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Dokumentin käsittelyä 
koskevat ohjeet
Ennen kuin käytät työkonetta, 
lue tämä käyttöohjekirja 
huolellisesti. Toimi siinä olevien 
ohjeiden mukaisesti ja säilytä 
käyttöohjekirja myöhempää 
tarvetta varten. Älä anna koskaan 
lasten tai henki-löiden, jotka eivät 
tunne käyttö-ohjeita, käyttää 
konetta.
Nämä ohjeet sisältävät 
turvallisuus-ohjeita, joiden 
tarkoituksena on
– kiinnittää huomio vaaroihin, joita 

voi aiheutua moottorin käytöstä,
– viitata loukkaantumisriskeihin,
– neuvoa, miten vältytään louk-

kaantumisriskeiltä tai miten 
ne minimoidaan.

Turvallisuusohjeet on merkitty 
seuraavasti:

! Vaara!
Tarkoittaa välittömästi uhkaavaa 
vaaraa. Ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä saattaa seurauksena 
olla kuolema tai vakavia 
loukkaantumisia.

Huom!
Tarkoittaa vaarallista tilannetta. 
Ohjeiden noudattamatta jättämi-
sestä saattaa aiheutua lievempiä 
vammoja tai esinevahinkoja.

Ohje
Merkitsee toimintaohjeita ja 
tärkeitä tietoja.

Moottorin rungossa 
olevat tiedot
Kuva 8
Nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä, 
kun tilaat varaosia tai tarvitset 
huoltomiehen apua. Merkitse kaikki 
moottoria koskevat tiedot sitä varten 
varattuun ruutuun (kuva 9).
Turvallisuusasiaa

Ohje
Jatkossa puhutaan yleisesti vain 
»koneesta«. Moottori voidaan 
asentaa erityyppisiin työkoneisiin.
! Räjähdys- ja tulipalovaara!

Bensiini ja bensiinihöyryt ovat erittäin 
helposti syttyviä ja räjähtäviä. Tuli-
palo tai räjähdys saattaa aiheuttaa 
pahoja palovammoja tai johtaa 
kuolemaan. Jos bensiiniä pääse 
iholle tai vaatteisiin, pese iho heti ja 
vaihda vaatteet.
– Kun lisäät polttoainetta, sammuta 

ensin moottori ja annan sen 
jäähtyä vähintään kaksi minuuttia 
ennen polttoainesäiliön korkin 
irrottamista.

– Täytä polttoaine tankkiin vain 
ulkona tai hyvin tuuletetussa 
tilassa.

– Käytä vain tarkoitukseen 
hyväksyttyjä polttoainesäiliöitä.

– Älä täytä kanisteria ajoneuvossa, 
vetokoneessa tai perävaunussa, 
jossa on muoviverhoilu. Aseta 
kanisteri ennen sen täyttämistä 
aina maahan ja riittävän kauas 
ajoneuvosta.

– Mikäli mahdollista, poista moottori-
käyttöiset koneet kuormaautosta 
tai perävaunusta ja lisää poltto-
ainetta vasta koneen ollessa 
maassa. Jollei se ole mahdollista, 
täytä polttoaine kanisterin avulla, 
älä koskaan suoraan tankkaus-
pisteen tankkausletkusta.

– Anna tankkauspistoolin levätä 
aina tukevasti polttoainesäiliön tai 
kanisterin täyttöaukon reunaa 
vasten, kunnes tankkaus on 
valmis. Älä käytä tankkauspisto-
olin lukitusvipua täytön aikana.

– Älä täytä tankkia liian täyteen. 
Täytä polttoainetta vain noin 
kahden senttimetrin päähän 
täyttöaukon alareunasta, jotta 
polttoaineen laajenemiselle jää 
riittävästi tilaa.

– Pidä polttoaine loitolla kipinöistä, 
avotulesta, varoitusvaloista, 
lämmön- ja muista syttymis-/
palavista lähteistä.

– Älä täytä koskaan polttoainetta 
suljetuissa tiloissa, koska tällöin 
saattaa muodostua räjähtäviä 
höyryjä.

– Tupakointi kielletty.
– Tarkista riittävän usein, että poltto-

aineletkut, polttoainesäiliö, säiliön 
korkki ja liitososat ovat moitteetto-
massa kunnossa ja ettei ole 
vuotoa. Vaihda osat tarvittaessa.

– Ennen moottorin käynnistämistä 
varmista, että sytytystulppa, 
äänenvaimennin  polttoainesäiliön 
korkki ja ilmanpuhdistin ovat 
paikoillaan.

