Polje käynnistyspoljinta useita kertoja, jolloin öljy tyhjenee täysin. 
3. Aseta tyhjennystulppa kunnollisesti paikoilleen. 
4. Irrota öljyn täyttöaukon korkki, lisää suositeltua moottoriöljyä. 
5. Asenna täyttöaukon korkki/öljytikku paikoilleen. 
6. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä joutokäyntiä muutama minuutti. Sammuta moottori. 
Tarkista öljyn pinnan korkeus ja lisää öljyä tarvittaessa. 
 
VARO! 
Jos moottorissa ei ole riittävästi öljyä, seurauksena on moottorivaurio. 
 
HUOMIO! 

• Jos ajat hyvin pölyisissä oloissa, vaihda öljy useammin kuin huoltosuunnitelmassa on 
suositeltu. 

• Hävitä käytetty moottoriöljy määräysten mukaisesti. 
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SYTYTYSTULPPA (kuva 7) 
 
Valinta 
 
Suositeltu sytytystulppa: NGK C7 HSA 
 
Tarkista ja vaihda 
 
1. Irrota sytytystulpan johto. 
2. Puhdista tulpan kanta mahdollisesta liasta. 
Irrota sytytystulppa tulppa-avaimella. 
3. Tarkasta elektrodit ja keskieriste, ettei niissä ole likaa,             
karstaa tai etteivät ne ole syöpyneitä. Jos karstaa on paljon tai tulppa on syöpynyt, vaihda tulppa. 
4. Tarkista sytytystulpan kärkiväli johdintyyppisellä välystulkilla. Jos säätöä tarvitaan, taivuta sivuelekt-
rodia varovasti. Sytytystulpan kärkivälin tulee olla 0,6~0,8 mm. Varmista, että tulpan tiivistysrengas on 
hyväkuntoinen. 
5. Kun tiivistysrengas on paikallaan, kierrä ja kiristä sytytystulppa käsin. Kiristä sen jälkeen uutta tulp-
paa noin puolikierrosta ja vanhaa 1/8~1/4-kierrosta. 
6. Laita sytytystulpan johto paikoilleen. 
 
VARO! 

• Kiristä sytytystulppa hyvin kiinni. Huonosti kiinnitetty tulppa voi kuumentua ja mahdol-
lisesti vahingoittaa moottoria. 

• Varo irrottaessasi sytytystulppaa, ettei mitään vieraita aineita pääse sylinteriin. 
• Älä ylikiristä sytytystulppaa, sillä muussa tapauksessa sylinterin kannen kierteet voivat 

vaurioitua. 
• Irrota sytytystulppa vain, kun moottori on kylmä. 

 
 

     1.  
VENTTIILIN VÄLYS (kuva 8)     
 
Huomattava venttiilin välys aiheuttaa kovaa ääntä  
ja voi vaurioittaa moottoria. Jos välys on pieni tai  
välystä ei ole ollenkaan, venttiili ei voi sulkeutua,  
mikä johtaa venttiilin vaurioitumiseen ja tehonhäviöön.  
Tarkista venttiilin välys määräajoin moottorin ollessa  
kylmä. Sekä imu- että poistoventtiilien  
välyksen tulee olla 0,10 mm.  
                                                        
 
HUOMIO! 
Tarkista ja säädä välys vain moottorin ollessa kylmä, koska 
välys voi muuttua lämpötilan noustessa. 
 
1. Venttiilikorkit      1. 
 
 
ILMANPUHDISTIN  
        
Ilmanpuhdistin tulee puhdistaa ja öljytä aina 80 tunnin ajon jälkeen. Puhdista useammin, jos ajat pölyi-
sillä alueilla. 
 
1. Irrota ilmanpuhdistin. 
2. Puhdista suodatin puhdistusliuoksessa ja kuivaa. 
 
VAROITUS! 
Älä koskaan käytä puhdistukseen bensiiniä tai liuotetta, jolla on alhainen leimahduspiste. 
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3. Sivele suodattimeen moottoriöljyä, kunnes öljy on imeytynyt suodattimeen. Poista ylimääräinen öljy.  
4. Asenna uudelleen kaikki irrotetut osat päinvastaisessa järjestyksessä. 
 
HUOMIO! 
Suodatinosan tulee olla vahingoittumaton. 
 
VARO! 

• Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmanpuhdistajaa. 
• Vältä kastelemasta ilmanpuhdistajaa, pyörän puhdistuksen aikana. 

 
 
 
TUULETUSTULOPUTKIVUOTOJEN TARKISTUS 
 
Tarkista säännöllisesti, esiintyykö tuuletustuloputkissa vuotoja. Korjaa tai vaihda asiaankuuluvat osat 
heti, normaalin ilmanvaihdon varmistamiseksi. 
 
