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VAROITUS- JA HUOMIOTARROJEN SIJAINTI         
 
Lue huolellisesti kaikki maastoajoneuvoosi (mönkijä) kiinnitetyt huomio- ja varoitustarrat. Nämä tarrat sisältävät tärkeää tietoa 
koskien turvallisuutta ja laitteen oikeaa käyttötapaa. 
Älä irrota tarroja ajoneuvosta. Jos tarrat ovat lukukelvottomia tai ne ovat irronneet, pyydä vaihtotarroja jälleenmyyjältäsi. 
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Tutustu seuraaviin kuviin ja lue tarratekstit huolellisesti. Tarkasta tämän 
jälkeen että tarrat ovat kiinnitetty ajoneuvoosi. 

 

 

 

 

 
 

 

KÄYTÄ AINA hyväksyttyä suojakypärää ja 
henkilösuojaimia 

 

ÄLÄ käytä mönkijää kestopäällysteisillä teillä 

 

ÄLÄ kuljeta mönkijällä matkustajia 

 

ÄLÄ aja huumeiden tai alkoholin vaikutuksen 
alaisena 

 

ÄLÄ käytä tätä mönkijää, jos olet alle  
16-vuotias. 
Tämän mönkijän käyttö alle 16-vuotiaan toimesta 
voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai jopa 
kuolemaan. 
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TÄMÄ MÖNKIJÄ EI OLE LELU JA SE VOI OLLA 
VAARALLINEN VÄÄRINKÄYTETTYNÄ 
 
Mönkijän kahvat ovat erilaisia kuin muissa ajoneuvoissa, 
mukaan lukien moottoripyörät ja autot. Törmäys tai 
kaatuminen voi tapahtua nopeasti, vaikkapa rutiininomaisissa 
liikkeissä kuten kääntymisessä, rinneajossa tai erilaisia 
kohteita ylittäessä, jos varotoimenpiteitä ei noudateta. 
Seurauksena voi olla VAKAVA VAMMA tai jopa KUOLEMA 
mikäli jätät nämä ohjeet huomioimatta: 
• Lue tämä käyttöohje ja kaikki huomio- ja varoitustarrat 

huolellisesti ja noudata kuvattuja toimintamenetelmiä. 
• Älä koskaan käytä mönkijää ilman harjoittelua ja ohjeiden 

lukemista. 
• Noudata aina ikäsuosituksia: 

Alle 16-vuotiaat lapset eivät saa koskaan käyttää 
maastoajoneuvoa, jos moottorin tilavuus on suurempi kuin 
90 cc. 

• Älä anna kenenkään alle 16-vuotiaan käyttää mönkijää 
ilman vanhemman valvontaa, vaikka jo 16 vuotta 
täyttäneellä olisi tarvittavat ajotaidot, suoritus- ja 
arvostelukyvyt tämän mönkijän turvallista käyttöä varten. 

• Älä kuljeta matkustajia. 
• Vältä aina käyttöä kestopäällysteisillä teillä mukaan lukien 

jalkakäytävät, pihatiet, pysäköintialueet ja kadut. 
• Älä käytä tätä mönkijää millään kestopäällysteisellä 

kadulla, tiellä tai moottoritiellä. 
• Tarkkaile muita ajoneuvoja käyttäessäsi mönkijää 

päällystämättömillä julkisilla teillä tai kaduilla. Varmista, 
että tunnet ja noudatat käyttömaan tieliikennemääräyksiä 
ennen mönkijän käyttämistä päällystämättömillä julkisilla 
teillä tai kaduilla. 

 
• Älä koskaan käytä mönkijää ilman hyväksyttyä ja hyvin 

istuvaa moottoripyöräkäyttöön tarkoitettua ajokypärää. 
Käytä myös silmäsuojaimia (suojalasit tai kasvosuojain), 
ajohansikkaita, saappaita, pitkälahkeisia housuja ja 
pitkähihaista paitaa tai takkia. 

• Älä koskaan käytä alkoholia tai huumaavia aineita ennen 
mönkijän käyttöä tai sen käytön aikana. 

• Älä käytä tätä mönkijää taidoillesi tai olosuhteille liian 
suurilla nopeuksilla. Aja aina maastoon, näkyvyyteen, 
käyttöolosuhteisiin, taitotasoosi ja kokemukseesi sopivalla 
nopeudella. 

• Älä kurvaile, hyppää tai yritä suorittaa muita temppuja 
mönkijän kanssa. 

• Tarkasta mönkijä aina ennen ja jälkeen käytön 
varmistaaksesi, että se on turvallisessa käyttökunnossa. 
Noudata aina kaikkia tarkastus- ja huolto-ohjeita ja 
aikatauluja, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. 

• Mönkijän käytön aikana pidä molemmat kätesi ajokahvoilla 
ja molemmat jalkasi astinlaudoilla. 

• Ole aina varovainen ja hiljennä nopeutta kun ajat 
tuntemattomassa maastossa. Huomioi muuttuvat maasto-
olosuhteet ajon aikana. 

• Älä käytä mönkijää erittäin epätasaisessa, liukkaassa tai 
upottavassa maastossa, ennenkuin olet harjoitellut 
tarvittavat taidot sen hallitsemiseksi tämäntyyppisessä 
maastossa. Noudata aina varovaisuutta ajaessasi näissä 
maasto-olosuhteissa. 

• Noudata tämän ohjekirjan sisältämiä kääntymisohjeita. 
Harjoittele kääntymistä alhaisilla nopeuksilla ennen 
nopeuden nostamista. Älä koskaan yritä suorittaa 
käännöstä suurella nopeudella. 

• Älä käytä mönkijää äkkijyrkällä mäenrinteellä. Harjoittele 
mönkijän rinneominaisuuksia pienemmillä rinteillä. 

   TURVALLISUUSOHJEET 
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• Noudata aina tämän käyttöohjeen rinneajomenetelmiä. 
Tarkasta rinnemaasto huolellisesti ennen rinteeseen ajoa. 
Älä koskaan nouse liukkaalle ja upottavalle rinteelle tai 
laskeudu sieltä poispäin. Siirrä painoasi eteenpäin. Älä 
käytä kaasukahvaa tai vaihda vaihteita äkillisiä liikkeitä 
käyttämällä. 
Älä aja rinteeseen ja mäen päälle kovalla nopeudella. 

• Noudata aina tämän käyttöohjeen rinneajomenetelmiä 
koskien nousua ja jarrutusta laskeutumisen aikana. 
Tarkasta rinnemaasto huolellisesti ennen rinteestä 
laskeutumista. Siirrä painoasi taaksepäin. Älä laskeudu 
rinnettä alas kovalla nopeudella. Vältä ajamasta rinnettä 
alas vinottain, sillä se voi johtaa ajoneuvon kallistumiseen 
voimakkaasti yhdelle puolelle. Laskeudu suoraan rinnettä 
alas aina kun mahdollista. 

• Noudata aina tämän käyttöohjeen rinneajomenetelmiä 
koskien rinteen poikki ajamista. 
Vältä tämän mönkijän käyttämistä liukkaiden ja upottavien 
pintojen päällä. Rinneajossa pidä painopisteesi aina 
ajoneuvon puolella, älä kurkottele eteenpäin. Älä koskaan 
yritä kääntää mönkijää rinteessä, ellet hallitse 
käännöstekniikkaa. Opettele käännöksiä tasaisessa 
maastossa tämän käyttöohjeen mukaisella tavalla. 
Vältä aina ylittämästä jyrkkiä rinteitä jos mahdollista. 

• Noudata aina ohjeita jos hiljennät nopeutta ja liu’ut 
taaksepäin rinteestä. Liukumisen välttämiseksi käytä aina 
oikeaa vaihdetta ja yritä pitää nopeus tasaisena rinneajon 
aikana. Mikäli vauhtisi hidastuu ja mönkijä liukuu alaspäin, 
käytä tämän käyttöohjeen mukaista jarrutusmenetelmää 
nopeuden hiljentämiseksi. Nouse mönkijästä ylärinteen 
puolelta tai kummalta puolelta tahansa, jos mönkijä on 
suoraan ylärinteen suuntaan. Käännä mönkijä ympäri ja 
jatka ajamista tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 

• Ennen ajoa tarkasta aina tuntemattoman maaston esteet. 

• Vältä suurten esteiden kuten kivien tai kaatuneiden puiden 
yli ajamista. Noudata aina tämän käyttöohjeen kuvaamia 
ohjeita esteiden ylitykseen. 

• Ole varovainen mönkijän kallistuessa ja liukuessa. 
Opettele kallistumisen ja liukumisen varalle turvaohjaus 
hitaalla nopeudella ja tasaisessa maastossa. Aja aina 
hitaalla nopeudella äärimmäisen liukkailla pinnoilla kuten 
jäällä mönkijän hallinnan menetyksen välttämiseksi. 

• Älä koskaan käytä mönkijää nopeasti virtaavissa vesissä 
tai veden syvyydessä, jota ei ole suositeltu tässä 
käyttöohjeessa. Muista, että märässä maastossa jarrujen 
suorituskyky voi heikentyä. Tarkasta jarrujen toiminta 
vetisen ajo-olosuhteen jälkeen. Tarvittaessa käytä niitä 
useita kertoja jarrujen kuivumiseksi. 

• Käytä mönkijässä aina suositeltuja oikean kokoisia ja 
tyyppisiä renkaita. 

• Tarkasta rengaspaineet ohjeiden mukaisesti. 
• Ällä muuntele mönkijää suorittamalla virheellinen asennus 

tai käyttämällä lisävarusteita. 
• Älä koskaan ylitä mönkijän sallittua kuormituskapasiteettia. 

Kuorma tulee jakaa tasaisesti ja sitoa turvallisella tavalla. 
Alenna nopeutta ja noudata tämän käyttöohjeen ohjeita 
kuljettaessasi kuormaa tai vetäessäsi peräkärryä. Huomioi 
myös pitemmät jarrutusmatkat. 
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 VAROITUS 
Häkämyrkytyksen välttäminen 
Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia (häkä), joka 
on hajutonta ja tappavaa. Hiilimonoksidin hengittäminen 
voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, uneliaisuutta, 
pahoinvointia, sekavuutta ja pahimmassa tapauksessa 
jopa kuoleman. Hiilimonoksidi (häkä) on tappavaa, 
väritöntä ja hajutonta kaasua, jota voi esiintyä ilmassa, 
vaikka et haistaisi tai näkisi sitä moottorin pakokaasussa. 
Kuolemaan johtava häkäpitoisuus voi kasvaa nopeasti ja 
silloin et voi enää suojata itseäsi. Myös kuolemaan 
johtavat häkäpitoisuudet voivat esiintyä tunteja ja päiviä 
suljetuissa tai huonolla ilmanvaihdolla olevissa tiloissa. 
Mikäli havaitset mitään häkämyrkytyksen oireita, poistu 
alueelta välittömästi, hengitä raikasta ilmaa ja OTA 
YHTEYS LÄÄKÄRIIN. 
 
• Älä koskaan käytä moottoria käynnissä sisätiloissa. 

Vaikka yrittäisit tuulettaa moottorin pakokaasuja 
tuulettimilla tai avaamalla ikkunat ja ovet, 
häkäpitoisuus voi saavuttaa nopeasti vaarallisen 
pitoisuustason. 

• Älä koskaan käytä moottoria huonolla ilmanvaihdolla 
olevissa tiloissa tai suljetuissa paikoissa, kuten 
ladoissa, autotalleissa tai autokatoksissa. 

• Älä käytä moottoria ulkotiloissa, mistä moottorin 
pakokaasut voivat päästä rakennuksen sisään 
ikkunoiden ja ovien kautta. 

 VAROITUS  
Varmista että mönkijä on kuljetuksen aikana 
pystyasennossa ja polttoainehana OFF-asennossa. 
Muussa tapauksessa polttoainesäiliön ja kaasuttimen 
polttoainevuodot ovat mahdollisia. 
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KUVAUS 

Kuvaus vasemmalta 

 

1.  Polttoainehana 
2.  Omistajan työkalusarja 
3.  Vaihdepoljin 
4.  Ilmansuodatin 
5. Kaasun rajoitinruuvi 
 

 

Kuvaus oikealta 

 
 
 
1. Sytytystulppa 
2. Varoke 
3. Akku 
4. Polttoainesäiliön korkki 
5. Moottoriöljynsuodattimen tulppa 
 
 
 

1 2 

3 
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Ohjaus- ja hallintalaitteet 

 
 
1. Takajarrukahva 
2. Kahvakytkimet 
3. Takajarrujen jarrunestesäiliö 
4. Pääkytkin  
5. Kaasukahva 
6. Etujarrukahva 

VIHJE 
Hankkimasi mönkijä voi poiketa hieman tässä käyttöohjeessa 
kuvatusta mallista. 
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KYTKIMIEN JA HALLINTALAITTEIDEN 
TOIMINNAT 
 
PÄÄKYTKIN  
Pääkytkimen asennot ovat seuraavat: 
 
ON Koko elektroninen järjestelmä on käytössä. Ajovalot ja 
perävalo syttyvät kun valokytkin on päällä ja moottori voidaan 
käynnistää. Virta-avainta ei voi irrottaa. 
 
 
OFF 
Koko elektroninen järjestelmä ei ole käytössä. Virta-avain 
voidaan irrottaa. 

 
1. Pääkytkin 

Merkkivalo 

 
1. Neutraalin vaihteen merkkivalo “N”  
2. Peruutuksen merkkivalo “R” 
 
 
Neutraalin vaihteen merkkivalo “N” 
Tämä merkkivalo palaa kun vaihde on neutraaliasennossa 
(vapaalla). 
 
Peruutuksen merkkivalo “R” 
Tämä merkkivalo palaa kun vaihde on peruutusasennossa. 

1 2 
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Kahvakytkimet 

 

1. Etuvalokytkin ” ” 

2. Kaukovalokytkin “ / ”              

3. Moottorin sammutuskytkin “ / ” 

4. Käynnistyskytkin “ ” 

5. Rikastin “ ” 

Moottorin sammutuskytkin “ / ” 

Aseta tämä kytkin “ ” asentoon ennen moottorin 
käynnistämistä. 
Moottorin sammutuskytkin ohjaa sytytystä ja sammuttaa 
moottorin sen ollessa käynnissä. Käytä tätä kytkintä moottorin 
sammuttamiseen hätätilanteessa. 

Moottori ei käynnisty tai käy, jos tämä kytkin on asetettu  
asentoon “ ”. 

Käynnistyskytkin “ ” 

Paina tätä kytkintä moottorin käynnistämiseksi käynnistysmoottorilla. 
Katso käynnistysohjeet ennen moottorin käynnistämistä. 
 
Valokytkin “ / ” 

Aseta tämä kytkin asentoon “ ” lähivalojen ja perävalon 
kytkemiseksi päälle. Aseta tämä kytkin asentoon “ ” kaukovalojen ja 
perävalon kytkemiseksi päälle. 

Rikastin“ ” 
Kylmän moottorin käynnistäminen vaatii rikkaamman ilma-
polttoaineseoksen, joka saavutetaan rikastinta käyttämällä. 
Siirrä rikastin vasemmalle rikastimen käyttämiseksi ja oikealle 
rikastimen ottamiseksi pois käytöstä. 
 
HUOMAUTUS 
Älä käytä ajovaloja moottorin ollessa sammutettuna  
pitempiä aikoja, koska muussa tapauksessa akku voi 
purkautua niin, ettei käynnistysmoottori saa riittävästi 
virtaa moottorin käynnistämiseen. Jos tämä tapahtuu, 
irrota akku ja suorita akun lataus.  
 
 

1 
2 
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Kaasukahva 
Kun moottori on käynnissä, kaasukahvan painaminen 
kasvattaa moottorin kierrosnopeutta. 
 
Säädä mönkijän nopeutta vaihtelemalla kaasukahvan 
asentoa. Koska kaasukahva on jousikuormitteinen, mönkijän 
nopeus laskee ja moottori palautuu joutokäynnille aina kun 
kaasukahva vapautetaan. 

 
1. Kaasukahva 
 
Tarkasta kaasukahvan moitteeton toiminta ennen moottorin 
käynnistämistä. Varmista, että kaasukahva palautuu takaisin 
joutokäyntiasentoonsa heti kun kahva vapautetaan. 
 
Nopeudenrajoitin 
Mönkijä on varustettu säädettävällä nopeudenrajoittimella.  
Kaasukammiossa on ruuvi, joka on suunniteltu pitämään 
kaasun täysin AUKI”-asennossa vaikka   
kaasuvipua painetaan maksimiasentoonsa.