– Älä käynnistä moottoria, jollei 
sytytystulppa ole kiinnitettynä.

– Anna mahdollisesti yliläikkyneen 
polttoaineen haihtua ennen 
moottorin käynnistämistä.

– Koneen käydessä varo kallista-
masta moottoria tai konetta niin, 
että polttoainetta valuu ulos.

– Älä sammuta moottoria 
rikastimella.

– Kuljeta konetta aina 
polttoainesäiliö tyhjänä.

– Älä säilytä bensiiniä tai koneita, 
joiden polttoainesäiliö on täynnä, 
lämmityslaitteiden, uunien, veden-
lämmittimien tai muiden varoitus-
valoilla tai muilla syttymislähteillä 
varustettujen laitteiden lähei-
syydessä, koska bensiinihöyryt 
saattavat syttyä tuleen niiden 
vaikutuksesta.

! Räjähdys- ja tulipalovaara!
Moottoria käynnistettäessä muo-
dostuu kipinöitä, jotka voivat sytyttää 
lähistöllä olevat syttymisherkät 
höyryt. Seurauksena saattaa olla 
räjähdys tai tulipalo.
– Älä käynnistä moottoria viallisten, 

kaasutoimisten laitteiden lähellä.
– Älä käytä apukäynnistyssprayta, 

koska sen höyryt saattavat syttyä 
tuleen.

! Häkämyrkytys!
Moottoreista vapautuu 
hiilimonoksidia (häkää), joka on 
hajuton ja väritön, myrkyllinen 
kaasu.
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Hiilimonoksidin hengittäminen 
saattaa aiheuttaa huimauksen 
tunnetta, tajunnan menetyksen 
ja johtaa jopa kuolemaan.
– Käynnistä moottori ja käytä sitä 

vain ulkona.
– Älä käynnistä moottoria tai käytä 

sitä suljetuissa tiloissa, vaikka 
ovet ja ikkunat olisivatkin auki.

! Loukkaantumisvaara!
Moottorin tahaton käynnistyminen 
saattaa aiheuttaa vakavia loukka-
antumisia, tulipalon tai sähköiskun.
– Aina ennen huoltotöitä, kuten 

esim. säätö- tai korjaustoimen-
piteitä, irrota sytytystulpan hattu 
tulpasta ja pidä loitolla sytytystul-
pasta.

– Käytä sytytyskipinän tarkasta-
miseen vain tarkoitukseen 
sopivaa kipinätesteriä.

– Älä tarkista sytytyskipinää syty-
tystulpan ollessa irrotettuna.

! Palovamman vaara! 
Tulipalovaara!

Käynnissä oleva moottori on 
kuuma. Moottorin osat, varsinkin 
äänen-vaimennin ovat erittäin 
kuumia. Niiden koskettaminen 
saattaa aiheuttaa vakavia 
palovammoja. 
Moottoriin kerääntyneet roskat 
kuten lehdet, ruoho, oksat tms. 
saattavat syttyä palamaan.
– Anna äänenvaimentimen, 

sylinterilohkon ja 
jäähdytysripojen jäähtyä, ennen 
kuin kosket niihin.

– Pidä lapset poissa kuumasta tai 
käynnissä olevasta moottorista.

– Poista äänenvaimentimen ja 
sylinterin lähelle kerääntyneet 
roskat tms.

! Sähköiskun vaara! 
Tulipalovaara!

Sytytyskipinät saattavat aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun.
! Loukkaantumisvaara!

Kädet, jalat, hiukset tai vaatteet 
voivat tarttua pyöriviin osiin. 
Seurauksena saattaa olla vakavia 
loukkaantumisia.
– Käytä konetta vain suojalait-

teiden ollessa paikoillaan.
– Pidä kädet ja jalat poissa 

pyörivistä osista.

– Suojaa hiukset ennen töiden 
aloittamista sopivin keinoin  
ja ota korut pois.

– Älä käytä liian väljiä vaatteita, 
alas riippuvia nyörejä tms., jotka 
voivat tarttua pyöriviin osiin.

! Loukkaantumisvaara!
Käynnistysnarun vetäytyessä 
nopeasti takaisin (esim. takapotku) 
naru voi vetäistä käden kohti 
moottoria nopeammin kuin käden 
ehtii irrottaa käynnistyskahvasta. 
Seurauksena voi olla loukkaantu-
misia.
– Käynnistettäessä moottori vedä 

käynnistyskahvasta ensin 
hitaasti, kunnes tuntuu vastusta. 
Vetäise narusta vasta sitten 
rivakalla vedolla.

