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INLEDNING 

 
Tack för ditt beslut att välja en motorcykel som vårt företag har tillverkat. Vi hoppas att du njuter av att 
köra den. 
I den här bruksanvisningen hittar du nödvändiga anvisningar för drift och service. LÄS IGENOM HELA 
BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU KÖR FÖRSTA GÅNGEN. Korrekt användning och 
underhåll av cykeln garanterar säker körning och minskar driftstörningar. Din motorcykel förblir i gott 
skick och ökar motorns livslängd. Kontakta din återförsäljare vid tekniska frågor samt service och re-
servdelar. 
Den här bruksanvisningen innehåller senaste tekniska data. Vi förbehåller oss rätten till alla föränd-
ringar. Kontrollera noggrant den inköpta produktens namnskylt, tillverkningsnummer och motorns seri-
enummer om du får problem med cykeln och behöver hjälp. 
 
 
Viktiga anmärkningar 
 
Föraren  
Den här motorcykeln är utvecklad särskilt för förarens behov. Överskrid inte maxbelastningen som 
anges i den här bruksanvisningen.  
 
Maxbelastning 
50 kg 
 
Bullernivån som maskinen förorsakar 
≤82 dB(A) 
 
Terrängkörning 
Den här motorcykeln är utvecklad för körning i olika typer av terräng. Det är olagligt att köra på gator, 
vägar och landsvägar. Det är inte tillåtet att tävla med cykeln.  
 
 Läs igenom bruksanvisningen noggrant 
 
Uppmärksamma särskilt följande information: 
 
VARNING!! 
Användaren varnas för riskabel användning och serviceåtgärder, som kan leda till personska-
dor eller dödsfall, om anvisningarna inte följs noggrant. 
 
SE UPP! 
Användaren varnas för riskabel användning och serviceåtgärder, som kan leda till skador eller 
maskinskador, om anvisningarna inte följs noggrant. 
 
Obs! 
Användaren ges viktig information. 
Den här bruksanvisningen är en del av motorcykelns standardutrustning och skall alltid överföras till 
nästa köpare. 
 
 
VARNING! 
Oavsett förarens ålder bör inbromsning läras in så att föraren kan stanna även vid oväntade 
situationer. Huvudansvaret för utrustningens användning ligger alltid hos en vuxen. Observera 
och var medveten om, innan ibruktagandet, att användningen av ett motorfordon alltid inbegri-
per risker som aldrig kan elimineras helt.
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SÄKER KÖRNING MED MOTORCYKELN 
 
VARNING!! 
 
Körning med motorcykeln kräver att användaren vidtar vissa åtgärder för att garantera säker-
heten. Bekanta dig med dessa krav före körning. 
 
REGLER FÖR SÄKER KÖRNING 
 
1. Genomför alltid kontrollerna inför körning innan du startar motorn. Då kan du förhindra olyckor eller 
att utrustningen skadas. 
2. Oerfarna förare råkar ofta ut för olyckor. I de flesta länder krävs motorcykelutbildning eller ett sär-
skilt körtillstånd. Se till att du har behörighet för körning med motorcykel.  Låna ALDRIG ut din cykel till 
en oerfaren förare. 
3. Överskriden hastighet är huvudorsaken till många olyckor. Kör ALDRIG fortare än förhållandena 
tillåter. 
4. Kör alltid med båda händerna på styret och båda fötterna på fottappar. 
5. Kör aldrig med sidostödet nere. 
 
 
SKYDDSKLÄDSELN 
 
1. De flesta dödsfall vid motorcykelolyckor beror på huvudskador. Använd ALLTID hjälm. Använd 
hjälm med visir och skyddskläder. 
2. Avgassystemet hettas upp under körning och är varm även efter att motorn stängts av. Var försiktig 
så att du inte vidrör systemet när det är varmt. Använd heltäckande skodon, t.ex. körstövlar med höga 
skaft. 
3. Använd inte löst sittande kläder som eventuellt kan fastna i styrreglage, startpedal, fotpinnar, sido-
stödet eller hjulen. 
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MONTERING 
 
VARNING! 
Det är olagligt att göra inställningar själv eller ta bort ursprungliga delar, det kan även medföra 
risk vid körningen. Användaren skall följa alla nationella och lokala lagar och bestämmelser 
avseende fordonet och trafiken. 
 
 
BELASTNING OCH EXTRAUTRUSTNINGAR 
 
VARNING! 
Olämplig belastning, slitna däck och motorcykelns allmänna skick samt dåliga väg- eller väder-
leksförhållanden påverkar cykelns köregenskaper. 
 
Belastning 
 
1. Belasta inte cykeln för tungt. 
2. Justera däcktrycket efter lastens tyngd och körförhållandena. 
3. Sätt inte fast någonting på styret, framgaffeln eller stänkskärmen. Det kan leda till att ditt fordon blir 
ostadigt eller att styrförmågan påverkas.  
 
