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JOHDANTO 
Tämä ohjekirja sisältää moottoripyörän käyttö- ja huolto-ohjeet. Lue se huolellisesti ennen moottoripyörän 

käyttöä. Kuten kaikkien hienojen koneiden kanssa, oikea käyttö, ylläpito ja huolto ovat välttämättömiä koneen 

virheettömän ja optimaalisen käytön sekä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Eri alueilla sijaitsevat ryhmämme 

huoltopisteet antavat mielellään lisää teknisiä neuvoja ja suorittavat huoltotoimenpiteitä. 

Kaikki tämän ohjeen tiedot, ohjeet ja tekniset tiedot perustuvat viimeisimpään malliin, varaamme oikeuden 

tehdä ohjeeseen muutoksia koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.  

Kiitämme sinua moottoripyörän hankinnasta ja toivotamme sinulle mukavia ajohetkiä tuleviksi vuosiksi. 

 

 

TÄRKEÄ TIEDOTE 
KÄYTTÄJÄ JA MATKUSTAJA 

Rekisteröity 2 hengelle 

Kantavuus 75 kg 

 

Lue käyttöohjeet huolellisesti! 

 

 

ERITYISHUOMAUTUS 
Henkilövammat tai välineiden vaurioituminen on mahdollista, mikäli liikennesääntöjä ja tämän käyttöohjeen 

ohjeita ei noudateta tai mikäli moottoripyörää käytetään huonoissa olosuhteissa, kuten sora-alustalla ajoon tai 

ylikuormitettuna. 

 

Tämä käyttöohje tulee huomioida välttämättömänä osana ajoneuvoa, ohjekirja tulee toimittaa ajoneuvon 

uudelle omistajalle sitä jälleenmyytäessä.  

 

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 

tiedostetteva se, että moottoriajoneuvon käyttöön liittyy aina riskejä, joita ei täysin voida sulkea pois. 

 

 

 

 

 

 



 3

SISÄLLYSLUETTELO 

 
MOOTTORIPYÖRÄN TURVALLINEN KÄYTTÖ  

Turvallisuusohjeet……………………………………………………………………….……………...….5 

Turvavarustus………………………………………………………………………………….………..….5 

Muunnokset…………………………………………………………………………………….……….….6 

Kuorman lastaus…………………………………………………………………………………….……...6 

KUVAUS 

Osien toiminnot…………………………………………………………………………………………….7 

Välineet ja osoittimet……………………………………………………………………………..7 

Virtalukko……...…………………………………………………………………………………7 

Ohjauksen lukitus………...………………………………………………………………………7 

Vasemmat kahvakytkimet…….…………………………………………………….……...…….7 

Vilkkuvalon kytkin……………………………………………………………………………….8 

Äänitorven painike………………………………………………………………………………..8 

Oikeat kahvakytkimet…. ………………………………………………………………………...8 

Etuvalojen kytkin…………………………………………………………………………………8 

Sähkökäynnistin…………………………………………………………………………………..8 

Polttoaine ja polttoainesäiliön korkki………………………………………………………….……...…...9 

Polttoainesäiliön korkin avaus……………………………………………………………………9 

Tuorevoiteluöljyn valinta…….…………………………………………………………………….………9 

Renkaat……………………………………………………………………………………….…………….9 

Runko- ja moottorinumero……………………………………….……...……………………….……….10 

KÄYTTÖ 

Tarkastus ennen käyttöä…………………………..………………………………………………………11 

Moottorin käynnistys……………………………………………….……………….……………………11 

Valmistelu……………………………………………………………………………………….11 

Sähkökäynnistin…………………………………………………………………………………11 

Moottorin sisäänajo……………………………………………………………….………………………12 

Moottoripyörällä ajo……………………………………………………………….……………………..12 

Käynnistys………………………………………………………………………………………12 

Turvallisuusohjeet ajoa varten………………………………………………  …………………12 

Moottoripyörän pysäytys………………………………………………………………………..13 

 

 

 
 
 
 
 



 4

 
HUOLTO JA YLLÄPITO 

Huoltokaavio……………………………………………………………………………………………...13 

Sytytystulpan valinta ja vaihto……………………………………………………………………………14 

Sytytystulpan valinta……………………………………………………………………………14 

Sytytystulpan tarkastus ja vaihto………………………………………………………………..14 

Ilmanpuhdistajan puhdistus ja asennus…………………………………………………………………...14 

Kaasuttimen tyhjäkäynnin säätö…………………………….……………………………………………14 

Kaasukahvan tarkistus ja säätö……………………………………………………………………..….…15 

Kaasuvaijerin tarkastus………………………………………………………………………….15 

Kaasukahvan välyksen säätö……………………………………………………………………15 

Tuorevoiteluöljyn tarkistus ja lisäys………………………….……………….……………...……….….15 

Öljyntason tarkistus……………………………………………………………………………..15 

Öljyn lisäys……………………………………………………………………………………...15 

Vaihdelaatikon vaihdeöljyn vaihto……………………………………………………………...16 

Jarrujen tarkistus ja säätö………………………………………………………………………….……...16 

Etujarrun tarkistus ja säätö………………………………………………………………………16 

Takajarrun tarkistus ja säätö…………………………………………………………………….17 

Työkalusetti……………………………………………………………………………………………….17 

Akun huolto……………………………………………………………………………………………….17 

Moottoripyörän puhdistus…………………………………………………………………………….…..17 

Moottoripyörän säilytysohjeet……………………………………………………………………………18 

Moottoripyörän uudelleenkäyttöönotto…….…………………………………………………………….18 

Tekniset tiedot…………………………………………………………………………………………….19 

Takuu……………………………………………………………………………………………………..20 

  

 

 

 



 5

MOOTTORIPYÖRÄN TURVALLINEN KÄYTTÖ 
Huomio: 
Moottoripyörä, joka on ainutlaatuisen valloittava ajoneuvo, voi antaa käyttäjälleen poikkeuksellisen vapauden tunteen. 

