Käyttöohje

Alkuperäisten ohjeiden käännös
LC165F(D)S • LC170F(D)S

Pidä käyttöohje saatavilla, tulevaa käyttöä varten.
Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana.
Vain versiossa D on molemmat käynnistystavat: käsi- sekä sähkökäynnistys.
LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI. Kiinnätä huomio seuraaviin merkintöihon ja niiden
ohjeisiin:

Noudata ohjeita välttääksesi vammat.

Jos ongelmia ilmenee tai sinulla on kysyttävää ota yhteyttä myyjään.
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TURVALLISUUS
1. TURVALLISUUS
TÄRKEÄÄ
Monet koneiden kanssa tapahtuvat tapaturmat voidaan välttää
tutustumalla käyttöohjeisiin kunnolla. Joitakin yleisimpiä virheitä käsitellään jäljempänä,
sekä kuinka suojata itsesi ja muut parhaiten.
Käyttäjän vastuu
Moottorit ovat suunniteltu turvallisiksi, täytyy vain noudattaa ohjeita. Lue ja
ymmärrä lukemasi käyttöohje.
Tiedä kuinka sammutat moottorin pikaisesti ja ymmärrät kuinka käytät moottorin
hallintalaitteita. Älä anna kenenkään käyttää moottoria ilman opastusta.
Älä anna lasten käyttää moottoria. Pidä lapset ja eläimet kaukana moottorista.
Varovaisuus tankatessasi
Bensa on erittäin tulenarkaa ja tietyissä olosuhteissä räjähdysaltis. Tankkaa aina ulkona
tai hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä moottori sammutettuna. Älä tupakoi, älä pidä tulta
tai mitään mistä voi syntyä kipinöitä lähellä. Säilytä bensa asianmukaisesti. Kuivaa
mahdolliset roiskee tankkauksen jälkeen.
Varo kuumia pakokaasuja
z

Pakoputki kuumenee moottoria käytettäessä ja pysyy kuumana jonkin aikaa
moottorin sammuttamisen jälkeen. Älä koske pakoputkeen, sen ollessa kuuma.
Anna moottorin viilentyä ennen säilytykseen laittoa.

z

Pidä moottorin ympäristö hyvin ilmastoituna. Älä pidä moottorin lähellä mitään
palavaa materiaalia. Älä peitä moottoria.

Häkävaara
Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksiidiä eli häkää. Vältä hengittämästä
pakokaasuja. Älä käynnistä moottoria suljetussa tilassa.

OSIEN SIJAINTI
2. OSIEN SIJAINTI
ÖLJYKORTTI JA MITTATIKKU

KAASUVIPU

VIRTAKYTKIN

FUEL TANK
ILMANSUODATIN
PRIMER PAINIKE

RIKASTINVIPU
POLTTOAINEHANA
KÄYNNISTYSKAHVA

KÄSIKÄYNNISTIN

ÖLJYNVALUTUS TULPPA

STARTER GRIP
BENSAKORKKI

STARTTIMOOTTORI

BENSATANKKI

ÄÄNENVAIMENNIN

KYTKIMET
3. KYTKIMET
VIRTAKYTKIN
Virtakytkin pitää laittaa paikoilleen käynnistääksesi
moottorin. Ottamalla avaimen pois, moottori sammuu.
Älä käännä avainta

EI PAIKOILLAAN
VIRTA POIS
KYTKETTY

PAIKOILLAAAN
VITRA PÄÄLLE

VIRTAKYTKIN

Polttoainehana
Hanan vivun tulee olla ON/OPEN-asennossa, jotta bensa virtaa tankista
kaasuttimelta ja moottoria voi käyttää.
Kun moottori ei ole käynnissä, pidä hanan vipua OFF/CLOSE-asennossa, ettei
kaasutin saa liikaa bensaa ja aiheuta ylivuotoja.

Polttoainehanan vipu
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KYTKIN
Rikastin
Rikastimen vipu aukaisee ja sulkee kaasuttimen.
Käännä CLOSE-asentoon käynnistääksesi kylmän moottorin.
Käytä OPEN-asentoa lämpimän moottorin kanssa.

RIKASTIMEN VIPU

Käynnistyskahva
Vedä kahvasta käynnistääksesi moottorin.

KÄYNNISTIN KAHVA
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KYTKIMET
Kaasuvipu
Kaasuvivulla säädät moottorin kierroslukua. FAST-asennossa korkeat kierrokset ja
SLOW-asennossa matalat kierrokset.

