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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 
henkilöiden, jotka eivät tunne 
käyttöohjeita, käyttää konetta.
Nämä ohjeet sisältävät 
turvallisuusohjeita, joiden 
tarkoituksena on
– kiinnittää huomio vaaroihin, joita 

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

antumisriskeiltä tai miten ne mini-
moidaan.

Turvallisuusohjeet on merkitty 
seuraavasti:

s~~ê~>
q~êâçáíí~~=î®äáíí∏ã®ëíá=ìÜâ~~î~~=
î~~ê~~K=lÜàÉáÇÉå=åçìÇ~íí~ã~íí~=
à®íí®ãáëÉëí®=ë~~íí~~=ëÉìê~ìâëÉå~=
çää~=âìçäÉã~=í~á=î~â~îá~=äçìââ~~åíìJ
ãáëá~K

eìçã>
q~êâçáíí~~=î~~ê~ääáëí~=íáä~ååÉíí~K=
lÜàÉáÇÉå=åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®J
ãáëÉëí®=ë~~íí~~=~áÜÉìíì~=äáÉîÉãéá®=
î~ããçà~=í~á=ÉëáåÉî~Üáåâçà~K

Ohje
Merkitsee toimintaohjeita ja tärkeitä 
tietoja.

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

Turvallisuusasiaa

Ohje
Jatkossa puhutaan yleisesti vain 
»koneesta«. Moottori voidaan 
asentaa erityyppisiin työkoneisiin.

o®à®ÜÇóëJ=à~=
íìäáé~äçî~~ê~>

_Éåëááåá=à~=ÄÉåëááåáÜ∏óêóí=çî~í=Éêáíí®áå=
ÜÉäéçëíá=ëóííóîá®=à~=ê®à®Üí®îá®K=
qìäáé~äç=í~á=ê®à®ÜÇóë=ë~~íí~~=~áÜÉìíJ
í~~=é~Üçà~=é~äçî~ããçà~=í~á=àçÜí~~=
âìçäÉã~~åK=gçë=ÄÉåëááåá®=é®®ëÉ=
áÜçääÉ=í~á=î~~ííÉáëááåI=éÉëÉ=áÜç=ÜÉíá=
à~ î~áÜÇ~=î~~ííÉÉíK
Ó hìå=äáë®®í=éçäííç~áåÉíí~I=ë~ããìí~=
Éåëáå=ãççííçêá=à~=~åå~å=ëÉå=
à®®Üíó®=î®Üáåí®®å=â~âëá=ãáåììííá~=
ÉååÉå=éçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêâáå=
áêêçíí~ãáëí~K

Ó q®óí®=éçäííç~áåÉ=í~åââááå=î~áå=
ìäâçå~=í~á=Üóîáå=íììäÉíÉíìëë~=
íáä~ëë~K

Ó h®óí®=î~áå=í~êâçáíìâëÉÉå=
Üóî®âëóííóà®=éçäííç~áåÉë®áäá∏áí®K

Ó ûä®=í®óí®=â~åáëíÉêá~=~àçåÉìîçëë~I=
îÉíçâçåÉÉëë~=í~á=éÉê®î~ìåìëë~I=
àçëë~=çå=ãìçîáîÉêÜçáäìK=
^ëÉí~ â~åáëíÉêá=ÉååÉå=ëÉå=í®óíí®J
ãáëí®=~áå~=ã~~Ü~å=à~=êááíí®î®å=
â~ì~ë=~àçåÉìîçëí~K

Ó jáâ®äá=ã~ÜÇçääáëí~I=éçáëí~=
ãççííçêáâ®óíí∏áëÉí=âçåÉÉí=
âìçêã~J~ìíçëí~=í~á=éÉê®î~ìåìëí~=
à~=äáë®®=éçäííç~áåÉíí~=î~ëí~=âçåÉÉå=
çääÉëë~=ã~~ëë~K=
gçääÉá=ëÉ=çäÉ=ã~ÜÇçääáëí~I=í®óí®=
éçäííç~áåÉ=â~åáëíÉêáå=~îìää~I=®ä®=
âçëâ~~å=ëìçê~~å=í~åââ~ìëéáëíÉÉå=
í~åââ~ìëäÉíâìëí~K

Ó ^åå~=í~åââ~ìëéáëíççäáå=äÉî®í®=
~áå~ íìâÉî~ëíá=éçäííç~áåÉë®áäá∏å=
í~á â~åáëíÉêáå=í®óíí∏~ìâçå=êÉìå~~=
î~ëíÉåI=âìååÉë=í~åââ~ìë=çå=
î~äãáëK=ûä®=â®óí®=í~åââ~ìëJ
éáëíççäáå=äìâáíìëîáéì~=í®óí∏å=
~áâ~å~K

Ó ûä®=í®óí®=í~åââá~=äáá~å=í®óíÉÉåK=
q®óí®=éçäííç~áåÉíí~=î~áå=åçáå=
â~ÜÇÉå=ëÉåííáãÉíêáå=é®®Ü®å=
í®óíí∏~ìâçå=~ä~êÉìå~ëí~I=àçíí~=
éçäííç~áåÉÉå=ä~~àÉåÉãáëÉääÉ=à®®=
êááíí®î®ëíá=íáä~~K

