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LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

HANDAI IS REGISTERED TRADEMARK
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2. Sisällysluettelo

3. Tekniset tiedot / Moottori

4. Tekniset tiedot / Lumilinko

5. Yleistä turvallisuudesta

6. Varoitusmerkkien selitykset

7. Lumilingon kokoaminen

7. Osaluettelo

9-12. Lumilingon kokoaminen

13. Ennen käynnistämistä

14. Lumilingon kanssa työskentely

Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin jälleen-
myyjän valtuuttama huoltoliike on korjannut lai-
tetta.

Pitääksesi takuun voimassa on tuote ja ostokuitti 
esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huol-
toliikkeeseen viimeistään 2 kuukautta vian totea-
misen jälkeen.

Kiitos, että valitsit HANDAI-lumilingon.

Ennen laitteen käyttöönottoa tutustu tähän
omistajan oppaaseen / käyttöohjeeseen
huolellisesti.

Muista noudattaa ohjekirjassa annettuja ohjeita 
ja määräyksiä, jotta laitteesi toimii ja kestää
mahdollisimman pitkään.

Valmistuttaja OVR, 78200 Varkaus, Finland

YLEISET TAKUUEHDOT
Mikäli HANDAI tuotteesi rikkoontuu seuraavista
syistä: materiaali- ja/tai valmistusvirhe, 12 kuukau-
den sisällä ostopäivästä, lupautuu jälleenmyyjä 
korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen.

Takuu ei kata seuraavia virheitä:

- Normaali kuluminen
- Väärästä käytöstä tai huollon puutteesta johtuva 
rikkoontuminen
- Vieraat esineet, aineet tai onnettomuustapaus 
ovat vahingoittaneet tuotetta

www.handai .fi

SISÄLLYSLUETTELO
15. Käynnistys sähköstartilla

16. Käynnistys vetonarulla

17. Moottorin sammuttaminen

18. Lumilingon kunnossapito

19-20. Vianmääritys / Ongelman ratkaisu

21. Huolto-ohjelma

22. Huoltopäiväkirja
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TEKNISET TIEDOT

HANDAI 6hp, vetävä lumilinko, rengasmalli

Moottorin tekniset tiedot

Moottorin mallinro Loncin LC170FDS

Moottorin iskutilavuus 212cc

Moottorin tyyppi 1-sylinterinen, 4-tahtinen, ilmajäähdytteinen, 

OHV-moottori

Moottorin teho 4,4kW / 3600rpm

Moottorin vääntö 12.5Nm / 2500rpm

Polttoaineen kulutus < 374g / kW

Tyhjäkäyntinopeus 1600 +/- 150rpm

Tehon vaihteluasteikko < 10%

Äänentaso 70 dB(A)

Sylinterin halkaisija x iskunpituus 70mm x 55mm

Puristussuhde 8.5:1

Voitelu Roiskevoitelu

Käynnistys Sähköstartti akulla ja vetokäynnistys

Venttiilinvälys Imuventtiili 0,10~0,15mm,

pakoventtiili 0,15~0,20mm

Sytytyksen tyyppi Transistoroitu magneetto sytytys

Ilmanpuhdistin Puolikuiva, öljykylpy, foam-suodatin

Ulkomitat 447 x 289 x 359 (PxLxK)

Kuivapaino 18kg / 20kg

Moottoriöljyn tyyppi SAE 10W-30, API SE tai SF

Moottoriöljyn tilavuus 0,6 L

Sytytystulpan tyyppi F7RTC tai vastaava
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Tekniset tiedot, selostukset ja kuvitus olivat tarkkoja julkaisuhetkellä, mutta niitä voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta.
Kuvissa voi olla valinnais- ja lisävarusteita, eikä niissä ole välttämättä kaikkia vakiovarusteita.

