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ÄLÄ koskaan käytä moottoria sisätiloissa, autotalleissa tai  muissa tuulettumattomissa tiloissa. Polt-
tomoottorin synnyttämät pakokaasut ovat hengenvaarallisia ja voivat aiheuttaa vakavan loukkaantu-
misen tai jopa kuoleman. Tuulettimen käyttö tai ikkunoiden ja oven avaaminen eivät tuota tarpeeksi 
raikasta ja puhdasta ilmaa.

Moottori tuottaa näkymätöntä, erittäin myrkyllistä häkää.

Mikäli tunnet itsesi voimattomaksi, voit pahoin tai päätäsi alkaa särkeä käyttäessäsi moottoria. 
Sammuta laite välittömästi ja hakeudu raikkaaseen ilmaan sekä käy ensiavussa / lääkärin vastaan-
otolla.

Moottorin käyttäminen tuulettumattomissa tiloissa voi aiheuttaa kuoleman 
minuuteissa. Moottorin tuottama häkä on erittäin myrkyllistä.

ÄLÄ koskaan käytä kotona tai heikosti
tuulettuvissa tiloissa, kuten autotallissa.

Välttääksesi muut vaarat
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Käytä moottoria ainoastaan ulkotiloissa
kaukana ikkunoista ja ilmanvaihtoventtiileistä
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Käyttäessäsi moottoria huolehdi aina työskentytilan riittävästä ilmanvaihdosta, valaistuksesta sekä 
oikeanlaisesta vaatetuksesta työskennellessäsi moottorin läheisyydessä.

Neuvoaksemme turvallisuudessa, laitteeseen on kiinnitetty erilaisia varoitustarroja. Alla malleja 
tarroista ja huomioista.

Perehdy myös tarkasti tämän käyttöohjeen osioihin TÄRKEITÄ TURVALLISUUSHUOMIOITA, MOOTTO-
RIN TURVALLISUUS ja KUINKA KÄYTTÄÄ LAITETTA OIKEIN JA TURVALLISESTI.

Lue ja ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältö ennen laitteen kuin aloitat laitteen käytön.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen AIHEUTTAA vakavan loukkaan-
tumisen tai johtaa jopa kuolemaan.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen VOI aiheuttaa vakavan louk-
kaantumisen tai VOI johtaa jopa kuolemaan.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan louk-
kaantumisen tai laitevahinkoja.

Johdanto

VAARA

VAROITUS

HUOMIO
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSHUOMIOITA
Onnettomuus- ja tapaturmariskiä vähennetään perehtymällä laitteeseen ennen sen käyttöönottamis-
ta. Lisäksi kaikki tässä käyttöohjekirjassa neuvotut asiat auttavat parantamaan laitteen käyttöturval-
lisuutta. Tämän käyttöohjeen mukana ei voida toimittaa tervettä järkeä ja järkevää ajattelua, vaan ne 
jäävät käyttäjän vastuulle laitetta käytettäessä.

Omistajan / käyttäjän vastuu
- Lue ja perehdy tähän käyttöohjekirjaan huolellisesti.
- Seuraa käyttöohjekirjan ohjeita ja neuvoja käyttäessäsi moottoria.
- Moottorin muokkaaminen ja virittäminen ovat ehdottomasti kielletty.
- Tutustu moottorin hätäsammutuslaitteisiin ja opiskele kuinka sammutat moottorin nopeasti hätäta-
pauksissa.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa työskentelyalueelta. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman 
asianmukaista valvontaa ja opastusta.
- Käytä moottoria ainoastaan hyvin tuulettuvissa tiloissa. ÄLÄ KOSKAAN käytä moottoria sisätiloissa.

Moottorin tankkaaminen
Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja polttoainesäiliö / -kanisteri voivat myös räjähtää. Tankatessa-
si moottoria huomioi seuraavat asiat.

- Tankkaamista suositellaan moottorin jäähdyttyä.

- Tankkaa aina ulkona, hyvin tuulettuvassa tilassa.

- ÄLÄ koskaan tankkaa käynnissä olevaa moottoria.

- Varmista, että moottori on asianmukaisesti maadoitettu välttääksesi staattisen sähkön kipinät.

- ÄLÄ koskaan tupakoi, käytä avotulta tai sähkölaitteita kun tankkaat moottoria.

- Varmista ettei tankkausalueen läheisyydessä synny kipinöitä tai polteta avotulta.

