
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Käyttöohje 
 
 

 
 
 

MÖNKIJÄ 110cc  

 
DAR0951 

 

Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! 

 
Käännös alkuperäisohjeista 

 
 

Ei tieliikennekäyttöön! 



TURVALLISUUSOHJEET! - (Lue ne ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita) 
 
ÄLÄ yritä työntää pyörää taaksepäin istuessasi sen päällä, koska 
pyörät voivat kulkea jalkojesi yli ja aiheuttaa tapaturman. 

 

 

ÄLÄ KOSKAAN kuljeta toista henkilöä takana ajaessasi 
ylämäessä, koska ajoneuvo voi luistaa taaksepäin ja johtaa 
vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. 

  

 

VAARA: 
Mönkijä kaatuu, jos kaarteeseen ajetaan liian kovalla nopeudella. 
Hidasta nopeutta (alle15 km/t) jyrkässä kaarteessa. 

  

  

VAARA: 
löysällä oleva kaasuttimen kansi aiheuttaa kaasuläpän 
aukeamisen kokonaan, jolloin kaasun kontrolli menetetään. Tämä 
voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. 
Tarkasta aina, että kansi on kiinnitetty kunnolla ennen pyörän 
käyttöä. 

 
HUOMIO: 
Kiihdyttäminen vaihdetta vaihtaessa vaurioittaa vaihteita. Vapauta kaasuvipu kun vaihdat vaihteita. 
Mikäli ohjeita ei noudateta, takuu mitätöityy. 
 

HUOMIO: 
Älä paina käynnistyspainiketta kolmea sekuntia pidempään. 
Vapauta painike ja odota yli viisi sekuntia ennen kuin painat sitä 
uudelleen. 

 
  
Varmista, että moottorin sammutuskytkin on “ON” asennossa 
ennen pyörän käynnistämistä. Moottori ei käynnisty, jos kytkin on 
“OFF” asennossa ja käynnistyspainikkeen painaminen jatkuvasti 
vaurioittaa CDI-boksia, puolaa ja säädintä. 

 
 

Kaasuttimen 
yläkansi 
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Arvoisa asiakas, 
Kiitos Comanche 110cc, 4-tahtisen, puoliautomaattisen mönkijän valinnasta.  
 
Tämä hämmästyttävän pieni 4-tahtinen mönkijä on hauskempi kuin huvipuisto. 4-vaihteisen puoliautomaattisen 
vaihteiston ansiosta vaihde löytyy jokaiseen tilanteeseen, jyrkästä ylämäestä pitkille suorille asti. Puoliautomaattinen 
kytkin mahdollistaa helpon lähtemisen ja vaivattoman vaihtamisen. Ei kytkimen painamista, vapautat vain kaasun ja 
napautat halutun vaihteen päälle. Tämä soveltuu erinomaisesti opettamaan lapsille milloin vaihdetta tulee vaihtaa. Ja 
se on paljon hauskempaa. Tämä on ärhäkkä, 4-tahtimoottorilla, helpolla käynnistämisellä, vähäisellä huoltotarpeella 
varustettu hauska mönkijä sekä siinä on ääni, joka voi lähteä vain 4-tahtimoottorista. 
 
Kaikki versiot on varustettu jousituksella, turvavirtalukolla, turvasammutuksella, nopeudensäätimellä, valoilla, 
sähkökäynnistyksellä, vaihteenilmaisimella ja kaikilla odottamillasi toiminnoilla. 
 
Vaikka mönkijät on suunniteltu lapsille, voivat myös aikuiset käyttää niitä varovasti ja hitaalla nopeudella. Tämä tekee 
niistä hauskan koko perheelle. 
 
Toivotamme sinulle usean vuoden hauskaa ajamista. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja elä elämä hauskalla 
tavalla. 

 

TURVALLISUUSOHJEET 
Turvallisuus on erittäin tärkeää, kun nuoret lapset käyttävät pyörää. 
 
Samanikäisillä lapsilla on eri taitotaso ja koordinaatiokyky, joten vain vanhemmat voivat tietää lastensa kyvyt. 
 
Jos vanhemmat päättävät antaa lapsensa käyttää ajoneuvoa, on erittäin tärkeää ymmärtää, että lasten turvallisuus on 
kokonaan heidän käsissään. Lasta ei KOSKAAN saa jättää ilman valvontaa. 
 
4-tahdin teho ja nopeus on asetettava lapsen kykyjen tasolle. 
 
Vanhemmat ovat ainoat henkilöt vastuussa lastensa turvallisuudesta ja antamalla lapsen käyttää ajoneuvoa, he 
hyväksyvät siihen liittyvän riskin ja vastuun. 
 
Kaasusäädin tulee asettaa niin, että lapsi voi ajaa vain kävelynopeudella opettelun aikana. 
 