HANDAI 6,5hp, vetävä lumilinko, rengasmalli

Lumilingon tekniset tiedot

Työskentelyleveys 56 cm

Työskentelypaksuus (lumen paksuus) 51 cm

Käynnistys Sähköstartti ja vetokäynnistys

Työvalo Kyllä, halogeenityövalo

Työskentelyalue (max) 1400 m2/h

Lumimäärä (max) 350 m3/h

Renkaat 13”, lumikuvioidut renkaat

Lumenheittokyky Max. 10-15 metrin päähän

Nopeuden säätö Kyllä

Heittotorven säätö Kyllä

Vaihteet 5 eteen, 2 taakse

Polttoainesäiliö 3,6 litraa

Paino n. 75 kg

Terä Hammastettu terä, puree kovaankin lumeen
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TurvallisuuTesi vuoksi
Laitetta tulee käyttää vain

 • lumen luontiin kovapintaisilta poluilta ja tasai-
silta maa-alueilta

 • niin, kuin tämän käyttöohjeen turvallisuusoh-
jeet ja -määräykset neuvovat.

Kaikki muunlainen käyttö on käyttötarkoituksen 
vastaista. Käyttötarkoituksen vastainen käyttö tai 
laitteen luvaton muuttaminen kumoaa kaiken 
vastuun tuotteen jälleenmyyjältä ja valmistajalta. 
Käyttäjä on näin ollen vastuussa kolmanteen hen-
kilöön ja tämän omaisuuteen kohdistuneesta va-
hingosta, jotka laitteen käyttö on aiheuttanut.

YleiseT 
TurvallisuusHuoMauTukseT
Lue nämä käyttöohjeet tarkasti läpi ennen laitteen 
käyttöä. Pidä ohjeet aina tallessa myöhempää 
käyttöä tai laitteen omistajanvaihdosta varten.

Älä anna alle 16-vuotiaan käyttää laitetta. Älä käy-
tä laitetta muiden ihmisten, eritoten lasten tai ko-
tieläinten lähettyvillä.

Huomioi voimassa olevat kansalliset säädökset 
siirtäessäsi laitetta yleisillä teillä tai poluilla. Älä 
käytä laitetta henkilökuljetukseen.

Käyttäessäsi konetta, varustaudu käsineillä, suoja-
laseilla ja asianmukaisilla olosuhteisiin soveltuvilla 
työvaatteilla sekä kunnollisilla kengillä.

Älä koskaan tankkaa laitetta suljetussa tilassa tai 
laitteen ollessa käynnissä.

YLEISTÄ TURVALLISUUDESTA

Sammuta moottori, poista virta-avain ja sytytys-
tulppa aina, kun:

 • laite ei ole käytössä
 • jätät laitteen pidemmäksi aikaa tai
 • teet säätöjä tai huoltotoimenpiteitä laitteeseen.

Anna moottorin jäähtyä ennen kuin varastoit / jä-
tät laitteen suljetuun tilaan. Säilytä laitetta ja polt-
toainetta turvallisessa paikassa, poissa

 • tulen lähteiden läheltä (liekit ja kipinät)
 • lasten lähettyviltä
 • voimakkaiden lämmönlähteiden läheltä (läm-

mittimet, patterit, lämmitysjärjestelmät...)

Laitteen huolloissa tulee aina käyttää ammattitai-
toista pienkonekorjaajaa.
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Tässä käyttöohjeessa käsiteltävät varoitukset, huomiot ja ohjeet eivät voi kattaa 
kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita.

Käyttäjän on ymmärrettävä, että 
TERVETTÄ JÄRKEÄ JA VAROVAISUUTTA EI VOIDA TOIMITTAA TUOTTEEN
MUKANA, VAAN NE JÄÄVÄT KÄYTTÄJÄN VASTUULLE.VAROITUS!

oHJaiNlaiTTeeT
OHJAINLAITTEET / TURVALAITTEET suojelevat 
sinua ja niiden tulee toimi aina kunnolla. Turva-
toimintoja ei saa poistaa käytöstä, muokata tai 
kiertää.