Extrautrustningar 
 
Följ alltid följande anvisningar för belastning: 
1. Stora vindskydd eller -rutor som monterats på framgaffeln, eller dåligt utformade eller påmonterade 
vindskydd, kan förhindra aerodynamisk jämvikt och påverka köregenskaperna. Montera inte några 
vindskydd som kan förhindra kylningsluften från att flöda till motorn. 
2. Extrautrustning kan förlänga reaktionstiden. 
3. Montera inte kapacitetshöjande elanordningar i motorcykelns elsystem. 

(1) 4. Sido- eller släpvagn FÅR INTE kopplas till den här motorcykeln.   
   

 

 
VAROITUS 
VARNING 

 

Virheellinen käyttö voi johtaa VAKAVIIN TAPATURMIIN tai KUOLEMAAN 
Olämplig körning kan leda till SVÅRA PERSONSKADA eller DÖDSOLYCKA 

     
KÄYTÄ AINA HY-

VÄKSYTTYÄ 
KYPÄRÄÄ JA SUOJA-

VARUSTEITA 
- 

ANVÄND ALLTID 
GODKÄND HJÄLM 
OCH SKYDDSUT-

RUSTNING 

 

ÄLÄ AJA KOSKAAN 
YLEISILLÄ TEILLÄ 

- 
KÖR ALDRIG PÅ 

ALLMÄNNA 
VÄGAR 

ÄLÄ KULJETA 
KOSKAAN MAT-

KUSTAJAA 
- 

BÄR ALDRIG PAS-
SAGERARE 

ÄLÄ AJA KOSKAAN 
HUUMEIDEN TAI 

ALKOHOLIN 
VAIKUTUKSEN ALAI-

SENA 
- 

ANVÄND ALDRIG I 
SAMBAND MED 

DROGER ELLER AL-
KOHOL 

ÄLÄ KOSKAAN SALLI 
ALLE 16 VUODEN  
IKÄISTEN LASTEN 

AJAA TÄTÄ AJONEU-
VOA ILMAN VALVON-

TAA. 
- 

TILLÅT ALDRIG BARN 
UNDER 16 ÅRS ÅLDER 
ATT ANVÄNDA DETTA 
FORDON UTAN TILL-

SYN. 
LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA, NOUDATA KAIKKIA OHJEITA JA VAROITUKSIA  

LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN, OCH FÖLJ SAMTLIGA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR 
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FORDONETS TILLVERKNINGSNUMMER  
 
 
Fyll i fordonets tillverkningsnummer och motorns serienummer i det tomma formuläret längre bak. 
Dessa är till hjälp när du beställer reservdelar eller hitta motorcykeln om den blir stulen. 
 
Tillverkningsnummer: 
 
 
 

(1) Tillverkningsnumret finns på styrstången. 
 
 
Motorns  
serienummer: 
 

(2) Motorns serienummer finns på vevhusets bakre nedre del. 
 
 
 
 
REGLAGE PÅ HÖGER HANDTAG  
 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 

1. Frambromsspak 
2. Gasspak 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. 

2. 
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REGLAGE PÅ VÄNSTER HANDTAG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stoppknapp  
 
Håll stoppknappen i tryckt tills motorn stannar.  
Stoppknapp är fjäderbelastad, som återställer sig automatisk.   
 
 
BRÄNSLE OCH -TANK 
 
 
Val av bränsle 
 
Valet av bränsle påverkar märkbart till avgasutsläppen. Välj bränsle enligt följande kriterier: 
Bränslet skall vara blyfri bensin. 
 
 
Bränsletank  
 
Tanklocket är försett med en överflödesnippel till överflödesröret.  När du tankar, ställ cykeln mot stö-
det och öppna tanklocket. Stäng locket efter tankningen genom att vrida det medurs. 
              
VARNING! 
 
• Bensin är mycket lättantändig och explosivt under vissa förhållanden. Stäng alltid av mo-

torn när du ska tanka. Tanka och förvara cykeln på en plats med god ventilation. 
• Filtrera bränslet före påfyllningen. 
• Överfyll inte tanken (det får inte finnas bensin i påfyllningsrörets mynning). Stäng 

tanklocket ordentligt efter tankningen. 
• Var försiktig så att du inte skvätter bränsle på marken. Bensin som runnit ner på marken 

eller dess ångor kan fatta eld. Om bensin rinner ned på marken, kontrollera att området 
torkat innan du startar motorn. 

• Var försiktig så att du inte andas in ångorna och undvik upprepad och långvarig kontakt 
med bensinångor. 

• FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. 
 