Kun lapsen taidot kasvavat, voidaan nopeutta lisätä turvalliselle tasolle. 
 
Lue ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita käyttöohjeessa ja pyörässä. Mönkijä on tarkoitettu vain maastoajoon. 
 

Esittely: 
Erityisen tärkeät tiedot tässä käyttöohjeessa on eritelty seuraavilla huomautuksilla: 
 
HUOMAUTUS: Turvallisuushuomautusmerkintä tarkoittaa: 

HUOMAUTUS! PYSY TARKKAAVAISENA! KYSYMYS ON TURVALLISUUDESTASI! 
VAROITUS: VAROITUSOHJEIDEN laiminlyöminen voi johtaa käyttäjän, sivullisen henkilön tai ajoneuvoa 

tarkastavan tai huoltavan henkilön vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. 
HUOMIO: HUOMIO ilmaisee erikoistoimenpidettä, joka on suoritettava ajoneuvon vaurioitumisen 

välttämiseksi. 
HUOMAUTUS: HUOMAUTUS sisältää avaintietoja toimintojen helpottamiseksi ja selventämiseksi. 
 

 Käyttöohjeessa olevien varoitusten ja ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. 

 “Varoitus” Turvallisuus ennen kaikkea - Tärkeä huomautus. 
 
Comanche-mönkijä on tarkoitettu hyötykäyttöön ja vapaa-aikaan, eikä kilpa-ajoon. Onnettomuus voi aina tapahtua, 
mutta tavoite on varmistaa hauskanpito turvallisesti. Muista, että kokemattomuus on suurin onnettomuuksiin johtava 
tekijä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, noudata ohjeita, varoituksia ja huomautuksia ja käytä maalaisjärkeä. Muista, 
että hallinnan menetys voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. Lapsia, nuoria ja kokemattomia kuljettajia on 
neuvottava oikein ja valvottava, kunnes he kykenevät hallitsemaan mönkijän kunnolla. Suurempia koneita, (yli 90cc), 
ei tulisi käyttää alle 12-vuotiaat, tapaturmien välttämiseksi. Varmista, että he ymmärtävät kaikki ohjeet. 
 
Muista, että olet vastuussa omasta ja lastesi turvallisuudesta. Maahantuoja ei ole vastuussa onnettomuuksista 
missään tilanteessa. Olet vastuussa ajoneuvon kunnon tarkastuksesta ja sen turvallisesta käytöstä. 
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Kaikkien moottoriajoneuvojen käyttöön liittyy vaaroja. Ajamalla tätä ajoneuvoa, hyväksyt näiden vaarojen 
olemassaolon. Valmistaja ei ole vastuussa huolimattomuudesta, ylinopeudesta, komponenttiviasta, 
kokemattomuudesta tai muista odottamattomista syistä aiheutuneista tapaturmista tai onnettomuuksista. 

 
Muista turvallisuus ennen kaikkea 

 
Turvallisuuden parantamiseksi, alla on muutama huomioitava ohje. 
 
Vain sinä voit suojella itseäsi. 
 
Omasi ja lastesi turvallisuus on sinun vastuullasi. 
 
1. Huomioi ja noudata kaikkia varoitustarroja ajoneuvossa (jos ne vaurioituvat tai irtoavat, vaihda ne välittömästi). 
2. Lue ohjeet ja noudata niitä ja varmista, että kykenet käyttämään ajoneuvon ohjaimia oikein. 
3. Aja pätevän opettajan ohjeiden mukaan, kunnes olet tottunut ajoneuvon käyttöön. 
4. Nämä ajoneuvot on tarkoitettu vain maastoajoon. Koneen käyttö on kielletty julkisella tiellä, maantiellä, 

moottoritiellä, soratiellä, jalkakäytävällä jne. 
5. Ota selvää paikallisista ajosäännöistä ja määrityksistä ennen koneen käyttöä. 
6. Tutustu paikalliseen ympäristölainsäädäntöön ja noudata sitä. Haluamme pitää ympäristön puhtaana, turvallisena 

ja kauniina kaikille, niin kuin varmasti sinäkin. 
7. Mönkijän ajaminen on vakava asia; sen käyttö voi olla vaarallista. Törmäys tai kaatuminen voi tapahtua nopeasti 

ja niiden seuraukset voivat usein olla vakavia, myös rutiiniliikkeet, kuten kääntyminen, ajo esteiden yli, kaltevalla 
alustalla tai veden, mudan tai löysän alustan yli, voi olla vaarallista. Mönkijän käsittely eroaa muista ajoneuvoista. 