 
KAASUKAHVA (kuva 9) 
 

1. säädin 
2. vastamutteri 

 
1. Tarkista, että kaasukahva kääntyy tasaisesti  
asennosta täysin auki asentoon täysin kiinni  
kaikissa ohjausasennoissa. 
2. Mittaa kaasukahvan välys kahvan reunaan. 
Normaalivälyksen tulee olla noin 2~6 mm. 
Säädä välys avaamalla vastamutteri ja                        1.               
kääntämällä säädintä. 
       2. 
 
HUOMIO! 
Tarkista säädön jälkeen, että kaasukahva liikkuu hyvin. 
 
 
 
JOUTOKÄYNTINOPEUS (kuva 10)  
 
Joutokäyntinopeuden tarkkasäätöä varten  
pitää moottorin olla normaalissa käyttölämpötilassa. 
 
HUOMIO! 
Älä yritä korjata muissa järjestelmissä    
paljastuneita vikoja säätämällä joutokäyntiä.               
Käänny jälleenmyyjän puoleen määräaikaista kaasut-
timen säätöä varten.      
 
1. Lämmitä moottori, vaihda vaihteet vapaalle ja nosta 
moottoripyörä seisontatuelle. 
2. Aseta joutokäyntinopeus (n. 1500 kierrosta/min) kaasuläpän  
vasteruuvin avulla seuraavasti: Kääntämällä vasteruuvia    säätöruuvi 
myötäpäivään joutokäyntinopeus lisääntyy. Vastapäivään  
kääntämällä joutokäyntinopeus pienenee.  
 
VARO! 
Koska kaasutin on tarkkuuslaite, älä pura sitä, ellet omaa vastaavaa ammattitaitoa. 
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KÄYTTÖKETJUT (kuva 11) 
 
Ketjun käyttöikä riippuu asianmukaisesta voitelusta ja säädöstä. Heikkotasoinen huolto voi johtaa ket-
jun ja hammaspyörien ennenaikaiseen kulumiseen tai vaurioitumiseen. 
Käyttöketjun tarkistuksen ja voitelun tulee kuulua ajoa edeltävään tarkastukseen. Huolto on suoritetta-
va useammin, jos sillä ajetaan poikkeuksellisen pölyävillä ja liejuisilla maaperillä. 
 
 

(1) taka-akseli     
(2) taka-akselin mutteri 
(3) ketju 
(4) ketjun säädin (1kpl molemmilla puolilla pyörää) 
 

 

 
 

1.          2.         4.         3. 
 
 
Tarkastus 
 
1. Sammuta moottori, nosta pyörä seisontatuelle. 
2. Tarkista käyttöketjun välys. Välys tulee säätää niin että 10~15 mm:n pystysuuntainen liike on  
mahdollinen. 
3. Pyöritä takapyörää ja pysäytä sen jälkeen. Tarkista välys painamalla käsin molempien hammaspyö-
rien välillä olevaa keskiosaa. Toista sama useita kertoja. Välyksen tulisi pysyä vakiona. Jos ketju on 
löysä vain osittain, jotkin nivelet ovat väljistyneet tai takertuneet yhteen. 
4. Tarkista hammaspyörän piikit, ettei niissä ole kulumisesta aiheutuneita vaurioita.  
Vaihda tarvittaessa. 
5. Vaihda hammaspyörät ja käyttöketju, jos ne ovat liian kuluneita tai vaurioituneita. Älä koskaan käytä 
uutta ketjua kuluneiden hammaspyörien kanssa, sillä näin menetellen uusi ketju kuluu nopeasti. 
 
Säätö 
 
Tarkista ja säädä tarvittaessa käyttöketjun kireys joka 20 ajotunnin jälkeen. Jos ajat jatkuvasti korkeilla 
nopeuksilla tai kiihdytät usein nopeasti, säädä ketju useammin. Toimi näin: 
1. Nosta pyörä sivuseisontatuelle, kytke vaihde vapaalle ja aseta sammutuskytkin ”off” asentoon. 
2. Löysää taka-akselin mutteri (2). 
3. Käännä molempia säätimiä varmistaaksesi, että ketjussa on normaalivälys. Kiristä mutteri (2).  
Välyksen tulee olla 10~15 mm. 
4. Tarkista ketjun kireys. 
5. Jos ketjun välystä on muutettu, varmista takapyörän suuntaus. 
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Voitelu 
 
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. 
 
 
Irrotus ja puhdistus 
 
Irrota ja puhdista likainen ketju ennen voitelua. 
 
