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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.  
Tämä moottoripyörä on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön! 
 
Maksimikuormitus 
110 kg 
 
Maastoajo 
Tämä moottoripyörä on suunniteltu ajokäyttöön erilaisissa maastoissa. Julkisilla kaduilla, teillä tai 
maanteillä ajo on laitonta. Kilpa-ajo pyörällä on kielletty.  
 
 
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. 
 
 
 

Sähköjärjestelmän vaurioitumisen vaara: älä irrota akkua, kun moottori on käynnis-
sä. 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 ak-

kua avotulen tai kipinävaaran alueelle: räjähdys- tai palovaara. 
Akku sisältää ympäristölle haitallisia myrkkyjä. Käytetyt akut tulee hävittää määräysten mukai-
sesti. 
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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. 
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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. 
 
 
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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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: 
 
Moottorin sarjanumero on merkitty kampikammion alempaan takakulmaan. 
 
 
 
Tekniset tiedot 
 
 

Malli 200 cc 
Kokonaispituus 1950 mm 
Kokonaisleveys 860 mm 
Kokonaiskorkeus 1160 mm 
Akseliväli 1300 mm 
Oma paino 115 kg 
Hyötykuorma 110 kg 
Etupyörä 70/100–19 
Takapyörä 90/100-16 
Maksiminopeus n. 130 km/h 
Jarrutusmatka < 7 m (30 km/h) 
Mäennousukyky > 18° 
Bensiinisäiliön tilavuus 4,9 l 
Sylinterin läpimitta x iskunpituus 63 x 62,2 
Maksimiteho 10 kW/9500 
Joutokäynti 1400 ± 100 
Sytytystulppa NGK D8 EA 
Sytytystulpan välys 0,6 – 0,7 mm 
Ilmaventtiilin kansi Imuventtiili: 0,10 mm 

Poistoventtiili: 0,10 mm 
Vapaa ajokorkeus 240 mm 
Sytytys CDI 
Välityssuhde 1. vaihde  3,083 

2. vaihde  2,062 
3. vaihde  1,45 
4. vaihde  1,13 
5. vaihde  0,960 
Toisiovälitys  3,09 
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Ohjaustangon kytkimet 
                                                                                                                 2. 
      1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Kytkinkahva 
2. Rikastin 
3. Etujarrukahva 
4. Kaasukahva 
5. Etujarrun nestesäiliö 
6. Sammutuskytkin 
7. Sammutuskytkimen palautusnappi 
8. Käynnistyspainike 

 
 

     5.            3.    4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  6.      7.          8.  
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KÄYTTÖ 
 
 
Polttoainehana  
 
1. Polttoaineen täyttö 
Säiliön tilavuus on 5,3 litraa, johon sisältyy 1,0 litran varatankki. Avaan säiliön kansi ja täytä tankki 
polttoaineella. Sulje säiliön kansi täytön jälkeen. 
2. Polttoainehanan käyttö (hanan venttiili) 
 
ON: kun kahva on asennossa "ON",  
polttoainetta virtaa. 
OFF: kun kahva on asennossa "OFF",  
polttoaineen virtaus on katkaistu. 
RES: kun kahva on asennossa "RES",  
polttoaine virtaa varatankista.  
(Huom.: käytä varatankkia vain, kun normaalin  
säiliön bensiini on loppu). Tankkaa tällöin aina  
mahdollisimman nopeasti, sillä varatankissa  
on vain noin 1,0 litraa bensiiniä.  
 
 
Moottorin käynnistys 
 
Varoitus: Älä koskaan käynnistä moottoria suljetussa tilassa tai varastossa, sillä pakokaasu sisältää 
myrkyllistä hiilimonoksidia. 
 
1. Paina sammutuskytkin       asentoon.                                                 
2. Varmista, että vaihteet ovat vapaalla. 
3. Tarkista säiliössä olevan polttoaineen määrä. 
4. Aseta polttoainehanan kahva asentoon "ON. 
 
Kylmän moottorin käynnistys: 
1. Vedä rikastin ala-asentoon ”off” (rikastinläppä sulkeutuu). 
2. Käännä kaasukahvaa 1/8 kierrosta. 
3. Käynnistä moottori sähkökäynnistimellä tai käynnistyspolkimella. 
4. Lisää moottorin nopeutta kääntämällä kaasukahvaa hieman lisää ja käännä rikastin keskiasentoon. 
Tällöin moottori lämpenee. 
5. Käännä rikastin yläasentoon ”on”. Rikastin palautuu myös automaattisesti, kun moottori on läm-
mennyt tarpeeksi. 
 