8. Älä kuljeta matkustajia, koska tämä muuttaa käyttöominaisuuksia huomattavasti. 
9. Älä käytä mönkijää asfaltti-, öljysora- tai betonipinnoilla. 
10. Älä ylitä sallittua kuormauskykyä. Kuorma tulee jakaa tasaisesti ja sitoa turvallisella tavalla. Jos kuormaa 

kuljetetaan, varaudu pidempiin jarrutusmatkoihin ja alenna nopeutta, etenkin pientä perävaunua vedettäessä. 
Ylikuormitus tai väärä kuormaaminen, voi johtaa mekaaniseen vikaan, hallinnan menetykseen ja turhaan 
vaaratilanteeseen. 

11. Pidä molemmat kädet ja jalat turvallisesti mönkijän päällä. 
12. Älä asenna luvattomia osia mönkijään. 
13. Älä tee temppuja, hyppyjä, keulimisia tms. 
14. Älä aja nopeampaa, kuin ajotaitosi tai -olosuhteet sallivat. 
15. Älä aja väsyneenä, alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 
16. Tarkasta mönkijä ennen jokaista käyttöä, varmistaaksesi, että mekaanisia, rengas-, jarru- tai ohjainvikoja ei 

esiinny. 
Sen on oltava turvallisessa käyttökunnossa ja polttoaine-, öljy-, jarrunestetaso ja rengaspaine oikealla tasolla. 

17. Noudata suositeltuja tarkastus- ja huolto-ohjeita. 
18. Älä käytä mönkijää virtaavassa tai yli 10 cm syvyisessä vedessä. 
19. Käytä aina suositeltua rengastyyppiä ja -painetta, rengasvian välttämiseksi. 
20. Sammuta moottori polttoaineen lisäämisen yhteydessä. 
21. Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa. 
22. Käytä aina sopivaa kypärää, silmäsuojia, käsineitä, pitkähihaista takkia ja pitkiä housuja. 
23. Moottoriöljy voi olla erittäin kuumaa. Ole varovainen öljyä tyhjennettäessä. 
24. Kun vaihdat varokkeen, aseta samanlainen, koska väärä varoke voi aiheuttaa tulipalon. 
25. Kun akkuneste tarkastetaan muista, että kipinä voi aiheuttaa akun räjähtämisen. Sammuta moottori ja virta ja vältä 

kipinöiden muodostamista. 
26. Älä aseta jalkoja maahan ajoneuvon liikkuessa tai liikkeelle lähdettäessä. 
27. Olet vastuussa mönkijän teknisestä kunnosta ja huollosta ja sen oikeasta käytöstä.  
28. Henkilöt eivät saa käyttää mönkijää fyysisten ja henkisten rajoitusten tai kykyjen ylittävällä tavalla. 
29. Säilytä käyttöohjetta turvallisessa paikassa tai sen istuimen alla. 
30. Käytä mönkijää tasaisella ja avoimella alustalla, etäällä muista ihmisistä harjoittelun aikana. 
31. Noudata lainsäädäntöä. 
32. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ymmärrä jotain asiaa tai tarvitset ohjeita. 
33. Jos annat kokemattoman henkilön käyttää mönkijää, vaarannat hänen ja muiden hengen. 
34. Tarkasta, että mönkijän (kaasu) kaasuvipu ja kaapelit toimivat oikein. Juuttunut kaasuvipu voi aiheuttaa kalliin ja 

hengenvaarallisen onnettomuuden. 
35. Valmistaja ei ole vastuussa tietämättömyydestäsi. Jos et tiedä jotain asiaa, kysy ohjeita jälleenmyyjältä. Ajat 

omalla vastuulla. 
36. Alle 16-vuotiaiden kuljettajien tulee ajaa aikuisen valvonnassa opettelun jälkeenkin. 
37. Kaikkien kuljettajien tulee osallistua turvallisuuskoulutukseen. 
38. Älä puhdista mönkijää bensiinillä. 
39. Pienikin kipinä voi aiheuttaa hengenvaarallisen räjähdyksen. Pidä palosammutin lähistöllä. 
40. Ketjun liiallinen välys voi johtaa ketjun katkeamiseen, mikä voi johtaa vakavaan tapaturmaan. 
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41. “Tarttuminen” tärinä tai jarrutustehon heikkous voi tarkoittaa, että jarruissa on vakava vika. Tämä on korjattava 
ennen mönkijän käyttöä. 

42. Korkeajännitejohto C.D.I. -yksiköstä sytytystulppaan muodostaa erittäin korkean jännitteen ja voi aiheuttaa 
vakavan tapaturman, jos siihen kosketaan virran ollessa päällä. 