Moottoripyörän optimaalisen suorituksen takaamiseksi, sinun, ajajan, tulee suorittaa tarkastus ennen sen käyttöönottoa 

ja huoltaa ajoneuvoa ohjeiden mukaan. Sinun tulee myös varmistaa, että olet hyvässä kunnossa moottoripyörän 

hallitsemiseksi. Liikennesääntöjä tulee noudattaa. Älä koskaan nauti alkoholia, huumeita tai rauhoittavia lääkkeitä ajoa 

ennen tai sen aikana. 

 

 

TURVALLISUUSOHJEET 
• Välttääksesi onnettomuudet ja välineiden vaurioitumisen, suorita aina moottoripyörän tarkastus ennen sen 

käyttöönottoa ja moottorin käynnistämistä.  

• Moottoripyörällä ajoa varten tulee sinun suorittaa liikenneviranomaisten järjestämiä ajotestejä. Voit ajaa 

moottoripyörää ainoastaan suoritettuasi testit ja vasta sitten kun sinulle on myönnetty ajokortti. Älä koskaan 

lainaa moottoripyörääsi ajokortittomalle henkilölle.  

• Tee itsestäsi helposti havaittava, välttääksesi muita ajoneuvoja aiheuttamasta vahinkoja. Käytä signaaleja, 

kuten vilkkuvaloja ja äänitorvea, oikein. Älä yritä ohittaa muita autoilijoita. Noudata paikallisia 

liikennesääntöjä tarkasti. 

• Liiallinen nopeus aiheuttaa onnettomuuksia. Noudata nopeusrajoituksia, äläkä koskaan aja nopeampaa mitä 

olosuhteet ja ajotaitosi sallivat.  

• Pidä kummatkin kädet ohjaustangossa ja jalat astinlaudoilla ajaessasi. Matkustajan on pidettävä ajajan 

vyötäröstä tiukasti kiinni ja käyttää matkustajan jalkatiloja. 

• Älä käytä löysää vaatetusta, jotka voivat tarttua pyöriin, kahvoihin, jne. 

• Löysän vaatetuksen käyttö on vaarallista, sillä ne voivat helposti tarttua muihin ajoneuvoihin tuulen mukana ja 

aiheuttaa onnettomuuksia. Vaatetuksen, jossa on tiukat hihat, käyttö on siksi suositeltavaa. 

 

TURVAVARUSTUS  
Käytä turvavarustuksiasi oikein. Se on yhtä tärkeää kuin turvavyön käyttö autossa ja se on tärkein tekijä turvallisuutesi 

takaamiseksi. Useimmat moottoripyöräilijöiden kuolemat johtuvat onnettomuuksissa aiheutuvista päävammoista. 

Henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi, ajajien sekä matkustajien tulee aina käyttää korkealaatuista ja 

hyväksyttyä ajokypärää ja esim. nahkavaatetusta, kestäviä varrellisia nahkakenkiä ja hanskoja sekä muita suojaavia 

varusteita ajon aikana. On kuitenkin muistettava, että hyvä suojavarustus voi antaa virheellisen kuvan turvallisuudesta 

ja siten vähentää valppautta. Tässä tapauksessa vaaratilanteet lisääntyvät.   

Vaaratilanteiden minimoimiseksi taitavat moottoripyöräilijät käyttävät ajoneuvoa aina varovasti. 
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MUUNNOKSET 
 
Huomio: 
Valinnaiset moottoripyörän muunnokset tai alkuperäisten välineiden poisto on vastoin lakia ja ne voivat tehdä 

ajoneuvosta vaarallisen. Ajoneuvon omistajien tulee noudattaa liikenneviranomaisten määrittelemiä ajoneuvoja 

koskevia käyttösäännöksiä. 

 
 
KUORMAN LASTAUS 
 
Huomio: 
Meillä on erityisvaatimukset ajoneuvoon asetettujen tavaroiden painolle. Väärä kuormaus vaikuttaa moottoripyörän 

toimintaan ja vakauteen, aiheuttaa jopa onnettomuuksia ja vaurioittaa ajoneuvoa. 

Ajoneuvoon asetettujen tavaroiden painon keskipiste tulee olla matalalla ja lähellä ajoneuvon keskusta. Jaa tavaroiden 

paino tasaisesti ajoneuvon kummallekin puolelle ja pyri pitämään kyseinen tasapaino. Mikäli tavaroiden painon 

keskipiste on kaukana ajoneuvon keskuksesta, vaikuttaa se ajoneuvon hallintaan. 

Renkaiden paine tulee säätää tavaroiden painon ja tieolosuhteiden mukaan. Kaikki tavarat tulee kiinnittää tiukasti 

ajoneuvoon varmistaaksesi ohjauksen vakauden. 

Älä kiinnitä suuria tai painavia tavaroita ohjaustankoon. Ajosta tulee tällöin epävakaa ja ohjauksesta hankalaa.  