 1. Löysää lukitusmutteria. 
 2. Kierrä nopeudenrajoittimen ruuvia vastapäivään, jolloin 

moottorin käytössä oleva maksimiteho kasvaa ja nostaa 
mönkijän maksiminopeutta.  Kierrä ruuvia myötäpäivään, 
jolloin moottorin käytössä oleva maksimiteho pienenee ja 
laskee näin mönkijän maksiminopeutta. Älä kierrä 
säätöruuvia enemmän kuin 12 mm koska kaasuvaijeri voi 
vahingoittua. Varmista aina, että kaasukahvan vapaa liike 
on säädettävissä 2,0 - 4,0 mm välillä. 

      VAROITUS! Virheellinen nopeudenrajoittimen ja 
kaasukahvan säätö voi aiheuttaa kaasuvaijerin 
vaurioitumisen ja aiheuttaa kaasukahvan 
käyttöhäiriöitä.  
Seurauksena voi olla ohjauksen menetys, 
onnettomuus ja sen myötä tapaturma. 

      
1. Lukitusmutteri 
2. Säätöruuvi 
3. Enintään 12 mm 

 4. Kiristä lukitusmutteri. 

1 

1 
2 
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Etujarrukahva 
Etujarrukahva sijaitsee oikeanpuoleisessa käsikahvassa. 
Etujarru toimii painamalla etujarrukahvaa käsikahvaa kohti. 

 
1. Etujarrukahva 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takajarrukahva 
Takajarrukahva sijaitsee vasemmanpuoleisessa 
käsikahvassa. Takajarru toimii painamalla takajarrukahvaa 
käsikahvaa kohti. 

 
1. Takajarrukahva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

1 
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Vaihdepoljin 
Tämä mönkijä on varustettu jatkuvalla hammaskosketuksella 
varustetulla 3-nopeuksisella voimansiirrolla. Vaihdepoljin 
sijaitsee moottorin vasemmalla puolella. 

 
1. Vaihdepoljin 
 
 
 
 

Polttoainesäiliön korkki 
Irrota polttoainekorkki kiertämällä sitä vastapäivään. 

 
1. Polttoainesäiliön korkki 
 
Polttoaine 
Tarkasta, että polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta. 

 VAROITUS 
Bensiini ja sen höyryt ovat erittäin helposti syttyviä ja 
räjähdysalttiita.  
Noudata näitä ohjeita tankkauksen aikana sattuvan 
mahdollisen tulipalon, räjähdyksien ja tapaturmien 
välttämiseksi. 
1. Ennen tankkausta sammuta moottori ja varmista, ettei 

kukaan istu mönkijässä. Tupakointi, avotuli, kipinöinti tai 
muut syttyvät lähteet ovat kielletty polttoaineen 
tankkaamisen aikana. 

2. Älä ylitäytä polttoainesäiliötä. Tankkauksen aikana 
varmista, että polttoaineen täyttösuutin on täysin 
polttoainesäiliön täyttöaukossa. 

1 

1 

1 
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Lopeta tankkaaminen kun polttoaine saavuttaa 
polttoainesuodattimen putken  alaosan. Polttoaine 
laajenee lämmitessään. Mikäli polttoainesäiliö on 
ylitäytetty, polttoaine voi roiskua yli moottorin 
kuumenemisen tai auringon lämmön vaikutuksesta. 

 
3. Puhdista polttoaineroiskeet välittömästi. 

HUOMAUTUS: Pyyhi kaikki polttoaineroiskeet 
välittömästi puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla, 
koska polttoaine voi vahingoittaa maalattuja pintoja ja 
muoviosia. 

4. Varmista, että polttoainesäiliön korkki on luotettavasti kiinni 
kiertämällä sitä täysin myötäpäivään. 

 VAROITUS 
Bensiini on myrkyllistä ja voi aiheuttaa tapaturmia tai jopa 
kuoleman. Käsittele polttoaineita varovaisesti. Älä 
koskaan ime bensiiniä  
suullasi. Bensiinin nauttiminen, kaasujen hengittäminen 
tai silmäkosketus, ota yhteys lääkäriin välittömästi. Mikäli 
bensiiniä roiskuu ihollesi, pese roiskeet vedellä ja 
saippualla. Mikäli bensiiniä roiskuu vaatteillesi, riisu 
saastuneet vaatteet. 
 
 
 
HUOMAUTUS 
Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä. Lyijyä sisältävän 
bensiinin käyttö voi aiheuttaa vakavia vaurioita moottorin 
sisäosille, kuten venttiilit ja männänrenkaat sekä 
pakokaasujärjestelmä. 
 
 

 
Polttoainehana 
Polttoainehana syöttää polttoainetta säiliöstä kaasuttimeen 
polttoainesuodattimen kautta. 
Polttoainehanan asennot on kuvattu seuraavassa 
kuvauksessa. 
 
 
OFF 

 
1. Nuoli osoittaa asentoa “OFF” 
 
Kun polttoainehana on tässä asennossa, polttoainetta ei 
syötetä. Aseta aina polttoainehana tähän asentoon kun 
moottori ei ole käynnissä. 
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ON 

 
1. Nuoli osoittaa asentoa “ON” 
 
Kun polttoainehana on tässä asennossa, polttoainetta 
syötetään kaasuttimeen. Aseta aina polttoainehana tähän 
asentoon kun moottori käynnistetään ja ajon ajaksi. 
 
 

RES 

 
1. Nuoli osoittaa asentoa “RES” 
 
Tämä ilmaisee varasäiliötä. Kun polttoainehana on tässä 
asennossa, polttoaineen varasäiliö on käytössä. Aseta 
polttoainehana tähän asentoon, jos polttoaine on vähissä ajon 
aikana. Jos tämä tapahtuu, tankkaa polttoainetta säiliöön niin 
pian kuin mahdollista ja varmista, että polttoainehana on 
asetettu asentoon “ON”. 
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Istuin 
Istuimen irrottaminen 
Irrota istuin työntämällä kätesi istuimen takaosan ja 
takalokasuojan väliin, vedä istuimen lukitusvipu ylöspäin ja 
nosta istuin takaosastaan pois. 

 
1. Istuimen lukitusvipu 
 

Istuimen asennus 
Aseta istuimen etuosan   
kieleke istuinkiinnikkeeseen ja paina istuin takaosastaan alas. 
Varmista että istuin on tiukasti kiinnitetty paikalleen. 

 
1. Kieleke 
2. Istuinkiinnike 
 

 

1 

2 

 

1 
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KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKASTUKSET 
 
Tarkasta mönkijä aina ennen ja jälkeen käytön varmistaaksesi, että se on turvallisessa käyttökunnossa. Noudata aina kaikkia 
tarkastus- ja huolto-ohjeita ja aikatauluja, jotka on kuvattu tässäkäyttöohjeessa. 

 VAROITUS 
Mikäli tarkastusta ei suoriteta, mönkijässä voi olla puutteita ja mahdollisuus onnettomuusriskiin ajon aikana kasvaa. Älä 
käytä mönkijää jos havaitset mitä tahansa vikoja tai häiriöitä. 
Jos vikoja ei voi korjata näiden ohjeiden avulla, toimita mönkijä jälleenmyyjälle sen tarkastamista varten. 
 
Tarkasta seuraavat kohteet ennen mönkijän käyttöä: 
 

NIMIKE TARKASTUS 

Polttoaine 
● Tarkasta polttoaineen pinnantaso ja lisää polttoainetta tarvittaessa. 
● Tarkasta polttoaineletku mahdollisten vuotojen varalta. Korjaa tarvittaessa. 

Moottoriöljy ● Tarkasta moottoriöljyn pinnantaso ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. 
● Tarkasta mahdolliset öljyvuodot. Korjaa tarvittaessa. 

Etujarru 

● Tarkasta toiminta. Jos toiminta on epävakaa, hydraulijärjestelmä on ilmattava jälleenmyyjän toimesta. 
● Tarkasta, ovatko jarrupalat kuluneet ja vaihda tarvittaessa. 
● Tarkasta jarrunestesäiliön pinnantaso ja lisää jarrunestettä tarvittaessa riittävän pinnantason saavuttamiseksi. 
● Tarkasta hydraulijärjestelmä mahdollisten vuotojen varalta. Korjaa tarvittaessa. 
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NIMIKE TARKASTUS 

Takajarru 

● Tarkasta toiminta. Jos toiminta on epävakaa, hydraulijärjestelmä on ilmattava jälleenmyyjän toimesta. 
● Tarkasta, ovatko jarrupalat kastuneet ja vaihda tarvittaessa. 
● Tarkasta jarrunestesäiliön pinnantaso ja lisää jarrunestettä tarvittaessa riittävän pinnantason saavuttamiseksi. 
● Tarkasta hydraulijärjestelmä mahdollisten vuotojen varalta. Korjaa tarvittaessa. 

Kaasukahva 
● Varmista, että toiminta on moitteeton. Voitele kaasuvaijeri ja kahvakotelo tarvittaessa. 
● Tarkasta kaasukahvan vapaa liike ja säädä tarvittaessa. 

Ohjausvaijerit 
● Varmista, että toiminta on moitteeton. Voitele tarvittaessa. 

Käyttöketju 
● Tarkasta ketjun painuma ja säädä tarvittaessa. 
● Tarkasta ketjun kunto. Voitele tarvittaessa. 

Renkaat ja pyörät 

● Tarkasta pyörien kunto ja vaihda jos vaurioitunut. 
● Tarkasta renkaan kunto ja kulumispinta. Vaihda tarvittaessa. 
● Tarkasta ilmanpaineet. Korjaa tarvittaessa. 

Vaihdepoljin ● Varmista, että toiminta on moitteeton. 
● Korjaa tarvittaessa. 

Jarrukahvat 
● Varmista, että toiminta on moitteeton. Voitele kahvanivelet tarvittaessa. 

Alustakiinnikkeet 
● Tarkasta kaikkien mutterien, pulttien ja ruuvien kireys. 

Mittari, merkkivalot ja 
kytkimet 

● Tarkasta toiminta ja korjaa tarvittaessa. 
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POLTTOAINE 
Tarkasta, että polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta. 
 
Moottoriöljy 
Tarkasta, että moottoriöljyn pinnantaso on riittävällä tasolla. 
Lisää öljyä tarvittaessa.  
 
Etu- ja takajarrut 
 
Jarrukahva  
● Tarkasta, että jarrukahvassa ei ole välystä. Jos välystä 

esiintyy, jarrujärjestelmä on tarkastettava jälleenmyyjän 
toimesta. 

● Tarkasta kahvan toiminta. Niiden on liikuttava tasaisesti ja 
käytettäessä jarruja kahvoissa pitäisi olla luja tuntuma. Jos 
näin ei ole, jarrujärjestelmä on tarkastettava jälleenmyyjän 
toimesta. 

 
Jarrunesteen pinnantaso 
Tarkasta jarrunesteen pinnantaso, lisää jarrunestettä 
tarvittaessa. 
 
Jarrunestevuoto 
Tarkasta, ettei jarrunestettä vuoda jarrunestesäiliön 
putkiliitoksista. Käytä jarruja tasaisesti yhden minuutin ajan. Jos 
vuotoja esiintyy, jarrujärjestelmä on tarkastettava jälleenmyyjän 
toimesta. 
 
 
 

Jarrujen toiminta 
Testaa jarruja hitaalla nopeudella käynnistyksen jälkeen 
varmistaaksesi, että ne toimivat moitteettomasti. Mikäli jarrujen 
suorituskyky tuntuu virheelliseltä, tarkasta onko jarrupaloissa 
kulumista. 
 
Kaasukahva 
Tarkasta kaasukahvan toiminta. Kahvan täytyy avautua 
tasaisesti ja palautua takaisin joutokäyntiasentoon 
vapautettaessa kaasukahva. Tarvittaessa korjaus on 
suoritettava jälleenmyyjän toimesta. 
 
 
Käyttöketju 
Tarkasta käyttöketjun kunto ja välys. Voitele ja säädä 
käyttöketju tarvittaessa.  
 
Renkaat 
Tarkasta rengaspaineet renkaan ilmanpainemittarilla ja säädä 
rengaspaineet renkaiden ollessa kylmät. Rengaspaineen on 
oltava sama molemmilla puolilla. 

 VAROITUS Mahdollisen ohjauksen menetyksen, 
kaatumisen ja jopa kuolemaan johtavan tapaturman riski 
kasvaa ajettaessa mönkijää virheellisillä ja väärän 
rengaspaineen alaisilla renkailla. Liian alhaiset 
rengaspaineet voivat myös aiheuttaa renkaan irtoamisen 
vanteelta vaikeissa ajo-olosuhteissa.  
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Mittaa oikea renkaiden ilmanpaine ja aseta paineet seuraavasti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittari sisältyy vakiotoimitukseen. Suorita kaksi 
renkaanpainemittausta ja käytä toista mittauslukemaa. 
Rengaspainemittarissa oleva pöly tai lika voi aiheuttaa 
virheellisen ensimmäisen mittauslukeman. 
 
 
 
 
 
 
 

Renkaan kulumispinnan raja 
Vaihda rengas jos renkaan kulutuspinnan kuvio on 3 mm 
renkaan kulumisesta johtuen. 

 
1. Renkaan kulumispinnan raja 
 
 
Rengastietoja 
Tämä mönkijä on varustettu sisäkumittomilla ja venttiileillä 
olevilla renkailla. 
 

 VAROITUS 
Mahdollisen ohjauksen menetyksen, ja tapaturman riski 
kasvaa ajettaessa mönkijää virheellisillä renkailla. 
 
 
 
 

 Suositeltu rengaspaine: 
Edessä 
  27,5 kPa (0,275 kgf/cm², 4,0 psi) 
Takana 
  27,5 kPa (0,275 kgf/cm², 4,0 psi) 

 Vähimmäisrengaspaine: 
   Edessä  
     24,5 kPa (0,245 kgf/cm², 3,6 psi) 
   Takana 
     24,5 kPa (0,245 kgf/cm², 3,6 psi) 
 Enimmäisrengaspaine: 
   Edessä 
     250 kPa (2,5 kgf/cm², 36 psi) 
   Takana 
     250 kPa (2,5 kgf/cm², 36 psi) 
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Laajojen testien jälkeen vain alapuolella kuvatut renkaat ovat 
hyväksytty tämän mönkijän käyttöä varten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jälkimarkkinarenkaat ja -vanteet 
Mönkijäsi mukana toimitetut renkaat ja vanteet ovat suunniteltu 
vastaamaan suorituskykyä koskevia vaateita ja tuottamaan 
parhaan yhdistelmän mönkijän ohjausta, jarrutusta ja 
käyttömukavuutta ajatellen. Muut renkaat, vanteet, koot ja 
yhdistelmät eivät ole hyväksyttyjä. 
 
 
 
Alustakiinnikkeet 
Tarkasta kaikkien mutterien, pulttien ja ruuvien kireys. 
 
 
Mittari, merkkivalot ja kytkimet  
Tarkasta, että kaikki mittarit, merkkivalot ja kytkimet toimivat 
oikein. Korjaa tarvittaessa. 
 
 
 
 
 

 Eturengas: 
Koko:    19*7-8 
Tyyppi:  Sisäkumiton 

Takarengas: 
   Koko:  18*9,5-8 
   Tyyppi: Sisäkumiton 
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KÄYTTÖ 
 
 
Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen mönkijän käyttöä.  
Jos mönkijässä on toimintoja tai muita asioita mistä olet 
epävarma, kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi. 
 

 VAROITUS 
Lue käyttöohjeethuolellisesti läpi, jotta tutustuisit kaikkiin 
hallintalaitteisiin onnettomuuteen ja tapaturmaan johtavan 
hallinnan menetyksen välttämiseksi. 
 
 
 
Kylmän moottorin käynnistys 
 
HUOMAUTUS 
Katso kappale “Moottorin sisäänajo” ennen moottorin 
käyttöä ja käynnistämistä ensimmäisen kerran. 
 
1. Kytke pysäköintijarru päälle. 
2. Aseta polttoainehana asentoon “ON”. 
3.Käännä virta-avain asentoon “ON” ja moottorin 

sammutuskytkin asentoon “ ”. 
4. Aseta vaihde neutraaliin asentoon. Neutraalivaihteen 

merkkipalon pitäisi syttyä. Jos merkkivalo ei pala, 
elektroninen järjestelmä on tarkastettava jälleenmyyjän 
toimesta. 

 

 
 
VIHJE 
Tämä malli on varustettu sytytyspiirin katkaisujärjestelmällä. 
Moottori voidaan käynnistää seuraavissa olosuhteissa. 

• Vaihde on neutraalissa asennossa 

• Kytkin ja vaihteet ovat vapautettu. On kuitenkin 
suositeltavaa asettaa vaihde neutraaliin asentoon ennen 
moottorin käynnistämistä. 

 
5. Sulje kaasukahva ja käynnistä moottori painamalla 

käynnistyskytkintä. 
 