1. Syöttölaitteen kytkinvipu
Syöttö loppuu, kun kytkinvivusta päästetään irti

2. Vetolaitteen kytkinvipu
Vetolaite pysähtuu, kun kytkinvivusta päästetään 
irti

8. Kädensijat

6. Ohjausvipu / kontrollivipu

7. Torven säätökampi

sYMBoliT laiTTeessa
Lumilingon rakenteisiin on kiinnitetty seuraa-
vanlaisia turvallisuushuomautuksia ja varoituksia 
symboleiden muodossa. Merkintöjen tarkoitukset 
ovat:

Varoitus / loukkaantumis- tai omai-
suusvaurion mahdollisuus

Lue käyttöohje huolellisesti ennen 
laitteen käyttöä, erityisesti ”Yleistä 
turvallisuudesta”

VAARA. Pyörivä roottori ja pyörivä 
kaira.

Palovammavaara. Varo kuumia 
kohtia. Pysty turvallisella etäisyy-
dellä laitteen kuumenevista osista.

Älä koskaan koske laitteen pyöri-
viin osiin tai työnnä kättäsi heit-
totorveen, ennen kuin laite on täy-
sin pysähtynyt.

Vakavan vamman vaara / louk-
kaantumisvaara. Varo pyörivää 
lumikairaa. Pyöriviä osia, pidä kä-
det ja jalat poissa osien läheisyy-
destä.

Pidä sivulliset loitolla. Lumilinko 
voi työskennellessä heittää kiviä, 
jäätä tai muita vaarallisia element-
tejä sivullisten päälle.

Käytä kuulosuojaimia.
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Tarkista pakkauksen sisältö purkaessasi sitä. Huo-
mioi, että pienet osat voivat mennä toisen osan 
sisään tai olla muuten irrallaan pakkauksen sisällä. 
Älä koskaan hävitä mitään pakkauksen mukana 
tullutta ennen kuin olet koonnut laitteen.

1. Poista pakkauksen ympärillä mahdollisesti ole-
vat sidontavyöt.

2. Nosta pakkauksen kansi (2) pois paikoiltaan

3. Leikkaa päätykappaleet mattoveitsellä irti.

4. Leikkaa sivukappaleet mattoveitsellä irti.

PAKKAUKSEN PURKU

1.
2.

3.

4.

Pakkauksessa voi olla tärkeitä, pieniä, osia ir-
rallaan. Avaa pakkaus varovasti ja laita kaik-
ki sieltä löytyvät osat ja tarvikkeet talteen!

LUMILINGON KOKOAMINEN

1. Työntöaisa
2. Vetolaitteen ohjauskytkin
3. Syöttölaitteen ohjauskytkin 
4. Heittotorven säätö
5. Vaihteen valitsin
6. Polttoainesäiliö
7. Ilmansuodatin
8. Heittotorvi
9. Kaira / syöttölaite
10. Jalakset
11. Renkaat
12. ON/OFF kytkin
13. Moottorin kaasun säätö
14. Rikastimen vipu
15. Polttoainehana
16. Vetokäynnistinv

LUMILINGON OSALUETTELO
17. 1x pultti M6x25
18. 1x mutteri M6 
19. 1x haarasokka
20. 2x aluslevyt työntöaisan kokoamiseen (8 mm) 
21. 2x M8x20 pultit työntöaisan kokoamiseen
22. 2x pitolevyt työntöaisalle
23. 2x M8x40 pultit työntöaisan kokoamiseen
24. 3x muovisovitteet poistotorvelle
25. 6x M6 pultti
26. 6x M6x20 pultti
27. 6x 6 mm aluslevyt
28. 1x 10 mm aluslevy/säätörikka heittotorvelle
29. 2x M8 varamutterit
30. 2x M8x40 varapultit
31. 1x sytytystulpan avain
32. 1x varsi sytytystulpan avaimelle
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- Kokoa työntöaisa kuvien 4. ja 5. mukaisesti

- Asenna käyttövaijerit kuten kuvissa 6-9. Ruuvaa 
ensin irti vaijerinkiristäjä ja laita syöttölaitteen vai-
jeri läpi työntöaisan reiästä kuvan 7 mukaisesti. 