HUOMIO! 
- Moottori voidaan käynnistää sähkökäynnistimellä vain, kun kytkinkahva on painettu pohjaan. 
- Käynnistys vaihde päällä voi johtaa onnettomuuteen.  
 
VARO! 
Älä polje käynnistyspoljinta liian rajusti, jottet loukkaa jalkaasi tai vaurioita moottoria polkimen 
paluuliikkeen vuoksi. Älä koskaan käytä käynnistyspainiketta ja käynnistyspoljinta saman-
aikaisesti. 
 
HUOMIO! 
Käytä sähkökäynnistintä korkeintaan viisi sekuntia kerrallaan. Vapauta käynnistyspainike noin 
10 sekunniksi ennen uutta käynnistysyritystä. 
 
 
Moottorin sammuttaminen 
 
1. Vapauta kaasukahva, jolloin moottorin käynti hidastuu. 
2. Käännä vapaalle. 
3. Sammuta moottori sammutuskytkimellä     . 
4. Aseta polttoainehanan (polttoainesäiliön venttiili) kahva asentoon "off". 

 

Polttoainehanan kahva 
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Moottorin sisäänajo 
 
Ensimmäiset 50 ajotuntia on pyörän sisäänajoaikaa, jolloin on tärkeää ottaa huomioon seuraavat sei-
kat: 
1. Tavaroiden kuljettaminen on kielletty. Älä aja jyrkkää rinnettä eikä yhdellä kertaa yli 50 km, lisää 
ajovauhtia vähitellen. 
2. Anna moottorin lämmetä 3-5 minuuttia ennen jokaista ajoa, jolloin koneen osat voiteloituvat riittä-
västi. 
3. Ajonopeus ei saa ylittää 40 km/h ensimmäisen 20 ajotunnin aikana eikä 55 km seuraavan 30 ajo-
tunnin aikana. 
 
 
Vaihteisto  
 
Tässä moottoripyörässä on porrastyyppinen vaihteisto. 
Sulje kaasukahva ennen vaihtamista. Älä vaihda vaihteita kahvan ollessa auki. 
Vaihda vaihteet pehmeästi mutta tarkasti. 
Älä pidä jalkaasi vaihdepolkimella ajon aikana, sillä vaihteisto voisi vaurioitua, jos epähuomiossa vaih-
dat vaihteita yhtäkkiä. 
 
Oikeanpuoleisen kuvan selitys: 
 

1) Ykkösvaihde  4) Nelosvaihde 
2) Kakkosvaihde  5) Viitosvaihde 
3) Kolmosvaihde  0) Vapaa 

 
 

 
Käytä aina kytkintä vaihtaessasi vaihdetta! 
 

 
 
 
Ajon aikana huomioitavaa 
 
1. Vältä tarpeetonta moottorin joutokäyntiä, varsinkin suurilla kierroksilla. Moottorin osat voivat vaurioi-
tua. 
2. Kytkin kuluu nopeasti, jos pyörää ajetaan kytkin puolittain auki. Älä luistata kytkintä! 
3. Vaihda alemmalle vaihteelle, jos teho ei tunnu riittävän mäen nousuun. 
4. Älä käytä vain etujarrua tai ajaa vaihde vapaalla erityisesti silloin, kun ajat alamäkeä tai ajat suurella 
nopeudella. 
5. Kierrä kaasukahvaa takaisin päin jarrutettaessa, paina kytkin samalla pohjaan ja jarruta. 
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TARKASTUKSET, SÄÄDÖT JA HUOLTO 
 
 
Voiteluöljyn tarkastus 
 
Tarkista moottorin voiteluöljy päivittäin ennen ajoa. 
Öljyn pinnan tason tulee olla öljysilmän puolivälissä. Öljysilmä sijaitsee oikeanpuolisessa kannessa. 
 

1. Nosta moottoripyörä pystysuoraan, tarkista öljypinnan taso öljysilmästä.  
2. Avaa öljyntäyttökorkki ja lisää tarvittaessa voiteluöljyä, mutta varo täyttämästä liikaa. 
3. Ruuvaa lopuksi öljyntäyttökorkki tiukasti kiinni. 