– Poista kaikki esineet moottorin 
päältä ennen moottorin 
käynnistä-mistä.

– Välittömästi moottoriin liitettyjen 
osien kuten leikkuuterien, tuulet-
timen siiven, voimansiirron osien 
tms. tulee olla kunnolla kiinnitet-
tyinä.

! Loukkaantumisvaara! 
Konevaurioiden riski!

Moottorin tehdasasetuksia ei saa 
muuttaa.

Koneessa olevat tarrat
Moottoriin on kiinnitetty erilaisin 
tunnuskuvin varustettuja turva- ja 
varoitustarroja. Niiden selitykset:

Huom! 
Varoittaa vaarasta.

Lue käyttöohje ennen 
koneen 
käyttöönottoa!

Varo kuumia pintoja!

Varo myrkyllisiä 
höyryjä!

Bensiini on 
tulenarkaa!

Täytä lyijytöntä 
polttoainetta!

Pidä tarrat puhtaina, niin että ne 
ovat hyvin luettavissa.
Moottoritiedot
Vertaa kuva 1 ja konetta, jotta 
tiedät, missä sen eri käyttölaitteet 
ja osat sijaitsevat.
Kuva 1

1 Polttoainesäiliön korkki
2 Käynnistyskahva
3 Öljyn täyttötulppa/mittatikku
4 Öljyn tyhjennystulppa
5 Moottorin suojus
6 Ilmanpuhdistin
7 Primernuppi (riippuen 

mallista)
8 a) Sytytystulppa

b) Sytytystulpan hattu
9 Äänenvaimennin

Käyttöä koskevat ohjeet
Tarkastus ennen käyttöä
Öljysuositukset

Huom!
Kone toimitetaan ilman polttoainetta 
ja moottorin öljyä. Jos moottorissa 
ei ole riittävästi öljyä sitä 
käytettäessä, moottori saattaa 
vaurioitua pahasti.  Takuu ei kata 
tällaisia vaurioita.
 Täytä öljy moottoriin ennen 

sen käynnistämistä. 
Varo liikatäyttöä. 
Öljysäiliön tilavuus on noin 0,6 
litraa.

Käytä vain 4-tahti-öljyjä, joiden 
luokitus on SF / SG / SH / SJ 
tai korkeampi.
Valitse öljyn viskositeetti ulkoläm-
pötilasta riippuen seuraavan 
taulukon mukaisesti:

a) Yksiasteisen öljyn viskositeetti
b) Moniasteisen öljyn viskositeetti

!
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Normaali lämpötiloissa suositel-
laan käytettäväksi SAE 10W-30 
öljyä. Käytettäessä yksiasteista 
öljyä on valittava taulukosta 
käyttöalueen keskimääräistä 
lämpötilaa vastaava laatu.

Huom!
Käytettäessä huonompilaatuista 
öljyä tai 2-tahti-moottoreille tarkoi-
tettua öljyä moottorin käyttöikä 
lyhenee huomattavasti ja/tai 
moottori saattaa vaurioitua.
Öljymäärän tarkastus

Huom!
Kun tarkistat öljymäärän, aseta 
kone tasaiseen paikkaan ja 
sammuta moottori.
Kuva 2
 Irrota öljyntäyttötulppa (3) ja 

pyyhi mittatikku puhtaaksi. 
 Työnnä öljyn mittatikku täyttö-

aukkoon.
Tyyppi A: 
Kierrä kiinni neljänneskierrosta.
Tyyppi B:  
Työnnä paikoilleen, älä kierrä 
kiinni.

 Vedä mittatikku ulos ja tarkista 
öljy. Jos öljyä on liian vähän, lisää 
öljyä hitaasti mittatikun 
ylämerkkiin »max.« saakka. 

 Kierrä öljyn mittatikku kiinni 
ennen moottorin käynnistämistä.

Huom!
Vältä liikatäyttöä. Jos öljyä lisätään 
liikaa, moottori saattaa vaurioitua, 
savuttaa, käynnistys vaikeutuu, 
sytytystulppa karstoittuu tai öljy 
likaa ilmanpuhdistimen.
Polttoainesuositukset
! Vaara!

– Tietyissä olosuhteissa bensiini 
on erittäin syttymisherkkää 
ja räjähdysvaarallista.

– Lisää polttoainetta vain paikassa, 
jossa on hyvä ilmanvaihto, 
ja moottorin ollessa 
sammutettuna. Älä tupakoi 
tankkauspaikan läheisy-ydessä tai 
polttoaineiden säilyty-spaikassa ja 
muista sammuttaa kaikki 
sytytyslähteet.