KAASUVIPU

PRIMER PAINIKE
Rikastin painikeella lisäät bensaa kaasuttimeen, kun moottoria käynnistetään kylmässä.
Rikastin painiketta painetaan enimmillää kolme kertaa.
RIKASTIMEN PAINIKE
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ENNEN KÄYTTÖÄ
4. ENNEN KÄYTTÖÄ
ONKO MOOTTORISI VALMIS KÄYNNISTYKSEEN?
Käy läpi muutama kohta ennen käynnistystä.
Virta-avain ei saa olla moottorissa tarkistuksen aikana.
Tarkista moottorin yleisilme
z
z
z

Tarkista, ettei moottorissa ole öljy/bensa vuotoja.
Poista lika tai muu ylimääräinen aines moottorin päältä, eteenkin
äänenvaimentimen kohdalta.
Tarkista että kaikki osat ovat paikallaan, mutterit ja pultit kiristettyinä.

Tarkista moottori
Tarkista öljytaso ennen käynnistämistä. Käynnistäminen vähäisellä öljymäärällä
voi vaurioittaa konetta.
Tarkista ilmansuodatin. Puhdista suodatin, jos tarvetta.
Tarkista bensan riittävyys.
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5. KÄYTTÖ

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
1. Käännä polttoainehana ON-asentoon.

POLTTOAINEHANA

ON

2. Käynnistääksesi kylmän moottori, siirrä ryyppy CLOSE-asentoon.
Käynnistäessä lämpimän moottorin, jätä ryyppy OPEN-asentoon.

RIKASTINVIPU
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3. Siirrä kaasuvipu 1/3 poispäin SLOW-asennosta FAST-asentoon päin

KAASUVIPU

4. Laita virtakytkin paikalleen.

VIRTAKYTKIN

5. Käynnistä moottori.
KÄSIKÄYNNISTYS (kaikki moottori tyypit):
Vedä kahvasta kunnes tunnet vastusta, sitten vedä rivakasti. Palauta
naru paikalleen rauhallisesti.

KÄYNNISTYS KAHVA
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6. Jos ryyppy on CLOSE-asennossa, siirrä se OPEN-asentoon

RIKASTIMEN VIPU

SAMMUTTAMINEN
Sammuttaaksesi hätätilanteessa, vedä virta-avain paikaltaan. Normaalista seuraa
ohjeita.
1. Siirrä kaasuvipu SLOW asentoon.

KAASUVIPU

2. Vedä virta-avain moottorista.

VIRTAKYTKIN
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3. Käännä polttoainehana CLOSE asentoon.

POLTTOAINAHANAN VIPU

MOOTTORIN NOPEUDEN MÄÄRITTÄMINEN
Siirrä vipu haluttuun nopeuteen.
Jotkut koneet käyttävät ulkoista kaasuvipua, eikä moottorin kaasuvipu ole käytössä.
Katso suositeltu moottorinopeus koneen käyttöohjekirjasta.

KAASUVIPU
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HUOLTO
6. HUOLTO
Hyvä huolto on välttämättömyys turvalliseen työskentelyyn.

Väärä moottorin huolto tai
huoltamatta jättäminen, voi
aiheuttaa vakavia vaurioita
moottoriisi tai itseesi.
Noudata huolto ja tarkastus
suosituksia.

Seuraavat sivut auttavat sinua huoltamaan moottoria sopivilla aikaväleillä. Muut huollot
jotka vaativat erikoistyökaluja ja ovat vaativampia, kannattaa jättää ammattilaisten
hoidettavaksi.
Huoltotaulukko on tarkottu kun työskentelen normaaleissa olosuhteissa. Jos käytät
moottoria epänormaalissa olosuhteissa, kuten hiekkaiset/pölyiset paikat, korkeat
lämpötilat, niin moottoria kannattaa huoltaa useammin kuin taulukossa on suositeltu.
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HUOLTO
Turvallisuus
z

Älä huolla konetta, kun kone on käynnissä tai vielä kuuma/lämmin. Tämä ehkäisee
seuraavat tapaturmat:
Häkämyrkystys pakokaasuista.
Varmistu että ilmaistointi on hyvä.
 Palovammat.
Anna koneen jäähtyä ennen koskemista.


z

Lue ohjeet ennen kuin aloitat ja varmistu, että tarvittavat työkalut ovat käsillä.