 
VAARA: Älä koskaan käynnistä moottoria, jos voiteluöljyä ei ole tarpeeksi, sillä moottori vauri-
oituu! 
 
 
 
 
 
täyttökorkki 
 
 
 
    
 
 
 
    
                öljysilmä  
     
 
 
 
 
Voiteluöljysuositus 
 
Voiteluöljyn laatu vaikuttaa suuresti moottorin suorituskykyyn ja käyttöikään. Tässä pyörässä käytet-
tävä öljy on bensiinimoottorin voiteluöljy (tunnettu ajoneuvojen moottoriöljynä). Älä käytä tavallista 
koneöljyä, kasviöljyä tai raakaöljyä. Voiteluöljyjen viskositeetti vaihtelee alueen ja lämpötilan mukaan.  
 
 
Öljysäiliön puhdistus                        suodatin 
 
1, Valuta öljysäiliöstä kaikki sisäänajon  
aikana käytetty moottoriöljy pois. 
2. Irrota suodatin. 
3. Pese vastaavat osat. 
4. Täytä vaadittavalla öljyllä. 
Tämän työn saa suorittaa vain pätevä  
huoltopalvelun henkilö. 
 

         
 

 
 
 

 
 

Huolehdi jäteöljyn määräysten mukaisesta hävittämisestä.

tyhjennystulppa 
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Sytytystulpan tarkastus 
 
1. Irrota sytytystulpan kansi ja ruuvaa tulppa  
auki tulppa-avaimella. 
2. Puhdista tulppa tai vaihda se, jos se on  
syöpynyt tai liian likainen. 
3. Säädä tulpan kärkiväli niin, että se on 0,6-0,7 mm. 
4. Käytä vain suositeltua sytytystulppatyyppiä. 
Soveltuva sytytystulpan tyyppi: NGK D8 EA 
 
 
Ilmanpuhdistussuodattimen tarkastus & puhdistus 
 
Irrota ilmansuodatin ja tarkista, onko se likainen. 
 
Irrotus: 
Pese suodatin puhtaassa ja pyyhi kuivaksi kuivalla liinalla. 
Liota suodatin puhtaassa koneöljyssä, purista ylimääräinen öljy pois. 
Öljysuositus: 15W/40 
 
Varo: 
Huolehdi siitä, että suodatin on ehjä, sillä muutoin moottori imee sisäänsä pölyä ja likaa. Moottorin 
käyttöikä voi näin vähentyä. 
Estä veden pääsy suodattimeen pyörää pestessäsi.  
Puhdista suodatin varovasti. Älä väännä sitä, ettei se särkyisi. Älä pese sitä bensiinillä tai millään ha-
polla tai alkalisella tai orgaanisella eteerisellä öljyllä, mikä huonontaisi sen laatua. Vaihda suodatin 
uuteen, jos se on rikkoutunut. 
 
 
Kaasuvaijerin säätö 
 
Varmista, että kaasuvaijerin säätö- ja lukitusmutterit toimivat normaalisti. 
Tarkista, että kaasukahvaa voi käyttää vapaasti. 
Vaadittu välys: 2-6 mm.  Ellei kahva liiku vapaasti, käännä säätömutteria ja kiristä. 
Käynnistä moottori säätämisen jälkeen ja tarkista kahvan vapaa liikkuminen uudelleen. Toista säätö, 
mikäli se on tarpeen. 
Tarkista kaasun moitteeton toiminta ohjauksen kaikissa asennoissa. 
 
 
Kaasuttimen säätö 
 
Joutokäynnin säätö: 
1. Nosta pyörä seisontatuelle. 
2. Säädä joutokäynti 1500 ± 150 kierrosta/min.  
 
 
 
VARO! 
Älä yritä korjata muissa kaasuttimen osissa paljastuneita vikoja 
säätämällä joutokäyntiä. Jos kaasuttimessa esiintyy jotain 
säännöllisestä poikkeavaa, huollon on vaihdettava se. 
Säädä joutokäynti vasta sitten, kun kylmä moottori on lämmennyt 
tai 10 minuuttia pyörällä ajon jälkeen.  
 