VIHJE 
Jos moottori ei käynnisty, vapauta käynnistyskytkin ja paina sitä 
uudelleen. Odota muutaman sekunnin ajan ennen uutta 
käynnistysyritystä.  
Jokainen käynnistysyritys tulisi pitää niin lyhyenä kuin 
mahdollista akkuvirran säästämiseksi. Älä pyöritä moottoria yli 
10 sekunnin ajan kaikissa käynnistysyrityksissä. 
 
HUOMAUTUS 
Moottorin pitkän käyttöiän varmistamiseksi älä käytä 
moottoria voimakkaasti sen ollessa kylmä. 
 
Lämpimän moottorin käynnistys 
Toimi kylmän moottorin käynnistysohjeiden mukaisesti. 
Esimerkiksi käynnistä moottori kaasukahvan ollessa hieman 
auki. 
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Vaihteiden vaihtaminen 
Tässä mönkijässä 3-nopeuksinen eteenpäin voimansiirto.  
Voimansiirto mahdollistaa käytettävissä olevan tehon 
hallinnan nopeus- ja käynnistystoimintoa, kiihdytystä ja 
rinnenousua jne. varten. 
Suorita peruutus vapauttamalla kaasukahva ja tämän jälkeen 
paina toistuvasti vaihdepoljinta kunnes se pysähtyy. 
Vaihdepoljin on neutraalissa asennossa kun se pysähtyy. 
Nosta poljinta hieman ensimmäisen vaihteen asettamiseksi. 

 
1. Vaihdepoljin 
2. Neutraalivaihde 
3. Peruutusvaihde 
 
Käynnistys ja kiihdytys 
  1. Vapauta kaasukahva ja paina etu- tai takajarrua 

 ja vapauta tämän jälkeen pysäköintijarru. 
 

HUOMAUTUS 
Sulje (älä käytä) aina kaasukahva ennen vaihteiden 
vaihtamista, koska muussa tapauksessa voi seurauksena 
olla moottori- ja voimansiirtovaurio. 
 
 2. Vaihda ensin ensimmäiselle vaihteelle ja vapauta jarru 
tämän jälkeen. 
 3. Avaa (käytä) kaasukahvaa tasaisesti. 

    VAROITUS! Kaasukahvan avaaminen äkillisesti tai 
liian nopeasti voi aiheuttaa mönkijän pyörähtämisen, jonka 
seurauksena onnettomuus- ja tapaturmariski voi kasvaa 
sisältäen kaatumisen. 

4. Kun mönkijä on saavuttanut riittävän nopeuden, vapauta 
kaasukahva ja samanaikaisesti paina nopeasti etu- tai 
takajarrua kunnes moottori hidastuu tarvittavasti. 

5.  Vaihda nyt toiselle vaihteelle.  
(Varmista, ettet vaihda vaihdetta vapaalle (neutraali asento). 

6.  Noudata samoja ohjeita vaihtaessasi suuremmalle 
vaihteelle. 

 
Jarrutus 
Hidastettaessa vauhtia tai pysäytettäessä, vapauta kaasukahva 
ja käytä jarruja lujasti ja tasaisesti. Kun hidastat vauhtia, vaihda  
pienempi vaihde. Varmista, että moottorin kierrosnopeus on 
riittävän alhainen kun vaihdat pienemmän vaihteen. Jarrujen tai 
vaihteiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa renkaiden pidon 
menetyksen, heikentää ohjausta ja kasvattaa 
onnettomuusriskiä.

1 

N 
 

R 

1 
2 
3 

2 
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 VAROITUS 
Varmista, että moottorin kierrosnopeus on riittävän 
alhainen kun vaihdat pienemmän vaihteen. Pienemmän 
vaihteen vaihtaminen moottorin kierrosnopeuden ollessa 
suuri voi aiheuttaa pyörien pyörimisliikkeen lopettamisen 
ja renkaiden pidon menetyksen. Tämä voi aiheuttaa 
hallinnan menetyksen, onnettomuuden tai tapaturman. 
Myös moottori ja voimansiirto voivat vaurioitua. 
 
HUOMAUTUS 
Vaikka vaihteisto olisi asetettu neutraaliin asentoon, älä aja 
mönkijällä pitkiä matkoja moottorin ollessa sammutettuna, 
äläkä hinaa mönkijää pitkiä matkoja.  
Voimansiirron voitelu on tarkoituksenmukaista ainoastaan 
moottorin ollessa käynnissä. Riittämätön voitelu voi 
aiheuttaa voimansiirtovaurion. 

 

 

Moottorin sisäänajo 
VIHJE 
• Jos mönkijä on varustettu matkamittarilla tai 

käyttötuntimittarilla, noudata kuvattuja kilometrimääriä (mi) 
tai tuntimääriä. 

• Jos mönkijä ei ole varustettu matkamittarilla tai 
käyttötuntimittarilla, noudata kuvattuja tuntimääriä. 
Moottorisi tärkeimmät ajojaksot ovat ensimmäisten 320 km 

(200 mi) tai 20 ajotunnin aikana. Tämän takia tutustu 
huolellisesti seuraavaan kappaleeseen. 
Koska moottori on aivan uusi, älä kuormita sitä 
ensimmäisten 320 km (200 mi) tai 20 ajotunnin aikana. 
Ensimmäisen ajojakson aikana, moottorin liikkuvien osien 
pinnat hioutuvat ja sovittautuvat hyvin paikoilleen. Tämän 
jakson aikana on vältettävä seuraavia käyttötapoja: jatkuva 
maksimikaasun käyttö ja mikä tahansa olosuhde joka voi 
aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. 

 
0-160 km (0-100 mi) tai 0-10 ajotuntia 
Vältä pitkäkestoista käyttöä yli 1/2 kaasulla. Vaihtele mönkijän 
nopeutta säännöllisesti. Älä käytä mönkijää yhdellä 
kaasukahvan asennolla. 
 
160-320 km (100-200 mi) tai 10-20 ajotuntia 
Vältä pitkäkestoista käyttöä yli 3/4 kaasulla. Moottorin 
kierroslukua voi vapaasti vaihdella vaihteiden avulla, mutta älä 
aja vielä täydellä kaasulla. 
 
320 km (200 mi) tai 20 ajotuntia ja yli 
Mönkijää voi käyttää nyt normaalilla tavalla. 
 
HUOMAUTUS 
Jos moottorin sisäänajon aikana moottorissa esiintyy 
ongelmia, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään mönkijän 
tarkastamista varten. 
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Pysäköinti rinteeseen 

 VAROITUS 
Vältä pysäköintiä rinteeseen tai mäkeen. Pysäköinti 
rinteeseen, mäkeen tai muulle kaltevan pinnan päälle voi 
aiheuttaa mönkijän liukumisen aiheuttaen mahdollisen 
onnettomuuden. Jos mönkijä on kuitenkin pysäköitävä 
rinteeseen, aseta se poikittain rinteeseen, kytke 
ensimmäinen vaihde päälle, sammuta moottori ja tämän 
jälkeen kiilaa etu- ja takapyörät kivillä tai muilla kohteilla. 
Älä pysäköi mönkijää rinteisiin, jotka ovat niin jyrkkiä, että 
et voi kävellä niitä pitkin helposti. 
 
1. Pysäytä mönkijä käyttämällä etujarrua, kytke ensimmäinen 

vaihde päälle ja lopuksi sammuta moottori. 
2. Vapauta etu- ja takajarrut. 
3. Aseta polttoainehana asentoon “OFF” 

 

 
Varusteet ja kuormitus  
Mönkijän varusteiden valinta on tärkeä päätös.  
Ainoastaan jälleenmyyjältäsi saatavat alkuperäiset varusteet 
ovat suunniteltu, testattu ja hyväksytty mönkijäsi käyttöä varten. 
 
Jälkimarkkinaosat, varusteet ja muunnokset 
Vaikka markkinoilta löytyisikin alkuperäisten osien vertaisia 
jälkimarkkinaosia, huomaa että jälkimarkkinaosat tai 
muokkaukset eivät ole sopivia niiden aiheuttamien 
turvallisuusriskien vuoksi. 
Jälkimarkkinatuotteiden asennus tai muokkausten 
suorittaminen, jotka muuttavat ajoneuvon rakennetta tai 
käyttöominaisuuksia voivat aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin 
ja tapaturma- ja kuolemanvaaran. Olet itse vastuussa 
ajoneuvon muutoksista johtuvista tapaturmista. 
Pidä mielessä harkitessasi lisävarusteen ostamista tai 
käyttäessäsi lisävarusteita sisältävää mönkijää. 

• Lisävarusteet tulee kiinnittää tiukkaan ja turvallisesti. 
Lisävaruste voi siirtyä tai irrota ajon aikana ja vaikuttaa 
mönkijän ohjauskykyä. 

• Älä asenna lisävarusteita kohtiin, joissa se vaikuttaa 
mönkijän ajettavuuteen. Esimerkkejä tästä ovat (mutta eivät 
rajoitu näihin ) raskas tai suuri esine ohjaustangolla, joka voi 
vaikeuttaa ohjaamista, lisävaruste, joka rajoittaa liikkumista 
istuimella tai rajoittaa näkyvyyttä. 

• Ole erityisen varovainen ajaessasi mönkijää lisävarusteilla.  
Mönkijä voi käyttäytyä erilailla kuin ilman lisävarusteita.



 

6-5 

Kuormitus 

 VAROITUS 
Älä koskaan ylitä tämän mönkijän sallittua 
kuormituskapasiteettia. Mönkijän ylikuormaaminen tai 
kuorman kuljettaminen tai hinaaminen voi muuttaa 
mönkijän käyttäytymistä ja johtaa tapaturmaan. 
Kuorma tulee jakaa tasaisesti ja sitoa turvallisella  
tavalla. Vähennä ajonopeutta, kun kuljetat kuormaa tai 
vedät perävaunua. Huomioi myös pitemmät jarrutusmatkat. 
 
Alkuperäisesti varustettuna, tätä mönkijää ei ole suunniteltu 
kuorman kuljettamiseen tai peräkärryn vetämiseen. Jos lisäät 
lisävarusteen kuorman kuljettamiseen tai hinaamiseen, käytä 
maalaisjärkeä ja hyvään arviointikykyä, koska mönkijän 
tukevuus ja käyttäytyminen voi muuttua. Kun lisävarusteita 
lisätään, huomioi seuraavat kohdat: 

• Älä ylitä kuvattuja painorajoja. Ylikuormattu mönkijä voi olla 
epävakaa. 

 
 
 
 
 
 

• Jos kuljetat kuormaa tai hinaat perävaunua, lisää 
lisävarusteen paino mönkijän kuormarajaan. 

• Sijoita kuorma mahdollisimman lähelle mönkijän 
keskipistettä. Sijoita kuorma etutelineen takaosaan, 
takatelineen etuosaan päälle ja keskitä se. 

• Kiinnitä kuorma huolellisesti telineisiin. Varmista, että 
kuorma perävaunussa ei pääse liikkumaan. Kuorman 
siirtyminen voi aiheuttaa tapaturman. 

• Varmista, että kuorma ei häiritse ohjaimia tai estä sinua 
näkemästä eteenpäin. 

• Aja hitaammin kuin ilman kuormaa. Mitä enemmän kuormaa 
kuljetat, sen hitaammin sinun tulee ajaa. Vaikka olosuhteet 
muuttuisivat, on hyvä tapa olla ylittämättä 2. vaihdetta kun 
raskaampia kuormia kuljetetaan tai perävaunua vedetään. 

• Jätä pidempi jarrutusmatka. Raskaamman mönkijän 
pysäyttäminen kestää kauemmin. 

• Vältä jyrkkiä mutkia, ellet aja erittäin hitaasti. 
• Vältä rinteitä ja vaikeaa maastoa. Valitse maasto 

huolellisesti. Lisäpaino vaikuttaa mönkijän vakauteen ja 
käsittelyyn. 

 
 
 

 

 
 
 
 

SUURIN SALLITTU KUORMARAJA 
  Mönkijän kuormaraja (kuljettajan kokonaispaino, 

kuorma, varusteet ja lisälaitteet):     70 kg  
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MÖNKIJÄLLÄ AJO 
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MÖNKIJÄÄN TUTUSTUMINEN 
 
Tämä mönkijä on pääasiallisesti tarkoitettu vain 
ajanvietekäyttöön. Tässä kappaleessa on kuvattu mönkijän 
yleiset ajo-ohjeet ajanvietteellistä ajoa varten.  
Kappaleessa kuvatut menetelmät ovat tarkoitettu yleisajoa 
varten.  
Mönkijällä ajaminen vaatii tiettyjä taitoja ja jaksoittaista 
harjoittelua. Varaa aikaa perusmenetelmien harjoittelemista 
varten ennen kuin siirryt vaikeampiin menetelmiin. 
Mönkijällä ajaminen voi olla hyvin nautittavaa useiden tuntien 
ajan. Mutta, tärkeintä on että tutustut mönkijän käyttöön ja 
ohjauslaitteisiin huolellisesti, jotta ajoturvallisuutesi olisi yhtä 
nautinnollista kuin itse ajaminen. Ennen aloittamista, varmista 
että olet lukenut tämän käyttöohjeen täysinja ymmärtänyt siinä 
olevat ohjeet. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.  
Lue myös kaikki mönkijään kiinnitetyt varoitus- ja 
huomiotarrat. 
 
 

HYVÄ ARVIOINTIKYKY JA HUOLELLINEN AJO 
 
Ota tarvittaessa ajokoulutusta mikäli sinulla ei ole 
aikaisempaa ajokokemusta maastoajoneuvoilla ajosta. 
 

 VAROITUS 
• Älä käytä tätä mönkijää itse, tai salli kenenkään muun 

käyttää sitä ilman oikeaa ohjeistusta. 
Onnettomuusriski kasvaa huomattavasti, jos kuljettaja 
ei tunne tämän mönkijän oikeata käyttötapaa 
erilaisissa tilanteissa ja erityyppisissä maastoissa. 

• Älä käytä mönkijää taidoillesi tai olosuhteille liian 
suurella nopeudella, koska tämä kasvattaa mönkijän 
hallinnan menettämisen ja tapaturman vaaraa. Aja aina 
maasto-, näkyvyys- ja käyttöolosuhteisiin sekä omaan 
kokemukseesi nähden sopivalla nopeudella. 

 
 
Aloittelijoiden ja kokemattomien käyttäjien tulee harjoitella 
säännöllisesti käyttöohjeessa kuvattuja ajotaitojaan. 
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Mönkijällä ajaminen vaatii jaksoittaista harjoittelua. 
Älä käytä mönkijän maksimisuorituskykyä ennen kuin sen 
käsittely ja suorituskykyisyys on sinulle täysin tuttua. Varaa 
aikaa perusmenetelmien harjoittelemista varten ennen kuin 
siirryt vaikeampiin menetelmiin. Vaikka olisit kokenut 
kuljettaja, tutustu ajoneuvoosi aloittamalla ajo hitaalla 
nopeudella. 
 
Älä koskaan salli alle 16-vuotiaan käyttää ja ajaa tätä 
mönkijää. 
 

 VAROITUS 
Alle 16-vuotiaat lapset eivät saa koskaan käyttää 
mönkijää, jos moottorin tilavuus on suurempi kuin 90 cc. 
Jos lapsi käyttää mönkijää, jota ei ole suositeltu hänen 
ikäiselleen, voi seurauksena olla lapsen vakava 
vahingoittuminen tai kuolema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tämä mönkijä on nimenomaan suunniteltu vain 
kuljettajan kuljettamiseen. 
ÄLÄ koskaan kuljeta matkustajia mönkijässä. 
Pitkä ajoistuin sallii käyttäjän muuttaa asentoaan ajon aikana. 

Sitä ei ole suunniteltu matkustajia varten.  VAROITUS! 
ÄLÄ kuljeta mönkijällä matkustajia. Matkustajan 
kuljettaminen mönkijällä rajoittaa huomattavasti mönkijän 
tasapainoa ja ohjattavuutta. Tämä voi johtaa 
onnettomuuteen ja vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan 
sinulle ja/tai matkustajalle. 
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Varusteet 
Käytä aina seuraavia varusteita onnettomuuksien ja  
tapaturmien ehkäisemiseksi: 
• Hyväksytty ja hyvin istuva moottoripyöräkypärä 
• Silmiensuojain (lasit, kypärän visiiri tai suojalasit) 
• Pitkävartiset saappaat, käsineet, pitkähihainen paita, takki 

ja pitkät housut. Hyväksytty kypärä ja muut 
henkilönsuojaimet voivat rajoittaa vammoja 
onnettomuuden yhteydessä.  

•  VAROITUS Ajo ilman hyväksyttyä kypärää lisää 
onnettomuuden sattuessa mahdollisuutta vakavaan 
päähän kohdistuvaan vammaan tai jopa kuolemaan. 