- Mikäli tankatessa roiskuu bensiiniä, kuivaa roiskeet työskentelyalueelta välittömästi ja varmista 

ennen moottorin käynnistämistä ettei bensiiniroiskeita ole enää missään.

Moottorin turvallisuus
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Moottorin turvallisuus (jatkuu)

Pakoputki / äänenvaimennin
Moottorin pakoputki kuumenee käytön aikana voimakkaasti. Lisäksi moottorin käydessä pakoput-
kesta lähtee erittäin vaarallista häkää.

- Äänenvaimennin kuumenee käytön aikana ja pysyy kuumana jonkin aikaa moottorin käytön jäl-
keen. Älä koske äänenvaimentimeen käytönaikana tai kun se vielä on kuuma. Älä varastoi moottoria 
ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan.

Muut varusteet
Perehdy laitteen mahdollisten lisälaitteiden käyttöohjeisiin ja -oppaisiin ennen laitteen käyttämistä. 
Perehdy myös turvallisuusoppaisiin ja -huomioihin välttääksesi vaaratilanteet ja mahdolliset vam-
mat.

- Välttääksesi tulipalot ja varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon, käytä moottoria vähintään 1 metrin 
päässä rakennusten seinistä ja muusta materiaalista sekä tavarasta käytön aikana. Pidä helposti 
syttyvät aineet vähintään 3 metrin päässä laitteesta käyttäessäsi sitä.

HÄKÄVAROITUS
Moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät erittäin vaarallista, 
väritöntä ja näkymätöntä HÄKÄÄ. Älä koskaan käytä moottoria 
tuulettumattomissa tiloissa.

VAARA

VAROITUS

Älä koskaan koske laitteen kuumiin osiin
Kuumat pinnat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.
Kuumat pinnat on pyritty merkitsemään oheisin merkein.
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Hallintalaitteet ja ominaisuudet

1. Polttoainehana
Polttoainehanalla voidaan katkaista polttoaineen pääsy polttoainesäiliöstä kaasuttimeen. Polttoai-
nehana tulee olla laitetta käytettäessä aina ”ON” (auki) -asennossa. Kun laitetta ei käytetä, käännä 
polttoainehana ”OFF” (kiinni) -asentoon välttääksesi kaasuttimen tulviminen ja mahdolliset polttoai-
nevuodot moottorista.

2. Moottorin ON/OFF -kytkin
Moottorin kytkimellä kytketään päälle tai pois päältä sytytysjärjestelmä. Kun käynnistät moottoria, 
tulee kytkimen olla ”ON” -asennossa. Sammuttaaksesi moottorin, käännä kytkin ”OFF” -asentoon.

3. Rikastinvipu
Rikastinvipu avaa ja suljee säätöventtiilin kaasuttimessa. ”ON” -asennossa rikastin rikastaa polttoai-
neseosta ja parantaa näin kylmän moottorin käynnistymistä. Rikastinvipu käännetään hetken kulut-
tua käynnistämisestä ”OFF” -asentoon ja moottorin ollessa lämmin se käynnistyy ilman rikastinta.

4. Kaasuvipu
Kaasuvivulla säädetään moottorin kierrosnopeutta (RPM). Kaasuvivun säätäminen muuttaa mootto-
rin käyntinopeutta hitaammaksi tai nopeammaksi. HUOM! Säädöt ovat moottorikohtaiset.

5. Käynnistinlaite / vetokäynnistys
Käynnistinlaitteella moottori saadaan vedettyä käyntiin. Varmista aina kahvan hyvä istuvuus käteen 
ja vartalon oikea asento ennen kuin käynnistät moottoria. Ota vetolaitteesta aina hitaasti vetäen 
tyhjät pois, kunnes tunnet vastusta vetäessäsi. Mikäli lähdet suoraan vetämään moottoria käyntiin, 
voit aiheuttaa vetolaitteen vioittumisen ja takuun raukeamisen.

Varo laitteen
kuumia pintoja

1 

3 

4 

5 
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Valmistelut ennen käyttöä

ENNAKKOTARKASTUKSET
Turvallisuutesi ja laitteen pitkäaikaisen käyttöiän vuoksi, on erittäin tärkeää huomioida seuraavat 
asiat ennen moottorin käyttämistä. Mikäli havaitset moottorissa vian, ole yhteydessä asianmukai-
seen huoltoliikkeeseen tai tuotteen jälleenmyyjään.