43. Älä koske moottoriin, pakoputkeen tai äänenvaimentimeen, ennen kuin ne ovat jäähtyneet. 
44. Älä ime myrkyllisiä nesteitä, kuten polttoaine tai jarruneste suulla, tai anna niiden jäädä iholle. 
45. Pyyhi pois öljy tai rasva joka voi aiheuttaa liukastumisen tao mönkijän hallinnan menettämisen. 
46. Älä anna eläinten tai lasten oleskella mönkijän lähellä ilman valvontaa. 
47. Pidä löysät vaatteet ja pitkät hiukset etäällä liikkuvista osista. 
48. Huomaa, että monet ihmiset ovat menettäneet sormia tai jäseniä, jotka ovat tarttuneet liikkuviin osiin, etenkin 

ketjuun. Älä tee töitä käynnissä olevaan mönkijään. 
49. Jos tapaturma tapahtuu vaikka kaikkia näitä ohjeita on noudatettu, ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. 

 
 
OMINAISUUDET: 
 
DAR0951 Comanche 110cc 
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 DAR0951  
Comanche mönkijä 110cc  

Ajoneuvon mitat  

Kokonaispituus: 1 510mm 

Kokonaiskorkeus: 1 055mm 

Istuinkorkeus: 810mm 

Akseliväli: 1 055mm 

Bruttopaino: 
(öljy- ja polttoainesäiliö täynnä) 

104kg 

Polttoainesäiliön tilavuus: 45 L 

Moottorityyppi: 110cc 

Huippunopeus (km/hr): 45km/h. 

Sytytys: 12V C.D.I. Sähkökäynnistys 

Ketjukireys (Kn): 30.4 Kn 

Voitelu: Märkävoitelu 

 
 

 

Huomio: 
V.I.N. numeroa käytetään mönkijän tunnistamiseen. 
Sekä V.I.N. että E.I.N. numeroita tarvitaan varaosien 
tilaamisessa. 

Moottorinumero (E.I.N.) 
(1) E.I.N. Moottorin 
tunnusnumero 

 

Rungon numero (V.I.N.) 
(2) V.I.N. Ajoneuvon 
tunnusnumero 

 

 
Moottorinumero (E.I.N): ___________________________________________ 
 
Rungon numero (V.I.N): ___________________________________________ 
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Virtakytkin 
a. Pois 
b. Päällä 
c. Ajovalo 

 

1. Istuimen avausvipu 
2. Akku 

Akun napaisuus 

 

 

Kuvaus takaosasta 
1. Takaiskunvaimennin 
2. Äänenvaimennin 
3. Jarrurumpu 
4. Takahammaspyörä 
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SÄHKÖJOHDINNIPUN LIITÄNTÄ 
 
Johdinnippuja on kaksi. 
Etuosa + Takaosa 
(Katso kuva C100HD001). 
Pistokkeet molemmassa osassa: 
Etu: A6 + A7 + B + D + 2S 
Taka: C + E + H + P + Y + 4S 

Taka 

Etu 
C100HD001 

  
 

 

Magneetto 

Moottorin vaihteenvaihdon tunnistin 
Vaihteenvaihdon ilmaisin 

Virtalukko 

Äänitorvi 
(vaaleanvihreä, vihreä) 

Maa (runko) 
(vihreä) Sytytyspuola 

(punainen ja keltainen, musta) 

Akku (+) 
(Punainen) 

Akku (+) 

Rele 
(punainen ja keltainen, musta) 

Rele (H) 

Kytkinyksikön kokoonpano 
(vasen) 

Säädin 

Ajovalo 
(vihreä, sininen) 

Akku (-) (vihreä) 
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OMINAISUUDET 
 
Yhteys: 
 
Eturenkaat: 
Virtalukko  -------------------------  A6.(Kuva 01) 
Vaihteenvaihdon ilmaisin  -----  D.(Kuva 02) 
Kytkinyksikön kokoonpano (vasen)  ----------  A7.(Kuva 03) 
Ajovalo  ----------------------------  S (Sininen, vihreä) 
 (Kuva 04) 
Säädin  -----------------------------  B.(Kuva 05) 
Äänitorvi  --------------------------  S (vaaleanvihreä, vihreä) 
 (Kuva 06) 

 

 
Pistokkeet etuosassa 
 
Taka: 
C.D.I.  ------------------------------  C.(Kuva 07) 
Sytytyspuola  ---------------------  S(Vihreä, keltainen + Musta) 
 (Kuva 08) 
Rele  --------------------------------  H, E(Musta, punainen + 
keltainen) 
 (Kuva 09) 
Akku  -------------------------------  P, S (punainen, vihreä) 
 (Kuva 10) 
Magneetto  ------------------------  Y.(Kuva 11) 
Maa  --------------------------------  S.(Kuva 12) 

 

 
Pistokkeet takaosassa 
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OMINAISUUDET 
 
Moottorin irrotus rungosta:  
 

   
1. Irrota istuin 2. Irrota takalokasuojan ruuvit (1) 3. Irrota takalokasuojan ruuvit (2) 

 

 

 

 

 