– Älä täytä tankkiin liikaa bensiiniä 
(polttoainetta ei saa ulottua täyt-
töaukon alareunan yläpuolelle). 
Varmista tankkauksen jälkeen, 
että polttoainesäiliön korkki on 
kunnolla kiinni.

– Varo. ettei polttoainetta läiky sitä 
lisättäessä. Yliläikkynyt polttoaine 
tai bensiinihöyryt saattavat syttyä 
tuleen. Jos polttoainetta läikkyy yli, 
kuivaa alue ennen moottorin 
käynnistämistä.

– Vältä toistuvaa altistumista 
höyryille, pitempiaikaista 
ihokosketusta ja höyryjen 
hengittämistä.

! Moottorivaurioiden vaara!
– Älä sekoita polttoainetta öljyyn.
– Käytä vain puhdasta, tuoretta 

ja lyijytöntä polttoainetta.
– Käytä vain polttoainetta, jonka 

oktaaniluku on 87 tai korkeampi.
– Älä käytä polttoainetta, jonka 

luokitus on E85/E15.
– Pidä polttoainetta varalla vain 

sen verran, että sen voi käyttää 
30 päivän kuluessa.

– Varo, ettei polttoainesäiliöön 
pääse likaa, pölyä tai vettä.

Polttoainemäärän tarkastus
Huom!

Anna moottorin jäähtyä vähintään 
kaksi minuuttia ennen polttoaineen 
lisäämistä.
 Puhdista täyttöaukon ympärillä 

oleva alue ennen 
polttoainesäiliön korkin 
irrottamista ja tankkausta.

 Täytä polttoainetta säiliöön noin 
2 cm:n päähän täyttöaukon 
alareunasta, jotta säiliöön jää 
tilaa polttoaineen laajenemiselle.

Moottorin käynnistys
! Vaara!

Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista 
osista. Älä käytä apukäynnistys-
spraytä. Höyryt voivat syttyä 
tuleen.

! Vaara! 
Noudata kaikkia sen työkoneen 
käyttöohjeita, johon moottori 
on asennettu.

Ohjeita:
Joissakin malleissa
– ei ole rikastinta tai primernuppia:

Moottori säätyy automaattisesti 
oikein käynnistystä varten.

– ei ole kaasuvipua:
Kierrosnopeus säätyy 
automaattisesti. Moottori käy 
aina optimaalisella 
kierrosnopeudella.

Kuva 3
Alkuvalmistelut moottorin 
käynnistämiseksi
Moottorin ollessa kylmä:
 Käytä rikastinta (mikäli koneessa) 

– koneen mallista riippuen:
– työnnä rikastin (1) asentoon 

START/ /
tai
– vedä rikastin (2) ulos
tai
– Aseta kaasuvipu (3) asentoon 

.
tai
 Paina primernuppia (7, kuva 1; 

mikäli koneessa):
– yli 10 °C lämpötiloissa: 

paina 1–3x
– alle 10 °C lämpötiloissa: 

paina 3–5x

Ohjeita:
– Peitä painettaessa primernupin 

huohotinreikä sormella.
– Jos moottori ei käynnisty, 

paina primernuppia vielä kerran.
Moottorin ollessa lämmin:
 Aseta kaasuvipu (3; mikäli 

koneessa) asentoon MAX/ .

Ohje
Vaikka moottori on lämmin, 
saattaa joskus olla tarpeen 
– käyttää rikastinta (mikäli 

koneessa)
tai
– painaa kerran primernuppia 

(mikäli koneessa).
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Käynnistys 
käsikäynnistimellä
 Seiso koneen takana, paina 

turvakahva (4; mikäli koneessa) 
alas ja pidä se painettuna 
työntöaisaa vasten.

 Vedä kevyesti 
käynnistyskahvasta (5), kunnes 
tuntuu selvää vastusta. Vetäise 
sitten kahvasta nopealla ja 
rivakalla vedolla, näin vältyt 
takapotkulta ja moottori 
käynnistyy. Toista tarvittaessa.

Huom!
Älä päästä käynnistysnarua 
kelautumaan nopeasti takaisin. 
Anna sen palautua paikoilleen 
hitaasti käynnistinvaurioiden 
välttämiseksi.
Käynnistys sähkökäynnisti-
mellä (konemallista riippuen)
 Irrota akkulaturi sähköverkosta 

ja koneesta.
 Seiso koneen takana, paina 

turvakahva (4; mikäli koneessa) 
alas ja pidä se painettuna 
työntöaisaa vasten.