Moottorin huollon laiminlyönti tai väärä käyttö- ja/tai säilytystapa
voivat vaikeuttaa moottorin käyttämistä, käyntiinlähtöä tai aiheuttaa
vakavia vaaratilanteita sekä vakavia vammoja.

Tarkista moottori aina ennen käyttöönottoa mahdollisten vikojen
tai ongelmien varalta. Korjaa viat ja ongelmat ennen käyttöä.

VAROITUS

Ennen tarkastusten aloittamista, varmista, että moottori on suorassa asennossa ja moottorin kytkin 
on “OFF” -asennossa.

Tarkista moottorin yleiskunto
- Poista roskat ja lika laitteesta, erityisesti äänenvaimentimen läheisyydestä, vetolaitteesta ja liikku-
vien osien läheisyydestä.
- Tarkista mahdolliset vaurioiden merkit ja öljyvuodot.
- Varmista, että kaikki suojat ja kannet ovat paikoillaan. Kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien 
tulee olla tiukkia ja kiinni.

Tarkista moottori
Tarkista moottorin öljytaso. Moottorin käyttäminen ilman öljyä tai liian alhaisella öljytasolla aiheuttaa 
takuun piiriin kuulumattomia vahinkoja moottorille. Varmistaaksesi laitteen kunnollisen toiminnan ja 
ongelmien välttämiseksi, tarkasta öljytaso aina ennen laitteen käyttämistä.
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Valmistelut ennen käyttöä (jatkuu)

- Tarkista ilmansuodattimet. Likaiset ilmansuodattimet estävät ilmanvirtaamisen kaasuttimeen, 
heikentäen moottorin tehoa ja aiheuttaen turhaa kuormaa moottorille.

- Tarkista polttoaineen määrä ennen käynnistämistä. Koska moottori tulee tankata ainoastaan sen 
jäähdyttyä, on helpompaa ja järkevämpää aloittaa työskentely täydellä tankilla välttääksesi turhia 
työkatkoksia.

Tarkista laite, jolle moottori antaa tehon
Varmista ja tarkista aina laite, johon tämä moottori on kytketty. Perehdy myös kyseisen laitteen käyt-
töohjeisiin ja huolto-oppaaseen.
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Moottorin käyttö

Turvallisen käytön periaatteet
Perehdy huolellisesti tähän osioon ennen moottorin käyttämistä.

Käännä polttoainehana ”ON” -asentoon.

Käynnistääksesi kylmä moottori, käännä rikastinvipu ”ON” -asentoon.

Siirrä kaasuvipua SLOW -asennosta noin 1/3 FAST -asennon suuntaan
(tämä voi vaihdella moottorikohtaisesti)

Käännä moottorin kytkin ”ON” -asentoon

Vedä käynnistyslaitteesta ensiksi hitaasti kunnes tunnet vastustusta. Tämän jälkeen 
vedä vetolaitteesta voimakkaasti.

Jos rikastinvipu on käännetty ”ON” -asentoon käynnistäessä, moottorin käytyä het-
kinen ja lämmettyä, käännä vipu takaisin ”OFF” -asentoon.

Moottorin käynnistäminen

Moottorin käynnistäminen ilman rikastinta

Häkä on erittäin myrkyllinen ja vaarallinen kaasu.
Sen hengittäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
johtaa jopa kuolemaan. Vältä työskentelyä alueella, jossa on häkää.

Älä koskaan aseta käsiäsi tai muuta pakoputken läheisyyteen
käynnistäessäsi tai käyttäessäsi moottoria.

VAROITUS

VAROITUS

START
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Moottorin käyttö (jatkuu)

Moottorin pysäyttäminen
Pysäyttääksesi moottori hätätilanteessa, käännä moottorin kytkin ”OFF” -asentoon. Normaaleissa 
olosuhteissa seuraa seuraavia ohjeita.

Moottorin nopeuden säätäminen
Moottorin nopeutta pystytään säätämään kaasuvivulla. Moottorin nopeus tulee säätää sen mukaan, 
mitä tähän moottoriin kytketyn laitteen käyttöohjeissa sanotaan tai neuvotaan. Todennäköisesti 
moottori on jo valmiiksi säädetty valmistajan toimeesta.

Siirrä kaasuvipu SLOW -asentoon ja anna moottorin käydä hetkinen
hitaammalla vauhdilla.  Moottorin jäähdyttäminen SLOW -asennossa parantaa
sen käyttöikää.