Ó máÇ®=éçäííç~áåÉ=äçáíçää~=âáéáå∏áëí®I=
~îçíìäÉëí~I=î~êçáíìëî~äçáëí~I=
ä®ãã∏åJ=à~=ãìáëí~=ëóííóãáëJL
é~ä~îáëí~=ä®ÜíÉáëí®K

Ó ûä®=í®óí®=âçëâ~~å=éçäííç~áåÉíí~=
ëìäàÉíìáëë~=íáäçáëë~I=âçëâ~=í®ää∏áå=
ë~~íí~~=ãìçÇçëíì~=ê®à®Üí®îá®=
Ü∏óêóà®K

Ó qìé~âçáåíá=âáÉääÉííóK
Ó q~êâáëí~=êááíí®î®å=ìëÉáåI=Éíí®=
éçäííç~áåÉäÉíâìíI=éçäííç~áåÉë®áäá∏I=
ë®áäá∏å=âçêââá=à~=äááíçëçë~í=çî~í=
ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~=
à~=ÉííÉá=çäÉ=îìçíç~K=
s~áÜÇ~=çë~í=í~êîáíí~Éëë~K

Ó bååÉå=ãççííçêáå=â®óååáëí®ãáëí®=
î~êãáëí~I=Éíí®=ëóíóíóëíìäéé~I=
®®åÉåî~áãÉååáå=éçäííç~áåÉë®áäá∏å=
âçêââá=à~=áäã~åéìÜÇáëíáå=çî~í=
é~áâçáää~~åK

Ó ûä®=â®óååáëí®=ãççííçêá~I=àçääÉá=
ëóíóíóëíìäéé~=çäÉ=âááååáíÉííóå®K

Ó ^åå~=ã~ÜÇçääáëÉëíá=óäáä®áââóåÉÉå=
éçäííç~áåÉÉå=Ü~áÜíì~=ÉååÉå=
ãççííçêáå=â®óååáëí®ãáëí®K

Ó hçåÉÉå=â®óÇÉëë®=î~êç=â~ääáëí~J
ã~ëí~=ãççííçêá~=í~á=âçåÉíí~=åááåI=
Éíí®=éçäííç~áåÉíí~=î~äìì=ìäçëK

Ó ûä®=ë~ããìí~=ãççííçêá~=êáâ~ëíáJ
ãÉää~K

Ó hìäàÉí~=âçåÉíí~=~áå~=éçäííç~áåÉJ
ë®áäá∏=íóÜà®å®K

Ó ûä®=ë®áäóí®=ÄÉåëááåá®=í~á=âçåÉáí~I=
àçáÇÉå=éçäííç~áåÉë®áäá∏=çå=í®óåå®I=
ä®ããáíóëä~áííÉáÇÉåI=ììåáÉåI=îÉÇÉåJ
ä®ããáííáãáÉå=í~á=ãìáÇÉå=î~êçáíìëJ
î~äçáää~=í~á=ãìáää~=ëóííóãáëä®ÜíÉáää®=
î~êìëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=ä®ÜÉáëóóJ
ÇÉëë®I=âçëâ~=ÄÉåëááåáÜ∏óêóí=
ë~~íí~î~í=ëóííó®=íìäÉÉå=åááÇÉå=
î~áâìíìâëÉëí~K
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o®à®ÜÇóëJ=à~=
íìäáé~äçî~~ê~>

jççííçêá~=â®óååáëíÉíí®Éëë®=ãìçJ
Ççëíìì=âáéáå∏áí®I=àçíâ~=îçáî~í=ëóíóíí®®=
ä®Üáëí∏ää®=çäÉî~í=ëóííóãáëÜÉêâ®í=
Ü∏óêóíK=pÉìê~ìâëÉå~=ë~~íí~~=çää~=
ê®à®ÜÇóë=í~á=íìäáé~äçK
Ó ûä®=â®óååáëí®=ãççííçêá~=îá~ääáëíÉåI=
â~~ëìíçáãáëíÉå=ä~áííÉáÇÉå=ä®ÜÉää®K

Ó ûä®=â®óí®=~éìâ®óååáëíóëëéê~óí~I=
âçëâ~=ëÉå=Ü∏óêóí=ë~~íí~î~í=ëóííó®=
íìäÉÉåK

e®â®ãóêâóíóë>
jççííçêÉáëí~=î~é~ìíìì=ÜááäáãçåçâJ
ëáÇá~=EÜ®â®®FI=àçâ~=çå=Ü~àìíçå=
à~ î®êáí∏åI=ãóêâóääáåÉå=â~~ëìK=
eááäáãçåçâëáÇáå=ÜÉåÖáíí®ãáåÉå=
ë~~íí~~=~áÜÉìíí~~=Üìáã~ìâëÉå=
íìååÉíí~I=í~àìåå~å=ãÉåÉíóâëÉå=
à~ àçÜí~~=àçé~=âìçäÉã~~åK
Ó h®óååáëí®=ãççííçêá=à~=â®óí®=ëáí®=
î~áå=ìäâçå~K