 

1. 
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BRÄNSLEKRAN  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bränslekran  
 

                 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Bränslekranen fungerar på följande sätt: 
 
OFF  
I det här läget flödar inte bränslet från tanken till förgasaren. Vrid alltid kranen till läget OFF, när cykeln 
inte används. 
 
ON  
Bränslet flödar från huvudtanken till förgasaren.  
 
 
VARNING! 
• Cykeln stannar tvärt när bränslet tar slut. 
• Undvik att vidröra motorns varma delar när du hanterar bränslekranen. 
 
OBS! 

• Kontrollera alltid att bränslekranen är i läge ON medan du kör. 
• Ställ alltid kranen i läge OFF innan du ställer cykeln i långtidsförvaring, då förhindras 

att bränslen läcker ut.  
• Töm alltid bränsletanken vid transportering. 
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MOTOROLJA  
 
Motoroljans kvalitet påverkar märkbart för motorns prestanda och livslängd 
Välj motorolja enligt framförda anvisningarna.  Annan typ av olja, t.ex. vanlig maskinolja, växellådsolja 
och vegetabilisk olja, får inte användas. 
 
Rekommendation av motorolja:  
API-kvalitetsklassificerad, 4-takts motorcykelolja   
Class SAE15W/40-SE eller Class SE, SF, SG. 
 
 
 
 
DÄCKEN 
 
Korrekt lufttryck ökar stabiliteten, ger bekvämare körning och ökar däckens livslängd. 
Kontrollera däckens lufttryck ofta och regelbundet samt justera vid behov. 
Välj korrekta reservhjul med hjälp av den tekniska informationen i tabell 1. 
 
Däckstorlek Fram 2,50-10 Bak: 2,50-10 
Tryck 2,0 BAR 2,0 BAR 
 
 
OBS! 
Kontrollera lufttrycket före körning och när däcken är "kalla". 
Kontrollera att däcken inte har sprickor, spikar eller andra vassa föremål. 
Kontrollera att fälgarna inte har bucklor eller är vridna. Kontakta din återförsäljare som du vill byta ut 
skadade hjul eller punkterade innerslangar.  
 
VARNING! 

• Försök inte laga skadade däck eller innerslangar. Däckens balans och däckens driftsä-
kerhet kan försvagas. 

• Felaktig påfyllning av däcken kan leda till ojämnt däckslitage och risk för skada. Om 
däcktrycket är lägre än rekommenderat, kan däcket glida av eller lossa från fälgen och 
motorcykeln blir ostyrbar. 

• Körning med mycket slitna däck är farlig och det påverkar däckens väggrepp och cy-
kelns köregenskaper. 

• Användning av andra än i tabell 1 angivna däck kan påverka körbarheten. 
 

Byt däck när mönsterdjupet på hjulets mitt har uppnått det djup som anges i tabell 2. 
 

Gränser för mönsterdjup 
Framdäck 1,6 mm Bakdäck 2,0 mm 
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BRUKSANVISNING 
 
KONTROLLER FÖRE KÖRNING 
 
VARNING! 
Om kontrollerna som ska göras före körningen inte görs kan risken för personskador eller 
skador på motorcykeln inte uteslutas. 
 
Kontrollera din cykel varje dag före körning. Att kontrollera angivna punkter tar bara ett par minuter 
och med tiden kan kontrollen spara tid, kostnader och eventuellt även rädda ditt liv. 

1. Motoroljenivån - fyll på olja vid behov. Kontrollera läckage. 
2. Bränslenivån - tanka vid behov. Kontrollera läckage. 
3. Fram- och bakbroms - kontrollera deras funktion och justera vid behov. 
4. Däcken - kontrollera skick och lufttryck. 
5. Gasreglaget - kontrollera en jämn öppning och stängning i alla reglagelägen. 
6. Styrsystem - kontrollera jämnhet och driftsäkerhet. 
7. Fästen - kontrollera att alla muttrar, skruvar och bultar är ordentligt åtdragna. 
8. Stoppknapp - kontrollera att den fungerar felfritt. 
Reparera eventuella avvikelser före körning. Fråga efter hjälp från din återförsäljare om du inte 
kan reparera felet själv. 

 
START AV MOTORN 

  
Följa alltid nedan beskrivna startmetod. 

 
VARNING! 

• Kör aldrig motorn i slutna utrymmen. Avgaserna innehåller giftiga kolmonoxid (CO 
= kolos) som kan leda till medvetslöshet eller till och med döden.  

• Att starta motorn med en växel i kan leda till personskador eller skador på utrust-
ningen. 

 
Förberedelser 
 
Säkerställa att: 

• tändningsknappen är i ”run”-läget 
• växeln är i FRI-läge 
• bränslekranen står i ON-läget 
• i tanken finns tillräcklig bränsle. 
 