 Käännä avain kytkinpaneelissa 
(6) oikealle ja pidä se tässä 
asennossa, kunnes moottori 
käynnistyy. 
– Käynnistys saa kestää 

enintään 5 sekuntia.
– Odota ennen seuraavaa 

yritystä 20 sekuntia.

Moottorin käynnistyttyä
 Aseta rikastin (mikäli koneessa) 

asentoon RUN/ /  tai 
työnnä se takaisin moottorin 
käynnistyttyä, ts. heti kun 
moottori on lämmennyt.

 Aseta kaasuvipu (mikäli 
koneessa) haluamaasi 
asentoon:

= korkea moottorin 
kierrosluku

= alhainen moottorin 
kierrosluku

Moottorin sammutus
Kuva 3
 Päästä turvakahva (mikäli 

koneessa) irti.
tai
 Aseta kaasuvipu (mikäli 

koneessa) asentoon STOP/ .

Ohje
Irrota virta-avain (mikäli koneessa), 
kun sammutat koneen tai poistut 
sen luota.

Huolto/puhdistus

! Vaara!
Sammuta moottori ja anna sen 
jäähtyä ennen kaikkia huoltotöitä 
ja puhdistusta. Irrota aina sytytys-
tulpan hattu tulpasta tahattoman 
käynnistymisen välttämiseksi.

Huom!
– Moottori on säädetty tehtaalla 

optimaalisesti moottorin tehon 
ja kulutuksen suhteen. 
Tehdasasetukset saa muuttaa 
ainoastaan valmistaja tai 
valtuutettu huoltomies.

– Jos moottoria on kallistettava 
koneen kuljettamista, tarkastusta 
tai ruohosilpun poistamista 
varten, niin kallista aina 
sytytystulppa ylöspäin, jottei 
polttoaine tai öljy vaurioita 
moottoria.

– Varaosien tulee täyttää 
valmistajan niille ilmoittamat 
vaatimukset.

– Käytä tämän takia ainoastaan 
alkuperäisiä varaosia tai 
valmistajan hyväksynnän 
saaneita varaosia. Jätä 
korjaukset aina valtuutetun 
korjaamon suoritettavaksi.

Jotta moottorin teho säilyy hyvänä, 
ovat määrävälein suoritettavat 
tarkastukset ja säätötoimet 
välttämättömiä. Määräaikaishuolto 
takaa moottorin säilymisen pitkään 
hyväkuntoisena. 
Vaadittavat huoltovälit ja -työt on 
ilmoitettu seuraavassa taulukossa. 
Käyttötuntien tai muiden aikatietojen 
perusteella määräytyviä 
huoltovälejä tulee noudattaa. 
Käyttöolosuhteiden ollessa 
ankarammat on huolto suoritettava 
useammin.
Jätä kone käyttökauden lopuksi 
valtuutetun korjaamon 
tarkistettavaksi.

Huoltosuunnitelma

Huoltotyö

ensimmäisten 
5 käyttötunni

n jälkeen

aina ennen 
käyttöä tai 
5 tunnin 
välein

kerran 
käyttökaudess
a tai 25 tunnin 

välein

kerran 
käyttökaudess
a tai 50 tunnin 

välein

kerran 
käyttökaudess

a tai 
100 tunnin 

välein
Puhdista moottorin suojus 

Tarkista moottoriöljy 

Vaihda moottoriöljy  1) 

Tarkista ilmanpuhdistin 

Huolla ilmanpuhdistin 2)
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Öljyn tarkastus
 Tarkista öljymäärä aina ennen 

moottorin käynnistystä.
 Varmista, että öljyä on aina 

riittävästi. Katso »Öljymäärän 
tarkastus«.

Öljynvaihto
! Vaara!

Toistuva tai pitempiaikainen 
altistuminen vanhalle moottoriöl-
jylle saattaa aiheuttaa ihosyöpää. 
Tosin tämä on epätodennäköistä 
niin kauan kuin jäteöljyä ei jouduta 
käsittelemään päivittäin. Tästä 
huolimatta on suositeltavaa pestä 
kädet huolellisesti saippualla ja 
vedellä mahdollisimman pian 
jäteöljyn käsittelyn jälkeen.

Huom!
Laske öljy pois moottorin ollessa 
vielä lämmin, muttei kuuma 
(öljy valuu tällöin nopeammin 
ja paremmin ulos).
Kuva 4
 Irrota öljyntäyttötulppa (3).
 Valuta öljy tarkoitukseen 

sopivaan talteenottoastiaan:
– avaamalla öljyntyhjennys-

tulppa (4), 
tai
– kallistamalla konetta sivulle 

(ilmanpuhdistimen puoli 
ylöspäin).