Ó ûä®=â®óååáëí®=ãççííçêá~=í~á=â®óí®=
ëáí®=ëìäàÉíìáëë~=íáäçáëë~I=î~áââ~=çîÉí=
à~=áââìå~í=çäáëáî~íâáå=~ìâáK

içìââ~~åíìãáëî~~ê~>
jççííçêáå=í~Ü~íçå=â®óååáëíóãáåÉå=
ë~~íí~~=~áÜÉìíí~~=î~â~îá~=äçìââ~J
~åíìãáëá~I=íìäáé~äçå=í~á=ë®Üâ∏áëâìåK
Ó ^áå~=ÉååÉå=Üìçäíçí∏áí®I=âìíÉå=
ÉëáãK=ë®®í∏J=í~á=âçêà~ìëíçáãÉåJ
éáíÉáí®I=áêêçí~=ëóíóíóëíìäé~å=Ü~ííì=
íìäé~ëí~=à~=éáÇ®=äçáíçää~=ëóíóíóëJ
íìäé~ëí~K

Ó h®óí®=ëóíóíóëâáéáå®å=í~êâ~ëí~J
ãáëÉÉå=î~áå=í~êâçáíìâëÉÉå=ëçéáî~~=
âáéáå®íÉëíÉêá®K

Ó ûä®=í~êâáëí~=ëóíóíóëâáéáå®®=
ëóíóíóëíìäé~å=çääÉëë~=áêêçíÉííìå~K

m~äçî~ãã~å=î~~ê~>=
qìäáé~äçî~~ê~>

h®óååáëë®=çäÉî~=ãççííçêá=çå=âììã~K=
jççííçêáå=çë~íI=î~êëáåâáå=®®åÉåî~áJ
ãÉååáå=çî~í=Éêáíí®áå=âììãá~K=
kááÇÉå âçëâÉíí~ãáåÉå=ë~~íí~~=
~áÜÉìíí~~=î~â~îá~=é~äçî~ããçà~K=
jççííçêááå=âÉê®®åíóåÉÉí=êçëâ~í=âìíÉå=
äÉÜÇÉíI=êìçÜçI=çâë~í=íãëK=ë~~íí~î~í=
ëóííó®=é~ä~ã~~åK
Ó ^åå~=®®åÉåî~áãÉåíáãÉåI=
ëóäáåíÉêáäçÜâçå=à~=à®®ÜÇóíóëêáéçàÉå=
à®®Üíó®I=ÉååÉå=âìáå=âçëâÉí=åááÜáåK

Ó máÇ®=ä~éëÉí=éçáëë~=âììã~ëí~=í~á=
â®óååáëë®=çäÉî~ëí~=ãççííçêáëí~K

Ó mçáëí~=®®åÉåî~áãÉåíáãÉå=à~=
ëóäáåíÉêáå=ä®ÜÉääÉ=âÉê®®åíóåÉÉí=
êçëâ~í=íãëK

p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>=
qìäáé~äçî~~ê~>

póíóíóëâáéáå®í=ë~~íí~î~í=~áÜÉìíí~~=
íìäáé~äçå=í~á=ë®Üâ∏áëâìåK

içìââ~~åíìãáëî~~ê~>
h®ÇÉíI=à~ä~íI=ÜáìâëÉí=í~á=î~~ííÉÉí=
îçáî~í=í~êííì~=éó∏êáîááå=çëááåK=
pÉìê~ìâëÉå~=ë~~íí~~=çää~=î~â~îá~=
äçìââ~~åíìãáëá~K
Ó h®óí®=âçåÉíí~=î~áå=ëìçà~ä~áííÉáÇÉå=
çääÉëë~=é~áâçáää~~åK

Ó máÇ®=â®ÇÉí=à~=à~ä~í=éçáëë~=éó∏êáJ
îáëí®=çëáëí~K

Ó pìçà~~=ÜáìâëÉí=ÉååÉå=í∏áÇÉå=
~äçáíí~ãáëí~=ëçéáîáå=âÉáåçáå=à~=çí~=
âçêìí=éçáëK

Ó ûä®=â®óí®=äáá~å=î®äàá®=î~~ííÉáí~I=~ä~ë=
êááééìîá~=åó∏êÉà®=íãëKI=àçíâ~=îçáî~í=
í~êííì~=éó∏êáîááå=çëááåK

içìââ~~åíìãáëî~~ê~>
h®óååáëíóëå~êìå=îÉí®óíóÉëë®=
åçéÉ~ëíá=í~â~áëáå=EÉëáãK=í~â~éçíâìF=
å~êì=îçá=îÉí®áëí®=â®ÇÉå=âçÜíá=
ãççííçêá~=åçéÉ~ããáå=âìáå=â®ÇÉå=
ÉÜíáá=áêêçíí~~=â®óååáëíóëâ~Üî~ëí~K=
pÉìê~ìâëÉå~=îçá=çää~=äçìââ~~åíìJ
ãáëá~K
Ó h®óååáëíÉíí®Éëë®=ãççííçêá=îÉÇ®=
â®óååáëíóëâ~Üî~ëí~=Éåëáå=Üáí~~ëíáI=
âìååÉë=íìåíìì=î~ëíìëí~K=
sÉí®áëÉ å~êìëí~=î~ëí~=ëáííÉå=
êáî~â~ää~=îÉÇçää~K