Startfas 
 

1. För choke-spaken till övre läget 
2. Vrid en aning på gasreglaget och trampa uppifrån och ned med en snabb, stadig rörelse tills 

motorn startar. 
 
SE UPP! 
Trampa inte för kraftigt på startpedalen så att du 
skadar din fot eller skadar motorn på grund av pe-
dalens tillbakarörelse.  
 
 
 

Choke-spak  
 
 
 
 
 

3. Värm upp motorn genom att vrida en aning på 
gasreglaget och sedan stänga den igen. Vrid tillbaka choken i startläget (läget nedåt). 
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OBS! 

• Använd inte choken när motorn är varm eller när lufttemperaturen är hög. 
• När du startar motorn vid mycket låga temperaturer, trampa först på startpeda-

len flera gånger så att vevaxeln roterar några varv samtidigt som tändnings-
knappen är i ”OFF”-läget. 

 
 
För stort bensinflöde 
 
Om motorn inte startar efter upprepade försök kan den ha fått för mycket bensin. Avlägsna överdriven 
bensinmängd genom att trycka tändningsknappen i ”OFF”-läge med choke-spaken helt öppen (nedåt). 
Öppna gasreglaget helt och trampa till flera gånger. Sätt tändningskappen i ON-läge och vrid gasreg-
laget något. Starta motorn med startpedalen. 
 
INKÖRNING 
 
Din motorcykels driftsäkerhet och prestanda beror på hur du kör de första 100 timmarna, som är upp-
delade i följande tre faser. 
 
1. 0~15 timmar: 
Använd gasreglaget max en fjärdedelsvarv. Stanna och låt motorn svalna 5~10 minuter efter varje 
timmes körning. 
 
2. 15~50 timmar: 
Öppna gasreglaget max ett halvt varv. Det är förbjudet att öppna gasreglaget helt under körningen. 
 
3. 50~100 timmar: 
Öppna gasreglaget max ¾ varv. 
Härefter behövs ingen särskild service, men undvik att köra motorcykeln med gasreglaget helt öppet. 
 
OBS! 
Utför service på din cykel i enlighet med serviceanvisningarna efter inkörningen. Då behåller 
du cykelns höga prestanda och goda skick. Motorns livslängd ökar märkbart.  
 
 
KÖRNING 
 
VARNING! 
Läs punkten ”säker körning med motorcykeln” igen före körning.   
 
1. Motorcykeln är körklar när motorn blivit varm. 
2. När motorn går på tomgång, byt till ettans växel (nedre) med växlingspedalen. 
3. Öka samtidigt motorvarvtalet så smått genom att använda gasen. På det sättet blir igångsättningen   
jämn och korrekt. 
4. När motorcykeln uppnått en jämn hastighet, stäng gasreglaget och byt till andra växeln med väx-
lingspedalen. Upprepa för de andra växlarna. 
5. Reglera användningen av gas och broms när du vill bromsa in jämnt. 
6. Använd fram- och bakbromsar samtidigt, men inte för kraftigt så att hjulen låser sig, då minskas 
bromseffekten och motorcykelns styrning försvåras. 
 
 
SE UPP! 
Det är absolut förbjudet att växla till högre eller lägre växel om inte gasen har minskats. I annat 
fall kan motorn, kedjan eller andra delar skadas. 
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VÄXELSCHEMA 
 
 
N → 1 → 2 → 3 → 4 
 
 
 
 
       Växlingspedal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARNING! 
 

• Användning av antingen fram- eller bakbroms i nedförsbacke stoppar cykeln.  Kraftig 
bromsning kan låsa hjulet och försvåra styrningen. 

• Om möjligt, minska hastigheten eller bromsa före en sväng. Om du stryper gasen eller 
bromsar mitt i svängen kan cykeln börja glida, vilket minskar cykelns styrbarhet. 

• Körning vid fuktiga eller regniga förhållanden eller på löst underlag försvårar styrning-
en och inbromsningen. Agera lugnt vid sådana förhållanden. Snabba accelerationer, 
inbromsningar eller svängningar kan göra cykeln ostyrbar. Var mycket försiktig avse-
ende din egen säkerhet när du svänger, bromsar eller accelererar. 

• När du kör nedför en lång, brant backe, använd motorbromsen och bromsa då och få 
med båda bromsarna. Långvarig bromsning kan överhetta bromsarna och minska de-
ras effekt. 

• Om du håller foten på bromspedalen eller handen på bromsspaken under körning kan 
det också leda till att bromsarna överhettas och effekten minskar. 

 
 
PARKERING 
 
SE UPP! 
Parkera motorcykeln på hårt, jämnt underlag så förhindrar du att den välter. 
 