Älä koskaan ylikuormita ajoneuvoa: 75 kg 
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OSIEN TOIMINNOT 

Välineet ja osoittimet  
1) Kaukovalojen merkkivalo: syttyy kun kauko- 

valot on kytketty. 

2) Vasen vilkku: syttyy vasempien  

vilkkuvalojen kytkeytyessä päälle. 

3) Oikea vilkku: Syttyy oikeiden vilkkuvalojen  

kytkeytyessä päälle. 

4) Tuorevoiteluöljyn merkkivalo 

5) Matkamittari: osoittaa ajoneuvolla ajetun  

kokonaiskilometrimäärän. 

6) Nopeusmittari: osoittaa ajoneuvon liikkumisnopeuden. 

7) Polttoainemittari: osoittaa polttoainetankin polttoainemäärän. 

8) Kello/päivyri 

9) Kellon/päivyrin valinta ja säätöpainikie 

. 

 

Virtalukko  

OFF: moottoria ei voi käyttää; virta-avain voidaan poistaa. 

ON: moottori voidaan käynnistää; virta-avainta ei voida  

poistaa. 

LOCK: moottoria ei voi käyttää; ohjaustanko on lukittu  

eikä sitä voi kääntää. 

 

Ohjauksen lukitus 
Ohjauksen lukituskytkin sijaitsee virtalukossa. 

Käännä ohjaustankoa vasemmalle, aseta sitten virta-avain paikalleen, paina ja käännä sitä vastapäivään LUKITUS –

asentoon (LOCK), lukitse ohjaustanko hyvin. 

Huomio: Ohjaustanko tulee lukita silloin, kun ajoneuvoa ei käytetä. 

 

Vasemmat kahvakytkimet 
 

1) Valojen vaihtokytkin (ajo-/kaukovalo) 

2) Vilkkuvalon kytkin 

3) Äänitorven painike 

4) Takajarrukahva 

 

 

3. 
2. 

4. 
7. 

1. 
9. 8. 

5. 
6. 

3. 

2. 

1. 4. 
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Vilkkuvalon kytkin (katso edellinen kuva: vasen kahva) 

Vilkkuvalon kytkimelle 2) on suunniteltu kolme asentoa. Kääntyäksesi vasemmalle siirrä kytkin asentoon ”ß ”; 

vasemmanpuoleiset etu- ja takavilkkuvalot kytkeytyvät päälle. Kääntyäksesi oikealle siirrä kytkin asentoon ”à ”; 

oikeanpuoleiset etu- ja takavilkkuvalot kytkeytyvät päälle. Painaessasi vilkkuvalon kytkintä keskiasennossa sisäänpäin 

vilkkuvalo kytkeytyy pois päältä. 

 

Äänitorven painike (katso edellinen kuva: vasen kahva) 

Paina painiketta 3) käyttääksesi äänitorvea. 

 

Oikeat kahvakytkimet 
1) Etuvalojen kytkin 

2) Sähkökäynnistin 

3) Etujarrukahva 

 
 

 

Etuvalojen kytkin 

Etuvalojen kytkimille on suunniteltu kolme asentoa; ” ”,  ” ”,  ” ”. 

”  ” –asento: Etuvalo, mittariston valo ja takavalo on päällä. 

” ” –asento: Pysäköintivalo, mittariston valo ja takavalo on päällä. 

” ” –asento: Kaikki valot pois kytkettynä. 

 

Sähkökäynnistin 
Sähkökäynnistin on osa oikeaa kahvakokoonpanoa. 

1. Aseta virta-avain virtalukkoon ja käännä virta-avain ON –asentoon. 

2. Varmista että seisontatuki on yläasennossa. 

3. Pidä jarrukahvaa alhaalla, paina samanaikaisesti sähkökäynnistin alas ”  ”.  

 

HUOMIOI ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ 

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

liikkeelle. 

 

1. 

2. 

3. 
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POLTTOAINE JA POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI 
Käytä lyijytöntä bensiiniä. 

 

Älä käytä 2-tahti seosbensiiniä. Lue kohta: tuorevoiteluöljyn valinta. 

 

Polttoainesäiliön korkin avaus 
Käännä avaimella polttoainesäiliön korkkia myötäpäivään poistaaksesi sen. Suljettaessa lukittuu automaattisesti 

painamalla korkki paikoilleen. 

Huomio: 
Polttoaine voidaan suodattaa ennen polttoainesäiliön täyttämistä. 

Polttoaine on erittäin tulenarkaa. Sammuta moottori hyvin tuuletettuun paikkaan ja täytä sitten polttoainesäiliö. 

Tupakointi tai helposti syttyvien välineiden käyttö tankkausasemilla ja polttoaineen säilytyspaikoissa tai niiden lähellä 

on kiellettyä.  

Älä ylitäytä polttoainesäiliötä. Kiristä polttoainesäiliön korkki täytön jälkeen. 

 

HUOM! Älä päästä polttoainetta loppumaan! 

Koska polttoaineen lisäämisen jälkeen moottoria on vaikea käynnistää alipainepolttoainehanan vuoksi. Kaasutin 

täyttyy vain käynnistysyritysten aikana. Käytä vain polkukäynnistintä! 

 

TUOREVOITELUÖLJYN VALINTA 
Moottori on varustettu tuorevoiteluöljyjärjestelmällä. Käytä vain moottoripyörän tuorevoitelujärjestelmiin tarkoitettua 

öljyä! 