Ó mçáëí~=â~áââá=ÉëáåÉÉí=ãççííçêáå=
é®®äí®=ÉååÉå=ãççííçêáå=
â®óååáëí®ãáëí®K

Ó s®äáíí∏ã®ëíá=ãççííçêááå=äááíÉííóàÉå=
çëáÉå=âìíÉå=äÉáââììíÉêáÉåI=
íììäÉííáãÉå=ëááîÉåI=îçáã~åëááêêçå=
çëáÉå=íãëK=íìäÉÉ=çää~=âìååçää~=
âááååáíÉííóáå®K

içìââ~~åíìãáëî~~ê~>=
hçåÉî~ìêáçáÇÉå=êáëâá>

jççííçêáå=íÉÜÇ~ë~ëÉíìâëá~=Éá=ë~~=
ãììíí~~K

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!

Älä käytä konetta 
sateessa!

Bensiini on tulenarkaa!

Täytä lyijytöntä 
polttoainetta!

Pidä tarrat puhtaina, niin että ne ovat 
hyvin luettavissa.

Moottoritiedot

Käyttöohjekirja on tarkoitettu erimal-
lisille koneille. Kuvissa saattaa olla 
mallikohtaisia eroja.
Vertaa kuvaa 1 ja konetta, jotta 
tiedät, missä sen eri käyttölaitteet 
ja osat sijaitsevat.
Kuva 1

1 Polttoainesäiliön korkki
2 Käynnistyskahva
3 Öljyn täyttötulppa/mittatikku
4 Moottorin suojus
5 Äänenvaimennin
6 a) Sytytystulppa

b) Sytytystulpan hattu
7 Primernuppi (riippuen mallista)
8 Ilmanpuhdistin
9 Päälle/pois -kytkin 

(riippuen mallista)
10 Rikastinvipu (riippuen mallista)
11 Bensiinihana (riippuen mallista)

!

!

!

!

!

!

!

!
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Käyttöä koskevat ohjeet

Tarkastus ennen käyttöä
Öljysuositukset

eìçã>
hçåÉ=íçáãáíÉí~~å=áäã~å=éçäííç~áåÉíí~=
à~=ãççííçêáå=∏äàó®K=gçë=ãççííçêáëë~=
Éá çäÉ=êááíí®î®ëíá=∏äàó®=ëáí®=â®óíÉíí®Éëë®I=
ãççííçêá=ë~~íí~~=î~ìêáçáíì~=é~Ü~ëíáK=
q~âìì=Éá=â~í~=í®ää~áëá~=î~ìêáçáí~K
 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

Suositus yleiskäyttöön normaali 
lämpötila-alueella SAE30 tyypissä 
A ja SAE 10W-30 tyypissä B. 
Käytettäessä yksiasteista öljyä 
on taulukosta valittava käyttöalueen 
keskimääräistä lämpötilaa vastaava 
laatu.

eìçã>
h®óíÉíí®Éëë®=Üìçåçãéáä~~íìáëí~=
∏äàó®=í~á=OJí~ÜíáJãççííçêÉáääÉ=í~êâçáJ
íÉííì~=∏äàó®=ãççííçêáå=â®óíí∏áâ®=
äóÜÉåÉÉ=Üìçã~íí~î~ëíá=à~Lí~á=
ãççííçêá=ë~~íí~~=î~ìêáçáíì~K

Öljymäärän tarkastus

eìçã>
hìå=í~êâáëí~í=∏äàóã®®ê®åI=~ëÉí~=âçåÉ=
í~ë~áëÉÉå=é~áââ~~å=à~=ë~ããìí~=
ãççííçêáK

Kuva 2
 Irrota öljyntäyttötulppa (1) ja pyyhi 

mittatikku puhtaaksi. 
 Työnnä öljyn mittatikku täyttöauk-

koon.
Kierrä kiinni neljänneskierrosta.