! Vaara!
Ennen koneen kallistamista öljyn 
poistoa varten anna moottorin 
käydä, kunnes polttoainesäiliö 
on tyhjä.
 Kierrä tyhjennystulppa takaisin 

paikoilleen (jos irrotit sen) ja 
kiristä kiinni.

 Täytä suosituksen mukainen öljy 
ja tarkista öljymäärä.

 Kiinnitä öljyntäyttötulppa.

Ohje
Toimita vanha öljy hävitettäväksi 
voimassa olevien ympäristö-
määräysten mukaisesti. Suositus: 
toimita vanha öljy tiiviissä säiliössä 
jäteöljyn keräyspisteeseen. Öljyä ei 
saa hävittää sekajätteiden mukana 
tai kaataa maahan, jolloin se valuu 
maaperään.

Ilmanpuhdistimen huolto
Likainen ilmanpuhdistin jarruttaa 
ilman kulkua kaasuttimeen. 
Kaasuttimen moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi tulee 
ilmanpuhdistin puhdistaa 
säännöllisin välein. Erittäin pölyiset 
käyttöolosuhteet edellyttävät 
lyhyempiä huoltovälejä.

! Vaara!
Älä puhdista ilmanpuhdistinta 
bensiinillä tai liuottimilla, joiden 
leimahduspiste on alhainen. 
Tulipalo- ja räjähdysvaara.

Huom!
Älä käytä moottoria ilman ilman-
puhdistinta. Moottori saattaa 
vaurioitua tai kuluminen lisääntyy.
Mallit, joissa ei ole 
primernuppia:
Kuva 5a
 Irrota siipimutteri ja poista 

ilmanpuhdistimen kansi. Poista 
suodattimet ja irrota ne 
toisistaan. Tarkista huolellisesti, 
ettei niissä ole reikiä tai repeämiä 
ja vaihda viallisten tilalle uudet.

 Vaahtomuovisuodatin (1):
Puhdista suodatin vedellä, johon 
on lisätty tavallista 
kotitaloudessa käytettävää 
pesuainetta, huuhtele 
huolellisesti. Tai pese suodatin 
syttymättömällä liuottimella tai 
liuottimella, jonka leimahduspiste 
on korkea. Anna suodattimen 
kuivua riittävän kauan.

 Paperisuodatin (2):
Poista pöly paperisuodattimesta 
kopauttamalla sitä monta kertaa 
kovaa pintaa vasten, tai puhalla 
epäpuhtaudet pois paineilmalla 
sisäkautta suodattimen läpi. Älä 
koskaan yritä poistaa likaa 
harjaamalla; tällöin lika kiinnittyy 
vain tiukemmin kuituihin. 
Vaihda paperisuodatin, 
kun se on liian likainen.

 Kiinnitä suodattimet takaisin 
ja asenna kansi paikoilleen.

Mallit, joissa on primernuppi:
Kuva 5b
 Paina ilmanpuhdistimen kanteen 

(4) merkittyä kohtaa (3) ja irrota 
kansi.

 Puhdista suodatin (5), vaihda 
tilalle uusi, jos se on vioittunut.
Puhdista suodatin vedellä, johon 
on lisätty tavallista kotitalou-
dessa käytettävää pesuainetta, 
huuhtele huolellisesti. Tai pese 
suodatin syttymättömällä 
liuottimella tai liuottimella, jonka 
leimahduspiste on korkea. Anna 
suodattimen kuivua riittävän 
kauan. Aseta suodatin 
puhtaaseen moottoriöljyyn, anna 
öljyn imeytyä suodattimeen ja 
purista lopuksi liika öljy pois.

Tarkista sytytystulppa 

Huolla sytytystulppa 

Vaihda polttoainesuodatin 

Puhdista äänenvaimentimen alue 

1) Kovassa kuormituksessa tai käyttöympäristön lämpötilan ollessa korkea.
2) Puhdista useammin käytettäessä likaisessa ympäristössä.

Huoltotyö

ensimmäisten 
5 käyttötunni

n jälkeen

aina ennen 
käyttöä tai 
5 tunnin 
välein

kerran 
käyttökaudess
a tai 25 tunnin 

välein

kerran 
käyttökaudess
a tai 50 tunnin 

välein

kerran 
käyttökaudess

a tai 
100 tunnin 

välein



Suomi Moottorin käyttöohjekirja

80

Käynnistettäessä moottori 
seuraavan kerran se savuttaa 
hetken aikaa, jos vaahtosuodat-
timeen on jäänyt liikaa öljyä.