HUOLTO TAULUKKO
NORMAALI
Kuukausipohjainen huolto tai
tuntipohjainen, kumpi tulee ensiksi.

●

Öljyt

●

Sediment Cup

●

Sytytystulppa

●
●
●
●
●

Spark arrester
(optional parts)
Tyhjäkäynti
Venttiilivälys
Bensatankki ja strainer
Combustion chamber
Bensaletku

Tarkista
Vaihda
Clean
Tarkista-puhdista
Vaihda
Puhdista
Tarkista-säädä
Tarkista-säädä
Puhdista
Puhdista
Tarkista

Joka
kerta

1. kk
tai
20 tuntia.

Joka 3 kk
tai
50 tuntia.

Joka 6
kk tai
100 t

Joka
vuosi tai
300 t.

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

300 tunnin välein
2 vuoden välein (Vaihda tarvittaessa)

HUOLTO
TANKKAUS
Moottorin ollessa sammutettuna, kierrä bensakorkki auki ja tankkaa jos tarvetta. Pyyhdi
mahdolliset roiskeet.

Tankkaa hyvin ilmastoidussa paikassa ennen koneen käynnistämistä. Jos kone on
ollut käytössä anna koneen viilentyä kunnolla ennen tankkausta. Tankkaa varovasti,
ettet läikätä. Älä tankkaa liikaa (katso kuva). Tankkauksen jälkeen kiristä korkki kunnolla
kiinni.
Älä tankkaa sisätiloissa. Äläkä tulen/kipinöiden lähettyvillä.
Pyyhdi mahdolliset tankkauksen roiskeet.
Bensa voi vahingoittaa maalipintaa ja muovia. Älä läikytä.
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HUOLTO

ÖLJYN TARKISTUS
Tarkista öljy, kun moottori on sammutettuna ja vaakatasossa.
1. Kierrä korkki auki ja ota tikku pois ja pyyhdi se.

2. Käytä tikkua paikallaan, mutta älä kierrä kiinni. Tarkista öljyn määrä tikusta.
3. Tankkaa tarvittaessa.
4. Kiristä korkki kunnolla.

14

HUOLTO
Moottorin käyttäminen vähäisellä öljy määrällä, saattaa
vahingoittaa konetta.
Öljyvahti sammuttaa moottorin automaattisesti, jos öljymäärä laskee liian alhaiseksi.
ÖLJYN VAIHTO
Valuta öljy kun moottori on vielä lämmin. Lämmin öljy valuu nopeammin.

1. Laita sopiva astia mootorin alle. Kierrä öljy korkki auki. Kierrä öljynpoistotulppa
auki.
2. Valuta kaikki öljy. Jonka jälkeen kierrä öljynpoistotulppa tiukasti kiinni.
Hävitä öljy asianmukaisesti.

3. Täytä öljysäiliö.

Öljynmäärä:
165F(D)S/170F(D)S: 0.60 L
Koneen käyttäminen vähäisellä öljymäärällä saattaa vahingoittaa moottoria.
Öljyvahti sammuttaa moottorin automaattisesti, jos öljymäärä laskee liian alhaiseksi.

4. Kierrä öljykorkki kunnolla kiinni.
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HUOLTO
SUOSITELTU ÖLJY
Käytä 4-tahti öljyä. SAE 5W-30 on suositeltu. Muut käytettävät öljyn näet taulukosta.

SAE Viscosity Grades

AMBIENT TEMPERATURE

ILMANSUODATTIMEN TARKISTUS

Poista suodattimen kansi ja tarkista suodatin. Puhdista tai vaihda suodatin
tarvittaessa.
Likainen suodatin estää ilman virtauksen moottoriin saattaen aiheuttaa
moottori vaurion.
Jos käytät moottoria likaisissa tiloissa, puhdista suodatin useammin kuin
HUOLTOTAULUKOSSA on suositeltu.

1. Poista ruuvit ja mutterit suodatimen kannesta ja ota suodatin pois.
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MAINTENANCE
2. Ota suodatin poist.
3. Vaihda tarvittaessa.
4. Puhdista suodatin ja kansi.
5. Asenna suodatin takaisin.
6. Laita suoja takaisin ja ruuvaa mutterit takaisin.
SYTYTYSTULPPA
Suositustulppa: F7RTC.