 
4. Irrota takalokasuojan ruuvit (3) 5. Irrota takalokasuoja (1) 6. Irrota takalokasuoja (2) 

 

 

 

 

 

 
7. Katkaise johtonipun nippuside 8. Irrota releen johdot (1) 9. Irrota releen johdot (2) 

 

 

 

 

 

 
10. Irrota magneeton johdot (1) 11. Irrota magneeton johdot (2) 12. Irrota maadoitusjohto 
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OMINAISUUDET 
 
Moottorin irrotus rungosta:  
 

   
13. Irrota polttoaineputki 14. Irrota sytytysjohto sytytystulpasta 15. Irrota kaasuttimen 

ilmanottoputken ruuvit 
 

 

 

 

 

 
16. Irrota kaasutin 17. Irrota kytkinvivun ruuvi 18. Irrota kytkinvipu 

 

 

 

 

 

 
19. Irrota moottorin takakotelon 
(vasen) ruuvit 

20. Irrota moottorin takakotelo 
(vasen) 

21. Irrota hammaspyörän pultit 

 

 

 

 

 

 
22. Irrota kiinnityslevy 23. Irrota hammaspyörä (1) 24. Irrota hammaspyörä (2) 
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OMINAISUUDET 
 
Moottorin irrotus rungosta:  
 

   
25. Irrota ketjun lukkorengas 26. Irrota ketju 27. Irrota pakoputken eturuuvit (1) 

 

 

 

 

 

 

28. Irrota pakoputken keskiruuvit (2) 29. Irrota pakoputken takaruuvit (3) 30. Poista pakoputki 
 

 

 

 

 

 

31. Irrota 4 ruuvia moottorin 
alaosasta (1) 

32. Irrota 4 ruuvia moottorin 
alaosasta (2) 

33. Irrota moottorin kiinnityspultti ja 
mutteri kääntövarresta (1) 

 

 

 

 

 

 

34. Irrota käynnistimen johdot 35. Irrota takajarruvalokytkimen 
johdot 

36. Irrota sytytyspuolan johdot 
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YLEISET OSAT 
 
Moottori vasemmalta nähtynä 

 

Moottori oikealta nähtynä 

 
 

 110-4SAR 

Moottori: 106cc, 4-tahti 

 Yksi sylinterinen 

 Ilmajäähdytteinen 

 12V, C.D.I., Sähkökäynnistys 

Maksimiteho: (6.8Hv) 5.0Kw/8000rpm noin 

Maksimiteho: 6,7N.m/6000rpm noin 

Vaihteen 
vaihtaminen: 

3  2  1  N  R 

Voimansiirto: 3-vaihteinen, puoliautomaattinen + 
peruutusvaihde 

 
MOOTTORIÖLJY: SAE20W/50 650ml  
1. Puhdista mittatikku ennen moottoriöljyn tason tarkastamista. 
2. Tarkasta, että öljyntaso on mittatikussa olevien merkkien välillä. 

3. Öljyntason tulee olla oikea, koska ylitäyttö tai liian vähäinen 
öljymäärä voi vaurioittaa moottoria. 

 
 

 
Moottoriöljy 
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YLEISET OSAT 
 
Purku: 
1. 110cc, 4-tahti, 3-vaihteinen, puoliautomaattinen peruutusvaihteella RH & LH 

  
  

2. Tyhjennä moottoriöljy kokonaan ulos 4. Irrota nokkaketjun säätökansi 

   

 
  

3. Irrota moottorin vasemmanpuoleinen suoja 5. Irrota sytytysjohto 

  
 

  
6. Irrota sylinterikannen vasemmanpuoleinen suoja 7. Irrota pako- ja imuventtiilin säätövarren suoja 

  
 

 

    

 
8. Irrota sylinterikannen yläsuoja 
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YLEISET OSAT 
 
Purku: 

9. Irrota sylinterikannen ruuvi 11. Irrota vaihteenilmaisimen tunnistin 

   
  
10. Irrota 5 moottorin vasemmanpuoleisen kotelon 
ruuvia 

12. Irrota moottorin vasemmanpuoleinen kotelo 

   
  
13. Irrota nokkaketjun hammaspyörän ruuvit. Pidätä 
laturin roottorista irrottamisen yhteydessä 

15. Irrota sylinterikansi 

   
  
14. Työnnä hammaspyörän oikeaa puolta 
hammaspyörän irrottamiseksi 

16. Irrota nokkaketjun rullan kiinnitysruuvi 

   
  
17. Irrota sylinterin kiinnitysruuvi kampikammiosta 18. Vedä sylinteriä ulos hieman ja irrota nokkaketjun rulla 
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YLEISET OSAT 
 
Purku: 
19. Irrota sylinteri 20. Irrota (1) männäntapin lukkorengas (2) männäntappi (3) 

mäntä 

 

  
 

 