 

Käytä silmiensuojaimia mönkijän käytön aikana vakavan 
tapaturmavaaran rajoittamiseksi. Silmiensuojaimet, kuten 
naamari tai suojalasit voivat vähentää vieraiden esineiden 
pääsyn silmiin estää näkövammoja. 

 VAROITUS Ajo ilman silmiensuojaimia lisää 
onnettomuuden sattuessa mahdollisuutta vakavaan 
vahingoittumiseen. 
 

 
1.  Suojavaatetus 
2.  Suojalasit 
3.  Käsineet 
4.  Saappaat 
5.  Kypärä 



 

7-5 

Älä koskaan käytä alkoholia tai huumaavia aineita 
mönkijän käytön aikana. 
Käyttäjän suoritus- ja huomiokyky laskee alkoholin tai 
huumeiden vaikutuksen alaisena. Alkoholin tai huumeiden 
käyttö voi vaikuttaa arviointikykyysi, aiheuttaa hitaamman 
reaktiokyvyn ja vaikuttaa tasapainoon ja näkökykyyn.  

 VAROITUS Älä koskaan käytä alkoholia tai 
huumaavia aineita ennen mönkijän käyttöä tai sen käytön 
aikana. Tämä lisää tapaturmavaaraa. 

 
Käyttöä edeltävät tarkastukset 
Tarkasta mönkijä aina ennen ja jälkeen käytön 
varmistaaksesi, että se on turvallisessa käyttökunnossa. 
Suorita käyttöä edeltävät tarkastukset kuten kuvattu 
kappaleessa KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKASTUKSET.  
Noudata aina kaikkia tarkastus- ja huolto-ohjeita ja 
aikatauluja, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa.              

 VAROITUS! Jos mönkijää ei tarkasteta  
ennen käyttöä ja huolleta oikealla tavalla, lisää se 
onnettomuus- ja laitevaurioiden vaaraa.  
 

Nopeudenrajoitin 
 
Kokemattomille käyttäjille on kaasukahvan kotelo varustettu 
nopeudenrajoittimella. Kaasukammiossa on ruuvi, joka on 
suunniteltu pitämään kaasun aukeamasta täysin vaikka   
kaasukahva painetaan maksimiasentoonsa. Kierrettäessä 
säätöruuvia ruuvi rajoittaa käytettävissä olevaa moottorin 
maksimitehoa ja laskee mönkijän maksiminopeutta. 
Säätöruuvin kiertäminen sisään alentaa huippunopeutta ja 
kiertäminen ulos lisää sitä.  
 
Kuormaus ja varusteet 

 VAROITUS 
Virheellinen kuormaus tai hinaaminen lisää hallinnan 
menettämisen, kaatumisen tai muiden onnettomuuksien 
vaaraa.  
Vähennä onnettomuusvaaraa: 
• Älä ylitä ajoneuvon maksimikuormausrajaa (katso 

“MAKSIMIKUORMAUSRAJA” alla tai ajoneuvon 
tarrassa). 

• Varmista, että kuorma ei häiritse ohjaimia tai estä 
sinua näkemästä eteenpäin. 

• Alenna nopeutta ja jätä riittävä jarrutusmatka, koska 
painavampi ajoneuvo pysähtyy hitaammin. 

• Vältä rinteitä ja vaikeaa maastoa. Valitse maasto 
huolellisesti. Ole erittäin varovainen hinaamisessa tai 
kuormien kuljettamisessa kaltevilla pinnoilla. 

• Käänny asteittain ja aja hitaasti. 
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Alkuperäisesti varustettuna, tätä mönkijää ei ole suunniteltu 
kuorman kuljettamiseen tai peräkärryn vetämiseen. Jos 
asennat kuorman kuljettamiseen tarkoitetun lisävarusteen, 
käytä maalaisjärkeä ja hyvää harkintakykyä. 
Ole erityisen varovainen ajaessasi mönkijää lisäkuormalla, 
kuten lisälaitteet tai kuorma. Mönkijän ajettavuus voi 
heikentyä huomattavasti. Alenna nopeutta, kun kuormitusta 
lisätään. 
 
 
 

Käytön aikana 
Pidä jalat aina jalkatukien päällä käytön aikana; muutoin ne 
voivat koskettaa takapyöriin.  

 VAROITUS Yhdenkin käden tai jalan irrottaminen voi 
heikentää mönkijän hallintakykyäsi, tai johtaa tasapainon 
menettämiseen ja putoamiseen mönkijästä. Jos irrotat 
jalan jalkatuesta, jalka tai sääri voi joutua kosketuksiin 
takapyörien kanssa johtaen vahingoittumiseen tai 
aiheuttaen onnettomuuden. 
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Vältä takapyörillä ajoa ja hyppyjä.  VAROITUS! 
Takapyörillä ajo, hypyt ja muut temput kasvattavat 
tapaturman, kuten kaatumisen vaaraa. Älä koskaan yritä 
tehdä temppuja, kuten takapyörillä ajo tai hypyt. Älä yritä 
leveillä ja näyttää toisille. 
 

 
 
Muunnokset ja lisävarusteet 
Älä muuntele mönkijää suorittamalla virheellisen asennuksen 
tai käyttämällä lisävarusteita. Kaikkien tähän mönkijään 
lisättyjen osien ja tarvikkeiden on oltava alkuperäisiä tai 
vastaavia ja suunniteltu käyttöön tässä mönkijässä. Ne on 
asennettava ohjeiden mukaan ja niiden käyttöohjeita on 
noudatettava. Mikäli sinulla on kysymyksiä asian suhteen, ota 
yhteys jälleenmyyjään. 

 VAROITUS Mönkijän käyttö luvattomilla 
mukautuksilla voi aiheuttaa muutoksia sen käsittelyyn, 
mikä tietyissä tilanteissa voisi johtaa onnettomuuteen. 
 
 

Pakokaasujärjestelmä 

 VAROITUS 
• Kuiva ruoho, oksat tai muut materiaalit moottorin 

läheisyydessä voivat syttyä palamaan. 
Älä käytä, jätä joutokäynnille tai pysäköi mönkijää 
kuivaan ruohikkoon tai muun kuivan kasvuston päälle. 
Pidä moottori etäällä kuivasta ruohosta, oksista tai 
muista syttyvistä materiaaleista. 

• Koskettaminen kuumaan pakoputkeen voi aiheuttaa 
palovamman. Älä koske kuumiin 
pakokaasujärjestelmän osiin. Älä pysäköi mönkijää 
paikkaan, jossa muut voivat koskettaa siihen. 

 
Äänenvaimennin ja muut moottorin osat tulevat erittäin 
kuumiksi käytön aikana ja pysyvät kuumina moottorin 
sammuttamisenkin jälkeen. Tulipalovaaran rajoittamiseksi 
käytön aikana tai mönkijän pysäyttämisen jälkeen, älä anna 
ruohon, oksien tai muiden materiaalien kerääntyä moottorin 
alle, äänenvaimentimen tai pakoputken tai muiden kuumien 
osien lähelle. Tarkasta mönkijän alaosa, kun sitä on käytetty 
syttyviä materiaaleja sisältävällä alueella. Älä käytä, jätä 
joutokäynnille tai pysäköi mönkijää kuivaan ruohikkoon tai 
muun kuivan kasvuston päälle.  
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Vältä koskettamista pakokaasujärjestelmään palovammojen 
välttämiseksi.  
Älä pysäköi mönkijää paikkaan, jossa jalankulkijat tai lapset 
voivat koskettaa siihen. 
 

 
 
 

NOUDATA VAROVAISUUTTA AJON AIKANA 
Mönkijä on tarkoitettu käytettäväksi vain tasaisilla pinnoilla.  

 VAROITUS Kestopäällystetty pinta voi vaikuttaa 
huomattavasti mönkijän käsiteltävyyteen ja 
hallittavuuteen, jolloin voit menettää mönkijän hallinnan. 
Vältä aina käyttöä kestopäällysteisillä teillä mukaan 
lukien jalkakäytävät, pihatiet, pysäköintialueet ja kadut. 
 

 
 
 
Vaikka ajo päällystämättömillä julkisilla teillä tai maanteillä voi 
olla sallittua alueellasi, voi tämä lisätä törmäämisvaaraa 
muihin ajoneuvoihin. 
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Tarkkaile liikennettä huolellisesti. Varmista, että tunnet  
ja noudatat käyttömaan tieliikennemääräykset ennen 
mönkijän käyttämistä päällystämättömillä julkisilla teillä tai 
kaduilla. Älä aja päällystetyllä kadulla, tiellä tai moottoritiellä. 

 VAROITUS Älä käytä tätä mönkijää millään 
kestopäällysteisellä kadulla tiellä tai moottoritiellä. Voit 
kolaroida toisen ajoneuvon kanssa. 

 
 
Tutustu ajomaastoon. Aja varovasti tuntemattomilla alueilla. 
Ole tarkkaavainen kuoppien, kivien tai juurakoiden ja muiden 
piilotettujen vaarojen varalta, jotka voivat aiheuttaa mönkijän 
kaatumisen. 

 VAROITUS Voit menettää mönkijän hallinnan, jos 
sinulla ei ole aikaa väistää kuoppaa, kiveä tai muita 
esteitä. Aja hitaasti ja ole erityisen varovainen 
tuntemattomassa maastossa. Huomioi muuttuvat maasto-
olosuhteet ajon aikana. 

 
 
 
Älä käytä mönkijää erittäin epätasaisessa, liukkaassa tai 
upottavassa maastossa, ennenkuin olet harjoitellut tarvittavat 
taidot sen hallitsemiseksi tämäntyyppisessä maastossa. Ole 
aina erityisen varovainen tällaisessa maastossa. 

  VAROITUS! Jos varovaisuutta ei noudateta 
ajettaessa vaikeassa, liukkaassa tai irtonaisessa 
maastossa, voi se johtaa mönkijän pidon tai hallinnan 
menettämiseen, mikä voi johtaa tapaturmaan, mukaan 
lukien kaatumiseen. 
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Kun ajat maastossa, jossa sinun havaitseminen on vaikeaa, 
asenna varoituslippu mönkijään. ÄLÄ käytä lipputangon 
kiinnikettä perävaunun koukkuna.  

 VAROITUS Voit törmätä toiseen ajoneuvoon, jos 
käytät mönkijää paikoissa, joissa sinun havaitseminen on 
vaikeaa. Asenna varoituslippu mönkijään näkyvyytesi 
parantamiseksi. Tarkkaile liikennettä huolellisesti. 
 
 
 
 

 
 
Älä aja alueilla “ei läpikulkua” merkinnällä. 
Älä aja yksityisellä maalla ilman lupaa. 
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Valitse suuri, tasainen päällystämätön alue tutustuaksesi 
mönkijään. Varmista, että alueella ei ole esteitä ja muita ajajia. 
Harjoittele kaasun, jarrujen, vaihteiden käyttöä ja 
kääntymistekniikkaa tällä alueella ennen ajamista 
vaikeammissa maastoissa. 
Käynnistä moottori ohjeiden mukaan. Kun se on lämmennyt, 
voit aloittaa mönkijän ajamisen. Kun nouset mönkijän 
istuimelle, varo liikuttamasta vaihdepoljinta vahingossa. 
Moottorin ollessa joutokäynnillä, paina kytkinvipua kytkimen 
irrottamiseksi ja vaihda ensimmäiselle vaihteelle ja irrota 
pysäköintijarru. Lisää kaasua asteittain ja vapauta samalla 
kytkin hitaasti. Kun mönkijä on saavuttanut riittävän 
nopeuden, vapauta kaasukahva ja vedä samalla kytkinvipu 
sisään ja vaihda 2. vaihteelle. Paina kaasua ja vapauta kytkin 
asteittain.  

 VAROITUS Jos kaasua lisätään liian nopeasti tai 
kytkintä ei vapauta vaihtamisen yhteydessä, tai jos 
vaihdepoljinta ei vapauteta ennen kaasuttamista, voivat 
etupyörät nousta maasta ja johtaa hallinnan 
menettämiseen.  HUOMAUTUS: Älä vaihda vaihdetta 
vapauttamatta kaasukahvaa. Tämä voi johtaa moottorin 
tai voimansiirron vaurioon. Toimi samalla tavalla 
vaihtaessasi ylemmille vaihteille. Koordinoi kaasun ja 
vaihdepolkimen käyttö oikein. 
Vältä korkeampia nopeuksia, kunnes olet tutustunut mönkijän 
toimintaan. Hidastettaessa vauhtia tai pysäytettäessä, 
vapauta kaasukahva ja käytä jarruja lujasti ja tasaisesti. Kun 
hidastat vauhtia, vaihda pienempi vaihde. Varmista, että 
moottorin kierrosnopeus on riittävän alhainen kun vaihdat 
pienemmän vaihteen. Jarrujen tai vaihteiden virheellinen 
käyttö voi aiheuttaa renkaiden pidon menetyksen, heikentää 
ohjausta ja kasvattaa onnettomuusriskiä. 
 
 

MÖNKIJÄN KÄÄNTÄMINEN 
 

 VAROITUS 
Noudata aina tässä käyttöohjeessa kuvattuja 
kääntymisohjeita. Harjoittele käännöksiä hitaalla 
nopeudella ennen kuin yrität käännöstä suuremmilla 
nopeuksilla. Älä käytä tätä mönkijää taidoillesi tai 
olosuhteille liian suurilla nopeuksilla. Voit menettää 
mönkijän hallinnan, mikä johtaa kolariin tai 
ympäripyörähtämiseen. 
 
Parhaan pidon saamiseksi päällystämättömillä pinnoilla, 
pyörivät takapyörät samalla nopeudella samanaikaisesti. 
Siksi, jos kaarteen sisäpyörä ei voi luistaa tai menettää 
hieman pitoaan, vastustaa mönkijä kääntymistä. Erityistä 
tekniikkaa on käytettävä mönkijän kääntämisessä nopeasti ja 
helposti. On erittäin tärkeää oppia tämä taito hitaalla 
nopeudella. 
Kun lähestyt kaarretta, hidasta ja aloita ohjauskahvan 
kääntäminen haluttuun suuntaan. Tehdessäsi näin, sijoita 
painosi jalkatuella kaarteen vastakkaisella puolella 
(päinvastoin haluttuun ajosuuntaan) ja kallista yläkehoasi 
kaarteen suuntaan.  Käännä kaasu pohjaan tasaisesti koko 
kaarteen ajan. Tämä menetelmä antaa pyörän sisäkaarteessa 
luistaa hieman, jolloin mönkijä kääntyy helposti. 
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1. Kallistu kaarresuuntaan. 
2. Tue painosi ulommalla jalkatuella. 
 
Tätä toimintoa tulee harjoitella hitaalla nopeudella useita 
kertoja suurella päällystämättömällä alueella ilman esteitä. 
Jos väärää tekniikkaa käytetään, mönkijä voi jatkaa kulkua 
suoraan. Jos mönkijä ei käänny, pysähdy ja harjoittele 
menetelmää uudestaan. Jos ajopinta on liukas tai upottava, 
voit sijoittaa painosi etupyörien päälle siirtymällä eteenpäin 
istuimella. 
Kun olet oppinut tämän tekniikan, voit suorittaa sen 
korkeammilla nopeuksilla tai tiukemmissa kaarteissa. 
Virheelliset ajotavat, kuten äkilliset kaasutukset, 
äkkijarrutukset, väärät kehon liikuttamiset tai ylinopeus 
jyrkissä kaarteissa voi aiheuttaa mönkijän kaatumisen. Jos 
mönkijä alkaa kaatumaan ulkokaarretta päin, nojaa enemmän 
sisäänpäin. Kaasuakin on ehkä vähennettävä asteittain ja 
ohjattava kaarteen ulkoreunaan kaatumisen välttämiseksi. 
Muista: vältä korkeampia nopeuksia, kunnes olet tutustunut 
mönkijän toimintaan. 
 
 

NOUSU RINTEESEEN: 

 VAROITUS 
Nousu rinteeseen väärällä tavalla voi johtaa kaatumiseen 
tai hallinnan menettämiseen. Käytä oikeita 
ajomenetelmiä, kuten käyttöohjeessa on kuvattu. 
• Älä käytä mönkijää äkkijyrkällä mäenrinteellä. Mönkijä 

pyörähtää helpommin ympäri erittäin jyrkissä mäissä 
kuin tasaisella alustalla tai pienissä mäissä. 

• Tarkasta rinnemaasto huolellisesti ennen rinteeseen 
ajoa. Älä koskaan nouse liukkaalle ja upottavalle 
rinteelle tai laskeudu sieltä poispäin. 