SERVICE 
 
I serviceprogrammet framgår hur ofta motorcykeln ska servas och vad som ska uppmärksammas. 
Regelbundet underhåll är mycket viktigt eftersom din motorcykel bevarar sin höga säkerhetsnivå, drift-
säkerhet och låga avgasutsläpp endast om den är underhållit. 
Dessa anvisningar gäller med förutsättning att motorcykeln används endast för det ändamål som den 
är avsedd för. Om du ofta kör i hög fart eller vid ovanligt våta eller dammiga förhållanden kan fler ser-
viceomgångar krävas än vad som anges i SERVICEPROGRAMMET. Tala med din återförsäljare om 
personliga rekommendationer avseende dina behov och användning. 
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SERVICEPLANERING 
 
Följande serviceprogram visar alla serviceåtgärder som krävs för att din motorcykel ska förbli i gott 
skick. Servicen får endast utföras av auktoriserade och yrkeskunniga personer. 
 
I: KONTROLLERA OCH RENGÖR, JUSTERA, SMÖRJA ELLER BYT VID BEHOV 
C: RENGÖR     R: BYT     A: JUSTERA 
L: SMÖRJA 
 
* DIN ÅTERFÖRSÄLJARE SKALL GÖRA DESSA SERVICEÅTGÄRDER, 
OM INTE ÄGAREN HAR NÖDVÄNDIGA VERKTYG OCH INTE ÄR AUKTORISERAD FÖR ATT UT-
FÖRA MEKANISKA REPARATIONER. 
 
 
OBS! 

(1) Underhålla motorcykeln oftare om du kör vid särskilt dammiga eller våta förhållanden. 
(2) Följ serviceprogrammet, även om körtiden överskrider 240 timmar. 

 
 

                    INTERVALL 
 
 
 
 
ENHET 

Första 
20 timmar 

KÖRTIMMAR eller TIDSPERIOD (obs. 2) 
 
80 timmar 
eller 6 mån 

160 timmar 
eller 12 
mån 

240 timmar 
eller 18 
mån 

Anmärkningar 

Bränslesystem  I I I * 
Bränslefilter I I R I * 
Gasspak I I I I * 
Choke  I I I * 
Luftrenare  C C C Anm. 1    * 
Tändstift I I R I * 
Motorolja R efter varje 40 timmar R varje år 
Ventilationsrör för vevhuset I I I I * 
Tomgång av förgasare I I I I * 
Drivkedja I&L I&L I&L I&L Anm. 1    * 
Slitage av bromssko/-
belägg 

 I I I byte * 

Bromssystem I I I I * 
Sidostöd  I I I * 
Fjädring I I I I * 
Fästen, muttra, bultar osv. I I I I * 
Hjul/ekrar I I I I * 
Styrlager I   I * 
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MOTOROLJA   
 
 

(1)  
(2) Övre nivåmarkering 
(3) Nedre nivåmarkering 

 
 
 
 
 
         
Kontrollera motoroljenivån       1.   2.       3. 
 
Kontrollera oljenivån dagligen före körning.             
1. Starta motorn och låt den gå på tomgång i några minuter. 
2. Stäng av motorn och ställ cykeln mot stödet på jämnt underlag. 
3. Lossa pluggen/mätstickan från oljepåfyllningsöppningen efter några minuter, torka den ren och sätt 
i mätstickan utan att skruva fast den. Ta sedan ut mätstickan. Oljenivån ska ligga mellan övre och 
nedre nivåmarkeringen på mätstickan. 
 
 
Byte av motorolja 
 
Kvaliteten på motorolja har stor betydelse för motorns livslängd. 
Byt olja enligt serviceprogrammet. 
 
OBS! 
Byt olja när motorn har normal körtemperatur och cykeln står mot stödet. Då försäkrar du att 
oljan töms ur snabbt och fullständigt. 
 
1. Placera ett tomt oljetråg under motorn och öppna avtappningspluggen. 
 
VARNING! 
Motorn och oljan i motorn är varma. Undvik att bränna dig. 
 
2. Trampa på startpedalen flera gånger så att all olja töms ur. 
3. Sätt tillbaka avtappningspluggen ordentligt. 
4. Ta bort pluggen från oljepåfyllningsöppningen, fyll på rekommenderad motorolja. 
5. Sätt tillbaka pluggen/mätstickan. 
6. Starta motorn igen och låt den gå på tomgång i några minuter. Stäng av motorn. Kontrollera oljeni-
vån och fyll på olja vid behov. 
 
SE UPP! 
Om oljenivån i motorn är för låg kan det leda till motorskada. 
 
OBS! 

• Om du kör vid mycket dammiga förhållanden, byt olja oftare än vad som rekommende-
ras enligt serviceprogrammet. 

• Kassera använd motorolja i enlighet med bestämmelserna. 
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TÄNDSTIFT  
 
Val 
 
Rekommenderade tändstift. NGK C7 HSA 
 
Kontrollera och byt. 
 