 
21. Irrota moottorin oikeanpuoleinen suoja 

 
  
23. Irrota mutteri 22. Irrota moottorin oikeanpuoleinen kotelo 

   

  
90cc, 110cc, 4-tahti, puoliautomaattinen + 
peruutusvaihde: Voimansiirto- vaihteet ja 
vaihteenvaihto 
 

 
 

  

110cc: Nokan siirto ja haarukka - 
On 

Panda110-4SAR: Vaihteisto 



Sivu 18 

 
100cc, 4-tahti, puoliautomaattinen: Voimansiirto, 
vaihteet ja vaihteenvaihto 
 

 

 
 

 
 

100cc: Nokan siirto ja haarukka 

100cc: Nokan siirto ja 
haarukka – tulee olemaan 

Panda100-4SAR: Voimansiirto 
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YLEISET OSAT 
 
Oikea ohjauskahva  Vasen ohjauskahva 

 
   
Jalkajarru  Taka-akseli ja jarru 

 
   
Etujousitus  Takaiskunvaimennin 

 
 
Polttoainekytkin 

 
 

1. Kaasuvipu 
2. Kaasun rajoitin 
3. Kaasun säätöruuvi 
4. Etujarrukahva 

1. Virtalukko 
2. Moottorin 
sammutuskytkin 
3. Suuntavalokytkin 
4. Äänitorvipainike 

1. Jalkajarruvipu 

1. Pyörän suuntauksen 
säätö. 
2. Rasvanippa. 
3. Jarrukaapelit. 

1. Takalevyjarru 
2. Jarrukaapeli 
3. Jarrun säädin 

1. Äänenvaimennin. 
2. Takaiskunvaimennin 

Asento 1. Vara 
Asento 2. Pois 
Asento 3. Päällä 
 
KYTKE AINA POLTTOAINEKYTKIN POIS PÄÄLTÄ KUN 
AJONEUVOA EI KÄYTETÄ. 
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YLEISET OSAT 
 
Sytytystulppa: 
Osanro.: D8EA (tai NGK C7HSA). 
Väli: 0.6 ~ 0.7mm (0.024 ~ 0.028in). 
Puhdista aina tiivistepinta, kun sytytystulppa asennetaan. 
Pyyhi lika pois kierteistä ja kiristä se määritettyyn momenttiin. 
Varoitus: Älä kiristä sytytystulppaa liikaa. 

 
  
Ilmansuodatin: 
Älä kääntele suodatinta puristaessasi sitä. 
Älä koskaan käytä moottoria ilmansuodatin irrotettuna. 
Moottorin käyttöikä lyhenee jos ilmansuodatinta ei puhdisteta tai vaihdeta. 

 
 
Kaasutin vasemmalta 
puolelta 

￭ Kaasuttimen säätö: 
a. Lämmitä moottoria noin 3-5 minuuttia. 
b. Sammuta moottori. 
c. Kierrä seosruuvia, kunnes se on täysin suljettu. 
d. Kytke moottori päälle. 
e. Kierrä seosruuvia ulos kaksi täyttä kierrosta. 
f. Säädä tyhjäkäyntiruuvia, kunnes moottori käy tasaisesti.* 
g. Kierrä seosruuvia hieman myötäpäivään ja vastapäivään, 

kunnes moottorin maksimikierrokset saavutetaan. 
h. Säädä tyhjäkäyntiruuvia uudelleen, kunnes moottori käy 

tasaisesti.* 
i. Toista säädöt f & g uudelleen. 

 
* MOOTTORI KÄY TASAISESTI tarkoittaa: 

Moottorin tyhjäkäyntiruuvin on oltava oikein asetettu, kun moottori 
käy tyhjäkäynnillä (1500-1600rpm), mutta ei sammu, kun kaasua 
painetaan nopeasti. 

 
Huomio: Varmista, että rikastin on POIS kun moottori 

on käynnissä tehohävikin välttämiseksi. 
 

￭ 1. Tyhjäkäyntiruuvi 

￭ 2. kaasuvivun kasapelin säätö 

￭ 3. Tyhjennysruuvi 

￭ 4. Seosruuvi asetettu 11/2 - 2 kierrosta ulos 

￭ 5. Rikastinvipu 

￭ 6. Kaasuttimen yläkansi 

 
 
Kaasutin oikealta puolelta 

 
 



Sivu 21 

YLEISET OSAT 
 
AKKU 

    
 

    
 

  
 
RENGAS 

   

Rengaskoko: (Ft) 19in x 7in x 8in 

 

Rengaskoko: (Rt) 19in x 7in x 8in 

Renkaan ilmanpaine: (Ft & Rt) 50kpa(0.5kgf/cm
2
, 7.2psi) 

Vähimmäisrengaspaine: 30kpa(0.3kgf/cm
2
, 4.3psi) 