0.028-0.031 in
(0.70-0.80 mm)

1. Irroita sytytystulpan johto ja puhdista liasta.
2. Irrota sytytystulppa tulppa-avaimella.
3. Tarkista tulppa. Vaihda tarvittaessa.
4. Mittaa tulpan kärkiväli. Väli: 0.70 - 0.80 mm (0.028 -0.031 in). Korjaa tarvittaessa
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TROUBLESHOOTING

5. Laita tulppa paikalleen.
6. Ruuvaa avaimella kiinni.
7. Kiinnitä tulpan johto.

TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ
1. Käynnistä moottori ulkotiloissa ja anna moottorin lämmetä.
2. Siirrä kaasuvipu hitainpaan asentoon.
3. Käännä ruuvia säätääksesi tyhjäkäynnin nopeutta.
Tyhjäkäynnin nopeus: 1,800±150 rpm
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VIANETSINTÄ
7. VARASTOINTI JA KULJETUS
VARASTOINTI
Puhdistus
Jos kone on ollut käynnissä anna sen viilentyä vähintään puoli tuntia ennen
puhdistusta. Puhdista kone ulkoisesti.

Bensa
Bensa hapettuu ja huononee varastoinnissa. Vanha bensa heikentää moottorin
käynnistymistä.
Aika jonka bensa voi olla tankissa ja kaasuttimessa varastoinnin aikana, riippuu bensan
laatusta, lämpötilasta ja onko tankki täysi vai puoliksi täysi. Ilma puoliksi
täydessä tankissa huonontaa bensan laatua varastoinnin aikana. Lämmin varasto
kiihdyttää bensa laadun heikkenemisä. Bensan heikkemeninen voi tapahtua
muutamassa kuukaudessa tai vähemmässä jos bensa ei ollut tuoretta kun tankkasit.
Voit pidentää bensan säilymisaikaa lisäämällä bensan säilöntäainetta bensaan.
Voit myös välttää ongelmat poistamalla bensan tankista ja kaasuttimesta.
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VIANETSINTÄ
BENSAN SÄILÖNTÄAINEEN LISÄÄMINEN
Kun laitat ainetta täytä tankki tuoreella bensalla, jos tankki on puolitäysi niin ilma
heikentää bensan laatua varastoinnin aikana.
1. Lisää bensan säilöntäainetta valmistajan ohjeen mukaan.
2. Lisäämisen jälkeen, käytä moottori 10 minuutin ajan varmistuaksesi, että bensa on
vaihtunut kaasuttimessa.
3. Sammuta moottori ja siirrä polttoainehana OFF asentoon.
BENSAN POISTAMINEN TANKISTA JA KAASUTTIMESTA
1. Laita säiliö kaasuttimen alle ja käytä putkea ettei bensa roisku.
2. Poista kaasuttimen tyhjennystulppa ja vedä bensaletku pois.

3. Kun kaikki bensa on valunut, laita pultti ja letku takaisin.
Varastoinnin valmistelut
1. Vaihda moottoriöljy.
2. Irrota sytytystulppa.
3. Kaada lusikallinen puhdasta moottoriöljyä sylinteriin.
4. Vedä käynnistin kahvasta muutamia kertoja, jotta öljy tasaantuu sylinterissä.
5. Laita sytytystulppa takaisin paikalleen.
6. Vedä käynnistimen kahvasta hitaasti kunnes tunnet vastusta. Palauta kahva
hitaasti paikalleeny.
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Jos säilytät moottoriasi täydellä tankilla, niin pidä huoli ettei bensa höyryt pääse
syttymään. Valitse hyvin ilmastoitu paikka kaukana laitteista. Säilytyspaikka ei saisi
olla kovin korkea ilmankosteus, sillä se aiheuttaa korroosiota ja ruostumista.
Moottori kuitenkin kannattaa säilyttää tankki tyhjänä ja kaasuttimesta kaikki bensat
valutettuna.
Kun moottori on viilentynyt, peitä moottori ettei moottori pölyynny. Älä käytä muovia.
Jos moottorissa on sähköstartti, lataa akku kerran kuussa.
Varastosta poisto
Tarkista moottori kuten "ennen käyttöä" kappaleessa on ohjeistettu.
Täytä tankki tuoreella bensalla. Jos sylinteri valeltiin öljyllä ennen varastointia,
moottori voi savuttaa hieman käynnistyksessä. Tämä on normaalia.
KULJETUS
Jos moottori on ollut käynnissä anna sen viilentyä vähintään 15 minuuttia. Laita
moottori vaakatasoon kuljetuksessa tue tarvittaessa.