1. Lossa tändstiftskabeln. 
2. Rengör tändstift utvändigt från eventuell smuts. 
Lossa tändstift med en tändstiftsnyckel. 
3.              Kontrollera elektroderna och isolering i mitten så att de inte är smutsliga, 
             
sotiga eller anfrätta. Om det finns mycket sot eller tändstiftet är anfrätt, byt tändstift. 
4. Kontrollera tändstiftets gnistkap med stickmått av trådtyp. Om det behöver justeras, böj sidoelektro-
den försiktigt. Tändstiftets gnistgap skall vara 0,6~0,8 mm. Kontrollera att tändstiftets tätningsring är i 
gott skick. 
5. När tätningsringen är på plats, vrid och dra åt tändstiftet för hand. Dra därefter åt ett nytt tändstift 
ungefär ett halvt varv och ett gammalt 1/8~1/4 varv. 
6. Sätt tillbaka tändstiftskabeln. 
 
SE UPP! 

• Dra åt tändstiftet ordentligt. Ett dåligt åtdraget tändstift kan upphettas och eventuellt 
skada motorn. 

• Var försiktig när du lossar tändstiftet så att inga främmande ämnen tränger in i cylin-
dern. 

• Dra inte åt tändstiftet för hårt eftersom gängor på toppblock kan skadas. 
• Ta endast ur tändstiftet när motorn är kall. 

 
 

     1.  
VENTILSPEL      
 
Ett stort ventilspel medför högt ljud  
och kan skada motorn. Om spelet är litet eller  
om det inte finns något spel alls kan ventilen inte stänga,  
vilket leder till att ventilen skadas och effekten minskar.  
Kontrollera ventilspelet regelbundet när motorn är  
kall. Både insugs- och utloppsventilens  
spel bör vara 0,10 mm.  
                                                        
 
OBS! 
Kontrollera och justera spelet endast när motorn är sval, 
eftersom spelet kan ändras när temperaturen ökar. 
 
1. Ventillocket      1. 
 
 
LUFTRENARE  
        
Luftfiltret bör rengöras och smörjas alltid efter 80 körningstimmar. Rengör oftare om du kör vid dam-
miga områden. 
 
1. Ta ut luftfiltret. 
2. Rengör filtret med tryckluft.  
 
VARNING! 
Använd aldrig bensin eller lösningsmedel med låg flampunkt vid rengöringen. 
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3. Montera tillbaka alla borttagna delar i motsatt ordning. 
 
OBS! 
Filterdelen bör vara oskadd. 
 
SE UPP! 

• Kör aldrig motorn utan luftfilter. 
• Undvik att blöta ned luftfiltret vid rengöringen av cykeln. 

 
 
 
INLOPPSRÖRET FÖR VENTILATION, LÄCKAGEKONTROLL 
 
Kontrollera regelbundet efter läckage i inloppsröret för ventilation. Reparera eller byt ut delarna direkt 
så försäkrar du normal ventilering. 
 
 
GASSPAK  
 

1. justering 
2. låsmuttern 

 
1. Kontrollera att gasreglaget går jämnt  
från helt öppet läge till helt stängt läge  
i alla styrlägen. 
2. Mät gasreglaget spel till justeringens kant. 
Det normala spelet bör vara cirka 2~6 mm. 
Justera spelet genom att lossa låsmuttern        2.        
och vrida på justering. 
      1. 
 
OBS! 
Kontrollera efter justeringen att gasreglaget inte kärvar. 
 
 
 
 
 
TOMGÅNGSHASTIGHET   
 
Vid finjustering av tomgångshastighet  
bör motorn ha normal driftstemperatur. 
 
OBS! 
Försök inte korrigera fel i andra system    
genom att justera tomgången.               
Kontakta din återförsäljare för regelbunden justering av 
förgasaren.      
 
1. Värm upp motorn, sätt växeln i friläge och ställ upp motorcy-
keln på stödet. 
2. Ställ in tomgången (ca  1 500 varv/min)   
med justeringsskruven på följande sätt: När du vrider     Justeringsskruven 
medurs ökar tomgångshastighet. Moturs minskar  
tomgångsvarvtalet.  
 
SE UPP! 
Eftersom förgasaren är en precisionsanordning bör du inte blocka isär den om du inte är auk-
toriserad. 
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DRIVKEDJOR  
 
Kedjans livslängd beror på adekvat smörjning och justering. Undermåligt underhåll kan leda till att 
kedjan och kedjejulen slits ut i förtid eller skadas. 
Kontroll och smörjning av kedjan bör ingå i kontrollen före körning. Underhåll bör ske oftare om den 
körs på extremt dammiga och leriga områden. 
 