Enimmäisrengaspaine: 50kpa(0.5kgf/cm
2
, 7.2psi) 

Kulutuspinnan raja: Vaihda rengas, kun se kulutuspinnan 
urasyvyys on alle 3mm (0.12in) 

 
Rengaspaineen on oltava sama molemmilla puolilla. 
Jos rengaspaine laskee minimin alle, voi se johtaa renkaan irtoamiseen vanteelta. 
Älä ylitä sallittua enimmäisrengaspainetta. 
Pyöränpultin kiristysmomentti (N.m): (M10) 50 – 55 N.m 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 
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VAROITUSTARRAT: 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 VAROITUS! 
Väärin käytettynä mönkijä voi aiheuttaa 
VAKAVAN TAPATURMAN tai KUOLEMAN. 
 
 
 
 
 
 

KÄYTÄ AINA 
HYVÄKSYTTYJÄ 

KYPÄRÄÄ JA 
SUOJAVARUSTEITA 

ÄLÄ KOSKAAN 
AJA TÄLLÄ 
YLEISILLÄ 

TEILLÄ 

ÄLÄ KOSKAAN 
KULJETA 

MATKUSTAJIA 

ÄLÄ KOSKAAN 
KÄYTÄ TÄTÄ 
HUUMAAVIEN 
AINEIDEN TAI 
ALKOHOLIN 

VAIKUTUKSEN 
ALAISENA 

 

 Tämän mönkijän käyttö alle 12-vuotiaan henkilön toimesta voi 
johtaa vakavaan henkilökohtaiseen tapaturmaan tai jopa 
kuolemaan. 

 Alle 16-vuotiaat saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa. 

 Älä salli alle 12-vuotiaiden lasten käyttää tätä maastoajoneuvoa. 

 Ylikuormitus voi vaikeuttaa ajoneuvon käsittelyä. 

 Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain käyttäjälle ilman matkustajia. 

 Tämä ajoneuvo on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan 
maastossa. 

 Ajoneuvolla ajaminen yleisillä teillä, kaduilla ja valtateillä on 
kiellettyä. 

 Käytä AINA ajokypärää ja muita suojavarusteita. 

 Älä koskaan käytä alkoholia tai huumaavia aineita ajoneuvon 
käytön aikana. 

 Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää. Sammuta moottori, vältä 
kipinöitä ja avutulta polttoainetta täytettäessä. 

 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ajoneuvolla ajoa. Säilytä 
käyttöohjeet ajoneuvon mukana. 

 VAROITUS 

 

 
ÄLÄ 
KOSKAAN 

ole kyydissä 
matkustajana 

 
Matkustajat voivat menettää 
hallinnan, mikä voi johtaa 
VAKAVAAN TAPATURMAAN 
tai KUOLEMAAN. 

 

 VAROITUS! 
VÄÄRÄ RENGASPAINE TAI YLIKUORMITUS VOI JOHTAA 
HALLINNAN MENETYKSEEN. 
HALLINNAN MENETYS VOI JOHTAA VAKAVAAN TAPATURMAAN 
TAI KUOLEMAAN. 
RENGASPAINE KÄYTETTÄESSÄ: Asetettu renkaat kylmänä 

￭ Maksimi ETU: 50kpa(0.5kgf/cm
2
, 7.2psi) 

TAKA: 50kpa(0.5kgf/cm
2
, 7.2psi) 

￭ Minimi ETU: 30kpa(0.3kgf/cm
2
, 4.3psi) 

TAKA: 30kpa(0.3kgf/cm
2
, 4.3psi) 

￭ Älä aseta rengaspainetta minimipaineen alle. 
Rengas voi irrota vanteelta. 

KUORMAAMINEN / PERÄVAUNUN VETÄMINEN 

￭ Kuorma tai perävaunu voi vaikuttaa vakauteen ja käsittelyyn. 
Lue käyttöohje ennen kuormaamista tai vetämistä. 

￭ Kuormauksen ja perävaunun vetämisen yhteydessä: 
Vähennä nopeutta ja huomioi pidempi jarrutusmatka 
Vältä ylämäkiä ja vaikeaa maastoa. 

￭ Maksimikuorma: 80kg. (176lbs). 
Sisältää kuljettajan painon, kuorman ja varusteet (ja jos käytössä, 
perävaunun vetotangon painon) 

 VAROITUS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mönkijän käyttö  
alle 16 -vuotiaana lisää  
VAKAVAN TAPATURMAN tai 
KUOLEMAN riskiä.  
Alle 16-vuotiaat saavat käyttää 
mönkijää vain aikuisen 
valvonnassa.   
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTO / VOITELU 
 

KOHDE PERUS- 
ENSI JOKA 

1 kk 3 kk 6 kk 9 kk 1 vuosi 

Venttiilit 
Tarkasta venttiilivälys 
Säädä tarvittaessa 

○  ○ ○ ○ 

Sytytystulppa 
Tarkasta kunto 
Säädä rako ja puhdista 
Vaihda tarvittaessa. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ilmansuodatin 
Puhdista 
Vaihda tarvittaessa. 