 

RENKAAT 
Tarkista renkaat ja varmista, että ne ovat täytetty oikeaan ilmanpaineeseen, joka takaa optimaalisen vakauden, 

ajomukavuuden ja pidemmän käyttöiän. 

 

Osa Tekniset tiedot 
Kylmän renkaan paine 
kPa 

Edessä: 200 
Takana: 220 

Rengaskoko Edessä: 130/70-12 
Takana: 130/70-12 

 
  
Huomio: 
Kuluneilla renkailla ajo on erittäin vaarallista ja se vaikuttaa negatiivisesti renkaan pitoon, vakauteen, ohjaukseen ja 

ajoneuvon hallintaan. 

Väärä rengaspaine aiheuttaa normaalista poikkeavaa renkaan kulutuspinnan kulumista ja turvallisuusriskin. Alipaine voi 

vaurioittaa rengasta tai aiheuttaa renkaan irtoamisen vanteelta. 
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Huomio:  

Tarkista rengaspaine renkaiden ollessa kylmiä. Tarkista renkaiden kulutuspinnat viiltojen, naulojen tai muiden terävien 

esineiden varalta. Mikäli löydät renkaista vaurioita, vaihdata ne huoltoliikkeessä. 

Vaihda renkaat ennen kuin niiden keskiosan kulutuspinnan syvyys saavuttaa seuraavan taulukon raja-arvot. 

 

Kulutuspinnan minimisyvyys 

Edessä: 2.0 mm Takana: 2.0 mm 

 

Huomio: 
Varmistaaksesi turvallisen ja vakaan ajon, tarkista renkaan tasapaino, varsinkin korjauksen jälkeen. 

 

 

RUNKO- JA MOOTTORINUMERO 
Runkonumero 1) sijaitsee rungossa. Avaa rungon  

numerokilven kansi ja voit nähdä sen selvästi.  

Moottorinumero 2) sijaitsee variaattorikotelon 

yläpinnassa (katso kuvaa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rungon numero (1) (VIN) on leimattu rungon etuosassa olevaan kaareen.  
Moottorin sarjanumero (2) on leimattu variaattorikotelon yläpintaan. 
 

Rungon nro: 
 
 

Moottorin nro: 
 

 

 

 

1. 

2. 
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KÄYTTÖ 
TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ 
Tarkista moottoripyörä aina ennen ajoa. Seuraavin luetteloituihin kohtiin menee vain muutama minuutti, pitkällä 

aikatähtäimellä ne säästävät aikaa ja takaavat ajoneuvon turvallisen käytön. 

• Tuorevoiteluöljyn taso – Lisää tuorevoiteluöljyä tarvittaessa. Tarkista mahdolliset öljyvuodot.  

• Polttoainetaso – Täytä polttoainesäiliö tarvittaessa (katso sivu 9). Tarkista mahdolliset polttoainevuodot. 

• Etu- ja takajarrut – tarkista niiden toiminta. Säädä ne tarvittaessa. 

• Renkaat – Tarkasta rengaspaineet ja renkaiden kuluvuus sekä mahdolliset vauriot (katso sivu 9). 

• Kaasukahva – Tarkasta kaasuttimen toiminta ja kaasuvaijerin kunto ja -välys. Varmista moitteeton toiminta 

ohjauksen kaikissa asennoissa. 

• Valot ja merkit – Varmista, että etuvalot, takavalot, vilkut ja äänitorvi toimivat hyvin. 

• Ohjausmekanismi – Tarkista ohjaus ja sen vakaus. 

• Varmista, että osat kuten etu- ja takapyörien akselit ja etuhaarukka on kiinnitetty hyvin. Kiristä ne välittömästi, 

mikäli ne ovat löysiä, muuten ne voivat vaurioittaa ajoneuvoa ja aiheuttaa vahinkoja. 

Erityishuomautus: 
• Varmista, että polttoaineletkut ovat ilmatiiviitä sekä turvallisia. Mikäli polttoaineletku on vanha ja haljennut, 

vaihda se uuteen. 

• Älä anna polttoaineen ylittää säiliön ylärajaa tankkauksen aikana. 

• Sytytyspuolan ja sytytystulpan väliset sähkökomponentit tulee kiinnittää tiukasti, jotta kipinät eivät voisi 

aiheuttaa onnettomuuksia. 

 

MOOTTORIN KÄYNNISTYS 
Huomio: Älä koskaan käynnistä moottoria suljetuissa tiloissa, koska pakokaasut ovat myrkyllisiä. 

 

Valmistelu 
Aseta virta-avain virtalukkoon ja käännä virta-avain ON-asentoon. 

Varmista että seisontatuki on yläasennossa. 

 

Sähkökäynnistin 
Paina sähkökäynnistimen painiketta käynnistääksesi moottorin, painaen samalla jarrukahvaa.  

Huomio: 
1: Vapauta sähkökäynnistimen painike heti kun olet pitänyt sitä alas painettuna 1-3 sekuntia. Muussa tapauksessa akku 

purkautuu liian nopeasti.  

2: Vapauta sähkökäynnistimen painike heti kun moottori on käynnistynyt. 

3: Älä paina sähkökäynnistimen painiketta moottorin ollessa käynnissä. Muussa tapauksessa moottori voi helposti 

vaurioitua.  