 
 
 
 
 

joutokäynnin säätöruuvi 
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Ilmaventtiilin välyksen tarkastus & säätö 
 
Liian suuri venttiilin välys voi aiheuttaa ääntä. Jos välys toisaalta on pieni tai välystä ei ole ollenkaan, 
venttiili ei voi sulkeutua, mikä johtaa venttiilin palamiseen ja tehonhäviöön. Tarkista ilmaventtiilin välys 
sen vuoksi määräajoin. 
 
Tarkista ja säädä venttiilin välys moottorin ollessa kylmä. Menettele seuraavasti: 
1. Irrota keskimmäisen ja ylimmäisen reiän (sytytyksen ajoituksen tarkastusreikä) tulpat vasemman-
puoleisesta kampikammion kannesta. 
2. Irrota molempien sylinterinkannessa olevien ilmaventtiilin tulpat. 
3. Työnnä T-avain kampikammion kannen keskimmäiseen reikään ja lukitse se vauhtipyörän mutteria 
vasten. Käännä vauhtipyörää myötäpäivään, kunnes siihen kaiverrettu T-merkki asettuu kohdakkoin 
kampikammion kannen yläosaan kaiverretun merkin kanssa. Käännä keinuvipua jonkin verran. Väljä 
keinuvipu (merkki välyksen olemassaolosta) osoittaa, että mäntä on puristusiskun ylä-
pysähdysasennossa. Voit säätää venttiilin, kun mäntä on tässä asennossa. Jos vipu on tiukassa, män-
tä on puristusiskun alapysähdyskohdassa. Kierrä siinä tapauksessa T-avainta myötäpäivään 360°, 
aseta kaiverretut merkit kohdakkoin ja säädä venttiilit. Tarkista sen jälkeen venttiilin välys työntämällä 
rakotulkki säätöruuvin ja venttiilin pään väliin.  
Sekä imu- että poistoventtiilien välyksen tulee olla 0,10 mm. 
 
  
Etujarru 
 
1. Jarruneste/Jarrupalat 
Pidä jarrunesteen taso ylä- ja alamerkin välillä. Tarkista jarrupalat. Jos kitkamateriaali on vaurioitunut 
tai sen paksuus on alle minimimerkinnän, vaihda jarrupalat. 
 
2. Jarrunesteessä olevan ilman poisto 
Kuljetuksesta tai muista tekijöistä riippuen voi uuden moottoripyörän jarrujärjestelmään päästä ilmaa. 
Poista ilma seuraavasti: 
 
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. 
 
 
Takajarru 
 
1. Jarruneste/Jarrupalat 
Pidä jarrunesteen taso ylä- ja alamerkin välillä. Tarkista jarrupalat. Jos kitkamateriaali on vaurioitunut 
tai sen paksuus on alle minimimerkinnän, vaihda jarrupalat. 
 
2. Jarrunesteessä olevan ilman poisto 
Kuljetuksesta tai muista tekijöistä riippuen voi uuden moottoripyörän jarrujärjestelmään päästä ilmaa. 
Poista ilma seuraavasti: 
 
A. Yläilman poisto 
Paina jarrupoljinta useita kertoja. Jos ilma tuntuu poistuvan, ei alailman poistoa tarvita. Muussa tapa-
uksessa: 
 
B. Alailman poisto 
Paina jarrupoljin pohjaan ja avaa ilmausruuvi. Sulje ilmausruuvi ja päästä jarrupoljin hitaasti ylös. Tois-
ta menettely, jos ilmaa on vielä jäljellä. 
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Ketjun säätö     
  
1. Kun säätö on tarpeellinen, irrota taka-akselin mutteri. 
2. Käännä ketjun säätömuttereita sekä oikealla että  
vasemmalla puolella ja säädä ketjun kiristys. Ketjun  
säätimen merkinnän tulee asettua kohdakkoin kaiverret-
tujen viivojen kanssa molemmin puolin. 
3. Kiristä vastamutteri ja taka-akselin mutteri. 
4. Tarkista ketjun kiristys usein. 
5. Jos ketjua on säädetty, tarkista takapyörän suuntaus. 
 
 
 Kuva: 
 

1. Taka-akseli 
2. Säätömutteri 

 
 
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. 
 
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 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. 
 
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 etuis-
kunvaimennin toimii pehmeästi ja ilman epätavallista ääntä. Jos iskunvaimentimessa on vikaa, korjaa 
tai vaihda se välittömästi. 
 