Kiinnitä käyttövaijerien kiristyskoukku sille tarkoi-
tettuihin hallintavipujen reikiin, kuten kuvassa 8. 
Kun olet kiinnittänyt käyttövaijerit, vaijerit on kiris-
tettävä vaijerikiristimellä (kuva 9), jotta vetolaite ja
syöttölaite saavat käyttövoimaa ollessaan kytket-
tyinä päälle.

Kun vaijerit eivät ole kytkettyinä, on käyttölaitteen 
ja auralaitteen oltava pysähdyksissä. Lisätietoa 
tästä on kohdassa 9.4. (Vaijerien säätö).

Kokoamiskuvat löydät seuraavilta sivuilta.

KOKOAMINEN
- Kokoa vaihdevalitsin (5) kuvien 10–13 mukaises-
ti. Kiinnitä ensin vaihdevalitsin työntöaisaan tuki-
levynsä avulla. Kiinnitä sitten valitsinvipu pultilla 
(kuva 12, kohta 17) ja mutterilla (kuva 12, kohta 
18).

Säätöruuvin (kuva 13, kohta A) kiristäminen työn-
tää valitsinvipua ylöspäin lukitusasentoonsa jou-
sella. Ruuvaa ruuvi auki (kuva 13, kohta A)

- Sovita heittotorvi (8) kuvien 14–16 mukaisesti. 
Varmista heittotorvea sovittaessasi, ettet kiristä 
pultteja aivan loppuun asti, jotta torvi likkuu ja voi 
pyöriä.

- Asenna heittotorven ohjauvipu kuvien 17–20 
osoittamalla tavalla.
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JALASTEN SÄÄTÖ

POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ JA ÖLJYTASON TARKASTUS

Jalakset (1) mahdollistavat lumenkaapimen aset-
telun niin, että maaosia (esim. maata, kiviä..) ei 
nouse laitteeseen.

 • (Telaketjuilla varustettu laite)   
Aseta laite asentoon 2 (kts. sivu 10, Työasennon 
säätö) 

 • Löysää mutterit (2) laitteen kummaltakin puo-
lelta 

 • Säädä jalaksia tarpeen mukaan    
  - Matalammalle epätasaisilla tai   
  pehmeämmillä alustoilla

 - Korkeammalle tasaisille alustoille
 • Kiinnitä jalakset muttereilla (2) niin, että ne kos-

kevat maahan samanaikaisesti

 • Täytä polttoainesäiliö ainoastaan hyvin tuulet-
tuvassa ulkoilmassa moottorin ollessa sammu-
tettuna ja kylmä.

 • Älä tupakoi täyttäessäsi säiliötä. 
 • Älä koskaan täytä säiliötä aivan täyteen.
 • Jos polttoainetta tulvii ylitse, odota, että yli-

tulvinut polttoaine on haihtunut ennen kuin 
käynnistät moottorin. Pyyhi myös aina suurim-
mat roiskeet pois. 

 • Säilytä polttoainetta ainoastaan siihen suunni-
telluissa astioissa, jotta astiasta ei irtoa bensii-
nin mukaan epäpuhtauksia 

LOUKKAANTUMISVAARA

 • Tarkista öljytaso aina ennen käyttöä, täytä tar-
vittaessa (kts. moottorin ohjeet) 

 • Täytä polttoainesäiliö asianmukaisella bensii-
nillä (kts. tekniset tiedot), sulje polttoainesäili-
ön korkki ja pyyhi roiskuneet bensiinit pois.

TÄRKEÄÄ! Lisää moottoriöljy lumilingon mootto-
riin, moottoriöljyn tilavuus on noin 0,6 litraa.