4: Mikäli et pysty käynnistämään moottoria käyttämällä sähkökäynnistintä kolme kertaa peräkkäin, käynnistä moottori 

käynnistyspolkimesta, jotta akun sähköhukka ei olisi liian suuri tai ettei sen käyttöikä lyhenisi.  
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MOOTTORIN SISÄÄNAJO 
Uuden moottoripyörän sisäänajo on 1000 kilometriä. Uudelle moottorille ensimmäiset 1000 kilometriä ovat erittäin 

tärkeitä sen suoritustehon ja käyttöiän kannalta. 

1) Sisäänajo 0-500 km: 

Älä ylitä 30km/h nopeutta ajon aikana. Yhtämittainen ajoaika ei saa ylittää 1 tuntia. 

2) Sisäänajo 500-1000km: 

 Älä ylitä 40km/h nopeutta ajon aikana. Yhtämittainen ajoaika ei saa ylittää 2 tuntia. 

Huomio: 
Pese ilmapuhdistin 1000km sisäänajon jälkeen. Huolla moottoripyörä huoltoaikataulun mukaisesti varmistaaksesi 

ajoneuvon parhaan kunnon, optimaalisen suorituksen ja käyttöiän. 

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen saadaksesi neuvoja tai huoltaaksesi ajoneuvon aina moottorin käyttöhäiriön 

sattuessa sisäänajon aikana. 

  
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ AJO 

Käynnistys 
Lämmitä moottori antaen sen käydä normaalisti. 

1. Aseta moottori tyhjäkäynnille. 

2. Kiihdytä moottorinopeutta asteittain. 

3. Aja moottoripyörällä tasaisesti kunnes se saavuttaa vakauden. 

4. Käytä etu- ja takajarruja samanaikaisesti. Älä käytä niitä liian voimakkaasti, jotta pyörän jarrutus olisi 

tehokkaampaa eikä ohjaus vaikeutuisi. 

 
Turvallisuusohjeet ajoa varten 
Vähentääksesi nopeutta tai halutessasi pysähtyä, tulee sinun ensin löysätä kaasukahvaa hiljalleen ja sen jälkeen käyttää 

etu- ja takajarruja. Jarruttaaksesi nopeasti, sulje ensin kaasukahva ja käytä sitten etu- ja takajarruja voimakkaasti.  

Kosteilla pinnoilla jarrutus on melko vaikeaa. Vältä äkkinäisiä jarrutuksia ajoneuvon pysäyttämiseksi, sillä se voi 

aiheuttaa pyörän luisumisen tai kääntymisen. Pysähtyäksesi kostealla alustalla, tulee sinun käyttää jarruja asteittain, 

jotta moottoripyörän pysäytys olisi mahdollisimman tasainen. 

Lähentyessäsi kohdetta tai kääntyessäsi, löysää kaasukahva ja käytä samanaikaisesti jarruja nopeuden vähentämiseksi. 

Kaasukahvan sulkeminen tai äkkinäinen jarrutus käännöksen aikana vähentää ajoneuvon hallintaa ja voi aiheuttaa 

pyörän luisumisen tai kääntymisen. Ajaessasi kostealla tai epävakaalla pinnalla, kaikkien toimintojen tulee olla tasaisia. 

Äkkinäiset kiihdytykset, jarrutukset tai käännökset voivat aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menetyksen. 

Ole varovainen ohittaessasi tien reunustalle pysäköityjä ajoneuvoja, ajoneuvossa oleva henkilö voi avata oven 

näkemättä sinua. 

Tiessä olevat kiskot, rakennusalueilla olevat rautalevyt ja uurteiden suojat yms. ovat liukkaita kosteina. Ennen niiden 

ylittämistä vähennä nopeutta ja säilytä ajoneuvo pystysuorassa, tai muutoin pyörä saattaa luisua ja ajoneuvon hallinta 

heikentyä. 

Kitkajarrulevy voi kastua moottoripyörän puhdistuksen aikana. Suorita jarrujärjestelmän täydellinen tarkastus ennen 

ajoneuvon käynnistystä. 

Älä ylikuormita ajoneuvoa. Ajoneuvon ylikuormitus voi aiheuttaa moottoripyörän epätasapainon. 
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Moottoripyörän pysäytys 
Pysäyttääksesi moottoripyörän tasaisesti, tulee sinun löysätä kaasukahvaa hiljalleen, vähentää nopeutta ja käyttää etu- ja 

takajarruja kevyesti. Kytke virta-avain OFF-asentoon ja lukitse moottoripyörän ohjaus. Aseta moottoripyörä lopulta 

nojaamaan keskiseisontatuelle. 

 
HUOLTO JA YLLÄPITO 

 

Huollon saa suorittaa vain pätevät ja ammattitaitoiset huoltoliikkeet! 
 
HUOLTOKAAVIO 
Seuraa huoltokaaviota huoltaaksesi moottoripyörän säännöllisin väliajoin. Puhdista ajoneuvo hyvin ennen huoltoa. 

Taulukon merkkien merkitys on seuraavanlainen: 

I: Tarkasta, puhdista, säädä, voitele tai vaihda. C: Puhdista. R: Vaihda. A: Säädä. 

HUOMIO:    1) Puhdista useammin ajaessasi pölyisissä olosuhteissa. 

 

Huoltokohde                     Matkamittari (km) 
 
                                 1000km      4000km       8000km      12000km   Huom. 