• Siirrä painoasi eteenpäin. 
• Älä käytä kaasukahvaa tai vaihda vaihteita äkillisiä 

liikkeitä käyttämällä. Mönkijä voi pyörähtää taaksepäin 
ympäri. 

• Älä ylitä mäen harjaa suurella nopeudella.  Harjanteen 
toisella puolella voi olla este, äkkipudotus, tai toinen 
ajoneuvo tai henkilö. 

• Älä koskaan yritä kääntää mönkijää rinteessä, ellet 
hallitse käännöstekniikkaa. Opettele käännöksiä 
tasaisessa maastossa tämän käyttöohjeen mukaisella 
tavalla. Käänny mäessä erittäin varovasti. 

• Vältä aina ylittämästä jyrkkiä rinteitä jos mahdollista. 
Jos jyrkkiä rinteitä ylitetään, siirrä painopisteesi 
mönkijän ylämäen puolelle.
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Älä yritä nousta rinnettä ylös, ennen kuin hallitset 
perusajotekniikat tasaisella alustalla. Tarkasta maasto 
huolellisesti ennen rinteeseen ajoa. Vältä aina liukkaita tai 
upottavia rinteitä tai jos siinä on esteitä, jotka voivat aiheuttaa 
hallinnan menettämisen. 
 

On tärkeää varmistaa rinnettä noustaessa, että painosi on 
mönkijän etuosassa. Tämä tehdään nojaamalla eteenpäin ja 
jyrkissä rinteissä, seisomalla jalkatukien päällä ja nojaamalla 
eteenpäin ohjauskahvojen yli. Nouse rinne ylös suoraan jos 
mahdollista. 
Hidasta nopeutta, kun saavut rinteen huipulle, jos et näe onko 
sen toisella puolella esimerkiksi toinen henkilö, este tai jyrkkä 
putous. Käytä maalaisjärkeä ja muista, että osa rinteistä on 
liian jyrkkä nousemiseen tai laskeutumiseen. 
Jos nouset ylös rinnettä ja huomaat, että olet arvioinut väärin 
mahdollisuuden nousta sen hupulle, käännä mönkijä kun 
eteenpäin-liike on vielä olemassa (olettaen, että tähän on 
riittävästi tilaa) ja laskeudu alas. 
Jos mönkijä on pysähtynyt ja uskot voivasi jatkaa rinnettä 
ylöspäin, lähde varovasti liikkeelle ja varo etupyörien 
nousemista, mikä voi johtaa hallinnan menettämiseen. Jos et 
voi jatkaa ylöspäin, nouse pois mönkijän päältä rinteessä. 
käännä mönkijä ympäri ja laskeudu rinnettä alas. 
Jos alat vierimään alaspäin, ÄLÄ käytä takajarrua ja käytä 
etujarrua asteittain. Mönkijä voi pyörähtää taaksepäin ympäri. 
Kun olet pysähtynyt kokonaan, käytä myös takajarrua. Nouse 
mönkijästä pois rinteen puolelle tai sivulle, jos mönkijän 
suunta on suoraan ylärinnettä kohti. Käännä mönkijä ympäri 
ja jatka ajamista tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.  
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 VAROITUS Juuttuminen rinteeseen, vieriminen 
taaksepäin tai virheellinen nouseminen pois voi johtaa 
mönkijän kaatumiseen. Jos et pysty hallitsemaan 
mönkijää, nouse välittömästi pois rinteen puolelle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AJAMINEN RINTEESTÄ ALAS 
 

 VAROITUS 
Laskeutuminen rinnettä alas väärällä tavalla voi johtaa 
kaatumiseen tai hallinnan menettämiseen. Noudata aina 
tässä käyttöohjeessa kuvattuja rinneajo-ohjeita. 
• Tarkasta aina maasto huolella ennen kuin lähdet 

ajamaan rinnettä alas. 
• Älä käytä mönkijää äkkijyrkällä mäenrinteellä. Mönkijä 

pyörähtää helpommin ympäri erittäin jyrkissä rinteissä 
kuin tasaisella alustalla tai pienissä mäkimaastoissa. 

• Rinneajossa pidä painopisteesi aina takana ja rinteen 
ylämäkeen päin. 

• Älä laskeudu rinnettä alas kovalla nopeudella. 
• Vältä ajamasta rinnettä alas vinottain, sillä se voi 

johtaa mönkijän kallistumiseen voimakkaasti yhdelle 
puolelle. Laskeudu suoraan rinnettä alas aina kun 
mahdollista. 

• Virheellinen jarrutus voi johtaa ylämäessä olevien 
pyörien irtoamiseen maasta tai pidon katoamisen. 
Käytä vain takajarrua varovaisesti alarinteessä. 

 
Kun mönkijällä ajetaan rinnettä alas, siirrä painosi 
mahdollisimman taakse ja mönkijän ylärinteen puolelle. Siirry 
taakse istuimella ja istu kädet suorassa. Valitse matala 
vaihde, joka mahdollistaa tehokkaan moottorijarrutuksen. 
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Ole varovainen laskeutuessasi liukasta ja upottavaa rinnettä 
alas. Jarrutusteho ja pito voi heikentyä huomattavasti näillä 
pinnoilla. Virheellinen jarrutus voi myös johtaa pidon 
menettämiseen. Käytä vain takajarrua asteittain. 
 
 
Aja aina kun mahdollista suoraan rinnettä alas. Vältä jyrkkiä 
kääntymisiä, jotka voivat aiheuttaa mönkijän kaatumisen. 
Valitse ajoreitti huolellisesti, äläkä aja nopeammin niin, että 
ehdit väistämään mahdolliset esteet. 
 

 
 
 
 
 

RINTEEN YLITTÄMINEN 
 

 VAROITUS 
Virheellinen rinteen ylittäminen tai kääntyminen rinteessä 
voi johtaa hallinnan menettämiseen tai mönkijän 
kaatumiseen. Noudata aina tässä käyttöohjeessa 
kuvattuja rinneajo-ohjeita. 
• Vältä käyttämistä mönkijää liukkailla ja upottavilla 

rinteillä. 
• Vältä aina ylittämästä jyrkkiä rinteitä jos mahdollista. 
• Rinneajossa pidä painopisteesi aina ajoneuvon 

puolella, älä kurkottele eteenpäin. 
• Älä koskaan yritä kääntää mönkijää rinteessä, ellet 

hallitse käännöstekniikkaa tämän käyttöohjeen 
mukaisella tavalla. Käänny rinteessä erittäin varovasti. 

 
Rinteen ylittäminen mönkijällä vaatii painon sijoittamisen 
oikealla tavalla tasapainon säilyttämiseksi. Varmista, että olet 
opetellut perusajotekniikan tasaisella alustalla, ennen rinteen 
ylittämistä. Vältä liukkaita rinteitä tai vaikeaa maastoa, joka voi 
heikentää tasapainoa. 
 
 
Ajaessasi rinteen ylitse, nojaa kehoasi ylämäkeen. Ohjausta 
on ehkä oikaistava ajettaessa upottavalla alustalla 
suuntaamalla etupyörät hieman ylärinteeseen. Vältä rinteellä 
ajaessasi jyrkkiä kääntöjä ylä- tai alarinteeseen. 
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Jos mönkijä alkaa kaatumaan, ohjaa asteittain alarinteeseen, 
jos tiellä ei ole esteitä. Tasapainon palattua, ohjaa uudelleen 
asteittain haluttuun kulkusuuntaan. 
 

 
 
 

LAMMIKON (MATALA) YLITYS 

 VAROITUS 
Tällä ajoneuvolla ajaminen syvässä tai vuolaasti 
virtaavassa vedessä, voi johtaa hallinnan menettämiseen 
tai kaatumiseen. Hukkumis- tai tapaturmavaaran 
rajoittamiseksi, ole varovainen vesistöjä ylittäessä. Älä 
koskaan aja tällä mönkijällä syvemmässä vedessä, kuin 
mikä on käyttöohjeessa kuvattu, koska renkaat kelluvat 
lisäten kaatumisvaaraa. 
 
 
Mönkijää voidaan käyttää hitaasti virtaavan, enintään 35 cm 
syvyisen veden ylittämiseen.  
Valitse ajorata huolellisesti ennen ajamista veteen.  
Aja veteen kohdasta, jossa ei ole jyrkkää pudotusta ja vältä 
liukkaita kiviä tai muita esteitä, jotka voivat johtaa mönkijän 
kaatumiseen. Aja hitaasti ja varovasti. 
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Tarkasta jarrujen toiminta vetisen ajo-olosuhteen jälkeen. 
Tarvittaessa käytä niitä useita kertoja jarrujen kuivumiseksi. 
Älä jatka mönkijän käyttöä varmistamatta, että riittävä 

jarrutusteho on palautunut.  VAROITUS! Märät jarrut 
voivat heikentää pysäytyskykyä ja johtaa hallinnan 
menettämiseen. 
 
 
 

 
 
Pese mönkijä puhtaalla vedellä, jos sitä on ajettu 
suolavedessä tai mutaisissa olosuhteissa. 
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AJO EPÄTASAISESSA MAASTOSSA 
 

 VAROITUS 
Ajo virheellisellä tavalla esteiden yli voi aiheuttaa 
hallinnan menetyksen tai kolarin. Tarkasta kaikki maaston 
esteet ennen kuin ajat uudelle alueelle. Älä koskaan yritä 
ajaa suurien esteiden, kuten suuret kivenlohkareet tai 
kaatuneet puut, ylitse. Noudata aina esteitä ylittäessäsi 
edempänä tässä käyttöohjeessa kuvattuja menetelmiä. 
 
Ajo epätasaisessa maastossa on tehtävä varovasti. Tarkkaile 
mahdollisia esteitä, jotka voivat johtaa mönkijän 
vaurioitumiseen tai hallinnan menettämiseen tai tapaturmaan. 
Seiso tukevasti jalat jalkatuilla koko ajan. Vältä hyppäämistä 
mönkijällä, koska se voi johtaa hallinnan menettämiseen ja 
mönkijän vaurioitumiseen. 
 
LIUKUMINEN JA LUISTAMINEN 

 VAROITUS 
Virheellinen liukuminen tai luistaminen voi johtaa 
mönkijän hallinnan menettämiseen. Renkaiden pito 
saattaa myös yllättäen palautua, mikä voi aiheuttaa 
mönkijän ympäripyörähtämisen. 
• Opettele hallitsemaan luisto tai liukuminen 

turvallisesti harjoittelemalla hiljaisella nopeudella 
tasaisessa maastossa. 

• Aja äärimmäisen liukkailla pinnoilla, kuten jäällä 
hitaasti ja ole erittäin varovainen, ettet menetä 
luistamisesta tai liukumisesta johtuen mönkijän 
hallintaa. 

Aja varovasti upottavalla tai luistavalla alustalla, koska 
mönkijä voi luistaa ja liukua. Odottamaton ja hallitsematon 
luistaminen voi johtaa tapaturmaan. 
Etupyörien luistamisen estämiseksi löysällä  
tai liukkaalla alustalla, voi kehon painon sijoittaminen 
etupyörien päälle auttaa joskus. 
 
 
 
 

 
 
Jos mönkijän takapyörät alkavat luistamaan sivusuunnassa,  
voidaan hallinta yleensä palauttaa (jos tähän on riittävästi 
tilaa) ohjaamalla luiston suuntaan. Jarrujen käyttöä tai 
kiihdytystä ei suositella, ennen luisto on korjattu.
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Hallittu luisto voidaan saavuttaa harjoittelemalla ajan myötä. 
Maasto tulee valita huolellisesti ennen kyseisten 
ohjausliikkeiden suorittamista, koska vakaus ja ohjattavuus 
heikkenee. Huomaa, että luistoliikkeitä tulee aina välttää 
erittäin liukkailla alustoilla, kuten jäällä, koska hallinta voidaan 
menettää. 
 
MITÄ TEHDÄ JOS... 
Tämä kappale on tarkoitettu vain viiteoppaaksi.  
Lue jokainen ajomenetelmiä käsittelevä kappale huolellisesti. 
 
MITÄ TEHDÄ... 
• Jos mönkijä ei käänny halutessa: 

pysäytä mönkijä ja harjoittele kääntymistä uudelleen, aseta 
painosi jalkatukien päälle kaarteen vastakkaiselle puolelle. 
sijoita kehon painosi etupyörien päälle ohjauksen 
parantamiseksi.  

• Jos mönkijä alkaa kaatumaan kääntymisen aikana: 

nojaa enemmän kaarteen suuntaan tasapainon 
palauttamiseksi. vähennä kaasua asteittain ja/tai ohjaa 
kaarteen vastakkaiseen suuntaan.  

• Jos mönkijä alkaa luistamaan sivusuunnassa: 
ohjaa luiston suuntaan, jos siihen on tilaa,  
Jarrujen käyttöä tai kiihdyttämistä ei suositella, ennen 
luisto on korjattu. 

• Jos mönkijä ei pysty nousemaan valittua rinnettä ylös: 
käännä mönkijä ympäri, jos eteenpäin-liikettä on vielä 
olemassa. Jos ei, pysähdy, nouse pois mönkijän päältä 
ylärinteen puolelle ja käännä mönkijä. Jos mönkijä alkaa 
luistamaan taaksepäin:  
ÄLÄ KÄYTÄ TAKAJARRUA - mönkijä voi kaatua päällesi. 
Nouse pois mönkijän päältä ylärinteen puolelle. 

• Jos ylität rinteen mönkijällä: 
aja kehon paino sijoitettuna mönkijän ylärinnettä kohti 
tasapainon säilyttämiseksi. Jos mönkijä alkaa kaatumaan, 
ohjaa alarinteeseen (jos edessä ei ole esteitä) tasapainon 
palauttamiseksi. Jos huomaat, että mönkijä alkaa 
kaatumaan, nouse pois sen päältä ylärinteen puolelle.  

• Jos mönkijällä ajetaan matalassa vedessä: 
aja hitaasti ja varovasti hitaasti virtaavassa vedessä, 
tarkkaile mahdollisia esteitä. Anna veden poistua 
mönkijästä ja TARKASTA JARRUJEN TOIMINTA, kun 
poistut vedestä. Älä jatka mönkijän käyttöä varmistamatta, 
että riittävä jarrutusteho on palautunut.
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTO JA SÄÄDÖT 
 
Säännöllinen tarkistus, säätö ja voitelu pitää ajoneuvon 
turvallisessa ja tehokkaassa kunnossa. Ajoneuvon 
pitäminen turvallisena on käyttäjän/ajajan vastuulla. 
Tärkeimmät mönkijän tarkistus-, säätö. ja voitelukohdat on 
kuvattu seuraavilla sivuilla. 
 

 VAROITUS 
Huoltotoimintojen laiminlyönti tai suorittaminen väärin 
voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan mönkijän käytön 
tai huollon yhteydessä. Jos et ole tutustunut ajoneuvon 
huoltoon, anna jälleenmyyjän suorittaa huoltotoimet. 
 

 VAROITUS 
Varmista, että moottori on sammutettu ennen huoltoa, 
ellei toisin neuvota. 
 Käynnissä olevassa moottorissa on liikkuvia osia, 

jotka voivat tarttua kehonosiin tai vaatteisiin ja 
sähköosat voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 

 Huollon aikana käynnissä oleva moottori voi johtaa 
silmävammaan, palovammaan, tulipaloon tai 
häkämyrkytykseen - joka voi johtaa kuolemaan.  

 
 
 

 VAROITUS 
Jarrulevyt, -palat, -rummut ja -päällysteet voivat 
kuumentua käytön aikana. Anna jarruosien jäähtyä ennen 
niiden koskettamista palovammojen välttämiseksi. 
 
Määräaikaishuoltotaulukossa ilmoitettuja ohjeita tulee pitää 
yleisinä sääntöinä normaaleissa ajo-olosuhteissa. Riippuen 
kuitenkin, SÄÄSTÄ, MAASTOSTA, MAANTIETEELLISESTÄ 
SIJAINNISTA JA YKSITTÄISESTÄ KÄYTÖSTÄ, ON 
HUOLTOVÄLEJÄ EHKÄ LYHENNETTÄVÄ. 
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Käyttöohje ja työkalusarja 
Aseta tämä käyttöohje sen lokeroon ja työkalusarja istuimen 
alle. 

 
1. Omistajantyökalusarja 
2. Käyttöohjeen lokero 
 
Käyttöohjeessa olevat huolto-ohjeet ja työkalut ovat 
tarkoitettu avustamaan määräaikaishuollon ja pienten 
korjausten suorittamisessa. Lisätyökaluja, kuten 
momenttiavainta tarvitaan ehkä tiettyjen huoltotöiden 
suorittamiseksi. 
 