- Tarkista moottoriöljyn ja polttoaineen määrä 
aina ennen käynnistämistä, varmista, että molem-
mat säiliöt ovat aina täynnä ennen työskentelyn 
aloittamista.
- Varmista, että sytytystulppa on asianmukaisesti 

ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ
paikoillaan ja kytketty.

- Tarkista alue, joka on tarkoitus lingota, ettei alu-
eella ole vieraita esineitä tai asioita.

- Tarkista kaikkien ruuvien ja muttereiden kiinnitys
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 • Pidä muut ihmiset, eritoten lapset ja kotieläi-
met poissa lähettyviltä työskennellessäsi lumi-
lingon kanssa.

 • Käytä laitetta vain, kun se on virheettömässä 
kunnossa ja turvallinen käyttää.

 • Tarkasta lingottava alue ja poista kaikki esineet, 
jotka voivat joutua laitteeseen.

 • Työskentele ainoastaan riittävässä valaistukses-
sa.

 • Pidä askeleet varmoina ja laitteen kädensijoista 
kunnolla kiinni.

 • Kävele, älä koskaan juokse.
 • Jos laite alkaa väristä poikkeavalla tavalla, sam-

muta moottori ja tarkasta värinän syy. Tämä on 
yleensä merkki ongelmasta. 

 • Työskentele hitaasti ja varovaisesti, etenkin 
epätasaisilla ja pehmeillä poluilla tai liikkuessa-
si taaksepäin. 

 • Älä koskaan käytä laitetta ilman kunnollisia tur-
vavälineitä. 

 • Älä koskaan ylikuormita laitetta liikkumalla liian 
nopeasti. 

 • Säädä syöttöruuvin ja maan etäisyys niin, ettei 
laitteeseen pääse sinne kuulumattomia esinei-
tä (esim. kiviä)

 • Säädä heittotorven suunta
 • Käynnistä moottori
 • Valitse kytkinvipu päästettynä (1 ja 2) vaihde 

eteenpäin vaihdevalitsimella (6)
 • Paina syöttöruuvin kytkinvipua (1) ja pidä se 

painettuna; syöttöruuvi ja poistoturbiini käyn-
nistyvät.

 • Paina vetolaitteen kytkinvipua (2) ja pidä se 
painettuna; kone liikkuu eteenpäin ja luo lunta 
niin kauan kuin päästät vivusta irti. 

 • Vaihtaaksesi vaihdetta, päästä ensin vetolait-
teen kytkinvivusta (2) ja vaihda vaihde vaihde-
vivulla (6) 

 • Jos laitteeseen joutuu sinne kuulumattomia 
esineitä (esim. kiviä) tai jos laite värisee epäta-
vallisesti, sammuta laite ja tarkasta se vaurioi-
den varalta.

 • Korjauta vauriot ennen seuraavaa käyttöä.
 • Anna moottorin lämmetä ennen kuin aloitat 

työskentelyn.
 • Anna moottorin käydä pari minuuttia työsken-

telyn jälkeen, jotta kosteus haihtuu moottoris-
ta.

LUMILINGON KANSSA TYÖSKENTELY

TOIMENPITEET LUMILINGON KANSSA TYÖSKENTELEMISEEN

LOUKKAANTUMISVAARA LAITTEEN RIKKOONTUMISVAARA



15

 • Laite voi kaatua, työskentele hitaasti ja varovas-
ti, etenkin vaihtaessasi suuntaa.

 • Aja laitteella mäkeä ylös tai alas, ei koskaan si-
vuttaissuunnassa.

 • Anna moottorin ja laitteen tottua ulkolämpöti-
laan ennen lumenluonnin aloittamista 

 • Luo lunta heti lumisateen lakattua, myöhem-
min alempi kerros jäätyy, mikä vaikeuttaa lu-
menluontia 

 • Lumilinkoa voidaan käyttää kahdella tai yhdellä 
vetävällä renkaalla. Kaksi vetävää rengasta on 
parempi vaihtoehto työskenneltäessä suurilla 
alueilla. Yksi vetävä helpottaa työskentelyä alu-
eilla, joissa tarvitsee tehdä paljon käännöksiä.