 Irrota öljyn mittatikku.
 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.

eìçã>
s®äí®=äááâ~í®óíí∏®K=gçë=∏äàó®=äáë®í®®å=
äááâ~~I=ãççííçêá=ë~~íí~~=î~ìêáçáíì~I=
ë~îìíí~~I=â®óååáëíóë=î~áâÉìíììI=
ëóíóíóëíìäéé~=â~êëíçáííìì=í~á=∏äàó=
äáâ~~ áäã~åéìÜÇáëíáãÉåK

Polttoainesuositukset

s~~ê~>
Ó qáÉíóáëë®=çäçëìÜíÉáëë~=ÄÉåëááåá=
çå Éêáíí®áå=ëóííóãáëÜÉêââ®®=à~=
ê®à®ÜÇóëî~~ê~ääáëí~K

Ó iáë®®=éçäííç~áåÉíí~=î~áå=é~áâ~ëë~I=
àçëë~=çå=Üóî®=áäã~åî~áÜíçI=à~=
ãççííçêáå=çääÉëë~=ë~ããìíÉííìå~K=
ûä®=íìé~âçá=í~åââ~ìëé~áâ~å=ä®ÜÉáJ
ëóóÇÉëë®=í~á=éçäííç~áåÉáÇÉå=ë®áäóJ
íóëé~áâ~ëë~=à~=ãìáëí~=ë~ããìíí~~=
â~áââá=ëóíóíóëä®ÜíÉÉíK

Ó ûä®=í®óí®=í~åââááå=äááâ~~=ÄÉåëááåá®=
Eéçäííç~áåÉíí~=Éá=ë~~=ìäçííì~=í®óíí∏J
~ìâçå=~ä~êÉìå~å=óä®éìçäÉääÉFK=
s~êãáëí~=í~åââ~ìâëÉå=à®äâÉÉåI=
Éíí®=éçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá=
çå âìååçää~=âááååáK

Ó s~êçK=ÉííÉá=éçäííç~áåÉíí~=ä®áâó=ëáí®=
äáë®íí®Éëë®K=väáä®áââóåóí=éçäííç~áåÉ=
í~á ÄÉåëááåáÜ∏óêóí=ë~~íí~î~í=ëóííó®=
íìäÉÉåK=gçë=éçäííç~áåÉíí~=ä®áââóó=óäáI=
âìáî~~=~äìÉ=ÉååÉå=ãççííçêáå=
â®óååáëí®ãáëí®K

Ó s®äí®=íçáëíìî~~=~äíáëíìãáëí~=
Ü∏óêóáääÉI=éáíÉãéá~áâ~áëí~=
áÜçâçëâÉíìëí~=à~=Ü∏óêóàÉå=
ÜÉåÖáíí®ãáëí®K

jççííçêáî~ìêáçáÇÉå=î~~ê~>
Ó ûä®=ëÉâçáí~=éçäííç~áåÉíí~=∏äàóóåK
Ó h®óí®=î~áå=éìÜÇ~ëí~I=íìçêÉíí~=
à~ äóáàóí∏åí®=éçäííç~áåÉíí~K

Ó h®óí®=î~áå=éçäííç~áåÉíí~I=àçåâ~=
çâí~~åáäìâì=çå=UT=í~á=âçêâÉ~ãéáK

Ó ûä®=â®óí®=éçäííç~áåÉíí~I=àçåâ~=
äìçâáíìë=çå=b=URLbNR>

Ó máÇ®=éçäííç~áåÉíí~=î~ê~ää~=î~áå=
ëÉå îÉêê~åI=Éíí®=ëÉå=îçá=â®óíí®®=
PM é®áî®å=âìäìÉëë~K

Ó s~êçI=ÉííÉá=éçäííç~áåÉë®áäá∏∏å=
é®®ëÉ=äáâ~~I=é∏äó®=í~á=îÉíí®K

Polttoainemäärän tarkastus

eìçã>
^åå~=ãççííçêáå=à®®Üíó®=î®Üáåí®®å=
â~âëá=ãáåììííá~=ÉååÉå=éçäííç~áåÉÉå=
äáë®®ãáëí®K
 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

s~~ê~>
máÇ®=â®ÇÉí=à~=à~ä~í=éçáëë~=äááââìîáëí~=
çëáëí~K=ûä®=â®óí®=~éìâ®óååáëíóëJ
ëéê~óí®K=
e∏óêóí=îçáî~í=ëóííó®=íìäÉÉåK

s~~ê~>=
kçìÇ~í~=â~áââá~=ëÉå=íó∏âçåÉÉå=
â®óíí∏çÜàÉáí~I=àçÜçå=ãççííçêá=
çå ~ëÉååÉííìK

Ohjeita:
Joissakin malleissa
– ei ole rikastinta tai primernuppia:

Moottori säätyy automaattisesti 
oikein käynnistystä varten.

– ei ole kaasuvipua:
Kierrosnopeus säätyy automaatti-
sesti. Moottori käy aina optimaali-
sella kierrosnopeudella.

-30º -20º

10w
20w
20

30
40

20w40, 20w50
15w40, 15w50

10w40
10w30

-10º 0º 10º 20º 30º40º(ºC)

a

b
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Kuva 3

Alkuvalmistelut moottorin 
käynnistämiseksi
Moottorin ollessa kylmä:
 Aseta kaasuvipu (1; mikäli kone-

essa) asentoon .
tai
 Käytä rikastinta, ts. vedä 

rikastinvipu ulos (10, kuva 1; 
mikäli koneessa).