 Kiinnitä suodattimet takaisin 
ja asenna kansi paikoilleen.

Sytytystulpan huolto
! Vaara!

Anna moottorin jäähtyä. Älä 
tarkista sytytyskipinää sytytystul-
pan ollessa irrotettuna. Älä 
käynnistä moottoria sytytystulpan 
ollessa irrotettuna.
Jotta moottori käy kunnolla, tulee 
sytytystulpan kärkivälin olla 
säädetty oikein ja elektrodien 
puhtaita.
Kuva 6
 Irrota sytytystulpan hattu (1) ja 

kierrä sytytystulppa (2) irti tulppa-
avaimella.

 Tarkista sytytystulppa 
silmämäärin. Vaihda tulppa, 
jos se on selvästi kulunut tai eriste 
vaurioitunut. 

 Jos käytät tulppaa uudelleen, 
harjaa se puhtaaksi teräsharjalla.

 Tarkista kärkiväli rakotulkilla. 
Korjaa kärkiväli tarvittaessa 
taivuttamalla hieman elektrodia. 
Kärkivälin tulee olla välillä 0,70 ja 
0,80 mm (kuva 7).

 Tarkista sytytystulpan tiivisteren-
kaan kunto, kierrä sitten sytytys-
tulppa käsin kiinni kierteiden 
vioittumisen välttämiseksi.

 Kun tulppa on käsikireydellä, 
kiristä se tulppa-avaimella.

Huom!
Älä kiristä sytytystulppaa liian 
tiukkaan. Noudata seuraavia 
ohjeita tulppa-avaimella 
kiristettäessä:
– kiristä uutta tulppaa korkeintaan 

1/2 kierrosta
– kiristä käytettyä tulppaa 

korkeintaan 1/8 – 1/4 kierrosta.
Väärin kiristetty tulppa voi lämmetä 
liikaa ja vaurioittaa moottorin.

Polttoainesuodattimen 
huolto
Jätä nämä huoltotyöt valtuutetun 
huoltokorjaamon suoritettavaksi 
huoltosuunnitelman mukaisesti.

Moottorin puhdistus
Jos moottori on ollut käytössä 
ennen puhdistusta, anna sen 
jäähtyä vähintään tunnin verran. 
Poista moottorista säännöllisin 
välein siihen kerääntynyt lika 
ja ruohosilppu. Puhdista 
sormisuoja ja äänenvaimentimen 
alue.  
Käytä harjaa tai paineilmaa.

Huom!
Älä puhdista moottoria vedellä 
suihkuttamalla, polttoaineeseen 
voi päästä epäpuhtauksia. 
Puutarhaletkusta tai 
painepesurista tulevaa vettä 
saattaa päästä myös 
ilmanpuhdistimeen tai pakoauk-
koon, jolloin moottori voi vaurioitua.

! Vaara!
Äänenvaimentimeen kerääntynyt 
lika saattaa syttyä palamaan. 
Tarkista aina ennen käyttöä sen 
alue ja puhdista.

Varastointitoimen 
piteet

Ohje
Varastointiajan ollessa yli 30 päivää 
voit lisätä polttoaineeseen sen 
säilyvyyttä parantavaa lisäainetta 
(stabilisaattoria). Käänny 
myyjäliikkeen tai lähimmän 
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
Kun moottori on käyttämättä yli 30 
päivää, tyhjennä polttoaine 
polttoainesäiliöstä, jottei 
polttoainejärjestelmään ja 
kaasuttimeen pääse muodostumaan 
kerrostumia.
 Käytä moottoria, kunnes 

polttoainesäiliössä ei ole enää 
polttoainetta ja moottori 
sammuu.

 Vaihda öljy. Katso »Öljynvaihto«.
 Irrota sytytystulppa ja kaada 

15 ml moottoriöljyä sylinteriin. 
Kiinnitä sytytystulppa ja vedä 
hitaasti käynnistyskahvasta, 
jotta öljy leviää tasaisesti.

 Poista ruoho ja lika moottorista, 
moottorin suojuksen alta ja 
äänenvaimentimesta. 

 Levitä maalia kohtiin, joista se 
on lähtemässä, ja voitele 
kevyesti öljyllä ruosteelle alttiit 
alueet.