Käännä moottorin kytkin OFF -asentoon.

Käännä polttoainehana OFF -asentoon (kiinni)
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Moottorin huoltaminen

HUOLLON TÄRKEYS
Taataksesi turvallisen työskentelyn ja moottorin sekä siihen kytketyn laitteen pitkäikäisen käytettä-
vyyden, on moottorin huoltaminen erittäin tärkeää. Lisäksi säästät rahaa ja vältyt ongelmilta huolta-
malla moottorin oikein ja ajallaan.

Seuraavilla sivuilla on kerrottu ja opastettu laitteen oikeanlaiseen huoltamiseen liittyvät rutiinit ja yk-
sinkertaiset huoltotoimenpiteet. Suosittelemme huoltoihin käytettäväksi ammattitaitoista ja pätevää 
pienkonehuoltoa ja/tai -korjaajaa.

Mikäli laitteesi on erittäin kovalla käytöllä ja rasituksella, sitä käytetään erittäin kuumissa / kylmissä 
olosuhteissa tai epätavallisen kosteissa tai pölyisissä olosuhteissa, huoltovälejä tulee pienentää ja 
huoltoja tehdä useammin. Ammattitaitoinen pienkonekorjaaja osaa myös neuvoa sinua huoltotihey-
den ja -tarpeen suhteen.
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Moottorin huoltaminen (jatkuu)

Turvallisuushuomio huoltamiseen liittyen
Tämä opas sisältää erittäin tärkeitä huomioita huoltoon liittyen. Emme kuitenkaan voi tietää kaikkia 
mahdollisia ongelmia ja/tai vikoja, jotka voivat ilmetä laitetta huollettaessa. Sinun tulee itse päättää 
onko toimenpiteen suorittaminen turvallista tai järkevää vai ei.

Turvatoimet
Varmista, että moottori ei ole käynnissä, moottorin kytkin OFF -asennossa ja tulpan hattu irroitet-
tu sytytystulpasta sekä moottori jäähtynyt ennen kuin aloitat huolto- tai korjaustoimenpiteet. Näin 
varmista lukuisia mahdollisia vaaratilanteita ja ongelmia.

Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet, lue ja perehdy tähän käyttöohjekirjaan huolellisesti. Varmista 
myös, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja että olet varma kuinka toimenpiteet suoritetaan.

Vähentääksesi tulipalon tai räjähtämisen vaaraa, ole erittäin varovainen käsitellessäsi bensiiniä tai 
muita polttoaineita. Pidä savukkeet, kipinät ja avotuli kaukana polttoaineesta tai polttoaineisista 
osista.

On suositeltavaa pitää jauhesammutin lähellä huoltopistettä suorittaessasi huoltotoimenpiteitä.

Jälleenmyyjäsi tai paikallinen pienkonehuoltamo osaa varmasti huoltaa laitteesi parhaiten.

Moottori tuottaa häkää
Moottori tuottaa myrkyllistä häkää. Käytä moottoria 
ainoastaan hyvin tuulettuvissa tiloissa.

Palovammat kuumilta alueilta
Anna moottorin ja pakokaasujärjestelmän jäähtyä
ennen kuin kosket moottoria tai aloitat
huoltotoimenpiteet.

Vammat liikkuvista osista
Älä pyöritä / käytä moottoria ennen kuin ohjeissa niin 
neuvotaan.
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Moottorin huoltaminen (jatkuu)

Moottorin tankkaaminen
Kun moottori on pysäytetty ja jäähtynyt, avaa polttoainesäiliön korkki ja tarkista bensiinin määrä. 
Lisää bensiiniä mikäli polttoaineen taso on alhainen. Jätä tankkiin riittävästi tilaa polttoaineen läm-
pölaajentumista varten. Tilan jättäminen auttaa myös välttämään polttoaineen roiskumisen kuumille 
pinnoille. ÄLÄ KOSKAAN TÄYTÄ SÄILIÖTÄ YLI TANKKIIN MERKITYN SUOSITUSRAJAN!