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 (1; mikäli 

koneessa) asentoon MAX/ .

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

koneessa)
tai
– painaa kerran 

primernuppia (mikäli koneessa).

Käynnistys käsikäynnistimellä
 Avaa bensiinihana (11, kuva 1; 

mikäli koneessa).
 Aseta moottorin päälle/pois –

kytkin (9, kuva 1; mikäli 
asennettuna) asentoon »On/I«.

 Seiso koneen takana, paina 
turvakahva (2; mikäli koneessa) 
alas ja pidä se painettuna 
työntöaisaa vasten.

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

eìçã>
ûä®=é®®ëí®=â®óååáëíóëå~êì~=âÉä~ìíìJ
ã~~å=åçéÉ~ëíá=í~â~áëáåK=
^åå~=ëÉå=é~ä~ìíì~=é~áâçáääÉÉå=
Üáí~~ëíá=â®óååáëíáåî~ìêáçáÇÉå=î®äíí®J
ãáëÉâëáK

Käynnistys 
sähkökäynnistimellä 
(konemallista riippuen)
 Irrota akkulaturi sähköverkosta ja 

koneesta.
 Avaa bensiinihana (11, kuva 1; 

mikäli koneessa).
 Aseta moottorin päälle/pois -

kytkin (9, kuva 1; mikäli 
asennettuna) asentoon »On/I«.

 Seiso koneen takana, paina 
turvakahva (2; mikäli koneessa) 
alas ja pidä se painettuna 
työntöaisaa vasten.

 Käännä avain työntökahvassa (4) 
oikealle ja pidä se tässä 
asennossa, kunnes moottori 
käynnistyy. 
– Käynnistys saa kestää enintään 

5 sekuntia.
– Odota ennen seuraavaa 

yritystä 20 sekuntia.

Moottorin käynnistyttyä
 Aseta kaasuvipu (mikäli koneessa) 

haluamaasi asentoon:
= korkea moottorin 

kierrosluku
= alhainen moottorin 

kierrosluku
 Työnnä rikastinvipu sisään (10, 

kuva 1; mikäli koneessa), kun 
moottori on käyntilämmin.

Moottorin sammutus
Kuva 3
 Päästä turvakahva (mikäli 

koneessa) irti.
tai
 Aseta kaasuvipu (mikäli koneessa) 

asentoon STOP/ .
tai
 Aseta moottorin päälle/pois -

kytkin (9, kuva 1; mikäli asen-
nettuna) asentoon »Off/0«.

 Sulje bensiinihana (11, kuva 1; 
mikäli koneessa).

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

Huolto

s~~ê~>
p~ããìí~=ãççííçêá=à~=~åå~=ëÉå=
à®®Üíó®=ÉååÉå=â~áââá~=Üìçäíçí∏áí®=à~=
éìÜÇáëíìëí~K=fêêçí~=~áå~=ëóíóíóëJ
íìäé~å=Ü~ííì=íìäé~ëí~=í~Ü~ííçã~å=
â®óååáëíóãáëÉå=î®äíí®ãáëÉâëáK

eìçã>
Ó jççííçêá=çå=ë®®ÇÉííó=íÉÜí~~ää~=
çéíáã~~äáëÉëíá=ãççííçêáå=íÉÜçå=
à~ âìäìíìâëÉå=ëìÜíÉÉåK=
qÉÜÇ~ë~ëÉíìâëÉí=ë~~=ãììíí~~=
~áåç~ëí~~å=î~äãáëí~à~=í~á=
î~äíììíÉííì=ÜìçäíçãáÉëK

Ó gçë=ãççííçêá~=çå=â~ääáëíÉíí~î~=
âçåÉÉå=âìäàÉíí~ãáëí~I=í~êâ~ëíìëí~=
í~á=êìçÜçëáäéìå=éçáëí~ãáëí~=î~êíÉåI=
åááå=â~ääáëí~=~áå~=ëóíóíóëíìäéé~=
óä∏ëé®áåI=àçííÉá=éçäííç~áåÉ=í~á=∏äàó=
î~ìêáçáí~=ãççííçêá~K

Ó s~ê~çëáÉå=íìäÉÉ=çää~=î~äãáëí~à~å=
~ëÉíí~ãáÉå=î~~íáãìëíÉå=ãìâ~áëá~K

Ó h®óí®=í®ã®å=í~âá~=î~áå=~äâìéÉJ
ê®áëá®=î~ê~çëá~=í~á=î~äãáëí~à~å=
Üóî®âëóåå®å=ë~~åÉáí~=î~ê~çëá~K=
g®í®=âçêà~ìâëÉí=~áå~=î~äíììíÉíìå=
âçêà~~ãçå=ëìçêáíÉíí~î~âëáK

Jotta moottorin teho säilyy hyvänä, 
ovat määrävälein suoritettavat 
tarkastukset ja säätötoimet välttä-
mättömiä. 
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.
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Huoltosuunnitelma

Öljyn tarkastus
 Tarkista öljymäärä aina ennen 

moottorin käynnistystä.
 Varmista, että öljyä on aina 

riittävästi. Katso »Öljymäärän 
tarkastus«.