 Säilytä moottoria puhtaassa ja 
kuivassa paikassa, jossa on hyvä 
ilmanvaihto. Älä säilytä laitteiden, 
joissa on avoliekki tai varoitusvalo, 
esim. lämmityslaitteiden, veden-
lämmittimien tai kuivausrumpujen 
läheisyydessä.  
Vältä myös tiloja, joihin on 
sijoitettu kipinöitä synnyttävä 
sähkömoottori tai sähkötyökaluja.

 Mikäli mahdollista, vältä myös 
varastointitiloja, joiden ilmankos-
teus on korkea, koska se edistää 
ruosteen muodostumista ja 
korroosiota.

 Säilytä konetta tasaisessa 
paikassa. Jos kone on kallellaan, 
polttoainetta tai öljyä voi valua 
ulos.

Toimenpiteet pitemmän 
varastointiajan jälkeen
 Tarkista moottori kuten 

kohdassa »Tarkastus ennen 
käyttöä« neuvotaan.

 Täytä polttoainesäiliö tuoreella 
bensiinillä, jos säiliö tyhjennettiin 
ennen varastointia. 
Jos tankkaamiseen käytettävä 
bensiini on bensiinikanisterissa, 
varmista että se on tuoretta.

 Jos sylinteri öljyttiin varastoinnin 
ajaksi, moottori savuttaa 
seuraavan kerran 
käynnistettäessä.  
Tämä on aivan normaalia.

Takuu
Takuu kattaa materiaali- ja 
valmistevikojen osalta varaosat ja 
työn. Takuuaika on ostopäivästä 
lukien: 2 vuotta. 
Takuu ei korvaa, jos vika on 
aiheutunut virheellisestä käytöstä 
tai huollosta.  
Takuutapauksissa on otettava 
yhteys myyjäliikkeeseen tai 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  
Takuutapauksissa on otettava 
yhteys myyjäliikkeeseen tai 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Vianetsintä

Vika Mahdolliset syyt Toimenpide
Moottori ei käynnisty. Turvakahva ei ole painettuna. Paina turvakahva (mikäli koneessa) 

työntöaisaa vasten.
Tankissa ei ole polttoainetta. Täytä tankki puhtaalla, tuoreella 

ja lyijyttämällä polttoaineella.
Vanhaa polttoainetta. Laske vanha polttoaine ulkona sopivaan 

astiaan. Täytä tankki puhtaalla, tuoreella 
ja lyijyttämällä polttoaineella.

Moottori on kylmä, rikastinta/primer-
nuppia (mikäli koneessa) ei ole 
käytetty.

Käytä rikastinta/primernuppia.

Kaasuvipu ei ole asennossa »START« 
tai maksimi kierrosluvun kohdalla.

Aseta kaasuvipu asentoon »START« – 
maksimi kierrosluvun kohdalle.

Sytytystulpan hattu ei ole paikallaan. Kiinnitä sytytystulpan hattu tulppaan.
Sytytystulppa on likainen tai viallinen. Puhdista sytytystulppa.

Korjaa kärkiväli tai vaihda sytytystulppa.
Bensiiniletku on tukossa. Puhdista bensiiniletku *).

Moottori käy epätasai-
sesti (katkonaisesti).

Käytetty rikastinta (mikäli koneessa). Paina rikastinvipu takaisin.
Sytytystulpan hattu on höllässä. Kiinnitä sytytystulpan hattu kunnolla 

tulppaan.
Vanhaa polttoainetta.
Vettä tai likaa polttoainejärjestelmässä.

Laske vanha polttoaine ulkona sopivaan 
astiaan. Täytä tankki puhtaalla, tuoreella 
ja lyijyttämällä polttoaineella.

Polttoainesäiliön korkin huohotinaukko 
tukossa.

Puhdista säiliön korkki.

Ilmanpuhdistin likainen. Puhdista ilmanpuhdistin.
Sytytystulppa kulunut, viallinen tai liian 
suuri kärkiväli.

Korjaa kärkiväli tai vaihda sytytystulppa.

Moottori 
ylikuumentunut.

Liian vähän moottoriöljyä. Lisää vastaava määrä öljyä 
kampikammioon.

Ilmaa ei pääse kunnolla 
jäähdytysjärjestelmään.

Poista ruohosilppu ja epäpuhtaudet 
moottorin jäähdytysripojen alueelta 
ja puhaltimen rungosta.

Moottori pätkii korkeilla 
kierrosluvuilla.

Kärkiväli liian pieni. Irrota sytytystulppa ja korjaa kärkiväli.

Ohje
Mikäli muut kuin edellä ilmoitetut korjaukset ovat tarpeen, käänny lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.

*) Nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu korjaamo