TYÖSKENTELY RINTEESSÄ

VINKKEJÄ LUMENLUONTIIN

VETÄVIEN RENKAIDEN LUKUMÄÄRÄ

LOUKKAANTUMISVAARA

 • Varo esteitä, älä työskentele kaltevissa paikois-
sa.

 • Älä käytä laitetta mäissä, joissa on yli 20% kul-
ma.

 • Luo lunta tuulen suuntaisesti jos mahdollista 
 • Luo lunta niin, että jo luotu kohta ylittyy hie-

man

KÄYNNISTYS SÄHKÖSTARTILLA
akulla käynnistämineN
Sähköstartin tulee olla kytkettynä oikein akkuun 
moottorin käynnistämiseksi.

 • Käytä 12V akkua, jossa on vähintään 6,5 Ah.
 • Älä kytke napaisuutta väärin, tämä vaurioittaa 

akun latausjärjestelmää.
 • Kytke aina positiivinen (+) akkukaapeli ennen 

negatiivista (-), jotta työkaluisi eivät aiheuta 
oikosulkua jos ne sattuvat osumaan maadoi-
tettuun osaan kytkiessäsi positiivista (+) akku-
kaapeliaa.

 • Kytke akun positiivinen kaapeli (+) käynnistys-
solenoidin liittimeen kuvan mallin mukaisesti 

 • Kytke akun negatiivinen kaapeli (-) moottorin 
kiinnityspulttiin, runkopulttiin tai muuhun hy-
vin maadoitettuun kohtaan. 

 • Kytke akun positiivinen kaapeli (+) akun positii-
viseen (+)  liittimeen. 

 • Kytke akun negatiivinen kaapeli (-) akun nega-
tiiviseen (-) liittimeen. 

 • Kytke valo ja valonkatkaisin akun positiiviseen 
(+) ja negatiiviseen (-) liittimeen.

 • Päällystä liittimet ja kaapeleiden päät asianmu-
kaisesti.

Negatiivinen (-)
kaapeli

Positiivinen (+)
kaapeli

Käynnistimen
solenoidi

Akku voi räjähtää väärin kytkettynä. Tämä 
saattaa aiheuttaa vakavan vamman lähellä 
oleville henkilöille sekä sytyttää tulipalon. 
Pidä kipinät, avoimet liekit ja savuavat aineet 
poissa akun lähettyviltä.

VAROITUS

 • Irroita vasemmasta renkaasta lukitussokka ja 
aseta se ulompaan reikään niin, että rengas 
pyörii vapaasti akselilla. Näin vain toinen ren-
gas on vetävä.
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VETOKÄYNNISTYS

Avaa polttoainehana,
asettamalla se”ON” -asentoon.

Polttoainehana

Laita riskastin kohtaan
”CLOSE” (kylmällä moottorilla)

Vie kaasuvipu pois ”SLOW” -asennosta,
noin 1/3 ”FAST” -asennon suuntaan

Käännä moottorin kytkin asentoon ”ON”

Vedä vetonarusta hieman,
kunnes tunnet vastusta,
jonka jälkeen vedä nopeasti

Jos moottorin käynnistäminen ei onnistu, esi-
lämmitä moottori ja työnnä rikastin kohtaan 
”OPEN”. Toista vaiheet 2-5.

Rikastinvipu

Rikastinvipu

Moottorin kytkin

1

2

3

4

5

6

KÄYNNISTYS VETONARULLA
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MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä pari minuut-
tia (moottorista poistuu kosteus) ennen sammut-
tamista välttääksesi kosteudesta johtuvia mootto-
rivaurioita tai käynnistysongelmia.