Öljynvaihto

s~~ê~>
qçáëíìî~=í~á=éáíÉãéá~áâ~áåÉå=
~äíáëíìãáåÉå=î~åÜ~ääÉ=ãççííçêá∏äàóääÉ=
ë~~íí~~=~áÜÉìíí~~=áÜçëó∏é®®K=
qçëáå=í®ã®=çå=Éé®íçÇÉåå®â∏áëí®=
åááå=â~ì~å=âìáå=à®íÉ∏äàó®=Éá=àçìÇìí~=
â®ëáííÉäÉã®®å=é®áîáíí®áåK=
q®ëí® Üìçäáã~íí~=çå=ëìçëáíÉäí~î~~=
éÉëí®=â®ÇÉí=ÜìçäÉääáëÉëíá=ë~áééì~ää~=
à~ îÉÇÉää®=ã~ÜÇçääáëáãã~å=éá~å=
à®íÉ∏äàóå=â®ëáííÉäóå=à®äâÉÉåK

eìçã>
i~ëâÉ=∏äàó=éçáë=ãççííçêáå=çääÉëë~=îáÉä®=
ä®ããáåI=ãìííÉá=âììã~=E∏äàó=î~äìì=
í®ää∏áå=åçéÉ~ããáå=à~=é~êÉããáå=ìäçëFK
Kuva 4
 Irrota öljyntäyttötulppa (1).
 Valuta öljy tarkoitukseen sopivaan 

talteenottoastiaan
– Avaa öljyn tyhjennystulppa (2) 

tai (3) – mallista riippuen

tai
– kallistamalla konetta sivulle 

(ilmanpuhdistimen puoli 
ylöspäin).

s~~ê~>
bååÉå=âçåÉÉå=â~ääáëí~ãáëí~=∏äàóå=
éçáëíç~=î~êíÉå=~åå~=ãççííçêáå=
â®óÇ®I=âìååÉë=éçäííç~áåÉë®áäá∏=çå=
íóÜà®K
 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 ympäristömä-
äräysten 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 toimin-
nan varmistamiseksi tulee ilmanpuh-
distin puhdistaa/vaihtaa säännöllisin 
välein. 
Erittäin pölyiset käyttöolosuhteet 
edellyttävät lyhyempiä huoltovälejä.
Paperisuodatinta ei voi puhdistaa. 
Se on vaihdettava ilmoitettujen 
huoltovälien mukaisesti.

s~~ê~>
ûä®=éìÜÇáëí~=áäã~åéìÜÇáëíáåí~=
ÄÉåëááåáää®=í~á=äáìçííáãáää~I=àçáÇÉå=
äÉáã~ÜÇìëéáëíÉ=çå=~äÜ~áåÉåK=
qìäáé~äçJ=à~=ê®à®ÜÇóëî~~ê~K

eìçã>
ûä®=â®óí®=ãççííçêá~=áäã~å=
áäã~åéìÜÇáëíáåí~K=jççííçêá=ë~~íí~~=
î~ìêáçáíì~=í~á=âìäìãáåÉå=äáë®®åíóóK
Kuva 5
Tyyppi A:
 Käännä ilmanpuhdistimen koteloa 

(1) vastapäivään (vasemmalle) ja 
irrota takakautta.

 Poista paperisuodatin (3).

Huoltotyö

ensim-
mäisten 
5 käyttö-

tunnin jälkeen

aina ennen 
käyttöä 

tai 5 tunnin 
välein

kerran käyttö-
kaudessa 

tai 25 tunnin 
välein

kerran käyttö-
kaudessa 

tai 50 tunnin 
välein

kerran käyttö-
kaudessa 

tai 100 tunnin 
välein

Puhdista moottorin suojus 

Tarkista moottoriöljy 

Vaihda moottoriöljy  1) 

Tarkista ilmanpuhdistin 

Huolla ilmanpuhdistin 2)

Tarkista sytytystulppa 

Huolla sytytystulppa 

Vaihda polttoainesuodatin 

Puhdista/vaihda 
aktiivihiilisuodatin

2)

Puhdista äänenvaimentimen 
alue



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

!
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 Puhdista ilmanpuhdistimen 
kotelo (1) ja pohja (4).

 Kiinnitä uusi paperisuodatin 
ilmanpuhdistimen kanteen.

 Työnnä ilmanpuhdistimen kotelon 
kiinnikkeet (2) pohjassa oleviin 
kiinnityskohtiin (5) ja käännä 
myötäpäivään (oikealle) 
ääriasentoon saakka.

 Varmista, että ilmanpuhdistimen 
kotelo on oikein paikoillaan!

Tyyppi B:
 Paina ilmanpuhdistimen kotelon (1) 

kiinnikkeitä (2) ja irrota kotelo.
 Poista paperisuodatin (3).
 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 paperisuodatin 
paikoilleen.