Takaiskunvaimennin (kaasuvaimennin)  
 
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. 

2. 

1. 
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Polttoaine ja -säiliö 
 
 
Polttoaineen valinta 
 
Polttoaineen tulee olla lyijytöntä bensiiniä. 
 
Polttoainesäiliö  
 
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. Maahan valunut 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. 
 
 
Renkaat 
 
Asianmukainen ilmanpaine lisää vakautta, ajomukavuutta ja renkaiden käyttöikää. 
Tarkista renkaiden ilmanpaine usein ja säännöllisesti sekä säädä tarvittaessa. 
 
Renkaan koko Etu: 70/100-19” Taka: 90/100-16” 
Rengaspaine 2,25 BAR 2,25 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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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. Vaihda moottoriöljy. 
2. 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 jäl-
keen. 
 
VAROITUS: 
Bensiini on herkästi syttyvää ja räjähdysaltista tietyissä olosuhteissa ja voi aiheuttaa tulipalon. Älä 
tupakoi äläkä sytytä tulta, kun tyhjennät polttoainetta. 
 
3. Irrota sytytystulppa ja kaada sylinteriin 15-20 ml puhdasta moottoriöljyä. Polkaise käynnistyspoljinta 
useaan kertaan, jotta öljy leviäisi tasaisesti moottoriin. Asenna sytytystulppa takaisin 
 
HUOMIO! 
Aseta sammutuskytkin asentoon ”OFF”. Suojaa sytytysjärjestelmä vahingoilta laittamalla sytytystulppa 
suojukseen ja maadoittamalla. 
 
4. Pese ajoneuvo ja pyyhi se kuivaksi. Vahaa maalatut pinnat tasaisesti ja suihkuta ruosteenestoainet-
ta kromatuille pinnoille. 
5. Täytä rengas vaatimuksia vastaavasti. Nosta pyörä puupölkkyjen varaan niin että molemmat pyörät 
ovat irti maasta. 
6. Säilytä pyörä varjoisessa ja viileässä paikassa, joka ei ole kostea. Suojaa suoralta auringonpaisteel-
ta. Peitä pyörä asianmukaisesti (älä käytä muovia tai muita maalattuja materiaaleja). Varastoi pyörä 
autotallissa, jos mahdollista. 
 
Huolto säilytyksen jälkeen 
 
1. Poista suojaava peite ajoneuvon päältä ja puhdista pyörä. 
2. Lataa akku ja asenna se paikalleen. 
3. Täytä polttoainetankki bensiinillä vaadittuun tasoon asti. 
4. Suorita koeajo alhaisella nopeudella turvallisella alueella. 
 
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. 
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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. 
(3) Jarrunesteen vaihto kahden vuoden välein. 

 
 
 

AJOTUNNIT tai AIKAVÄLI (huom. 2) 
 

                    TIHEYS 
 
 
 
 
YKSIKKÖ 

Ensimmäiset 
20 tuntia 

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 +ohjurit I&L I&L I&L I&L Huom. 1    * 
Jarrukengän/-palan kulumi-
nen 

 I I I vaihto * 

Jarrujärjestelmä I I I I Huom. 3    * 
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 * 
Venttiili välykset I I I I * 
 
 
 

 
 

VARO! 
Älä pura tai huolla pyörää, ellet omaa vastaavaa ammattitaitoa. 
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Kiinnittimien vääntömomentin taulukko: 
 
 
Kiinnitin Vääntömomentti (Newton/m) 
Etupyörän akselin mutteri 35-45 
Takapyörän akselin mutteri 50-60 
Mutterit, jotka kiristävät etuhaarukan yläliitoslevyn pystyput-
keen  

40-50 

Moottorin kiinnitysmutterit 20-25 
Pultti, joka kiristää etuhaarukan yläliitoslevyn iskunvaimenti-
meen 

15-20 

Jalkatapin kiinnittävä pultti 20-25 
 
 
 
 
Sähkökaavio 
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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 mää-

räysten vastaisesta käytöstä aiheutuneet vahingot 
• Törmäyksestä, putoamisesta tai vastaavasta ulkoisesta syystä aiheutuneet vahingot 
• Kuljetus, kuljetusvahingot tai muut välilliset kustannukset 

 
 
Takuu raukeaa mikäli: 
 

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

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

 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.                           