 
 
 

VIHJE 
Jos sinulla ei ole vaadittuja työkaluja tai kokemusta tietyn 
toiminnon suorittamiseen, anna jälleenmyyjän suorittaa se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 2 
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Määräaikaishuoltotaulukko päästörajoitusjärjestelmälle  
VIHJE 
 Jos mönkijä ei ole varustettu matkamittarilla tai käyttötuntimittarilla, noudata kuukausihuoltovälejä. 
 Jos mönkijä on varustettu matkamittarilla tai käyttötuntimittarilla, noudata kilometri- tai käyttötuntikohtaisia huoltovälejä. Muista 

kuitenkin, että jos mönkijää ei käytetä pitkiin aikoihin, tässä tapauksessa on noudatettava kuukausihuoltovälejä. 
 Tähdellä merkityt nimikkeet ovat suoritettava jälleenmyyjän toimesta, koska ne vaativat erikoistyökalujen, tietojen ja teknisten 

taitojen käyttöä. 

 
 
 

OSA NIMIKE TARKASTUS TAI 
HUOLTOTOIMENPIDE 

Sen mukaan, 
kumpi tapahtuu 

ensin 

 ENSIMMÄINEN JOKA 
kuukausi 1 3 6 6 12 

Km 
(mi) 

320 
(200) 

1300 
(800) 

2500 
(1600) 

2500 
(1600) 

5000 
(3200) 

tuntia 20 80 160 160 320 
1 * Polttoaineletku ● Tarkasta, onko polttoaineletkuissa halkeamia tai muita vaurioita 

ja vaihda tarvittaessa.   √ √ √ 

2 * Sytytystulppa ● Tarkasta kunto ja puhdista, säädä välys tai vaihda tarvittaessa. 
√ √ √ √ √ 

3 * Venttiilit ● Tarkasta venttiilin välys ja säädä tarvittaessa. 
√  √ √ √ 

4 * Kaasutin ● Tarkasta käynnistimen (rikastin) toiminta ja korjaa tarvittaessa. 
● Tarkasta moottorin joutokäyntinopeus ja säädä tarvittaessa.  √ √ √ √ 

5 * Kampikammion 
huohotinjärjestelmä 

● Tarkasta, onko huohotinletkuissa halkeamia tai muita vaurioita ja 
vaihda tarvittaessa.   √ √ √ 

6 * Pakokaasujärjestelmä ● Tarkasta mahdolliset vuodot ja vaihda tiivisteet tarvittaessa. 
● Tarkasta kireys ja kiristä kaikki ruuvikiinnikkeet ja liitokset 

tarvittaessa. 
  √ √ √ 



 

8-4 

Yleinen huolto- ja voitelukaavio 
VIHJE 
 Jos mönkijä ei ole varustettu matkamittarilla tai käyttötuntimittarilla, noudata kuukausihuoltovälejä. 
 Jos mönkijä on varustettu matkamittarilla tai käyttötuntimittarilla, noudata kilometri- tai käyttötuntikohtaisia huoltovälejä. 

Muista kuitenkin, että jos mönkijää ei käytetä pitkiin aikoihin, tässä tapauksessa on noudatettava kuukausihuoltovälejä. 
 Tähdellä merkityt nimikkeet ovat suoritettava jälleenmyyjän toimesta, koska ne vaativat erikoistyökalujen, tietojen ja teknisten 

taitojen käyttöä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OSA NIMIKE TARKASTUS TAI 
HUOLTOTOIMENPIDE 

Sen mukaan, 
kumpi tapahtuu 

ensin 

 ENSIMMÄINEN JOKA 
kuukausi 1 3 6 6 12 

Km 
(mi) 

320 
(200) 

1300 
(800) 

2500 
(1600) 

2500 
(1600) 

5000 
(3200) 

tuntia 20 80 160 160 320 
1 * Ilmansuodattimen 

elementti 
●      Puhdista ja vaihda tarvittaessa. 20-40 käyttötunnin välein (useammin jos käyttö märässä 

tai kosteissa olosuhteissa) 

2 * Etujarru 

● Tarkasta toiminta ja korjaa tarvittaessa. 
●  Tarkasta jarrunesteen pinnantaso ja mönkijä 

nestevuotojen varalta ja korjaa tarvittaessa. (Jos 
mönkijän etujarru on levyjarru) √ √ √ √ √ 

● Vaihda jarrupalat. Jos kulumisraja on saavutettu. 

3 * Takajarru 

● Tarkasta toiminta ja korjaa tarvittaessa. 
●  Tarkasta jarrunesteen pinnantaso ja mönkijä 

nestevuotojen varalta ja korjaa tarvittaessa. √ √ √ √ √ 

● Vaihda jarrupalat. Jos kulumisraja on saavutettu. 
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OSA NIMIKE TARKASTUS TAI 
HUOLTOTOIMENPIDE 

Sen mukaan, 
kumpi tapahtuu 

ensin 

 ENSIMMÄINEN JOKA 
kuukausi 1 3 6 6 12 

Km 
(mi) 

320 
(200) 

1300 
(800) 

2500 
(1600) 

2500 
(1600) 

5000 
(3200) 

tuntia 20 80 160 160 320 

4 * Jarruletkut 
● Tarkasta, onko letkuissa halkeamia tai muita vaurioita ja vaihda tarvittaessa. 

 √ √ √ √ 

● Vaihda 4 vuoden välein. 

5 * Pyörät ● Tarkasta kuluneisuus ja vauriot ja vaihda tarvittaessa. √  √ √ √ 

6 * Renkaat 

● Tarkasta kulumispinta ja vauriot ja vaihda tarvittaessa. 
● Tarkasta ilmanpaineet ja tasapaino ja korjaa tarvittaessa. 

√  √ √ √ 

7 * Pyörän 
napalaakeri 

● Tarkasta kireys ja vauriot ja vaihda tarvittaessa. 
  √  √ √ √ 

8 * Tukivarren nivelet 

● Tarkasta toiminta ja liiallinen välys ja vaihda laakeri tarvittaessa. 
● Voitele litiumsaippua-pohjaisella rasvalla. 

  √ √ √ 

9 * Ylä- ja alavarren 
nivelet 

● Voitele litiumsaippua-pohjaisella rasvalla. 
  √ √ √ 

10 * Käyttöketju 

● Tarkasta ketjun painuma ja säädä tarvittaessa. 
● Tarkasta takapyörän kohdistus ja korjaa tarvittaessa. 
● Puhdista ja voitele. √ √ √ √ √ 

11 * Käyttöketjun rulla ● Tarkasta kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa.   √ √ √ 
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OSA NIMIKE TARKASTUS TAI 
HUOLTOTOIMENPIDE 

Sen mukaan, 
kumpi tapahtuu 

ensin 

 ENSIMMÄINEN JOKA 
kuukausi 1 3 6 6 12 

Km 
(mi) 

320 
(200) 

1300 
(800) 

2500 
(1600) 

2500 
(1600) 

5000 
(3200) 

tuntia 20 80 160 160 320 

12 * Alustakiinnikkeet 
● Tarkasta kaikkien mutterien, pulttien ja ruuvien kireys. 

√ √ √ √ √ 

13 * Iskunvaimentajan 
kokoonpano 

● Tarkasta toiminta ja korjaa tarvittaessa. 
● Tarkasta öljyvuodot ja vaihda tarvittaessa. 

  √ √ √ 

14 * Ohjausakseli 
● Voitele litiumsaippua-pohjaisella rasvalla. 

  √ √ √ 

15 * Ohjausjärjestelmä 
● Tarkasta toiminta ja korjaa tai vaihda jo vaurioitunut. 
● Tarkasta aurauskulma ja säädä tarvittaessa. √ √ √ √ √ 

16 * Moottoriöljy 
● Vaihda. 
● Tarkasta mönkijän öljyvuodot ja korjaa tarvittaessa. 

√  √ √ √ 

17 * Moottoriöljynsuod
attimen elementti 

● Puhdista ja vaihda tarvittaessa. 
● Vaihda. √  √  √ 

18 * Liikkuvat osat ja 
vaijerit 

● Voitele.  √ √ √ √ 

19 * Kaasukahva 

● Tarkasta toiminta. 
● Tarkasta kaasukahvan vapaa liike ja säädä tarvittaessa. 
● Voitele kaasuvaijeri ja kahvakotelo tarvittaessa. √ √ √ √ √ 

20 * Etu- ja 
takajarrukytkimet 

● Tarkasta toiminta ja korjaa tarvittaessa. 
√ √ √ √ √ 

21 * Valot ja kytkimet 
● Tarkasta toiminta ja korjaa tarvittaessa. 
● Säädä ajovalojen kulmaa. √ √ √ √ √ 
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VIHJE 
 Tietyt huoltonimikkeet vaativat huoltoa useammin, varsinkin 

jos mönkijää käytetään epätavallisen märissä, pölyisissä, 
hiekkaisissa tai mutaisissa olosuhteissa tai täydellä 
kaasulla. 

 Hydraulijarrun huolto. Tarkasta säännöllisesti ja tarvittaessa 
vaihda jarruneste.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sytytystulpan tarkastus   
Sytytystulppa on erittäin tärkeä moottorin komponentti ja se on 
helppo tarkastaa. Koska kuumuus ja saasteet voivat aiheuttaa 
sytytystulpan syöpymisen, sytytystulppa on irrotettava ja 
tarkastettava määräaikaishuoltotaulukon ja voitelukaavion 
mukaisesti. 

 
Lisäksi sytytystulpan kunto ilmaisee moottorin tilannetta. 
 
Sytytystulpan irrotus 
1. Irrota sytytystulpan hattu. 

 
1. Sytytystulpan hattu 
 
 
 
2. Irrota sytytystulppa kuvan mukaisesti käyttämällä käyttäjän 

työkalusarjassa olevaatulppa-avainta.

1 
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1. Sytytystulppa-avain 
 
Sytytystulpan tarkastus 
1. Tarkista, että posliinieriste sytytystulpan elektrodin keskellä 

on keski- tai kevyesti ruskea  
(ideaalinen väri, kun mönkijää käytetään normaalilla tavalla). 

 
VIHJE 
Jos sytytystulpan väri on selvästi muuttunut, voi moottori toimia 
epätavallisella tavalla. Älä ratko moottoriongelmia itse, vaan ota 
yhteys jälleenmyyjääsi. 
 
 
2. Tarkasta sytytystulpan välys elektrodin syöpymisen ja hiili- ja 

muiden jäänteiden varalta, ja vaihda se tarvittaessa. 
3. Mittaa elektrodin välys rakotulkilla ja säädä määritysten 

mukaisesti. 

 
 
1. Sytytystulpan välys 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sytytystulpan asennus 
1. Puhdista sytytystulpan tiivisteen pinta ja sen vastapinta, ja 

pyyhi lika pois sytytystulpan kierteistä.

Sytytystulpan välys: 
0,6-0,7 mm (0,024-0,028 tuumaa) 

1 
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2. Asenna sytytystulppa tulppa-avaimella ja kiristä se 
määritettyyn momenttiin. 

 
 
VIHJE 
Jos momenttiavainta ei ole käytettävissä, on hyvä arvio 
oikeasta vääntömomentista 1/4 - 1/2 kierrosta sormitiukkuuden 
jälkeen. Sytytystulppa tulee kuitenkin kiristää määritettyyn 
momenttiin mahdollisimman pian. 
 
3. Asenna sytytystulpan hattu. 
 
 
Moottoriöljy  
Moottoriöljyn taso on tarkastettava aina ennen jokaista 
ajokertaa, öljy ja öljynsuodatin on vaihdettava 
määräaikaishuolto- ja voitelutaulukoissa määritetyin välein. 
 
Tarkista moottoriöljyn pinnantaso 
1. Sijoita mönkijä tasaisen pinnan päälle. 
2. Tarkasta moottoriöljyn pinnantaso moottorin ollessa kylmä. 
 
VIHJE 
Jos moottori käynnistettiin ennen öljyn pinnantason tarkistusta, 
anna moottorin lämmetä ja odota vähintään 10 minuuttia, 
kunnes öljy on laskeutunut oikealle tasolle. 
3. Irrota öljynsuodattimen kansi ja pyyhi öljy mittatikusta 

puhtaalla pyyhkeellä. 
4. Aseta mittatikku suodattimen aukkoon (älä kierrä sitä sisään) 

ja poista se uudestaan öljyn pinnantason tarkistamiseksi. 
 
VIHJE 
Öljyn pinnantason tulisi olla merkkien minimi- ja 
maksimimerkkien välillä. 

 
1. Moottoriöljynsuodattimen tulppa 
2. Moottoriöljyn mittatikku  
3. Pinnantason maksimimerkki 
4. Pinnantason minimimerkki 
 
 
5. Jos moottoriöljyn pinnantaso on minimimerkin kohdalla tai 

alapuolella, lisää suositeltua moottoriöljyä oikealle tasolle.

Kiristysmomentti: 
Sytytystulppa: 

18 Nm (1,8 m·kgf, 13 ft·lbf) 

4 

2 

 1 

3 
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HUOMAUTUS: Varmista, että öljyn pinnantaso on oikea 
moottorivaurioiden välttämiseksi. 
6. Asenna mittatikku öljynsuodattimen aukkoon ja kiristä 

moottoriöljynsuodattimen kansi. 
 
Moottoriöljyn vaihtaminen (vaihtamalla öljynsuodattimen 
tai ilman sitä) 
1. Sijoita mönkijä tasaisen pinnan päälle. 
2. Käynnistä moottori, anna sen käydä muutaman minuutin 

ajan ja sammuta tämän jälkeen. 
3. Aseta moottorin viereen astia, johon käytetty öljy kerätään. 
4. Irrota moottoriöljynsuodattimen kansi ja tämän jälkeen öljyn 

tyhjennystulppa ja sen tiiviste öljyn tyhjentämiseksi 
kampikammiosta. 

 
1. Moottoriöljyn tyhjennystulppa 
2. Tiiviste  
5. Asenna moottoriöljyn tyhjennyspultti ja tiiviste ja kiristä pultti 

määritettyyn momenttiin. 

 
6. Täytä määritetty määrä suositeltua moottoriöljyä. 
 
VIHJE 
Pyyhi valunut öljy pois kaikista osista moottorin ja 
pakokaasujärjestelmän jäähdyttyä. 
 
HUOMAUTUS 
 Kytkimen luistamisen estämiseksi (koska moottoriöljy 
voitelee myös kytkimen), älä sekoita siihen mitään 
lisäaineita. Älä käytä moottoriöljyjä diesel-määrityksellä 
“CD” tai öljyjä määritettyä korkeammalla laadulla. Älä 
myöskään käytä “ENERGY CONSERVING II” merkittyä tai 
korkeampaa laatua. 
 Varmista, ettei ulkopuolisia materiaaleja pääse 
kampikammioon. 
 
7. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä usean 

minuutin ajan ja tarkkaile, esiintyykö öljyvuotoja. Jos 
öljyvuotoja esiintyy, sammuta moottori ja tarkasta syy tähän. 

8. Sammuta moottori ja odota vähintään 10 minuuttia ja 
tarkasta öljyn pinnantaso ja korjaa se tarvittaessa. 

 
 

Kiristysmomentti: 
  Moottoriöljyn tyhjennystulppa: 
     20 Nm (2,0 m·kgf, 14 ft·lbf) 
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Ilmansuodatinelementin puhdistus 
Käyttöketjut ovat puhdistettava määräaikaishuolto- ja 
voitelukaaviossa määritellyin välein. Puhdista tai vaihda 
öljynsuodatinelementti useammin, jos ajat epätavallisen 
märissä tai pölyisissä olosuhteissa. 
                                                                       

 
1. Pultti 
1. Löysää pulttia ja poista sieni ilmansuodattimesta. 
2. Pese sienimateriaali varovasti mutta huolellisesti 
liuotinaineella. 

VAROITUS! Käytä aina osien puhdistusainetta 
sienimateriaalin puhdistukseen. Älä käytä alhaisella 
leimahduspisteellä olevia liuottimia tai bensiiniä 
sienimateriaalin puhdistuksessa, koska moottori voi syttyä 
palamaan tai räjähtää. 
3. Purista ylimääräinen liuotinaine pois sienimateriaalista ja 

anna sen kuivua.  
HUOMAUTUS: älä vääntele sienimateriaalia sen 
puristelemisen aikana. 
 
4. Tarkasta sienimateriaali ja vaihda se tarvittaessa. 
5. Levitä vaahtoilmansuodattimeen öljyä tai muuta vastaavan 

laatuista öljyä sienimateriaaliin. 
VIHJE 
Sienimateriaalin on oltava märkä, mutta ei valuva. 
6. Asenna ilmansuodatinelementti ilmansuodattimen koteloon 

ja kiristä pultti.  
HUOMAUTUS: Varmista, että ilmansuodatinelementti on 
sijoitettu oikein ilmansuodattimen koteloon. Älä käytä 
moottoria ilmansuodatinelementin ollessa irrotettuna. 
Tämä päästää suodattamattoman ilman moottoriin, joka 
aiheuttaa sen nopean kulumisen ja mahdollisen 
vaurioitumisen. Tämän lisäksi, käyttö ilman 
ilmansuodatinta vaikuttaa kaasuttimen ruiskutukseen ja 
johtaa tehon heikkenemiseen ja mahdolliseen moottorin 
ylikuumenemiseen. 
 