 Kotelon kiinnitys:
– Työnnä ilmanpuhdistimen 

kotelon alakiinnikkeet alakiin-
nityskohtiin ilmanpuhdistimen 
rungossa (4).

– Työnnä ilmanpuhdistimen 
koteloa ylöspäin, kunnes 
yläkiinnikkeet (2) lukkiutuvat 
yläkiinnityskohtiin (5).

 Varmista, että ilmanpuhdistimen 
kotelo on oikein paikoillaan!

Sytytystulpan huolto

s~~ê~>
^åå~=ãççííçêáå=à®®Üíó®K
ûä®=í~êâáëí~=ëóíóíóëâáéáå®®=ëóíóíóëJ
íìäé~å=çääÉëë~=áêêçíÉííìå~K=
ûä® â®óååáëí®=ãççííçêá~=ëóíóíóëJ
íìäé~å=çääÉëë~=áêêçíÉííìå~K
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 
tiivisterenkaan kunto, kierrä sitten 
sytytystulppa käsin kiinni kierteiden 
vioittumisen välttämiseksi.

 Kun tulppa on käsikireydellä, kiristä 
se tulppa-avaimella.

eìçã>
ûä®=âáêáëí®=ëóíóíóëíìäéé~~=äáá~å=íáìâJ
â~~åK=kçìÇ~í~=ëÉìê~~îá~=çÜàÉáí~=
íìäéé~J~î~áãÉää~=âáêáëíÉíí®Éëë®W
Ó âáêáëí®=ììíí~=íìäéé~~=âçêâÉáåí~~å=

NLO=âáÉêêçëí~
Ó âáêáëí®=â®óíÉííó®=íìäéé~~=
âçêâÉáåí~~å=NLU=Ó=

NLQ=âáÉêêçëí~K
s®®êáå=âáêáëíÉííó=íìäéé~=îçá=ä®ããÉí®=
äááâ~~=à~=î~ìêáçáíí~~=ãççííçêáåK

Aktiivihiilisuodattimen/
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.

eìçã>
ûä®=éìÜÇáëí~=ãççííçêá~=îÉÇÉää®=
ëìáÜâìíí~ã~ää~I=éçäííç~áåÉÉëÉÉå=
îçá é®®ëí®=Éé®éìÜí~ìâëá~K=
mììí~êÜ~äÉíâìëí~=í~á=é~áåÉéÉëìêáëí~=
íìäÉî~~=îÉíí®=ë~~íí~~=é®®ëí®=ãó∏ë=
áäã~åéìÜÇáëíáãÉÉå=í~á=é~âç~ìâJ
âççåI=àçääçáå=ãççííçêá=îçá=î~ìêáçáíì~K

s~~ê~>
û®åÉåî~áãÉåíáãÉÉå=âÉê®®åíóåóí=
äáâ~ ë~~íí~~=ëóííó®=é~ä~ã~~åK=
q~êâáëí~=~áå~=ÉååÉå=â®óíí∏®=ëÉå=~äìÉ=
à~=éìÜÇáëí~K

Varastointitoimenpiteet

Ohje
Varastointiajan ollessa yli 30 päivää 
voit lisätä polttoaineeseen sen 
säilyvyyttä parantavaa lisäainetta 
(stabilisaattoria). 
Käänny myyjäliikkeen tai lähimmän 
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
Polttoaineen ei tulisi seistä yli 
30 päivää tankissa, jottei poltto-
ainejärjestelmään ja kaasuttimeen 
pääse muodostumaan kerrostumia.
 Käytä moottoria, kunnes poltto-

ainesäiliössä ei ole enää poltto-
ainetta 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, 
vedenlämmittimien 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 pai-
kassa. Jos kone on kallellaan, 
polttoainetta tai öljyä voi valua 
ulos.

!
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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 seuraa-
van kerran käynnistettäessä. 
Tämä on aivan normaalia.

Takuu

Takuu kattaa materiaali- ja valmiste-
vikojen 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 valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen. 
Takuutapauksissa on otettava 
yhteys myyjäliikkeeseen tai valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

Vianetsintä

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

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 lyijyttä-

mällä polttoaineella.
Vanhaa polttoainetta. Laske vanha polttoaine ulkona sopivaan 

astiaan. Täytä tankki puhtaalla, tuoreella 
ja lyijyttämällä polttoaineella.

Moottori on kylmä, rikastinta/
primernuppia (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.

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

Korjaa kärkiväli tai vaihda sytytystulppa.

Moottori ylikuumen-
tunut.

Liian vähän moottoriöljyä. Lisää vastaava määrä öljyä kampikammioon.
Ilmaa ei pääse kunnolla jäähdytysjär-
jestelmään.

Poista ruohosilppu ja epäpuhtaudet 
moottorin jäähdytysripojen alueelta ja 
puhaltimen rungosta.

Moottori pätkii korkeilla 
kierrosluvuilla.

Kärkiväli liian pieni. Irrota sytytystulppa ja korjaa kärkiväli.

*) Nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu korjaamo