1. Sammuta moottori ja kytke sammutuskytkin ”off” asentoon, 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 vetorul-
lasto on vahingoittunut. 
3. Tarkista hammaspyörän piikit, etteivät ne ole mahdollisesti kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvit-
taessa. Älä koskaan käytä uutta ketjua kuluneiden hammaspyörien yhteydessä. 
Sekä ketjun että hammaspyörien tulee olla hyväkuntoisia, sillä muutoin vaihdettu uusi ketju tai ham-
maspyörä 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. 
 
 
ETUISKUNVAIMENNIN 
 
1. Tarkista silmämääräisesti, onko etuiskunvaimennin vääntynyt tai taipunut. 
2. Pidä kiinni etujarrukahvasta, heiluta ohjaustankoa alas ja ylös useita kertoja ja tarkista, että etuis-
kunvaimennin toimii pehmeästi ja ilman epätavallista ääntä. Jos iskunvaimentimessa on vikaa, korjaa 
tai 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. 
Ajoneuvo ei ole varustettu esikuormitteisella jousirakenteella. 
  
        
JARRUT 
  
         
Etulevyjarrun huolto 
 
1. Jarruneste/Jarrupalat 
Pidä jarrunesteen taso ylä- ja alamerkin välillä. Tarkista jarrupalat. Jos kitkamateriaali on vaurioitunut 
tai sen paksuus on alle minimimerkinnän, ota yhteyttä huolto- ja varaosapalveluun tarkempia neuvoja 
varten. 
 
2. Jarrunesteessä olevan ilman poisto 
Kuljetuksesta tai muista tekijöistä riippuen voi uuden moottoripyörän jarrujärjestelmään päästä ilmaa. 
Poista ilma seuraavasti: 
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A. Yläilman poisto 
Purista käsikahvaa useita kertoja. Jos ilma tuntuu poistuvan, ei alailman poistoa tarvita. Muussa tapa-
uksessa: 
 
B. Alailman poisto 
Purista käsikahvaa ja avaa ilmausruuvi. Sulje ilmausruuvi ja päästä jarrukahva hitaasti irti. Toista me-
nettely, jos ilmaa on vielä jäljellä. 
 
HUOMIO! 
Voit käyttää vain alkuperäisiä jarrupaloja. Ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltopisteeseen jarruja 
koskevissa huoltoasioissa. 
 
 
VIANETSINTÄ 
 
Kysy jälleenmyyjältäsi neuvoja, jos pyörässä ilmenee ongelmia. 
 
VARO! 
Älä pura tai huolla pyörää, ellet omaa vastaavaa ammattitaitoa. 
 
 
 
PUHDISTUS 
 
Puhdista moottoripyörä säännöllisesti suojataksesi pintakäsiteltyjä osia. Tarkasta, ettei pyörä ole vau-
rioitunut ja ettei siinä ole kulumia ja öljyvuotoa. 
 
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 kas-
tuneet. 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. 
 
 
 
VARASTOINTIOHJEET 
 
Kun pyörä varastoidaan pitkäksi aikaa, voit välttää pitkän seisonnan aiheuttamia ongelmia suorittamal-
la muutamia varotoimenpiteitä. 
Huolla pyörä ennen säilöön laittamista, jolloin se toimii moitteettomasti varastoinnista poistamisen 
jälkeen. 
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SÄILYTYS 
 
1. Puhdista ja kuivaa ja ajoneuvo ja vahaa sen pinta. 
2. Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin. 
 
VARO! 
Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja räjähdysaltista tietyissä olosuhteissa. Sammuta moot-
tori ja tyhjennä polttoainesäiliö paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä tupakoi paikoissa, 
joissa tyhjennät tai täytät polttoainesäiliötä tai säilytät bensiiniä. Vältä kaikkea, mikä voisi aihe-
uttaa kipinöintiä tai tuleen leimahtamista. 
 
3. Irrota sytytystulppa ja kaada sylinteriin moottoriöljyä (n. 15–20 ml). Aseta sammutuskytkin ”off” 
asentoon ja polkaise käynnistyspoljinta useaan kertaan, jotta öljy leviäisi tasaisesti sylinteriin. Asenna 
sytytystulppa takaisin. 
4. Puhdista ja öljyä ketjut. 
 
 
 
SÄILYTYKSESTÄ POISTAMINEN 
 
1. Puhdista pyörä. 
2. Täytä polttoainetankki. 
3. Tee kaikki ajoa edeltävät tarkastukset. Suorita koeajo alhaisella nopeudella. 
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TAKUU 

 

Ajoneuvon moottorille, vaihteistolle, voimansiirrolle sekä sähköjärjestelmille myönnetään takuu materi-
aali 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 määräys-

ten 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 päivä-
määrästä. 

 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.                           