VIANETSINTÄ
8． VIANETSINTÄ
EI KÄYNNISTY
1. Sähköstartti:
tarkista akku
2. Tarkista kytkinten
asennot

3. Tarkista bensa.

4. Tarkista
sytytystulppa

MAHDOLLINEN SYY
Akku purkautunut.

Lataa akku.

Ryyppy OPEN.

Siirrä kytkin CLOSE
moottori on lämmin.

Virta-avain vedetty ulos.

Laita avain sisään.

Tyhjä tankki.

Tankkaa

Huonoa bensaa.

Valuta tankki ja kaasutin
tyhjäksi. Tankkaa

Vahingoittunut tulppa.

Vaihda tulppa.

Tulppa bensassa.

5. Laita moottori
huoltoon

TEHOT

HÄVIÄÄ

1. Tarkista
ilmansuodatin

2. Tarkista bensa.

KORJAUS

MAHDOLLINEN SYY
Likainen suodatin.
Tyhjä tankki.

Kuivaa
ja
tulppa
Käynnistä
kaasuvipu
asennossa.

jos

asenna
takaisin.
moottori
FAST-

KORJAUS
Puhdista tai vaihda
Tankkaa

Huonoa bensaa.

3. Laita moottori
huoltoon
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Valuta tankki ja kaasutin
tyhjäksi. Tankkaa

TEKNISET JA KULUTTTAJA TIEDOT
9. TEKNISET JA KULUTTTAJA TIEDOT
Sarjanumero

TYYPPI JA
SARJANUMERO

Moottorin sarjanumero:

Huolto
Noudata huoltotaulukkoae. Ajat ovat normaalikäytön mukaisesti, jos käytät
moottoria usein lämpimissä vetisissä tai likaisissa olosuhteissa, moottoria pitää
huoltaa useammin.

ITEM
Sytytystulpan väli
Valve clearance

SPECIFICATION
0.028-0.031 in
(0.70 mm -0.80 mm)
IN: 0.15 mm±0.02 mm (cold)
EX: 0.20 mm±0.02 mm (cold)

TIEDOT

Moottoriöljy

Tyyppi

SAE 10W-30,API SE or SF, for general use.
Refer to engine oil recommendation.

165/170F (D)S: 0.6 L
Määrä
F7RTC or other equivalents.
Sytytystulppa Tyyppi
Väli
0.028－0.031 in (0.70－0.80 mm)
Kaasutin
Tyhjäkäynti
1800±150 rpm
Joka kerta
Tarkista öljyt
Huolto
20 tunnin jälkeenVaihda öljy
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10. Tekniset tiedot
Malli
Tyyppi
Teho(kW/4000rpm)
Nimellis teho(kW/3600rpm)
Max. vääntö (N·m/rpm)
Bensan kulutus (g/kW·h)
Öljyn kulutus (g/kW.h)
Öljyn määrä(L)
Bensan määrä(L)
Tyhjäkäynti
Speed Fluctuating Ratio
Äänenvoimakkuus(≤)
Bore×Stroke(mm)
Displacement(cc)
Compression Ratio
Lubricating mode
Käynnistys
P.T.O shaft rotation
Valve Clearance
Spark plug clearance
Igniting Mode
Air cleaner
Koko(L×W×H) (mm)
Paino(kg)

165F (D)S
170F (D)S
Single cylinder, 4-Stroke, Forced Air Cooling, OHV25°
4
4.5
3.2
3.6
10/3000
12/3000
≤374
≤6.8
0.6
3.0
1800±150 rpm
≤10%
70db(A)
65×55
70×55
183
212
9.2:1
Splash
Recoil start( Recoil start / Electric starting)
Anti-clockwise(from P.T.O. side)
input valve：0.10~0.15mm, output valve：
0.15~0.20mm
0.7~0.8mm
Transistorized magneto Ignition
No filter
452×361×359
19(22)
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SÄHKÖKAAVIO
11. SÄHKÖKAAVIO
Moottori sähköstartilla
TRANSISTORIZED
IGNITION UNIT

SPARK PLUG

ENGINE SWITCH

IDLE SPEEG SWITCH

Moottori ilman sähköstartilla
TRANSISTORIZED
IGNITION UNIT

SPARK PLUG
ENGINE SWITCH

IDLE SPEEG SWITCH
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