* Polttoaineletkut                     I   I    I   I 

* Kaasun käyttöjärjestelmä       I   I    I   I 

* Kaasuttimen tyhjäkäyntinopeus     I   I    I   I 

* Ilmansuodatin                    C   I    I   I    1) 

* Sytytystulppa          I   I    R   I 

* Moottorin voiteluöljy/vaihteistoöljy           300km, 600 km, 1000km R, sen jälk. joka 2000km, vuosittain R 

* Etujarrujärjestelmä         I   I    I   I 

* Jarruletku                      I   I    I   I    4 vuoden välein R 

* Jarruneste                      I   I    I   I    Joka toinen vuosi R 

* Takajarrujärjestelmä        I   I    I   I 

* Etu-/takajarruvalojen kytkin       I   I    I   I 

* Akku                        I   I    I   I    Kuukausittain 

* Valot ja vilkut           I   I    I   I 

* Jousitus            I   I    I   I 

* Mutterit, pultit, kiinnittimet yms.     I   I    I   I 

* Pyörät/renkaat          I   I    I   I 

* Käyttöhihna ja kytkin           I       I 

* Polttoainesuodatin         I   I    I   I    Vuosittain R 

* Jäähdytysjärjestelmä        I   I    I   I 

* Tuorevoitelujärjestelmä       I   I    I   I 

 

Jatka huoltoja 4000 kilometrin välein myös jatkossa huoltotaulukon mukaisesti. 
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SYTYTYSTUL PAN VALINTA JA VAIHTO 
 

Sytytystulpan valinta 
Suositeltu sytytystulppa: NGK BP 7 HS 

 

Sytytystulpan tarkastus ja vaihto 
Poista sytytystulpan suojus. Puhdista mahdollinen  

sytytystulpan ympärillä oleva lika. Irroita sytytystulppa ja   

tarkista sytytystulppa kulutukselta ja elektrodit syöpymiseltä.  

Vaihda sytytystulppa, mikäli se on vaurioitunut. Varmista, että  

sytytystulpan 1) välys on 0.6-0.7mm mittaamalla se välystulkin avulla. Tarkista sytytystulpan tiivistysrenkaan kunto. 

Asentaessasi sytytystulppaa, ruuvaa se kiinni käsin välttääksesi sitä menemästä pois kierteiltään ja ruuvaa se paikoilleen 

hylsyavainta käyttäen.  

 

ILMANPUHDISTAJAN PUHDISTUS JA VAIHTO 
Ilmanpuhdistin tulee puhdistaa ainakin kerran jokaista  

1000 käyttökilometriä kohden. Puhdista se useammin  

ajaessasi pölyisillä alueilla. Ilmanpuhdistimen puhtaana  

pito on tärkeää moottorin oikean toiminnan kannalta.  

Ilmanpuhdistin on varustettu vaahtosuodattimella.  

Irrota kansi, poista ilmansuodattimen kannen ruuvit,  

poista sitten suodatin 1), käytä paineilmaa puhaltaaksesi  

jäljelle jäävän pölyn pois suodattimen sisäisestä reiästä.  

Vaihda suodatin, mikäli se on erittäin likainen, kulunut  

tai vahingoittunut. Puhdista ilmanpuhdistimen kotelon sisäpinta kankaalla tai vastaavalla. Asentaaksesi 

ilmanpuhdistimen takaisin paikoilleen, noudata sen irrotusohjetta päinvastaisessa järjestyksessä.  

 

 

KAASUTTIMEN TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ 
Käynnistä moottori ja lämmitä se. Suorita sitten  

tyhjäkäynnin säätö. Asenna tyhjäkäyntiruuvi 1)  

ja aseta nopeudeksi noin 1700 ± 100 rpm.  

Tyhjäkäyntiruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää  

tyhjäkäyntinopeutta, kääntäessäsi sitä vastapäivään  

vastaavasti vähennät nopeutta. Ilma-polttoainesekoituksen  

ruuvi ei yleensä tarvitse säätöä. Se on esiasetettu tehtaalla.  

 

 

 

1. 
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KAASUKAHVAN TARKISTUS JA SÄÄTÖ 

Kaasuvaijerin tarkastus 

Tarkasta onko kaasukahvan kääntyminen tasaista  

täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon.  

Tarkista kaasuvaijeri kaasukahvasta kaasuttimeen.  

Mikäli vaijeri on kiertynyt, kulunut tai väärin asetettu,  

tulee se vaihtaa tai asettaa uudelleen.  

 

Kaasukahvan välyksen säätö 
Kaasukahvan välys tyhjäkäynnin aikana on 2-6mm.   

Löysää lukitusmutteria 1) ja käännä sitten säädintä 2),  

(vedä ensin ylös muovisuojus) ja säädä välys ohjeiden mukaan. 

 

TUOREVOITELUÖLJYN TARKISTUS  

JA LISÄYS 

Öljytason tarkistus 

Tuorevoiteluöljysäiliö sijaitsee jalkatilan 

takaosassa olevan lukollisen huoltoluukun 

takana. Voitelujärjestelmä on varustettu 

hälytyssummerilla/merkkivalolla. Mikäli 

hälytys kytkeytyy, sammuta moottori  

välittömästi ja lisää öljyä. 

 

Moottorin vaurioitumisvaara! 

 

Öljyn lisäys 

Irroita säiliön korkki. Lisää öljyä täyttöaukon 

alareunan tasolle. Älä ylitäytä säiliötä. Pyyhi  

ylivalunut öljy välittömästi pois. Aseta säiliön  

korkki huolellisesti takaisin paikoilleen. 