 

(1) bakaxel     
(2) muttern till bakaxel 
(3) kedja 
(4) kedjejustering (1 st på vardera sidan av cykeln) 
 

 

 
 

1.          2.         4.         3. 
 
 
Inspektion 
 
1. Stäng av motorn och ställ upp cykeln mot stödet. 
2. Kontrollera kedjans spel. Spelet justeras så att en uppåtgående rörelse på 10~15 mm är  
möjlig. 
3. Snurra på bakhjulet och stoppa det sedan. Kontrollera spelet genom att trycka på delen mellan 
dreven för hand. Upprepa flera gånger.  Spelet bör vara stabilt. Om kedjan bara är delvis lös, har 
några länkar börjat glappa eller fastnat i varandra. 
4. Kontrollera drevets kuggar så att de inte är skadade på grund av slitage.  
Byt ut vid behov. 
5. Byt kedjehjul och kedja om de är förslitna eller skadade. Använd aldrig en ny kedja tillsammans 
med slitna kedjehjul för då slits den nya kedjan ut snabbt. 
 
Justering 
 
Kontrollera och justera vid behov kedjans spänning efter var 20:e körtimme. Om du ständigt kör i höga 
hastigheter eller ofta accelererar snabbt, justera kedjan oftare. Gör såhär: 
1. Ställ cykeln mot stödet, sätt växeln i friläge och sätt stoppknappen i ”OFF”-läge. 
2. Lossa bakaxelns mutter (2). 
3. Vrid båda justeringar för att försäkra dig om att kedjan har normalt spel. Dra åt muttern (2).  
Spelet bör vara 10~15 mm. 
4. Kontrollera kedjans spänning. 
5. Om kedjans spel har ändrats, kontrollera bakhjulets riktning. 
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Smörjning 
 
Använd hellre maskinolja eller vanligt kedjesmörjmedel än motorolja eller andra smörjmedel. Smörj 
varje länk så att smörjmedlet tränger in mellan länkplattorna, tänder, lagren och dragrullar. 
 
Borttagning och rengöring 
 
Ta loss och rengör en smutsig kedja före smörjning. 
 
1. Stäng av motorn, sätt stoppknappen på ”off” -läge och lossa kedjelåset försiktigt. 
2. Rengör kedjan med lösningsmedel med hög flampunkt och låt den torka. Kontrollera efter eventu-
ella tecken på förslitningar eller skador på kedjan. Byt ut oreparerbar kedja eller en kedja med skadat 
dragrullsystem. 
3. Kontrollera drevets tänder så att de inte är skadade eller slitna. Byt ut vid behov. Använd aldrig en 
ny kedja tillsammans med slitna drevhjul. 
Både kedjan och drevhjulen ska vara i gott skick annars slits en ny kedja eller ett nytt drevhjul ut 
snabbt. 
4. Smörj kedjan. 
 
 
5. Trä kedjan på drevhjulen och sätt ihop kedjans ändar med ett kedjelås. Monteringen blir lättare om 
du håller kedjeändar på det bakre drevhjulet. 
 
VARNING! 
Kedjelåset måste monteras så att kedjelåsets slutna ände går i dragriktningen. 
 
6. Justera drivkedja. 
 
 
FRÄMRE STÖDDÄMPARE 
 
1. Kontrollera visuellt om främre stöddämpare är vriden eller böjd. 
2. Håll i främre bromsspaken, gunga styret upp om ned flera gånger och kontrollera att främre stöd-
dämpare fungerar mjukt och utan ovanliga ljud. Om stöddämpare är skadad, reparera eller byt den 
direkt. 
 
 
BAKRE STÖDDÄMPARE  
 
Kontrollera att bakre stöddämpare inte är vriden, vind eller läcker olja. Gunga cykeln upp om ned flera 
gånger och kontrollera att stöddämpare fungerar mjukt och utan ovanliga ljud. 
Fordonet är inte försett med förbelastat fjädringskonstruktion. 
  
        
BROMSAR 
  
         
Underhåll och justering av frambroms 
 
Kontrollera skicket på bromsbelägget. Om dessa är skadade eller om 
friktionsmaterial är sliten under minmärkning, byt dessa mot nya.  
Smörja bromsvajern regelbundet.  
       

 Justeringsskruv för frambroms. 
 
 
 

Justeringsskruv för bromsbelägget 
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Justering av spelet på bromsspaken  
 
Spelen på frambromsspak, innan bromsen kopplas till, kallas till frispel. Uppmätt från ändan av fram-
bromsspak skall frispelen vara 10-20 mm. Spelen justeras med justerskruv på vajern till frambroms. 
      
Underhåll och justering av bakbroms 
 
Kontrollera skicket på bromsbelägget. Om dessa är skadade eller om friktionsmaterial är sliten under 
minmärkning, byt dessa mot nya. Spelen till bromspedal justeras med justerskruv på kopplingsstång.  
 