Aseta kaasuvipu asentoon ”OFF”

Käännä moottorin kytkin kohtaan ”OFF”

Sulje polttoainehana kääntämällä
se asentoon ”OFF”

Laita vaihde päälle

Valitse vaihde vaihdevivulla (6):

Eteenpäin ”1” (hidas), ”5” (nopea)

Taaksepäin ”R1” (hidas), ”R2” (nopea)

Päästä kytkinvivusta (1 ja 2) ennen vaihteen vaihtamista.

1

2

3

4

VAROITUS
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Älä koskaan yritä poistaa käynnissä olevasta 
laitteesta tukoksia.

Sammuta moottori aina ennen laitteen huolta-
mista. Poista virta-avain ja sytytystulpan hat-
tu. Odota kunnes moottori on jäähtynyt.

Vaihtaessasi laitteen osia, käytä aina ainoas-
taan alkuperäisiä / maahantuojan hyväksymiä 
osia.

Ennen laitteen huoltoa:
 • Sammuta moottori 
 • Odota kunnes pyörivät osat ovat pysähtyneet 
 • Poista virta-avain ja sytytystulpan hattu 
 • Käytä puista keppiä tai lapiota tukoksen   

poistamiseen

lyhyiden matkojen ajaminen
 • Käynnistä laite
 • Valitse vaihde eteen tai taakse
 • Paina vetolaitteen kytkinvipua ja pidä se pai-

nettuna
 • Siirrä linkoa varovasti

luMiliNGoN PuHDisTaMiNeN
 • Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle 

alustalle 
 • Poista irtolika laitteesta
 • Puhdista laite kaatamalla vettä poistokuilusta, 

jätä laite kuivumaan 
 • Puhdista moottori asianmukaisella rätillä / lii-

nalla

voiTelu
Voitele kaikkia liikkuvia osia kevyesti öljyllä.

rengaspaineen säätö
Rengaspainesuositus on noin 1 bar.

MooTToriN HuolTo Ja sÄÄTÖ
Katso moottorin ohjekirja.

liNGoN siirTo ilMaN
kÄYNNissÄ oloa 
(esiM. auTolla)

 • Sammuta moottori
 • Poista virta-avain ja sytytystulpan hattu
 • Odota kunnes moottori on jäähtynyt 
 • Linkoa tulee kuljettaa aina vaakatasossa
 • Sido/kiinnitä linko asianmukaisesti niin, ettei se 

pääse pyörimään, liukumaan tai liikkumaan

TUKOSTEN POISTAMINEN SYÖTTÖRUUVISTA TAI POISTOKUILUSTA

LUMILINGON KULJETTAMINEN

LUMILINGON KUNNOSSAPITO

LOUKKAANTUMISVAARA

LOUKKAANTUMISVAARA LAITTEEN RIKKOONTUMISVAARA
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VIANMÄÄRITYS
/ ONGELMAN RATKAISU

Vika / ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu / toimenpide

Moottori ei toimi

Polttoainesäiliö on tyhjä Lisää polttoainetta

Polttoaine on vanhentunutta Valuta vanha polttoaine tarkoi-
tuksenmukaiseen astiaan ulkoil-
massa. Lisää tuoretta ja puhdas-
ta polttoainetta tankkiin.

Moottori on kylmä - rikastin ei 
ole kohdassa ”CLOSE”

Laita rikastimen vipu kohtaan 
”CLOSE”

Kaasu ei ole kohdassa ”SNOW” Aseta kaasuvipu kohtaan 
”SNOW”

Sytytystulpan hattu ei ole pai-
koillaan

Kiinnitä hattu tulppaan

Ilmansuodatin likainen Puhdista ilmansuodatin (1

Sytytystulppa on likainen tai 
vioittunut

Puhdista sytytystulppa (1. Vaih-
da vioittunut tulppa uuteen (2.