 

Kaasutin 
Tarkasta tyhjäkäyntinopeus / 
käynnistys 
Säädä tarvittaessa 

 ○ ○ ○ ○ 

Silinterikannen 
suojan 
huohotinjärjestelmä 

Tarkasta huohotinletku murtumien 
tai vaurioiden varalta. 
Vaihda tarvittaessa. 

  ○ ○ ○ 

Pakokaasujärjestel
mä 

Tarkasta vuodot 
Kiristä tarvittaessa 
Vaihda tiiviste tarvittaessa 

  ○ ○ ○ 

 

KOHDE PERUS- 
ENSI JOKA 

1 kk 3 kk 6 kk 9 kk 1 vuosi 

Polttoaineputki 
Tarkasta polttoaineletku 
murtumien tai vaurioiden varalta. 
Vaihda tarvittaessa. 

  ○ ○ ○ 

Moottoriöljy 
Tarkasta öljyntaso viikoittain 
Vaihda (Lämmitä moottori ennen 
tyhjennystä) 

○  ○ ○ ○ 

Moottoriöljysiivilä Puhdista ○  ○  ○ 

Jarru 
Tarkasta toiminta / nestevuodot 
Korjaa tarvittaessa 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

KOHDE PERUS- 
ENSI JOKA 

1 kk 3 kk 6 kk 9 kk 1 vuosi 

Renkaat 
Tarkasta paine ja kuluminen 
Vaihda jos kulunut 

○ ○ ○ ○ ○ 

Pyöränlaakerit 
Tarkasta laakerikokoonpano 
löysyyden / vaurioiden varalta 
Vaihda löysä tai vaurioitunut 

○  ○ ○ ○ 

Ohjausjärjestelmä 
Tarkasta toiminta 
Vaihda vaurioitunut 

○ ○ ○ ○ ○ 

Paristo 

Tarkasta elektrolyyttitaso 
Tarkasta, että huohotinletku on 
asennettu oikein 
Tarkasta nestetaso 

○ ○ ○ ○ ○ 
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TAKUUAIKA 
Tuotteen takuuaika on 6 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos 
ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on 
palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
 

TAKUU EI KATA: 
A. normaalia kulumista ja heikkenemistä, 
B. normaalia huoltoa, 
C. huolimattomuudesta, väärinkäytöstä, vahingoista, sopimattomista varusteista, ylikuormituksesta, laiminlyönnistä, 

väärästä huollosta tai korjauksesta tai epänormaalista käytöstä aiheutuneita vahinkoja. 
D. ajoneuvoa ei ole käytetty kohtuullisella ja järkevällä tavalla. 
E. mönkijää ei ole ostettu valmistajan valtuuttamalta jälleenmyyjältä. 

 
TAKUU MITÄTÖITYY, JOS: 
A. ajoneuvon myy, korjaa, huoltaa, purkaa, säätää tai muokkaa jokin muu, kuin maahantuojan valtuuttama 

jälleenmyyjä. 
B. ajoneuvoa ei käytetä ja huolleta käyttöohjeen ohjeiden mukaan. 
C. kuljettaja painaa yli 80kg (176 lb). 
D. vaihteet vaurioituvat väärästä vaihtamisesta johtuen. 
E. omistaja ei suorita velvoitteitaan, jotka on kuvattu tällä sivulla. 

 
OMISTAJAN VELVOITTEET: 
A. Sisäänajotoimintoa on noudatettava tarkasti käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 
B. Kaikki ajoneuvon huollot on suoritettava maahantuojan valtuuttaman jälleenmyyjän toimesta. 
C. Omistajan on vietävä ajoneuvo maahantuojan valtuuttamalle jälleenmyyjälle määräaikaishuoltoon, huoltokaavion 

mukaisesti. Tämä tapahtuu omistajan kustannuksella. Suosittelemme, että huolto- ja ylläpitotyöt annetaan 
jälleenmyyjän tehtäväksi myös takuuajan päätyttyä. 

D. Älä käytä ajoneuvoa, jos siinä on selvä vika, joka vaikuttaa luotettavuuteen tai voi aiheuttaa lisävaurioita. 
E. Kerro jälleenmyyjälle ongelmasta ja vie se tarkastettavaksi 10 päivän kuluessa. 
F. Kaikkia muita käyttöohjeessa olevia omistajaa koskevia ohjeita on myös noudatettava. 

 
 
 
 
Maahantuoja:   Veljekset Keskinen Oy 

Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND.  
Tel. +358 10 770 7000 