Tankkaa hyvin tuulettuvassa tilassa, moottori jäähtyneenä ja sammutettuna. Vältä läikyttämästä ben-
siiniä. ÄLÄ KOSKAAN tankkaa polttoainesäiliöön merkityn ylärajan yläpuolelle. Tankkaamisen jälkeen 
kiristä polttoainesäiliön korkki varmasti. Bensiini voi vahingoittaa maalipintoja sekä muovituotteita. 
Takuu ei kata polttoaineen läikkymisestä johtuvia vikoja tai ongelmia.
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Moottorin huoltaminen (jatkuu)

Polttoainesuositus
Käytä bensiiniä, jonka oktaaniarvo on vähintään 86 tai enemmän. Suosittelemme käytettäväksi 
98-oktaanista bensiiniä.

Älä käytä koskaan vanhaa / likaista bensiiniä tai bensiinin ja öljyn sekoitusta. Vältä lian ja veden 
joutumista polttoainesäiliöön ja/tai polttoaineen sekaan. 

Moottoriöljyn vaihto
Tyhjennä moottoriöljy moottorin ollessa lämmin. Lämmin öljy tulee helpommin ulos laitteesta ja 
näin saat laitteen täydellisesti tyhjennettyä moottoriöljystä. Vältä koskemasta kuumaan / lämpimään 
öljyyn.

1. Aseta asianmukainen, öljyä ja lämpöä kestävä, astia moottorin alle, johon voit valuttaa öljyn.
Irroita öljytikku ja avaa öljyn tyhjennysruuvi.
         JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

Moottoriöljyn määrän tarkastaminen
Tarkasta moottoriöljyn määrä, kun moottori on sammutettu ja suorassa asennossa.

1. Irroita sivussa oleva kierteellinen öljytikku tai pitkä öljyn tarkastustikku ja pyyhi se puhtaaksi.

2. Aseta öljytikku takaisin ja kierrä sitä myötäpäivään niin pitkään että tikku asettuu takaisin paikal-
leen. Tämän jälkeen poista öljytikku kiertämällä sitä vastapäivään. Tarkista öljyn määrä mittatikusta.

3. Jos öljyntaso on alhainen, lisää tässä käyttöohjeessa suositeltu moottoriöljyä.

4. Aseta öljytikku tarkasti ja kunnolla paikalleen. Moottorin käyttäminen alhaisella öljytasolla voi 
johtaa vakavaan vikaan, jota takuu ei kata. Tarkista öljytaso aina ennen moottorin käynnistämistä.
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2. Anna käytetyn öljyn tyhjentyä kokonaisuudessaan moottorista. Tämän jälkeen aseta tyhjennys-
ruuvi takaisin paikalleen ja kiristä se asianmukaisesti. Älä kuitenkaan kiristä ruuvia liikaa. Hävitä 
tyhjennetty öljy asianmukaisesti kierrättäen, lainsäädäntöä noudattaen ja ympäristöä kunnioittaen. 
Suosittelemme öljyn toimittamista suljetussa astiassa asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

ÄLÄ KOSKAAN hävitä öljyä kaatamalla se roskiin / viemäriverkkoon / maahan.

3. Moottorin ollessa suorassa, täytä öljysäiliö asianmukaiselle tasolle asti, suositellulla moottoriöljyl-
lä.

HUOMIO! Moottorin käyttäminen liian alhaisella öljytasolla voi
johtaa vakaviin vaurioihin moottorissa.

4. Aseta öljytikku takaisin paikoilleen asianmukaisesti.

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA

Moottorien öljykapasiteetit
136cc 0.473 litraa (16 oz)
208cc 0.473 litraa (16 oz)
291cc 0.946 litraa (32 oz)
414cc 1.123 litraa (38 oz)

Moottoriöljysuositukset
Moottoriöljyn valinta vaikuttaa moottorin käytettävyyteen ja käyttöikään. Käytä aina laadukasta 
4-tahtimoottorille suunniteltua öljyä.

SAE 10W-30 öljyä suositellaan yleiskäyttöön. Muita viskositeetteja voidaan käyttää alle olevan taulu-
kon mukaisesti, riippuen ympäristön lämpötilasta.

SAE -viskositeetti ja luokitukset löytyvät öljypakkauksista.
Käytä SJ tason tai parempaa moottoriöljyä.

Moottorin huoltaminen (jatkuu)
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Ilmansuodattimen tarkastaminen
Poista ilmansuodattimen kotelo ja tarkista suodatin. Varo tiputtamasta roskia tai likaa suodattimeen 
tai sen koteloon. Vaihda aina vahingoittunut ilmansuodatin.

Ilmansuodattimen huoltaminen
Likainen suodatin estää ilman virtaamisen kaasuttimeen ja laskee näin moottorin tehoa.
Likainen suodatin tulee vaihtaa välittömästi.