Kaasutin on tulvinut Aseta rikastimen kahva kohtaan 
”OFF” ja käynnistä moottori

Moottori käy epätasaisesti

Rikastin ei ole kohdassa ”CLOSE” Laita rikastimen vipu kohtaan 
”CLOSE”

Sytytystulpan hattu ei ole kun-
nolla kiinni

Kiinnitä hattu kunnolla

Polttoaine vanhaa, vettä tai likaa 
polttoainejärjestelmässä

Valuta vanha polttoaine tarkoi-
tuksenmukaiseen astiaan ulkoil-
massa. (1
Täytä tankki puhtaalla ja tuoreel-
la polttoaineella.

Polttoainekorkin tuuletusaukko 
peittynyt

Puhdista polttoainekorkki ja 
tuuletusaukko

Ilmansuodatin likainen Puhdista ilmansuodatin (1

Kaasutinta säädetty Palauta kaasuttimen säädöt

Lumilinko ei toimi

Murtosokat katkenneet Vaihda murtosokat uusiin
(kts. ”Murtosokan vaihtaminen”)

Syöttöruuvi tai poistokuilu tu-
kossa

Sammuta moottori ja poista tu-
kos

Syöttöruuvin kytkinkaapeli on 
säädetty väärin

Säädä kytkinkaapelia (kts. ”Syöt-
töruuvin kytkimen säätö”)

Laite ei liiku
Vetolaitteen kytkinkaapeli on 
säädetty väärin

Säädä kytkinkaapelia (kts. ”Veto-
laitteen kytkimen säätö”)

Ktikapyörän kumi kulunut Vaihda kitkapyörän kumi (2
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Laite tärisee voimakkaasti
Osia löysällä tai syöttöruuvi vau-
rioitunut

Sammuta moottori. Kiristä löysät 
pultit ja mutterit. Korjaa vaurioi-
tunut syöttöruuvi (2

Vaihteen vaihto vaivalloista

Syöttöruuvin kytkinkaapeli on 
säädetty väärin

Säädä kytkinkaapelia
(kts. ”Syöttöruuvin kytkimen 
säätö”)

Vaihdevipu on säädetty väärin Säädä vaihdevipu
(kts. ”Vaihdevivun säätö”)

(1  Lue moottorin ohjeet
(2 Teetä työt ammattilaisella
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HUOLTO-OHJELMA
KERRAN VUODESSA:
Tarkastuta ja huollata laite ammattilaisella

Käytä huoltotehtäviin aina ammattitaitoista pienkonekorjaajaa!

(1) Lue ”Moottorin ohjeet”
(2) Teetä nämä työt ammattilaisella
(3) Ensimmäinen öljynvaihto 5 tunnin jälkeen

ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ:
 • Tarkista öljytaso ja täytä tarvittaessa.
 • Tarkista kaikki ruuvit ja kiristä tarvittaessa.
 • Tarkista turvatoimintojen toimivuus.

Toimenpide
Käytön 
jälkeen

10 tunnin 
jälkeen

25 tunnin 
jälkeen

50 tunnin 
jälkeen

100 tunnin 
jälkeen

Kauden 
jälkeen

Tarvittaessa

Puhdista poistukuilu, syöttöruuvi
 ja syöttöruuvin kotelo

x

Puhdista ilmansuodatin x

Vaihda ilmansuodatin (1) x

Vaihda öljyt (3) x

Voitele liikkuvat ja pyörivät osat x

Puhdista sytytystulppa (1) x

Tarkista rengaspaine, lisää tarvittaessa x

Puhdista ilmanjäähdytysjärjestelmä
ja pakoputki (2)

x

Tarkista kytkin, säädä tarvittaessa x

Tarkistuta kaasuttimen säädöt x

Tarkista kaira / syöttölaite,
vaihda kulunut uuteen

x

Tarkista jalakset, vaihda kuluneet 
jalakset uusiin pareittain

x

Vaihda polttoaine korkki x

Vaihdata pakoputken
äänenvaimennin (1)

x
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Päivämäärä Suoritetut toimenpiteet Huoltopaikka

HUOLTOPÄIVÄKIRJA