VIHJE 
Ilmansuodatin tulee puhdistaa 20 - 40 tunnin välein. Se tulee 
puhdistaa ja voidella useammin, jos mönkijää käytetään erittäin 
pölyisissä olosuhteissa. Tarkista joka kerta 
ilmansuodatinelementti huollon yhteydessä ja 
ilmansuodatinkotelon ilmanotto tukosten varalta. Tarkasta 
ilmansuodatinkotelon kumiliitännän tiiviys kaasuttimeen ja 
imusarjaan. Kiristä kaikki liitännät kireälle suodattamattoman 
ilman pääsyn estämiseksi moottoriin.

1 

2 

1 
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KAASUTTIMEN SÄÄTÖ 
Kaasutin on tarkistettava ja tarvittaessa säädettävä 
määräaikaishuolto- ja voitelukaaviossa määritellyin välein. 
Kaasutin on tärkeä moottorin osa ja vaatii erittäin tarkan 
säädön. Siksi useimmat kaasuttimen säätötoimet on annettava 
jälleenmyyjän tehtäväksi, jolla on tarvittava tietämys ja 
kokemus. Seuraavassa osassa kuvatut säädöt voidaan 
kuitenkin suorittaa itse määräaikaishuollon yhteydessä. 
 
 
 
HUOMAUTUS 
Kaasutin on asetettu ja testattu huolellisesti tehtaalla. 
Näiden asetusten muuttaminen ilman riittävää teknistä 
tietämystä voi johtaa heikkoon suorituskykyyn tai 
moottorivaurioon. 
 
 
Moottorin joutokäyntinopeuden säätö 
Moottorin joutokäyntinopeus on tarkistettava ja tarvittaessa 
säädettävä määräaikaishuolto- ja voitelukaaviossa määritellyin 
välein. 
 
VIHJE 
Diagnostinen kierroslukumittari tarvitaan tämän säädön 
suorittamiseksi. 
 
1. Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä. 
 

VIHJE 
Moottori on lämmin , kun se vastaa nopeasti kaasuun. 
 
2. Kiinnitä kierroslukumittari sytytystulpan johtoon. 
3. Tarkasta moottorin joutokäyntinopeus ja säädä, se 

tarvittaessa kiertämällä kaasun rajoitinruuvia kaasuttimessa. 
Kierrä rajoitinruuvia myötäpäivään joutokäyntinopeuden 
lisäämiseksi ja vastapäivään sen laskemiseksi. 

 

 
1. Kaasun rajoitinruuvi 
 

 

VIHJE 
Jos määritettyä joutokäyntinopeutta ei voida asettaa yllä 
kuvatulla tavalla, anna jälleenmyyjän suorittaa säädöt. 

1 
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Kaasukahvan vapaan liikkeen säätö 
Kaasukahvan vapaa liike on tarkistettava ja tarvittaessa 
säädettävä määräaikaishuolto- ja voitelukaaviossa määritellyin 
välein. 
 
Kaasukahvan vapaan liikkeen tulee olla välillä 2,0-4,0 mm 
kuvan mukaisesti. Tarkasta kaasukahvan vapaa liike 
säännöllisesti.   

 
1. Kaasukahvan vapaa liike 
 

Venttiilin välys 
Venttiilin välys muuttuu käytön aikana ja voi johtaa väärään 
ilma-polttoaineseoksen ja/tai moottorin melutason 
kasvamiseen. Tämän estämiseksi, jälleenmyyjän on säädettävä 
venttiilin välys määräaikaishuolto- ja voitelukaaviossa 
määritellyin välein. 

Jarrut 
Jarrukomponenttien vaihtaminen vaatii asiantuntemusta. 
Jarrujen huolto tulee jättää jälleenmyyjän tehtäväksi. 
 

 VAROITUS 
Käyttö väärin huolletuilla tai säädetyillä jarruilla voi johtaa 
jarrutuskyvyn menettämiseen ja tapaturmaan. 
 
Etu- ja takajarrupalojen tarkastus 
Etu- ja takajarrupalat ovat tarkastettava säännöllisesti 
määräaikaishuollon ja voitelukaavion kuvauksen mukaisesti. 
 
 
 

 

 

Jarrunesteen pinnantason tarkastus 
Tarkasta ennen ajamista, että jarrunesteen pinnantaso on 
minimimerkin yläpuolella. Tarkista, että jarrunesteen pinnantaso 
on säiliön ylämerkin kohdalla. Lisää jarrunestettä tarvittaessa. 

1 
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Takajarru 

 
1. Pinnantason minimimerkki 

 VAROITUS 
Virheellinen huolto voi johtaa jarrutuskyvyn 
menettämiseen. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä: 
Vähäinen jarrunestemäärä voi päästää ilmaa 
jarrujärjestelmään, mikä rajoittaa jarrutuskykyä. 
 Puhdista täyttöaukon kansi ennen sen irrottamista. 
Käytä pelkästään jarrunestettä avaamattomasta astiasta. 
 Käytä vain määritettyä jarrunestettä: muutoin 
kumitiivisteet voivat vaurioitua ja aiheuttaa vuotoja. 
 Lisää samantyyppistä jarrunestettä. Muuntyyppisen 
jarrunesteen lisääminen voi johtaa haitalliseen 
kemialliseen reaktioon. 
 Varmista, että vettä ei pääse jarrunestesäiliöön täytön 
aikana. Vesi alentaa nesteen kiehumispistettä 
huomattavasti ja voi aiheuttaa höyrylukon. 

 
HUOMAUTUS 
Jarruneste voi vahingoittaa maalattuja pintoja tai 
muoviosia. Pyyhi roiskeet pois välittömästi. 
 
Jarrupalojen kuluessa, jarrunestetaso laskee asteittain. 
Alhainen jarrunestetaso voi olla viite kuluneista jarrupaloista 
ja/tai jarrujärjestelmän vuodosta: tarkasta siksi jarrupalojen 
kuluminen ja jarrujärjestelmä vuotojen varalta. Jos 
jarrunestetaso laskee äkillisesti, pyydä jälleenmyyjää 
tarkastamaan tämä ennen mönkijän käyttöä. 

 
 

Jarrunesteen vaihto 
Pyydä jälleenmyyjää vaihtamaan jarruneste VIHJEESSÄ 
ilmoitetuin välein määräaikaishuolto- ja voitelutaulukon 
mukaan. Vaihda tämän lisäksi öljytiivisteet pääsylinterissä ja 
levyjarrussa sekä jarruletkut alla ilmoitetuin välein tai jos ne 
ovat vaurioituneet tai vuotavat. 
 
 

Jarrukahvan välyksen tarkastus 
Jarrukahvan vapaa liike on tarkistettava ja tarvittaessa 
säädettävä määräaikaishuolto- ja voitelukaaviossa määritellyin 
välein. Jarruvivussa ei tule olla välystä, kuvan mukaisesti. Jos 
välystä esiintyy, jarrujärjestelmä on tarkastettava jälleenmyyjän 
toimesta. 

1 
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1. Ei jarrukahvan välystä 

 

 

 

Käyttöketjun välys  
Käyttöketju tulee tarkistaa ennen jokaista käyttöä ja säädettävä 
tarvittaessa. 
Käyttöketjun välyksen tarkastus  
1. Sijoita mönkijä tasaisen pinnan päälle. 
 
VIHJE 
Kun käyttöketju tarkastetaan ja säädetään, ei mönkijä saa olla 
kuormitettuna ja kaikkien renkaiden on kosketettava maahan. 
 

2. Liikuta mönkijää edestakaisin löytääksesi ketjun tiukimman 
kohdan ja mittaa käyttöketjun välys kuvan mukaisesti. 

 

 
1. Käyttöketjun välys 

 

3. Jos käyttöketjun välys on väärin, säädä se seuraavalla 
tavalla. 
Käyttöketjun välyksen säätö 

1. Sijoita mönkijä tasaisen pinnan päälle. 
2. Löysää takapyörän akselin kiristyspultteja. 
3. Siirrä liittimen pidikettä, taka-akselia myötäpäivään. 

Käyttöketjun välys: 
45,0 - 55,0 mm (1,77 - 2,17 tuumaa) 

1 

1 
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1. Takapyörän akselin kiristyspultti 
 
4. Aseta vaihde neutraaliin asentoon. 
5. Käyttöketjun kiristämiseksi, työnnä mönkijää taaksepäin. 

Käyttöketjun löysäämiseksi, työnnä mönkijää eteenpäin.  

HUOMAUTUS: Virheellinen käyttöketjun välys voi 
ylikuormittaa moottoria ja muita mönkijän tärkeitä osia ja 
johtaa käyttöketjun luistamiseen tai vaurioitumiseen. 
Tämän estämiseksi pidä käyttöketjun välys määritettyjen 
rajojen sisällä. 
 
6. Kiristä taka-akselin kiristyspultit määritettyyn momenttiin. 
 
 
 
 
 

Käyttöketjun voitelu 
Käyttöketju on puhdistettava ja voideltava määräaikaishuolto- ja 
voitelutaulukossa määritetyin välein, muutoin tämä johtaa sen 
nopeaan kulumiseen, etenkin jos mönkijää käytetään pölyisissä 
tai märissä olosuhteissa. 
Huolla käyttöketju seuraavalla tavalla. 
 
 
HUOMAUTUS 
Käyttöketju on voideltava mönkijän pesun tai sateella ajon 
jälkeen. 
 
1. Puhdista käyttöketju petrolilla ja pienellä pehmeällä harjalla. 
2. Pyyhi käyttöketju kuivaksi. 
 
 

Vaijerien tarkastus ja voitelu 

Kaikkien ohjausvaijereiden toiminta ja kunto tulee tarkastaa 
ennen jokaista käyttöä ja vaijerit ja niiden päät voidella 
tarvittaessa. 
Jos vaijeri on vaurioitunut tai ei liiku kevyesti, pyydä 
jälleenmyyjää tarkastamaan tai vaihtamaan se. 

 Kiristysmomentti： 
   Taka-akselin kiristyspultti： 
     21 Nm (2,1 m·kgf, 15ft·lbf) 

1 
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 VAROITUS 
 Tarkasta vaijerit säännöllisesti ja vaihda vialliset. 
Ruostumista voi esiintyä kun vaijerin suojat vaurioituvat ja 
ne voivat hankautua tai juuttua, mikä voi rajoittaa 
ohjaimien toimintaa ja johtaa onnettomuuteen tai 
tapaturmaan. 
 Tarkista aina, että ohjausvaijerit toimivat kevyesti ennen 
käyttöä kylmällä säällä. Jos ohjausvaijerit ovat jäätyneet tai 
eivät toimi kevyesti, ei mönkijää voida ohjata ja tämä voi 
johtaa onnettomuuteen tai törmäykseen. 
 
 
 
 
 
 

Jarrukahvan tarkastus ja voitelu 
Jarru- ja kytkinkahvan toiminta tulee tarkistaa ennen jokaista 
käyttöä ja kahvan nivelet voideltava tarvittaessa. 
 
 

Etujarrukahva 

 
 
 
Takajarrukahva 
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Vaihdepolkimen tarkastus 
Vaihdepolkimen toiminta on tarkastettava aina ennen jokaista 
ajokertaa. Jos toiminta ei ole sujuvaa, pyydä jälleenmyyjää 
tarkastamaan mönkijä. 
 
 

Pyörän napalaakereiden tarkastus 
Etu- ja takapyörän napalaakerit ovat tarkastettava 
säännöllisesti määräaikaishuollon ja voitelukaavion kuvauksen 
mukaisesti. Jos pyörän navassa on välystä tai pyörä ei pyöri, 
anna jälleenmyyjän tarkastaa pyörän napalaakerit. 
 

 
 
 
 
 

Takavarren nivelten voitelu 
Takavarren nivelet on voideltava jälleenmyyjän toimesta 
määräaikaishuolto- ja voitelukaaviossa määritellyin välein. 
 

 
 
 

Ylä- ja alavarren nivelten voitelu 
Ylä- ja alavarren nivelet on voideltava määräaikaishuolto- ja 
voitelukaaviossa määritellyin välein. 
 
VIHJE 
Käytä rasvanipoilla varustetuissa osissa rasvapistoolia. 
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Vasen puoli 

 
1. Ylempi rasvanippa 
2.  Alempi rasvanippa 
Oikea puoli 

 
1. Ylempi rasvanippa 
2. Alempi rasvanippa 

Ohjausakselin voitelu 
Ohjausakseli on voideltava jälleenmyyjän toimesta 
määräaikaishuolto- ja voitelukaaviossa määritellyin välein. 
VIHJE 
Käytä rasvanipoilla varustetuissa osissa rasvapistoolia. 
 
Akku 
Akku sijaitsee istuimen alla.  
Tämä malli on varustettu venttiiliohjatulla lyijyakulla. 
Akkunestettä ei tarvitse tarkastaa tai tislattua vettä lisätä. 
Akkukaapeleiden liittimet ovat kuitenkin tarkistettava ja 
kiristettävä tarvittaessa. 

 VAROITUS 
Akkuneste on myrkyllistä ja vaarallista koska se sisältää 
rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja. 
Varottava joutumista iholle, silmiin ja vaatteille. Pidä aina 
suojalaseja työskennellessäsi akkujen läheisyydessä. 
Vastatoimenpiteet: 
ULKOISESTI: Huuhtele vedellä. 
SISÄISESTI: Juo runsaasti vettä tai maitoa. Nauti lisäksi 
magnesiummaitoa, vatkattua kananmunaa tai kasviöljyä. 
Ota välittömästi yhteys lääkäriin. 
SILMÄT: Huuhtele vedellä 15 minuutin ajan ja hakeudu heti 
lääkärinhoitoon. 
Akut erittävät räjähtävää kaasua. Pidä erossa kipinöistä, 
avotulista, sytytysliekeistä, kuumuudesta ja muista 
syttymislähteistä. Varmista riittävä tuuletus, kun akkua 
ladataan tai sitä käytetään suljetussa tilassa.

1 

2 

1 

2 
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SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA! 
HUOMAUTUS 
Älä koskaan yritä poistaa akkukennojen tiivisteitä, koska 
tämä voi vaurioittaa akkua pysyvästi. 
 
 
Akun irrotus 
1. Poista istuin.  
2. Irrota omistajan työkalusarjan kiinnityskoukku ja tämän 

jälkeen akun kiinnityslevyn ruuvit. 

 
1. Akun kiinnikelevy 
2. Pultti 
 
3. Irrota ensin akun miinuskaapeli ja sitten pluskaapeli.  
HUOMAUTUS: Kun akku irrotetaan, pääkytkimen on oltava 
pois päältä ja miinuskaapeli irrotettava ennen pluskaapelia. 

 

1. Miinuskaapeli (musta) 
2. Pluskaapeli (punainen) 
 

4. Vedä akku ulos akkutilasta. 
 
 
 
Akun lataus  
Pyydä jälleenmyyjää lataamaan akku välittömästi, jos se tuntuu 
purkautuneen tyhjäksi. Huomaa, että akku pyrkii purkautumaan 
nopeammin, jos mönkijä on varustettu sähköisillä 
lisävarusteilla. 

HUOMAUTUS 
Akun lataamiseen vaaditaan (jatkuva jännite) erityinen 
akkulaturi. Tavallisen akkulaturin käyttö vaurioittaa akkua.

1 
2 

1 

2 
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Akun säilytys 
 Jos mönkijää ei käytetä yli kuukauteen, irrota akku, lataa se 

täyteen ja aseta se viileään, kuivaan paikkaan. 
 Jos akkua säilytetään yli kaksi kuukautta, tarkista se 

vähintään kerran kuukaudessa ja lataa se täyteen 
tarvittaessa. 

 
HUOMAUTUS 
Pidä aina akku täysin ladattuna. Akun säilytys tyhjänä voi 
vaurioittaa akkua pysyvästi. 
 
 
Akun asennus  
 
VIHJE 
 
Varmista, että akku on täyteen ladattu. 
 
 
1. Aseta akku koteloonsa. 
2. Liitä ensin pluskaapeli ja sitten miinuskaapeli.  
 
HUOMAUTUS:  

Kun akku asennetaan, pääkytkimen on oltava pois 
päältä ja pluskaapeli liitettävä ennen miinuskaapelia. 