 

Käytä vain moottoripyörän tuorevoitelujärjestelmiin tarkoitettua öljyä! 

 

 

 

HUOMIO! Moottorin voitelujärjestelmän hälytin ilmaisee vain säiliössä olevan öljyn määrän. 
Varmista moottorin öljynsaanti tarkistamalla säännöllisesti että öljyletkut ovat hyvin 
paikoillaan, eivätkä ole tukkeutuneet tai puristuksissa ja ettei vuotoja esiinny. 

2. 

1. 

1. tuorevoiteluöljysäiliö 
2. säiliön täyttöaukko 
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Vaihdelaatikon vaihdeöljyn vaihto  
1: Lämmitä moottoria 3 minuutin ajan.  

Poista vaihdeöljy sammuttamisen jälkeen. 

2: Aseta tyhjä öljysäiliö vaihdelaatikon alle.  

Ruuvaa öljyn tyhjäystulppa 1) irti. 

3: Puhdista tiivistysrengas, tarkista tiivistysrenkaan kunto, 

asenna sen jälkeen tiivistysrengas ja tyhjäystulppa paikalleen. 

4: Ruuvaa täyttötulppa 2) auki, täytä uutta synteettistä 

vaihteistoöljyä noin 100ml. 

5: Asenna täyttötulppa paikalleen ja tarkista mahdolliset 

öljyvuodot 

 

JARRUJEN TARKISTUS JA SÄÄTÖ 

Etujarrun tarkistus ja säätö  
Jarru on erittäin tärkeä turvallisuuden kannalta. Se tulee tarkistaa ja säätää usein. 

Etulevyjarru on varustettu hydraulisella jarrujärjestelmällä. Varmistaaksesi ajoneuvon turvallisuuden, vaihda jarruletku 

ja jarruneste vähintään huoltotaulukossa mainituin aikavälein. Huomaa samalla seuraavat seikat: 

1. Tarkista etujarrujärjestelmän mahdolliset vuodot. 

2. Tarkista jarruletkun mahdolliset vuodot ja halkeamat. 

3. Tarkista jarrupalan riittävä kulutuspinta. 

4. Tarkista jarrukahvan välys 

Älä aja ajoneuvolla heti uuden jarrupalan vaihdon jälkeen. Käytä jarrukahvaa useasti varmistaaksesi jarrupalan oikean 

paikalleen asennuksen, vahvan puristustehon ja jarrunesteen tasaisen virtaamisen. 

 

Huomio:  
Älä käytä avoimessa säiliössä säilytettyä tai käytettyä jarrunestettä, koska käytetty jarruneste imee ilman kosteuden. 

Käytä ainoastaan DOT4 –jarrunestettä. Ole varovainen, äläkä kaada jarrunestettä maalatulle tai muoviselle pinnalle, 

sillä se voi aiheuttaa pinnan syöpymisen. Jarruneste on haitallista, mikäli se räiskyy iholle tai silmiin. Tässä tapauksessa 

käänny lääkärin puoleen. Mikäli nestettä joutuu vahingossa suuhun, tulee se sylkeä kokonaan pois. Mikäli nestettä 

joutuu iholle tai silmiin, tulee se pestä runsaalla vedellä.  

On tärkeää lisätä jarrunestettä säännöllisin väliajoin.  

Tarkista usein jarrunesteen pinnantaso. Täytä säiliö, mikäli  

taso on alhainen.  Mikäli jarru toimii huonosti normaaleissa  

oloissa, voi olla, että jarrunesteessä on ilmaa. Tässä tapauk- 

sessa jarrut on ilmattava. Löysää ruuvia 1), paina jarrukahva  

hitaasti alas kunnes ilma on poistunut, kiristä ruuvi ja vapauta 

jarrukahva hitaasti. Toista toimenpide tarvittaessa. Tarkista  

jarrunesteen taso säliliössä.  

 

 

1. 

2. 

1. 
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Takajarrun tarkistus ja säätö  
1. Aseta moottoripyörä keskiseisontatuelle.  
Mittaa takajarrukahvan välys. Välyksen tulee olla 20-30mm. 

2. Säädä jarrukahvan välystä kääntämällä säätömutteria 1).  

Myötäpäivään kääntäminen pienentää välystä,  

vastaavasti vastapäivään kääntäminen suurentaa välystä. 

Huomio:  
Suorita tarkistus välyksen säädön jälkeen ja varmista, että  

säätömutterin takaosa sovittautuu hyvin takajarrun varren koloon  

vaaratilanteiden välttämiseksi. 

 

TYÖKALUSETTI 
Työkalusetti on suunniteltu ajon aikaisia huoltoja,  

säätöjä ja vaihtoja varten. 

Työkalusettiin kuuluu: 

1) Sytytystulpan avain 

2) ”-” / ”+” ruuvimeisselit 

3) Ruuvimeisselin kädensija 

4) Työkalupussi 

 

AKUN HUOLTO 
Moottoripyörä käyttää 12V7Ah käynnistystyyppistä huoltovapaata akkua. 

Huomio:  
1. Jos moottoripyörää ei käytetä vähään aikaan, poista akku vähentääksesi sen tyhjenemistä ja sähkövuotoja. 

Irrota negatiivisen navan kaapeli ensin. Säilytä akkua sen latauksen jälkeen hyvin tuuletetussa paikassa ja 

valolta suojattuna. Mikäli akkua säilytetään moottoripyörässä, negatiivisen navan kaapeli tulee irrottaa.  