 
 
 
 
 
       Justerskruv till bakbroms  
 
 
 
 
 
 
 
 
FELSÖKNING 
 
Fråga återförsäljare om råd om det uppstår problem med din motorcykel. 
 
SE UPP! 
Demontera eller underhålla inte motorcykeln om du inte har likvärdiga yrkeskunskaper. 
 
 
 
RENGÖRING 
 
Rengör din motorcykel regelbundet så skyddar du ytbehandlade delar. Kontrollera att cykeln inte är 
skadad och att den inte har förslitningar eller oljeläckage. 
 
SE UPP! 
Högtrycksvatten (eller -luft) kan skada vissa motorcykeldelar. 
 
OBS! 
Rengör plastdelarna med en mjuk trasa fuktad med mild tvättlösning eller svamp och vatten. 
 
1. Torka cykeln, starta motorn och låt den gå på tomgång i flera minuter. 
 
VARNING! 
Bromseffekten kan vara tillfälligt försvagad efter tvätten då bromsarna blivit våta. Testa brom-
sarna innan användning och ta hänsyn till förlängd bromssträcka. 
 
2. Testa bromsar före körning. Gör flera bromstester så att du är säker på att bromsarna återfår sin 
normala effekt. 
3. Smörja drivkedjan omedelbart efter tvättning och torkning av fordonet. 
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FÖRVARINGSANVISNINGAR 
 
Om cykeln ska förvaras en längre tid, kan du undvika problem som orsakas av långtids stillastående, 
genom några förebyggande åtgärder. 
Underhålla cykeln före förvaringen, så fungerar den felfritt när den tas i bruk igen. 
FÖRVARING 
 
1. Rengör och torka av fordonet och vaxa dess yta. 
2. Töm bränsletanken och förgasaren. 
 
SE UPP! 
Bensin är mycket lättantändig och explosivt under vissa förhållanden. Stäng av motorn och 
töm tanken i ett utrymme med god ventilation. Rök inte på platsen där du tömmer ur eller fyller 
på bränsle, eller förvarar bensin. Undvik allt som kan orsaka gnistor eller flammor. 
 
3. Ta bort tändstiftet och häll motorolja i cylindern (ca  15-20 ml). Sätt stoppknappen i läget ”off” och 
trampa på startpedalen flera gånger så att oljan fördelas jämnt i cylindern. Sätt tillbaka tändstiftet. 
4. Rengör och smörj kedjan. 
 
 
 
EFTER FÖRVARING 
 
1. Rengör cykeln. 
2. Fylla på bränsletank. 
3. Utför alla kontroller före körning. Testkör vid låg hastighet. 
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GARANTI 
 
Till fordonets motor, växellåda, transmission samt elsystemen beviljas garanti för material- eller till-
verkningsfel. Garantitid är 3 månader. 

 
 

Till garantin ingår inte: 
 

• Efter idrifttagning upptäckta fel på ramen, höljen, ytor eller på utrustningar. 
• För normal slitage, överbelastning, förbiseende av service eller skador orsakade av använd-

ning mot anvisningar. 
• Skador som beror på påkörning, fall eller liknande yttre omständigheter 
• Transport, transportskador eller andra indirekta kostnader. 

 
 
Garantin upphör om: 
 

• Fordon användes i yrkesmässig, hyres- eller tävlingsverksamhet. 
• Fordonet har trimmats eller på annat sätt bebyggd. 
• På fordonet har gjords en omfattande krockreparation. 
• Fordonets delar har använd på andra utrustningar. 
• Fordonets periodiska underhåll har inte utförds. 

  
Ersättning för fel, brister eller skador på delar som inte täcks av garantin ersätts endast före utrus-
ningen tas i bruk. Utrustningen och dess tillbehörs skick ska kontrolleras, och brister anmälas före 
ibruktagning. 
 
Garantireparationer får endast utföras av serviceverkstad som auktoriserats av importören. Vid garan-
tifall fungerar inköpskvitto (där skall framgå utrustningens märke/modell/kod) som garantibevis och 
garantin påbörjar från datumet på inköpskvitto. 

 
Rätten till ändringar förbehålls.  
 

 

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

 
EU-importör:  Veljekset Keskinen Oy 

Onnentie 7 
   63610 TUURI 
 
härmed försäkrar vi att Utrustning: Samurai Junior Crosscykel 70 cc  
  Typkod: DAR0929 (CD70) 
 
fyller kraven till följande direktiver: 2006/42/EC, 2004/108/EC 
och är överensstämmande med följande harmoniserade standarder: EN ISO 12100:2010, 
EN55012:2007+A1:2009 
 
14.9.2011 
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