Moottorin käyttäminen ilman ilmansuodatinta tai käyttäminen likaisella suodattimella voi laskea 
likaa moottoriin aiheuttaen moottorin vahingoittumisen. Tällaiset viat eivät kuulu takuun piiriin.

Sytytystulpan huoltaminen
Suositeltu sytytystulppa:
Torch  F6RTC

Muut vaihtoehdot:
Camping RN9YC (joissakin taulukoissa tunniste RN9YCC)
NGK  BPR6ES
BOSCH  WR6DC

HUOMAA! Väärän sytytystulpan käyttäminen voi johtaa moottorivaurioihin.

1. Kun moottori on jäähtynyt, irroita sytytystulpan hattu ja poista paineilmalla mahdollinen lika syty-
tystulpan läheisyydestä.

2. Poista tulppa 13/16 -tuuman tulppa-avaimella.

3. Tarkasta sytytystulppa. Vaihda mikäli tulppa on vahingoittunut, eriste on vioittunut tai kolhiintunut. 
Kärkien väli tulee olla 0,027 - 0,030 tuumaa.

4. Asenna sytytystulppa varovasti takaisin. Kierrä tulppa paikoilleen käsin kunnes et saa sitä enää 
kiristettyä käsin.

5. Kiristä sytytystulppaa tulppa-avaimella 1/4 kierros.

HUOMAA! Löysälle jäänyt sytytystulppa voi ylikuumentua ja vahingoittaa näin moottoria. Liialli-
sesti kiristetty tulpa voi puolestaan vahingoittaa kierteitä sylinterin päässä.

6. Aseta tulpanhattu paikoilleen. Varmista, että tulpanhattu napsahtaa varmasti paikoilleen.

Moottorin huoltaminen (jatkuu)
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Hyödyllisiä neuvoja ja ohjeita

MOOTTORIN VARASTOIMINEN

Varastoinnin valmistelut
Oikeat valmistelut ennen moottorin varastoimista varmistamat ongelmattoman käytön ja moottorin 
kunnossa pysymisen. Seuraavat ohjeet neuvovat kuinka vältät ruosteen ja korroosion aiheuttamia 
ongelmia moottorissasi. Lisäksi ohjeita käyttämällä moottorisi on helpompi ottaa käyttöön jälleen 
varastoinnin jälkeen.

Puhdistaminen
Jos olet käyttänyt moottoria ennen sen varastoimista, anna moottorin jäähtyä vähintään puoli tuntia 
ennen puhdistamista. Puhdista kaikki ulkoiset pinnat ja käsittele niihin kevyt kerros öljyä tai WD-
40:tä estääksesi ruosteen.

- Älä suihkuta vettä äänenvaimentimeen tai ilmanpuhdistimeen. Vesi ilmanpuhdistimessa tai 
äänenvaimentimessa voi päätyä sylinteriin ja aiheuttaa vakavia vaurioita.

- Veden ja kuuman moottorin kosketus voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Jos moottori on ollut 
käynnissä, anna sen jäähtyä vähintään puoli tuntia ennen pesemistä / puhdistusta.

Polttoaineen säilyvyyttä parantavan aineen lisääminen
tai polttoaineen säilyvyyden parantaminen
1. Käännä polttoainehana OFF-asentoon, kun moottori on käynnissä ja anna moottorin käydä kunnes 
se sammuu. Sammuta moottori kun se alkaa oireilla polttoaineen loppumisesta.

2. Lisää polttoaineen säilyvyyttä parantava lisäaine sen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käännä polttoainehana auki lisättyäsi lisäaine.

4. Käynnistä moottori uudestaan.

5. Pyöritä moottoria ulkoilmassa vähintään 1 minuutin ajan varmistuaksesi, että käsitelty polttoaine 
on korvannut käsittelemättömän/lisäaineettoman polttoaineen kaasuttimessa.

6. Hidasta moottori tyhjäkäyntinopeuteen.

7. Toista kohta 1.
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Hyödyllisiä neuvoja ja ohjeita (jatkuu)

SÄILYTYSOHJEET
Mikäli säilöt laitteesi niin, että polttoainesäiliössä ja kaasuttimessa on bensiiniä, muista että polttoai-
ne on erittäin herkästi syttyvää ja höyryyntyvää. Pelkkä polttoainehöyry saattaa leimahtaa tuleen.
Valitse säilyttämiseen hyvin tuulettuva tila kaukana kuumuudesta, kipinöistä ja liekeistä tai muusta 
mahdollisesti tulipalon laukeisevasta koneesta/laitteesta.