 
1. Miinuskaapeli (musta) 
2. Pluskaapeli (punainen) 
 
3. Asenna akun kiinnityslevy kiinnittämällä pultin ja kiinnitä 

sitten omistajan työkalusarjan kiinnityskoukku. 
4. Asenna istuin takaisin. 
 
 
Varokkeen vaihto 
Varokepidike sijaitsee akun vieressä ja siihen päästään käsiksi 
seuraavalla tavalla: 
1. Poista istuin.  
2. Irrota omistajan työkalusarjan kiinnityskoukku ja tämän 

jälkeen akun kiinnityslevyn ruuvit. 

1 

2 
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1. Varoke 
2. Varavaroke 
 
Jos varoke on palanut, vaihda se seuraavalla tavalla. 

1. Kierrä virta-avain “OFF” -asentoon ja sammuta kaikki 
sähköpiirit. 

 
HUOMAUTUS 
Vahingossa tapahtuvan oikosulun estämiseksi, kytke 
pääkytkin pois päältä varokkeen tarkistuksen tai vaihdon 
yhteydessä. 

2. Poista palanut varoke ja asenna uusi samanarvoinen 
varoke paikalleen. 

 VAROITUS Käytä aina määritetyn arvoista varoketta ja 
älä koskaan käytä mitään esinettä varokkeen sijaan. Väärä 
varoke tai korvaava esine voi aiheuttaa sähköjärjestelmän 
vaurioitumisen, joka voi aiheuttaa tulipalon. 

 
 

 
 

 
3. Käännä virta-avain “ON” asentoon ja kytke kaikki virtapiirit 

päälle laitteiden toiminnan tarkistamiseksi. 
4. Jos varoke palaa välittömästi, pyydä jälleenmyyjää 

tarkastamaan sähköjärjestelmä. 
5. Asenna akun kiinnityslevy kiinnittämällä pultit ja kiinnitä 

sitten omistajan työkalusarjan kiinnityskoukku. 
6. Asenna istuin takaisin. 

Ajovalopolttimon vaihto 
Jos ajovalopolttimo palaa, vaihda se seuraavalla tavalla. 
1. Irrota ajovalopesä irrottamalla pultti. 

 
1. Ajovalopesä 
2. Pultti 

1 
2 

1 

2 

 Määritetty varoke : 
   Varoke: 
     10,0 A 
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2. Irrota ajovalon liitin. 
3. Irrota ajovalopolttimon pidikkeen kansi. 

 
1. Ajovalopolttimon pidikkeen kansi 
 

4. Irrota ajovalopolttimon pidike painamalla sitä sisään ja 
kiertämällä vastapäivään ja poista palanut polttimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Ajovalopolttimon pidike 

 
5. Asenna uusi ajovalopolttimo paikalleen. 
 

HUOMAUTUS: Älä koske ajovalopolttimon lasiosaan 
sen pitämiseksi puhtaana öljystä, koska muussa 
tapauksessa lasin läpinäkyvyys, polttimon valoteho ja 
käyttöikä voi heikentyä. Puhdista lika ja sormenjäljet 
huolellisesti ajovalopolttimosta alkoholilla tai tinnerillä 
kostetulla kankaalla. 

 
 
 

 

1 
1 
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1. Älä koske polttimon lasiosaan. 

6. Asenna uusi polttimo painamalla se ensin sisään ja 
kääntämällä  
sitä myötäpäivään. 

7. Asenna ajovalopolttimon pidikkeen kansi. 
8. Liitä ajovalon liitin. 
9. Asenna ajovalopesä kiinnittämällä pultin. 
10. Säädä ajovaloa  tarvittaessa. 
 

Kaukovalojen säätö  
 
HUOMAUTUS 
Suosittelemme tämän toiminnon antamista jälleenmyyjän 
tehtäväksi. 
Ajovalon nostamiseksi, kierrä ajovalon säätöpulttia 
vastapäivään. 
Ajovalon laskemiseksi, kierrä ajovalon säätöpulttia 

myötäpäivään. 

 
1. Ajovalojen säätöpultti 
 

Perä-/jarruvalon polttimon vaihto 
Jos perä-/jarruvalopolttimo on palanut, se on vaihdettava 
jälleenmyyjän toimesta. 
 

Pyörän irrotus 
1. Sijoita mönkijä tasaisen pinnan päälle. 
2. Löysää pyörän muttereita. 
3. Nosta mönkijää asettamalla sopiva jalusta rungon alle. 
4. Irrota pyörämutterit. 
5. Irrota pyörä. 

1 

 

 1 
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Edessä 

 
1. Pyörämutteri 
 
Takana  

 
1. Pyörämutteri 
 

Pyörän asentaminen  
1. Sijoita mönkijä tasaisen pinnan päälle. 
2. Asenna pyörä ja mutterit paikalleen. 
3. Laske mönkijä maahan. 
4. Kiristä pyörämutterit vaadittuun momenttiin. 

 
Vianetsintä 
Vaikka mönkijä tarkastetaankin huolellisesti tehtaalla ennen 
toimitusta, voi vikoja syntyä käytön aikana. Kaikki polttoaine-, 
puristus- tai sytytysjärjestelmien viat voivat johtaa heikkoon 
käynnistymiseen ja tehon heikkenemiseen. Seuraava 
vianetsintätaulukko sisältää nopeat ja helpot menetelmät 
näiden järjestelmien tarkastamiseen itse. Jos mönkijä on 
kuitenkin korjattava, vie se jälleenmyyjälle, jonka ammatti-
taitoisilla mekaanikoilla on tarvittavat työkalut, kokemus ja 
asiantuntemus mönkijän huoltamiseksi. Käytä ainoastaan 
alkuperäisiä varaosia.  

 VAROITUS 
Älä tupakoi polttoainejärjestelmän tarkastuksen 
yhteydessä. Polttoaine voi syttyä tai räjähtää ja aiheuttaa 
vakavan tapaturman tai omaisuusvahingon. Varmista, että 
avoliekkejä tai kipinöitä ei ole alueella, mukaan lukien 
vedenlämmittimien tai lämmittimien liekit. 

Kiristysmomentit: 
 Etupyörän mutteri 
  45 Nm (4,5 m·kgf, 33 ft·lbf) 
 Takapyörän mutteri 
  45 Nm (4,5 m·kgf, 33 ft·lbf) 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Vianmäärityskaavio 
 

1. Polttoaine 
 
 
 
 
 
2. Puristus 

 
 
 
 

3. Sytytys 
 
 
 
 
 

4. Akku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polttoainetta on 
riittävästi.  

Polttoainetta ei ole 
riittävästi. 

Tarkasta puristus. 

Lisää 
polttoainetta. 

Moottori ei käynnisty. 
Tarkasta puristus. 

Tarkasta polttoainetaso 
polttoainesäiliössä: 

Paina sähkökäynnistintä. 
Moottorissa on puristus. 

Moottorissa ei ole puristusta. 

Tarkasta sytytys. 

Mönkijä on tarkastettava 
jälleenmyyjän toimesta. 

Irrota sytytystulppa ja 
tarkasta elektrodiväli. 

Märkä 

Kuiva 

Pyyhi kuivalla pyyhkeellä ja säädä 
sytytystulpan välys, tai vaihda sytytystulppa. 

Mönkijä on tarkastettava jälleenmyyjän 
toimesta. 

Avaa kaasu puoliväliin ja käytä 
sähkökäynnistystä. 

Moottori ei käynnisty. 
Tarkasta akku. 

Paina sähkökäynnistintä. 

Moottori pyörii nopeasti. 

Moottori pyörii hitaasti. 

Akku on hyvässä kunnossa. 

Tarkasta akkukaapeleiden liitäntä ja pyydä 
jälleenmyyjää lataamaan akku tarvittaessa. 

Moottori ei käynnisty. Mönkijä 
on tarkastettava 
jälleenmyyjän toimesta. 
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PUHDISTUS JA SÄILYTYS 
 
Puhdistus 
Säännöllinen mönkijän puhdistus ei ainoastaan nosta sen 
näkyvyyttä, vaan myös parantaa mönkijän yleistä 
suorituskykyä ja lisää useiden komponenttien käyttöikää. 
1. Ennen mönkijän puhdistusta: 

a. Tuki pakoputken pää veden sisäänpääsyn 
estämiseksi. Muovipussi tai vahva kumihihna ovat 
suositeltavia materiaaleja. 

b. Varmista, että sytytystulppa ja täyttökorkit ovat 
kunnolla kiinni ja paikallaan. 

2. Mikäli moottorikotelo on erittäin rasvainen, levitä siihen 
rasvanpoistoainetta harjalla. Älä levitä ainetta ketjuihin, 
ketjupyöriin tai pyörän akseleihin. 

3. Huuhtele lika ja rasvanpoistoaine vesiletkulla. Käytä 
ainoastaan pientä painetta. 

    VAROITUS! Kastuneet jarrut heikentävät 
ajoneuvon pysähtymiskykyä ja kasvattavat 
onnettomuus- ja tapaturmariskiä. Testaa että jarrut 
toimivat moitteettomasti puhdistuksen jälkeen. 
Käytä niitä useita kertoja hitaalla nopeudella veden 
kuivumiseksi jarrujärjestelmässä. 

 HUOMAUTUS: Liiallinen vedenpaine voi aiheuttaa   
 
 

 
 
 

vesivuotoja ja pyöränlaakereiden, jarrujen, 
voimansiirron tiivisteiden ja sähkölaitteiden 
vaurioita. Useat kalliit korjaukset ovat syntyneet 
väärästä korkeapainepesuaineen käytöstä, kuten 
maksullisissa autonpesulaitteissa. 

4. Kun suurin lika on suihkutettu pois, pese kaikki pinnat 
lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineliuoksella esim. 
saippualiuoksella. Vanha hammasharja tai pulloharja on 
näppärä työkalu vaikeasti päästäviin paikkoihin. 

5. Huuhtele ajoneuvo välittömästi puhtaalla vedellä ja 
kuivaa kaikki pinnat puhtaalla säämiskällä, 
puuvillaliinalla tai pehmeällä imukykyisellä liinalla. 

6. Kuivaa ketju ja voitele se ruostumisen estämiseksi. 
7. Puhdista istuin muoviverhoilun puhdistusaineella 

säilyttääksesi pinnan taipuisana ja kiiltävänä. 
8. Autovahaa voidaan levittää kaikille maalatuille ja 

kromipinnoille. Vältä puhdistavien vahojen käyttöä. 
Useat niistä sisältävät hankaavia aineita jotka voivat 
vahingoittaa maali- tai suojapintoja. Kun puhdistus on 
valmis, käynnistä moottori ja anna sen käydä 
joutokäynnillä muutamien minuuttien ajan. 
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Säilytys 
Lyhytaikainen 
Säilytä mönkijääsi aina viileässä ja kuivassa paikassa ja 
tarvittaessa suojaa se huokoisella peitteellä pölyä vastaan. 
HUOMAUTUS: Mönkijän säilytys heikosti tuuletetussa 
tilassa tai sen peittäminen sen ollessa märkä, päästää 
vettä ja kosteutta sisälle ja aiheuttaa ruostumista. 
Ruostumisen estämiseksi, vältä kosteita kellareita, talleja 
(ammoniakin esiintymisestä johtuen) ja tiloja, joissa 
säilytetään voimakkaita kemikaaleja. 
 
Pitkäaikainen säilytys 
Ennen mönkijän säilytystä useaksi kuukaudeksi: 
1. Noudata tämän luvun “Puhdistus” osassa olevia ohjeita. 
2. Aseta polttoainehana asentoon “OFF”. 
3. Tyhjennä kaasuttimen kammio löysäämällä 

tyhjennyspulttia: tämä estää polttoainejäämien 
kertymisen. Valuta polttoaine polttoainesäiliöön. 

4. Täytä polttoainesäiliö täyteen ja lisää lisäainetta (jos 
saatavissa) polttoaineen heikkenemisen estämiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Suorita seuraavat toiminnot sylintereiden, 

männänrenkaiden jne. suojaamiseksi ruostumiselta. 
a. Irrota sytytystulpan hattu ja sytytystulppa . 
b. Kaada ruokalusikallinen moottoriöljyä sytytystulpan 

aukkoon. 
c. Asenna sytytystulpan hattu sytytystulppaan ja sijoita 

sytytystulppa sylinterinkannen päälle niin, että 
elektrodit ovat maadoitettu. (Tämä rajoittaa kipinöintiä 
seuraavan vaiheen aikana.) 

d.  Pyöritä moottoria useita kertoja 
sähkökäynnistyksellä. (Tämä levittää öljyä sylinterin 
seinämiin.) 

e. Irrota sytytystulpan hattu sytytystulpasta ja asenna 
sytytystulppa ja sytytystulpan hattu paikalleen. 

6. Voitele kaikki ohjausvaijerit ja kaikkien vipujen ja 
polkimien saranakohdat. 

7. Tarkasta tarvittaessa rengaspaine ja tue mönkijä niin, että 
kaikki pyörät ovat ilmassa. Pyöritä vaihtoehtoisesti pyöriä 
hieman kerran kuukaudessa renkaiden vaurioitumisen 
estämiseksi yhdestä kohdasta. 

8. Peitä äänenvaimentimen aukko muovipussilla kosteuden 
pääsyn estämiseksi. 

9. Irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä viileässä, 
kuivassa tilassa ja lataa se kerran kuukaudessa. Älä 
säilytä akkua erittäin kylmässä tai kuumassa tilassa [alle 
0 °C (30 °F) tai yli 30 °C (90 °F)].  

 
 
VIHJE 
Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen mönkijän 
varastointia. 
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TEKNISET TIEDOT 
DAR0954 

Coman mönkijä 125cc 
 

 
P×L×K                    1625×1060×970 
Akseliväli                       1040±20 mm 
Akseliväli edessä 840 mm 
Akseliväli takana 790 mm 
Maavara                  110±15 mm 
Istuinkorkeus  730±15 mm 
Alustan vapaa väli 225 mm 
Kahvakorkeus 960 mm 
Koko P×L×K 1455×875×665 mm 
Etujousituksen liikerata 60 mm 
Takajousituksen liikerata 75 mm 
Pienin kääntösäde 5000±500 mm 
Ohjauskulma <45° 
Sivuluisu <5m/km 
Maksimikuorma     70 kg 
Nettopaino 117 kg 
Bruttopaino  141 kg 

Etu- / takajarrut     
Rumpu- tai hydraulinen jarru / 

hydraulinen jarru 
Jarrutyyppi / Edessä / takana   Käsijarru 
Pyörä / Edessä / takana  8 tuumaa 
Rengas  / Edessä / takana  19×7-8 / 18×9,5-8 
Renkaan ilmanpaine  / 
Edessä / takana 

Edessä 14 PSI / takana 7 PSI 

Voimansiirto Ketju 

 
Moottorityyppi LC152FMI 

Moottorimalli 
 Yksi sylinterinen      

4-tahti, ilmajäähdytys 

Valmistaja LONCIN 
Sylinterin halkaisija x 
iskunpituus 

52,4×55,5 mm 

Tilavuus               120 ml 

Puristussuhde 9.5:1 

Nimellislähtöteho   5,5 kw / 7500 -8000 rpm 

Lähtöteho, maks.     6,0 kw / 7500 rpm 

Vääntö, maks.    8,0 Nm / 5500-6000 rpm 

Joutokäyntinopeus             1500±150 r/min 

Polttoaineen kulutus         ≤367g / kw/h 

Polttoainetyyppi ≥RQ90 

Voitelu Paine- ja roiskevoitelu 

Voiteluöljytyyppi SF15W/40 

Kytkintyyppi Automaattinen kaksoiskytkin 
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Käynnistys Sähköinen käynnistys 
Sytytys CDI 
Kaasutin PZ22 
Sytytystulppa A7RTC 
Akku 12V，7HA 
Etuvalopolttimo 12 V 18-18 W 
Maksiminopeus 65 km/h 
Käynnistyskyky 15 s.  

Jarrutuskyky 
Edessä ≥60 % 
Takana ≥55% 

Jarrun tasaus 
Edessä ≤20 % 
Takana ≤24 % 

Nousukyky 21° 
Pysäköintikyky ≥18° 

Pakokaasu 
CO (%) ≤3,8 

HC (PPm) ≤800 

Melutaso, maks.  ≤82 dB(A) 
Käynnistyskiihtyvyys ≤15 s. 
Ohituskiihtyvyys ≤10 s. 
Polttoainesäiliön tilavuus 9 L 
Etu- ja takajousitus  Öljyvaimennin 
Pakoputken äänenvaimennin Yhdistelmä-äänenvaimennin 
Etu- ja takajousituksen pituus L=330 mm/ L=350 mm 
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TAKUUAIKA 
Tuotteen takuuaika on 3 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:    Pohjolan Sinivalko Oy  

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