2. Poista akku ja puhdista sen positiivinen ja negatiivinen napa säännöllisin väliajoin. Asenna positiivisen 

  navan kaapeli ensin ja vasta sen jälkeen negatiivisen navan kaapeli. Varmista, että kummatkin kaapelit ovat  

  kireällä.  

3. Vaihda vanha akku aina uuteen samanlaiseen ja samanarvoiseen akkuun. 

 

MOOTTORIPYÖRÄN PUHDISTUS 
Säilyttääksesi moottoripyörän hyvän kunnon, puhdista moottoripyörä säännöllisin väliajoin ja tarkista mahdolliset 

vauriot, kulumat ja öljyvuodot. Älä pese korkeapaineisella vedellä, sillä se vahingoittaa ajoneuvoa. 

Ajoneuvon puhdistuksen jälkeen: 

1.  Kuivaa moottoripyörä. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan. 

2.  Kokeile jarruja ennen ajoa, säilyttääksesi niiden hyvän kunnon. 

Huomio:  
Jarrut voivat olla jonkin verran heikommat heti moottoripyörän puhdistuksen jälkeen (kastuneet). 

 

1. 
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MOOTTORIPYÖRÄN SÄILYTYSOHJEET 
Suorita ehkäiseviä toimenpiteitä moottoripyörän kunnon heikentymisen välttämiseksi pitkien säilytyksien aikana, kuten 

talvella (yli kuukausi). Tämän lisäksi tulee suorittaa tarvittava huolto ennen moottoripyörän säilytystä. Muussa 

tapauksessa voit unohtaa ajoneuvon huollon ennen sen uudelleen käyttöönottoa. 

1: Pese ajoneuvo ja kuivaa se. Vahaa se kokonaan. 

2: Poista polttoaine polttoainesäiliöstä. 

3: Poista sytytystulppa. Täytä sylinteri vähäisellä määrällä moottoriöljyä (15-20 ml). Kytke virta-avain OFF-asentoon. 

Paina käynnistyspoljinta useasti levittääksesi moottoriöljyn tasaisesti sylinteriin. Aseta sytytystulppa takaisin 

paikoilleen. 

4: Poista akku ajoneuvosta. Säilytä se tuuletetussa, kuivassa ja viileässä paikassa valolta suojattuna. 

 

Huomio:  
Poistaessasi akkua, irrota ensin negatiivisen navan kaapeli ja sen jälkeen positiivisen navan kaapeli. Asentaaksesi ne 

uudelleen, asenna ensin positiivinen ja sen jälkeen negatiivisen navan kaapeli. Kytke virta-avain OFF-asentoon.  

5: Täytä renkaat ohjeissa annetun ilmanpaineen mukaisesti ja aseta moottoripyörä nostotasojen päälle niin, että sen etu- 

ja takarengas ei ole kosketuksissa maahan. 

6: Suojaa moottoripyörä peitteellä ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on pieni lämpötilavaihtelu ja se on 

suojattuna auringonvalolta.  

 

MOOTTORIPYÖRÄN UUDELLEENK ÄYTTÖÖNOTTO 
1: Poista suojapeite ja puhdista moottoripyörä. 

2: Tarkista akkujännite. Mikäli jännite on alle 12,3 volttia, lataa se pienille akuille tarkoitetulla laturilla. Asenna akku 

paikoilleen. 

3: Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. 

4: Suorita tarkastus kuten aina ennen ajoa. Kokeile moottoripyörää turvallisessa paikassa varmistaaksesi, että se toimii 

moitteettomasti. 
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TEKNISET TIEDOT  
 

Koko 
  Pituus x leveys x korkeus         1930mm x 705mm x 1190mm 

  Akseliväli              1375mm 

  Vähimmäismaavara           130mm 

  Paino               89kg 

  Kantavuus             75kg 

  Polttoainesäiliö            4,5 l + 0,2 l 

 

Renkaat 
  Edessä               130/70 – 12,  200kPa 

  Takana              130/70 – 12,  220kPa 

 

Moottori                Yksisylinterinen, kaksitahtinen, 

                  ilmajäähdytetty, bensiinimoottori 

  Tyyppi              1E40QMB 

  Sylinterin tilavuus           49,8 cm³ 

  Teho               1,8 Kw/7000 r/min 

Puristussuhde             7,0:1 

  Tyhjäkäyntinopeus           1800 ± 180 r/min 

  Käynnistystila            Sähkökäynnistys/käynnistyspoljin 

  Käyttötapa             Hihnakäyttö 

  Moottorin voitelutapa          2-t tuorevoitelu 

  Vaihdelaatikon vaihdeöljy         SAE 85W / 90 

  Vaihdeöljyn määrä           0,1L 

  Sytytystulpan välys           0,6 ~ 0,7mm 

  

Sähkölaitteet 

  Käynnistystapa            CDI sähkökäynnistys 

  Etuvalo              12V 35W/35W 

   Vilkkuvalo             12V 10W 

  Jarruvalo/takavalo           12V 21W/5W 

  Mittarin valo             12 V 3 W 

  Sytytystulppa             NGK BP 7 HS 

  Akku               12V 7Ah 

  Varoke              15 A 
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TAKUU 
 
Ajoneuvon moottorille, vaihteistolle, voimansiirrolle sekä sähköjärjestelmille myönnetään takuu materiaali- tai 
valmistusvirheiden osalta. Takuuaika on 12 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 ammatti-, 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. 