Vältä säilyttämästä laitetta kosteissa olosuhteissa välttääksesi ruostetta ja korroosiota. Polttoaineha-
na tulee olla suljettuna säilytyksen aikana välttääksesi mahdolliset polttoainevuodot.

Aseta laite ja moottori suoraan tasoon välttääksesi mahdolliset öljy- ja polttoainevuodot. Kun moot-
tori on varmasti jäähtynyt ja kylmä, peitä/suojaa moottorisi pitääksesi pöly poissa moottorista. 
Kuuma moottori ja pakokaasujärjestelmä voivat sytyttää tai sulattaa peitteet. 

Täysin ilmatiivissuoja voi kerätä kosteutta ja aiheuttaa näin ruostetta ja korroosiota moottorille.

Käyttöönottaminen säilytyksestä
Tarkista moottori VALMISTELUT ENNEN KÄYTTÖÄ -kohdan mukaisesti. Mikäli joudut tankkaamaan 
moottoria, käytä ainoastaan tuoretta bensiiniä.

KULJETTAMINEN
Kuljeta moottoria ja siihen kytkettyä laitetta ainoastaan kun moottori on jäähtynyt. Kuuma moottori ja 
pakokaasujärjestelmä voivat aiheuttaa tulipalon tai niihin koskevien materiaalien sulamisen. Mootto-
ri tulee kuljettaa suorassa asennossa polttoaine- ja öljyvuotojen välttämiseksi. Sulje polttoainehana 
aina ennen laitteen liikuttamista. Varmista moottorin asianmukainen kiinnitys ennen kuljettamista 
ongelmat ja viat välttääksesi.
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Huolto-ohjelma

Joka käyttö-
kerralla

Ensimmäinen 
kuukausi

Joka 
6. kuukausi

Kerran
vuodessa

Moottorin öljytaso Tarkista
Moottoriöljy Vaihda Vaihda
Ilmansuodatin Tarkista
Sytytystulppa Puhdista Vaihda
Sylinteri Puhdista
Öljyvuodot Tarkista
Pultit ja kiinnitykset Tarkista
Polttoaineletkun kiristimet Tarkista

Joka käyttö-
kerralla

40 tunnin
välein

Moottorin öljytaso Tarkista
Moottoriöljy Vaihda
Ilmansuodatin Tarkista Vaihda
Sytytystulppa Vaihda
Sylinteri Tarkista Puhdista
Öljyvuodot Tarkista
Pultit ja kiinnitykset Tarkista
Polttoaineletkun kiristimet Tarkista

Normaalit käyttöolosuhteet ja -määrät (alle 40 tuntia vuodessa)

Vaativat käyttöolosuhteet ja -määrät (yli 40 tuntia vuodessa)

Asianmukainen huolto on erittäin tärkeää erityisesti,
kun moottoria käytetään paljon.

Takuu kattaa valmistus- ja/tai materiaalivirheistä johtuneet viat ja ongelmat. Takuu ei kata käyttäjän 
virheistä, moottorin virittämisestä, väärästä käytöstä tai normaalista kulumisesta johtuvia vikoja.
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Huoltopäiväkirja

Päivämäärä Suoritetut toimenpiteet Huoltopaikka
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Tekniset tiedot

Moottorin 
tyyppi

136 208 291 414

Nopeus (max) 3850 +/- 150 rpm 3850 +/- 150 rpm 3850 +/- 150 rpm 3850 +/- 150 rpm

Tyhjäkäynti-
nopeus

2150 +/- 50 rpm 2150 +/- 50 rpm 2150 +/- 50 rpm 2150 +/- 50 rpm

Puristussuhde 8.5:1 8.5:1 8.2:1 8:1

Iskutilavuus 136cc 208cc 291cc 414cc

Valurauta kaulus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Halkaisija ja 
iskunpituus

64mm x 42,5mm 70mm x 54mm 80mm x 58mm 90mm x 65mm

Polttoaine Bensiini Bensiini Bensiini Bensiini

Puristuksen 
vapautus

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Kuivapaino 14,1 kg 15 kg 21 kg 26 kg

Alhaisen öljy-
tason sammutus

Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Polttoainehana Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä


