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FIN Käyttöohje

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen puhaltimen käyttöönottoa ja noudata turvallisuusmääräyksiä tarkasti! 
Säilytä käyttöohjeet huolellisesti!
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda blåsaren och observera helt säkerhetsbestämmelserna! 
Förvara bruksanvisningen!
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  Suomi   
 

Kiitämme tämän puhaltimen valinnasta. Olemme iloisia voidessamme 
tarjota sinulle puhaltimen, joka on pitkän kehitystyön ja monen vuoden 
tiedon ja kokemuksen tulos. 

Sisällysluettelo  
 Sivu

 

Puhallinmallissa EB 7600 huippuluokan tekniset ominaisuudet 
yhdistyvät ergonomiseen muotoiluun. Puhallin on kevyt, kätevä käyttää 
ja kompakti laite moniin eri käyttötarkoituksiin. 

 
Noudata tätä käyttöopasta, jossa viitataan yksityiskohtaisesti eri kohtiin, 
jotka kertovat laitteen erinomaisesta suorituskyvystä. Se auttaa sinua 
saamaan turvallisesti parhaan mahdollisen tehon irti 
puhaltimestasi. 
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On erittäin tärkeää ymmärtää seuraavat symbolit, kun luet tätä ohjekirjaa.  
 

 
 

VAROITUS/VAARA 
 
 
 
 
Lue, ymmärrä ja seuraa näiden 
käyttöohjeiden ohjeita 
 
 
 
Kielletty 
 
 
 
 
 
Tupakointi kielletty 
 
 
 
 
 
Avotulen teko kielletty 
 
 
 
 
 
Suojakäsineitä on käytettävä 
 
 
 
 
Pidä sivulliset ja lemmikit 
poissa työskentelyalueelta 
 
 
 
 
Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia 
 
 
 
 
Kuumia pintoja, sormien tai käsien 
palovammojen vaara 
 
 
 
 
Pidä sivulliset kaukana työalueelta 

 
Polttoaine (bensiini)  
 
 
 
 
Moottorin manuaalinen käynnistys 
 
 
 
 
 
Hätäpysäytys 
 
 
 
 
Ensiapu 
 
 
 
 
 
Kierrätys 

 
 
 
 
 

PÄÄLLE 
 
 
 
 
POIS PÄÄLTÄ 
 
 
 
 
 
Varo sormia ja kättä, pyörivä puhallinsiipi 
 
 
 
 
 
CE-merkintä 
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TURVALLISUUSOHJEITA 
 

 

 
Yleiset ohjeet 
• Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi käyttäjän on luettava, 

ymmärrettävä ja noudatettava tätä käyttöohjetta varmistaakseen 
puhaltimen (1) asianmukaisen käsittelyn. Käyttäjät, jotka eivät osaa 
käyttöä riittävästi, asettavat itsensä ja muut vaaraan väärän käsittelyn 
vuoksi. 

• Lainaa puhallinta vain henkilöille, jotka osaavat käyttää sitä. 

• Anna mukana aina myös käyttöohje. 

• Ensimmäistä kertaa käyttävän tulee pyytää jälleenmyyjältä perusohjeet 
puhaltimen käsittelyyn. 

• Alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ei saa antaa puhallinta käyttöön.  
Yli 16-vuotiaat saavat kuitenkin käyttää työkalua koulutuksen 
saamiseksi mutta vain pätevän kouluttajan suorassa valvonnassa. 

• Käytä puhallinta varoen ja huolellisesti. 

• Älä koskaan käytä laitetta, jos et ole hyvässä fyysisessä kunnossa. 

• Suorita kaikki työt tunnollisesti ja huolellisesti. Käyttäjän on otettava 
vastuu muista. 

• Älä koskaan käytä puhallinta alkoholin tai huumeiden  
vaikutuksen alaisena (2). 

• Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt. 

• Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 

 

Henkilösuojalaitteet 
• Käyttämiesi vaatteiden on oltava toiminnallisia ja asianmukaisia eli 

istuvia, mutta ne evät saa aiheuttaa liikuntavaikeiksia. Älä käytä 
roikkuvaa vaatetusta tai koruja, jotka voivat takertua ilmanottoaukkoon. 
Pidä pitkät hiukset kiinni. 

• Pään, silmien, käsien tai jalkojen vammojen välttämiseksi ja kuulon 
suojaamiseksi on puhaltimen käytön aikana käytettävä seuraavia 
suojavarusteita ja suojavaatteita. 

 

Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin määräyksiin 
• Vaatteiden on oltava suojaavia, mutta ne eivät saa estää liikkumista. 

Älä käytä löysiä takkeja, leveitä tai käännettyjä housuja, huiveja, pitkiä 
hiuksia vapaana tai mitään, joka voi imeytyä ilmanottoaukkoon.  
Käytä suojahaalareita tai pitkiä housuja jalkojesi suojaamiseksi. 
Älä käytä shortseja. (4) 

• Puhaltimen melu saattaa vahingoittaa kuuloa. Käytä korvatulppia tai 
kuulosuojaimia kuulon suojaamiseksi. Jatkuvasti ja säännöllisesti 
laitetta käyttävien tulee tarkistaa kuulonsa säännöllisesti. (3) 

• Suosittelemme käsineiden käyttöä laitetta käytettäessä. 
Käytä tukevia kenkiä, joissa on luistamattomat pohjat. (4) 

• Suojalasit ovat välttämättömät. Vaikka puhallus on suunnattu poispäin 
käyttäjästä, puhaltimen käytön aikana voi puhallettava materiaali 
kimmota takaisin päin käyttäjää. (3) 

• Älä koskaan käytä puhallinta, ellet käytä asianmukaisesti puettuja 
suojalaseja, joissa on riittävät ylä- ja sivusuojat ja jotka täyttävät  
ANSI Z 87,1.1:n 

 

Puhaltimen käynnistäminen 
• Varmista, ettei työskentelyalueen sisällä ole lapsia tai muita sivullisia 15 

metrin säteellä. Valvo myös, ettei alueelle pääse eläimiä. Älä käytä 
puhallinta kaupungissa.  

• Tarkista aina ennen käyttöä, että puhallin on turvallisessa 
käyttökunnossa: Tarkista kaasuvivun turvallisuus. Kaasuvivun tulee 
toimia helposti ja sujuvasti. Tarkista kaasuvivun lukon asianmukainen 
toiminta. Tarkista, että kädensijat ovat puhtaat ja kuivat ja testaa 
l-O-kytkimen toiminta. Kädensijat tulee pitää puhtaina öljystä ja 
polttoaineesta. 

15 metriä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) 

 
 
 

 
 

(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 

 
 
 

 
 

 
(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) 
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Käynnistä puhallin vain ohjeiden mukaan.  
Älä käytä muita menetelmiä moottorin (6) käynnistämiseen! 

• Käytä puhallinta ja toimitettuja työkaluja vain niille määriteltyihin  
tarkoituksiin. 

• Käynnistä puhaltimen moottori vasta, kun koko työkalu on koottu. 
Työkalun käyttö on sallittua vasta, kun kaikki tarvittavat lisävarusteet on 
kiinnitetty. 

• Moottori on sammutettava välittömästi, jos moottorissa on ongelmia. 

• Kun käytät puhallinta, purista sormilla aina tiukasti kahvan ympäriltä 
pitäen ohjauskahvaa peukalon ja etusormen välissä. Pidä käsi tässä 
asennossa, jotta laite on aina hallinnassasi. Varmista, että ohjauskahva 
on hyvässä kunnossa ja ettei siinä ole kosteutta, pikeä, öljyä tai rasvaa. 
Varmista aina turvallinen ja tasapainoinen jalansija. 

• Kanna puhallinta oikein molemmilla olkapäillä käytön aikana.  
Älä käytä puhallinta pelkästään toisesta olkahihnasta kantamalla. 
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla henkilövahinko. 

• Käytä puhallinta siten, että pakokaasujen sisäänhengitys vältetään. Älä 
koskaan käytä moottoria suljetuissa tiloissa (tukehtumisvaara ja 
kaasumyrkytyksen vaara). Häkä on hajutonta kaasua. Varmista aina, 
että tuuletus on riittävää. 

• Sammuta moottori, kun lepäät tai puhallin on jätetty ilman valvontaa. 
Aseta puhallin turvalliseen paikkaan, jotta vältetään muille aiheutuvat 
vaarat, palavien aineiden syttyminen tai koneelle aiheutuneet 
vahingot. 

• Älä koskaan aseta kuumaa puhallinta kuivalle ruoholle tai palavien 
aineiden päälle. 

• Kaikkia laitteen mukana toimitettuja suojaavia osia ja suojuksia on 
käytettävä puhaltimen käytön aikana. 

• Älä koskaan käytä moottoria, jos äänenvaimennin on vaurioitunut. 

• Sammuta moottori kuljetuksen ajaksi (7). 

• Aseta puhallin turvallisesti autoon kuljetuksen ajaksi, jotta polttoaine ei 
pääse vuotamaan. 

• Kun kuljetat puhallinta, varmista, että polttoainesäiliö on täysin tyhjä. 

 

Polttoaineen lisääminen 
• Sammuta moottori tankkauksen ajaksi (7), pidä puhallin kaukana 

avoimesta liekistä (8) äläkä tupakoi. 

• Vältä bensiinituotteiden joutuminen iholle. Älä hengitä 
polttoainehöyryä. Käytä tankatessa aina käsineitä. Vaihda ja pese 
suojavaatetus säännöllisin väliajoin. 

• Varo päästämästä polttoainetta tai öljyä maaperään saastumisen 
estämiseksi (huomioi ympäristönsuojelu). Puhdista puhallin välittömästi 
sen jälkeen, jos polttoainetta on läikkynyt. Anna kosteiden vaatteiden 
kuivua ennen kuin hävität ne oikein peitettyyn säiliöön spontaanin 
syttymisen estämiseksi. 

• Vältä polttoaineen joutuminen vaatteille. Vaihda vaatteet välittömästi, 
jos niille on valunut polttoainetta (tulipalovaara). 

• Tarkista polttoainesäiliön korkki säännöllisin väliajoin ja varmista, että 
se pysyy kunnolla kiinni. 

• Kiristä polttoainesäiliön lukitusruuvia varovasti. Vaihtele paikkaa, jossa 
käynnistät moottorin (vähintään 3 metrin päässä tankkauspaikasta) 

• Älä tankkaa suljetuissa tiloissa. Polttoainehöyryt kerääntyvät 
maanpinnalle (räjähdysvaara) 

• Kuljeta ja säilytä polttoainetta vain hyväksytyissä säiliöissä.  
Varmista, että varastoitu polttoaine ei ole lasten ulottuvilla. 

• Älä yritä tankata kuumaa tai käynnissä olevaa moottoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 metriä 
 

 
(9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8) 

 
 
 
 
 

 
Tauon aikana 

Kuljetuksessa 

Polttoaineen lisääminen 

Huolto 

Työkalua vaihdettaessa 

(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) 
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Toimintatapa 
• Käytä puhallinta vain valon ja näkyvyyden ollessa hyvä. Varo liukkaita 

tai märkiä kohtia, jäätä ja lunta (liukastumisvaara) sekä ahtaita tiloja. 
Varmista aina turvallinen jalansija. 

• Älä koskaan työskentele epävakaalla pinnalla tai jyrkässä maastossa. 

• Älä työskentele tikkailta tai korkealta käsin. Muussa tapauksessa 
seurauksena voi olla henkilövahinko. 

• Henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi ei saa suunnata puhallusta 
sivullisia kohti, koska ilmavirran korkea paine voi vahingoittaa silmiä ja 
puhaltaa kohti pieniä partikkeleita suurella nopeudella. 

• Älä koskaan laita vieraita esineitä koneen ilmanottoaukkoon tai 
puhaltimen suuttimeen. Se vahingoittaa puhallinpyörää ja voi aiheuttaa 
vakavan vamman käyttäjälle tai sivullisille, kun partikkelit tai 
rikkoutuneet osat sinkoavat ulos suurella nopeudella. 

• Huomioi tuulen suunta, älä työskentele vastatuuleen. 

• Älä kävele takaperin koneen käytön aikana, jotta kompastumiseen ja 
hallinnan menettämiseen liittyvää riskiä voidaan vähentää. 

• Sammuta moottori aina ennen laitteen puhdistamista, huoltoa tai osien 
vaihtamista. 

 

Huolto-ohjeet 
• Huomioi ympäristö. Käytä puhallinta niin, että saat aikaan 

mahdollisimman vähän melua ja saastetta. Tarkasta erityisesti 
kaasuttimen säätö. 

• Puhdista puhallin säännöllisin väliajoin ja tarkista, että kaikki ruuvit ja 
mutterit ovat tiukasti kiinni. 

• Älä koskaan käytä tai säilytä puhallinta avotulen, kipinöiden jne. 
läheisyydessä. (11). 

• Säilytä puhallin aina hyvin ilmastoidussa ja suljetussa tilassa 
polttoainesäiliö tyhjennettynä. 

Huomioi ja noudata kaikkia työturvallisuusorganisaatioiden ja 
vakuutusyhtiöiden antamia onnettomuuksien ehkäisemistä koskevia 
ohjeita. Älä tee puhaltimeen mitään muutoksia, sillä se vaarantaa 
turvallisuutesi. 

 

Käyttäjän suorittamat huolto- tai korjaustyöt on rajoitettu tässä 
käyttöohjeessa kuvattuihin toimintoihin. Kaikki muut työt on teetettävä 
valtuutetussa huoltoliikkeessä. 
Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita. 

Muiden kuin hyväksyttyjen lisävarusteiden ja työkalujen käyttö lisää 
onnettomuuksien ja vammojen riskiä. Valmistaja ei ota vastuuta 
onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin 
hyväksyttyjen lisälaitteiden tai lisävarusteiden käytöstä. 

 

Ensiapu 
Onnettomuuden varalta on varmistettava, että lähellä on saatavilla 
hyvin varustetut ensiapupakkaukset. Korvaa ensiapupakkauksesta 
otettu tuote välittömästi. 

 

Jos pitää soittaa hätänumeroon, anna seuraavat tiedot: 

• Onnettomuuspaikka 

• Mitä on tapahtunut 

• Loukkaantuneiden määrä 

• Vammojen laajuus 

• Oma nimesi 

 

Pakkaus 

Puhallin toimitetaan suojaavassa pahvilaatikossa kuljetusvaurioiden 
estämiseksi. Pahvi on perusraaka-aine ja sen vuoksi se on 
uudelleenkäytettävissä tai kierrätettävissä (pahvinkeruupisteiden kautta). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(12) 
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TEKNISET TIEDOT 
 

 

Huomautukset:

 

1.

 

Käytä ohjeen määrittelemää öljyjä ja sytytystulppia.

 

2.

 

Varaamme oikeuden tehdä näihin tietoihin teknisiä muutoksia ilman eri ilmoitusta.

 

Malli EB7600
Paino (ilman puhallusputkea) 10.2 kg
Mitat ( P + L + K) ilman puhallusputkea 350 x 430 x 495 mm
Moottorin max. nopeus 7200 min-1

Tyhjäkäyntinopeus 2800 min-1

Moottorin teho / Moottorin iskutilavuus 3,0 kW / 75,6 cm³
Polttoaine Bensiini
Polttoainesäiliön tilavuus 1,9 litraa

Moottoriöljy SAE 10W-30 API-luokituksen mukaan, 
luokka SF tai parempi (autojen 4-tahtimoottori)

Moottoriöljyn määrä 0,22 litraa
Puhallusteho 92 m/s (331 km/h)
Ilmavirta 1200 m³/h
Sytytysjärjestelmä Elektroninen
Sytytystulppa NGK CMR6A
Elektrodiväli 0,7 - 0,8
Kaasutin (kalvomallinen) WALBRO WYK
Tärinä standardin ISO22867
mukaisesti

ahv eq                                (m/s²) 3,4
Virhemarginaali K            (m/s²) 0,5

Keskimääräinen äänenpainetaso 
standardin ISO22868 mukaisesti

LPA eq                                dB(A) 100,4
Virhemarginaali K            dB(A) 3,2

Keskimääräinen äänitehotaso 
standardin ISO22868 mukaisesti

LWA eq                               dB(A) 110,6
Virhemarginaali K            dB(A) 1,6
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OSIEN NIMET 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
OSIEN NIMET OSIEN NIMET OSIEN NIMET OSIEN NIMET 

1. Pysäytyskytkin 8. Rikastinvipu 15. Tulpan suoja 22. Puhallinputki 

2. Ohjauskahva 9. Käynnistinkahva 16. Sytytystulppa 23. Puhallinsuutin L=450 

3. Liipaisin 10. Polttoainesäiliö 17. Öljykorkki 24. Letkupanta ø100 

4. Vakionopeussäädin 11. Polttoainesäiliön korkki 18. Öljyntyhjennyspultti 25. Letkupanta ø76 

5. Rikastinpumppu 12. Äänenvaimennin 19. Kulmakappale 26. Puhallinsuutin L=200 

6. Elementin suoja 13. Olkahihna 20. Taipuisa putki  27. Puhaltimen suutin 

7. Nupin pultti 14. Ilmanottoritilä 21. Kääntöputki  

VALINNAINEN 

VALINNAINEN 
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ASENNUSOHJEET 
 

 

 
PUHALLINPUTKIEN KOKOAMINEN 

 
VAROITUS: Pysäytä moottori aina ennen puhaltimella työskentelyä 

ja vedä sytytystulpan johdot pois sytytystulpasta. 
Käytä aina suojakäsineitä. 

VAROITUS: Käynnistä puhallin vasta sen jälkeen, kun se on 
kokonaan koottu. 

 
1. Asenna suora putki kääntöosan (3) avulla taipuisaan putkeen (1) ja 

kiristä letkupanta Ø76 (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Asenna ohjauskahva (4) suoraan putkeen kääntökappaleen avulla 
ja kiristä kiristysruuvi (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Asenna taipuisa letku puhaltimen kulmakappaleeseen (6) ja kiristä 

letkupanta Ø100 (7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Asenna suora putki (8) suoraan putkeen kääntökappaleen avulla 

kääntämällä suoraa putkea myötäpäivään ja lukitsemalla se 
paikalleen. 

 
 
 
 
 
 

5. Varmista, että liitännät ovat tiukasti kiinni. 

(1) 
(2) (3) 

 

(4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) 

 
 

 
(6) (7) 

 
(8) 
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Pikairrotuskoukku 

 

OLKAHIHNAN KIINNITTÄMINEN 
 

Kiinnittäminen 
Olkahihnan kiinnittäminen puhaltimeen. 

• Kiinnitä hihnan pää ripustimen alaosan läpi oikealla olevan kuvan 
mukaisesti. Hihnan sivun, jossa on taitettu pää, tulee osoittaa ulospäin. 
Nosta hihnan pää takaisin ripustimen yli ja kierrä hihnan jäljellä oleva 
pituus soljen läpi (1). Kiristä solki (1) työntämällä sitä kohti ripustinta 
nuolen osoittamaan suuntaan ja vetämällä hihnaa vastakkaiseen 
suuntaan. 

• Kun olet kiinnittänyt hihnan, kiristä solki ripustimeen. Varmista, että 
hihna on kiinni ja ettei se pääse irtoamaan. 

 

 
 

• Kiinnitä olkahihnan alaosassa oleva koukku rungon renkaaseen. 

• Varmista, että hihna ei ole kiertynyt. 
 

 
Varoitus: Varmista, että hihna on kiinnitetty taitettu pää ulospäin 

osoittaen. Jos hihnaa käytetään hihnan ulkosivu sisäänpäin, on 
olemassa vaara, että hihna voi irrota, jolloin käyttäjä pudottaa 
puhaltimen. 

 
 

 
(1) 
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ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMISTÄ 
 

 

 
1. Moottoriöljyn tarkistus ja täyttö 

1) Noudata seuraavia ohjeita, kun moottoriöljy on kylmä eli puhallinta ei ole 
käytetty. 

 
• Tarkastus: Aseta puhallin tasaiselle alustalle ja poista öljykorkkia.  

Varmista, että öljytaso on öljyviivan ylä- ja alarajan välissä.  
Jos öljyä ei ole 100 ml:n merkkiin asti, lisää öljyä. 

• Öljyn lisääminen:  
Aseta puhallin tasaiselle alustalle ja poista öljykorkkia.  
Täytä öljyä öljytason mittarin ylärajaan asti. 

 
2) Keskimäärin moottoriöljyä on yleensä lisättävä 20 käyttötunnin välein. 

Tämä öljynvaihtoväli vastaa noin 10-15 tankkauskertaa. 

 
3) Vaihda öljy aina, kun se likaantuu tai muuttaa huomattavasti väriään. 

(Katso öljynvaihtoväli ja vaihto-ohjeet sivulta 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öljysuositus: Alkuperäisöljy tai SAE10W-30-öljy, API-tyyppi, SF-luokitus tai parempi (autokäyttöön soveltuva 4-tahtiöljy) 

Öljyn määrä: Noin 0,22 L (220 ml) 

 

 
 

 
 

Tarkistuspiste 1: Öljykorkki 

• Pyyhi lika ja tahrat aukon ympäriltä ennen öljykorkin poistamista. 

• Irrota öljykorkki ja aseta se puhtaalle pinnalle, jotta siihen ei kerry hiekkaa, likaa tai muita vieraita materiaaleja. Ne voivat tarttua korkkiin ja liata 
moottoriöljyn. Likainen öljy, joka sisältää hiekkaa, multaa tai vieraita materiaaleja, voi aiheuttaa moottorin liiallista kulumista väärän voitelun 
vuoksi ja aiheuttaa moottorin rikkoutumisen. 

 
 

 
 

 

Tarkistuspiste 2: Öljyn vuotaminen 

• Öljyn vuotaminen puhaltimen ulkopuolelle voi aiheuttaa moottoriöljyn likaantumisen. Pyyhi siis kaikki öljyvuodot pois ennen moottorin 
käynnistämistä. 

 
 

VAROITUS 

Jos puhallinta ei säilytetä pystyasennossa, öljyä voi virrata tasomittarista moottoriin ja aiheuttaa virheellisen lukeman öljymäärää 

tarkistettaessa. Tämä voi aiheuttaa tahattoman ylitäytön aina, kun lisäät moottoriöljyä. Laitetta on siis aina säilytettävä pystyasennossa. 

Jos öljyn yläraja ylittyy, öljy voi likaantua ja valkoista savua saattaa esiintyä ylimääräisen öljyn palamisen takia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öljyn mitta-anturi 

 
 
 
 
 
 

 
Yläraja 

Jäljellä 100 ml 

Alaraja 
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2. Polttoaineen lisääminen 

 
 

 
 

POLTTOAINEEN VARASTOINTIAIKA 
Polttoaine on käytettävä 4 viikon kuluessa, vaikka sitä säilytettäisiinkin erityisessä säiliössä hyvin ilmastoidussa ja varjostetussa 

tilassa. Muussa tapauksessa polttoaine voi olla jo vanhaa. 

 
 

Puhaltimen ja säiliön säilytys 

• Säilytä laitetta ja säiliötä viileässä paikassa, johon ei osu suoraa auringonpaistetta. 

• Älä koskaan säilytä polttoainetta autossa. 
 

 

 

POLTTOAINE 
Kyseessä on nelitahtimoottori. Muista käyttää autoille tarkoitettua bensiiniä (regular tai premium). 

 
 

Polttoaineesta huomattavaa 

• Älä koskaan käytä bensiiniä, joka sisältää moottoriöljyä. Se aiheuttaa liiallista hiilen kertymistä tai mekaanisia ongelmia. 

• Vanhan käyttö aiheuttaa epäsäännöllistä käymistä. 
 

 

 

Pysäytä moottori tankkauksen ajaksi ja odota, että moottori jäähtyy. 

 
TANKKAAMINEN 

• Avaa säiliön korkkia hieman ja vapauta säiliön paine. 

• Irrota säiliön korkki ja täytä polttoainetta ilman poistamiseksi kallistamalla polttoainesäiliötä niin, että täyttöreikä osoittaa ylöspäin. ÄLÄ täytä 
polttoainetta säiliön yläosaan asti. 

• Kiristä säiliön korkki huolellisesti tankkauksen jälkeen. 

• Jos säiliön korkissa on vikaa tai vaurioita, vaihda se. 

• Säiliön korkki kuluu ajan saatossa. Vaihda se kahden tai kolmen vuoden välein. 

• ÄLÄ laita polttoainetta öljyn täyttöaukkoon. 

VAROITUS 

Kun tankkaat laitetta, muista noudattaa seuraavia ohjeita syttymisen tai tulipalon estämiseksi: 

Polttoaineen lisääminen on tehtävä paikassa, jossa ei ole avotulta. Älä koskaan tuo avotulta (tupakointi jne.) polttoaineen lähelle. 

Pysäytä moottori ja anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta. 

Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti. Polttoainetta voi valua ulos sisäisen paineen vuoksi. 

Varo läikyttämästä polttoainetta. Kaikki vuotanut polttoaine on pyyhittävä pois. 

Suorita polttoaineen syöttö hyvin ilmastoidussa paikassa. 

Käsittele polttoainetta huolellisesti. 

Polttoaineen pääsy iholle tai silmään voi aiheuttaa allergioita tai ärsytystä. Jos havaitset fyysisiä ongelmia, ota välittömästi yhteys lääkäriin. 

ÄLÄ laita öljyä polttoainesäiliöön. 
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(3
) 

Suuri nopeus 

Vakionopeussäädin 

Pieni nopeus 

  
1. Käynnistys - 

 

 
 

1) Kun moottori on kylmä tai laite on juuri tankattu 

(1) Aseta laite tasaiselle alustalle. 

(2) Aseta pysäytyskytkin asentoon I. 

(3) Varmista, että vakionopeussäädin on pienen nopeuden 
asennossa. 

(4) Jatka rikastinpumpun painamista, kunnes polttoainetta tulee 
pumpusta. 

• Yleensä polttoainetta tulee kaasuttimeen 7-10 painalluksen  
jälkeen. 

• Jos pumppua työnnetään liikaa, ylimääräinen bensiini palaa 
polttoainesäiliöön. 

(5) Nosta rikastimen vipu suljettuun asentoon. 
 

 
 

(6) Pidä elementin kantta vasemmalla kädellä moottorin 
liikkumisen estämiseksi. 

(7) Vedä käynnistinnarua hitaasti ulos, kunnes tuntuu tietty vastus. 
Palauta käynnistysnaru taaksepäin kerran tästä asennosta ja 
vedä se sitten ulos voimakkaasti. 

• Älä koskaan vedä narua täysin auki. 

• Kun käynnistysnarua on vedetty, älä koskaan vapauta 
kättäsi välittömästi. Pidä käynnistysnarusta, kunnes se 
palaa alkuperäiseen kohtaan. 

(8) Kun moottori käynnistyy, avaa rikastinvipu. 

• Avaa rikastinvipu kokonaan, kun tarkistat moottorin 
toiminnan. 

• Älä koskaan avaa rikastinvipua yhtäkkiä kylmässä tai kun 
moottori on jäähtynyt. Muuten moottori saattaa pysähtyä. 

(9) Jatka lämmittämistä 2-3 minuutin ajan. 

(10) Laite on lämminnyt tarpeeksi, kun moottori kiihtyy nopeasti 
alhaisilta kierroksilta täyteen kaasuun. 

 

 

VAROITUS 

Älä koskaan yritä käynnistää moottoria paikassa, jossa polttoainetta on lisätty. 

Se voi aiheuttaa syttymisen tai tulipalon. Pidä moottoria käynnistettäessä vähintään 3 metrin etäisyys. 

Moottorin pakokaasu on myrkyllistä. Älä käytä moottoria huonosti ilmastoidussa paikassa, kuten tunnelissa, sisällä rakennuksessa jne. 

Moottorin käyttö huonosti ilmastoidussa tilassa voi aiheuttaa pakokaasumyrkytyksen. 

Jos havaitset poikkeavaa ääntä, hajuja tai tärinää käynnistyksen jälkeen, pysäytä moottori välittömästi ja suorita tarkastus. 

Jos moottoria käytetään reagoimatta niihin, voi tapahtua onnettomuus. 

Varmista, että moottori pysähtyy, kun pysäytyskytkin on asennossa O. 

(4) 
Rikastinpumppu 

Rikastinvipu 

(5) Sulje 

(8) 
 
 
 
 
 
 

 
Avaa 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pysäytyskytkin 

(7) 

KÄYTTÖ 
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2) Kun moottori on lämmin 

(1) Aseta moottori tasaiselle alustalle. 

(2) Paina rikastinpumppua useita kertoja. 

(3) Varmista, että rikastinvipu on auki. 

(4) Pidä elementin kantta vasemmalla kädellä moottorin liikkumisen estämiseksi. 

(5) Vedä käynnistinnarua hitaasti ulos, kunnes tuntuu tietty vastus. Palauta käynnistysnaru taaksepäin kerran tästä asennosta ja vedä se 
sitten ulos voimakkaasti. 

(6) Kun moottoria on vaikea käynnistää, avaa kaasuventtiiliä noin 1/3. 
 

 
2. Sammuttaminen 

1) Varmista, että vakionopeussäädin on pienen nopeuden  
asennossa. 

Vapauta liipaisin moottorin kierrosluvun pienentämiseksi ja aseta 
pysäytyskytkin O-asentoon. 

2) Varmista, että vakionopeussäädin on pienen nopeuden 
asennossa. 

Aseta vakionopeussäätimen vipu pienen nopeuden asentoon, 
vähennä moottorin nopeutta ja aseta pysäytyskytkin O-asentoon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUTOKÄYNNIN SÄÄTÖ 
 

 

 
 

 

 

Pienen kierrosluvun tarkistus 

Aseta pienen nopeiden kierrosluvuksi 2800 rpm (kierros./min.). 

• Jos on tarpeen muuttaa kierroslukua, säädä säätöruuvia 
ristipääruuviavaimella. 

• Kun käännät säätöruuvia oikealle, jolloin moottorin kierrosluku kasvaa. 
Kun käännät säätöruuvia vasemmalle, jolloin moottorin kierrosluku 
laskee. 

HUOMAUTUS 

Moottori voi vaurioitua, jos rikastinvipua siirretään ohi KIINNI-asennon. 

Jos moottori syttyy ja sammuu, palauta tämä vipu asentoon "AUKI" ja vedä käynnistysnarua useita kertoja moottorin käynnistämiseksi uudelleen. 

Jos käyttäjä vetää käynnistysnarua useaan kertaan, kun kuristimen vipu on "KIINNI" -asennossa, moottoria voi olla vaikea käynnistää 

polttoaineen tulvimisen vuoksi. 

Jos polttoainetta tulvii, irrota sytytystulppa ja vedä narusta useaan kertaan nopeasti ylimääräisen polttoaineen poistamiseksi. Kuivaa sytytystulpan 

elektrodi. 

Kun kaasuventtiili ei palaa joutokäynnin säätöruuvin kanssa kosketuksiin joutuvaan asentoon, vaikka kaasuvipu on asetettu alhaiselle nopeudelle, 

korjaa ohjauskaapelin kiinnitystä, jotta venttiili palautuu oikein. 

VAARA 

Kaasutin on säädetty tehtaalla. Säädä vain joutokäyntiä. Jos säätö on tarpeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon. 

Pysäytyskyt
kin 

Vakionopeussäädin Suuri nopeus 

 
 
 
 

Pieni nopeus 

Kaasutin Säätöruuvi 
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KÄYTTÖTAPA 
 

 

 
1. Olkahihnan säätö 

Säädä olkahihna pituuteen, jolla on mukava työskennellä puhallinta 
olalla kannettaessa. 
Säädä kuvan mukaisesti. 

 
2. Ohjausvivun säätö 

Siirrä kahvaa ja kääntöputkea mukavimpaan asentoon. 
 

 
 

3. Puhaltimen käyttö 

Kun käytät puhallinta, säädä kaasuvipua siten, että tuulen voimakkuus 
on sopiva työpaikkaan ja -olosuhteisiin nähden. 

Pieni nopeus: Kuivat lehdet ja ruoho 
Suuri nopeus: Sora ja multa 

 

Vakionopeussäädin mahdollistaa kuljettajan jatkuvan moottorin 
nopeuden ylläpitämisen liipaisinta käyttämättä. 

Vakionopeussäätimen vivun nostaminen lisää moottorin 
nopeutta. 
Vakionopeussäätimen vivun laskeminen vähentää moottorin 
nopeutta. 

 

Moottorin kierrosnopeuden säätö, kun vakionopeussäädintä käytetään: 

Kun nostat moottorin nopeutta: 

• Lisää moottorin kierroslukua vetämällä liipaisinta. Moottorin nopeus 
palaa alkuperäiseen asetukseen, kun liipaisin vapautetaan. 

• Moottorin nopeuden lisääminen tällä tavoin lisää myös 
vakionopeuden asetusta. Vakionopeussäätimen vipu nousee 
samanaikaisesti, kun liipaisinta vedetään, ja uusi vakionopeusasetus 
pitää moottorin korkeammalla nopeudella. 

Kun lasket moottorin nopeutta: 

• Laske vakionopeussäädin on pienen nopeuden asentoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUHALTIMEN KULJETTAMINE JA VARASTOINTI 
Jätä puhallin pystyasentoon, kun kuljetat tai säilytät sitä varastossa. 
(Katso oikealla oleva kuva.) 
Kuljetus tai säilytys muussa kuin pystyasennossa voi aiheuttaa öljyn 
roiskumisen puhaltimen moottorin sisään. Tämä voi johtaa öljyn 
vuotamiseen ja öljyn palamisesta syntyvään valkoiseen savuun, ja 
ilmanpuhdistin voi likaantua öljystä. 

 

 

VAARA 

Kun kuljetat puhallinta, varmista, että pysäytät moottorin. 

Hihnojen kiristäminen Hihnojen löysentäminen 

 
Vakionopeussäädin 

Suuri nopeus 
 
 
 

Pieni nopeus 
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TARKATUS JA HUOLTO 
 

 

 
 
 

 

1. Moottoriöljyn vaihto 

Vanha ja likainen moottoriöljy lyhentää liukuvien ja pyörivien osien käyttöikää suuresti. Muista tarkistaa vaihtoväli ja -määrä. 

 

 
 

Vaihtoväli: Ensimmäisten 20 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen 50 käyttötunnin välein 

Öljysuositus:      SAE10W-30, API-luokitus, luokka SF tai korkeampi (autokäyttöön soveltuva 4-tahtiöljy) 
 
 

 
Öljynvaihto 

Noudata näitä ohjeita öljynvaihdossa: 

(1) Aseta puhallin tasaiselle alustalle. 

(2) Aseta öljyastia tyhjennysaukon (1) alle, jotta öljy pääsee valumaan ulos. 
Astian tilavuuden on oltava vähintään 220 ml, jotta kaikki öljy saadaan 
talteen. 

(3) Avaa öljyn tyhjennysruuvia (2), jotta öljy valuu ulos. Varo, ettei öljy pääse 
polttoainesäiliöön tai muihin osiin. 

Varoitus: Varo löysentämästä tiivistettä (ja alumiinista aluslevyä) (3). 
Aseta öljyn tyhjennysruuvi (2) paikkaan, jossa siihen  
ei kerry likaa. 

(4) Irrota öljykorkki (4). (Öljykorkin (4) irrottaminen helpottaa öljyn tyhjentämistä.) 

Varoitus: Varmista, että öljykorkki (4) asetetaan alas paikkaan, jossa siihen  
ei kerry likaa. 

(5) Kun tyhjennettävän öljyn pinta laskee, kallista puhallinta tyhjennyspuolelle 
niin, että öljy tyhjenee kokonaan. 

(6) Kun öljy on täysin tyhjennetty, kiristä öljyn tyhjennyspulttia (2) kunnolla. 
Jos pultti ei ole tiukasti kiinni, seurauksena voi olla öljyvuoto. 

Varoitus: Älä unohda laittaa tiivistettä (ja alumiinista aluslevyä) (3) 
takaisin, kun kiinnität tyhjennystulpan. 

(7) Öljyn lisääminen öljynvaihdon aikana tehdään samalla tavalla kuin 
erikseen lisätty öljy aina, kun määrä on riittämätön. Lisää aina öljyä 
täyttämällä sitä öljyn korkin alla olevasta aukosta. 
(Öljyn määrä: noin 220 ml) 

(8) Öljyn täyttämisen jälkeen kiristetään öljynsuojus (4) tukevasti öljyvuotojen 
estämiseksi. 

 
 

 

Moottoriöljyn täyttöpisteet 

• Älä koskaan hävitä vaihdettua moottoriöljyä roskiin, maahan tai viemäriin. Öljyn hävittämistä säännellään laissa. Noudata aina voimassa 
olevia lakeja ja määräyksiä. Jos et tiedä, minne jäteöljyn voi toimittaa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 

• Öljy vanhenee, vaikka sitä ei käytettäisi. Tarkista ja vaihda öljyt säännöllisin väliajoin (vaihda uudet öljyt 6 kuukauden välein). 
 

 

VAARA 

Ennen tarkastusta ja huoltoa pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä. Irrota sytytystulppa ja tulpan hattu. 

- Muuten kuljettaja voi saada palovamman tai loukkaantua vakavasti vahingossa tapahtuvan käynnistyksen vuoksi. 

Tarkastuksen ja huollon jälkeen on varmistettava, että kaikki osat on koottu oikein. Tämän jälkeen voit jatkaa käyttöä. 

VAARA 

Yleensä moottorin pääyksikkö ja moottoriöljy ovat vielä kuumia heti moottorin pysäyttämisen jälkeen. Kun vaihdat öljyä, varmista, että moottorin 

pääyksikkö ja moottoriöljy ovat riittävästi jäähtyneet. Muussa tapauksessa on olemassa palovamman vaara. Anna moottorin pysähtymisen 

jälkeen öljylle riittävästi aikaa palata öljysäiliöön varmistaaksesi öljynpinnan ilmaisimen tarkan lukeman. 

Jos öljyä täytetään rajan yläpuolelle, se voi likaantua tai palaa aiheuttaen valkoista savua. 

(3) 

(2) 
(1) 

(4) 
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2. Ilmanpuhdistimen puhdistus 

 
 

VAROITUS: SYTTYVÄT AINEET EHDOTTOMASTI KIELLETTY 

 
Puhdistus- ja tarkastusväli: Päivittäin (10 käyttötunnin välein) 

(1) Avaa sormimutterit. 

(2) Irrota ilmanpuhdistajan kansi. 

(3) Irrota elementti ja poista lika elementistä harjalla. 

Huomautus: Elementti on kuivaa tyyppiä, eikä se saa kastua. Älä koskeaan 
pese sitä vedellä. 

(4) Vaihda elementti uuteen, jos se on vaurioitunut tai hyvin likainen. 

(5) Pyyhi rätillä tai liinalla kaikki öljy, joka on joutunut huohottimeen. 
(6) Asenna elementti puhtaampaan koteloon. 

(7) Kiinnitä ilmansuodattimen kansi ja kiristä sormimutteri. 

 
 

 

 
 

3. Sytytystulpan tarkistus 

 
 

 
 

(1) Tulpan kannen avaaminen/sulkeminen 

Kun haluat avata tulpan kannen, vedä kannen ulokkeen saumaa ylös ja 
liu'uta ”AUKI”-suuntaan oikealla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. 
Kun kansi suljetaan, liu'uta kansi ”KIINNI”-suuntaan, kunnes se napsahtaa 
kannen ulokkeiden alapuolelle moottorin kannen yli. Työnnä lopuksi uloke 
sisään. 

(2) Sytytystulpan irrotus 

Irrota tai kiinnitä sytytystulppa mukana toimitetulla tulppa-avaimella. 

(3) Sytytystulpan tarkistus 

Sytytystulpan kahden elektrodin välinen etäisyys on 0,7 - 0,8 mm 

(katso kuva vasemmalla). Säädä oikea välys, jos se on liian suuri tai liian 
pieni. 
Puhdista sytytystulppa huolellisesti tai vaihda se uuteen. 

(4) Sytytystulpan vaihtaminen 

Käytä NGK-CMR6A-tulppia. 

 

 

VAARA 

Puhdista elementti useita kertoja päivässä, jos siihen tarttuu liikaa pölyä. 

Jos käyttöä jatketaan ilman, että elementtiä ei ole tyhjennetty öljystä, ilmanpuhdistimessa olevaa öljyä voi tippua ulkopuolelle, mikä johtaa öljyn 

saastumiseen. 

VAROITUS 

Kun irrotat sytytystulpan, puhdista ensin sytytystulppa ja sylinterinkansi, 

jotta sylinteriin ei pääse multaa, hiekkaa tms. 

Sytytystulppa on poistettava vasta, kun moottori on jäähtynyt, jotta 

sylinterin kierrereikä ei vahingoitu. 

Sytytystulppa on asennettava oikein kierteiseen reikään. Jos se 

asennetaan vinoon, sylinterin kierteinen reikä vaurioituu. 

 

Lateraalinen elektrodi (–) 
 
 
 

 
Elektrodin välys 

0,7 - 0,8 mm 

Sormimutteri 

Elementin suoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementti 

Huohotin 
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4. Polttoainesuodattimen puhdistaminen 

• Tukkeutunut polttoainesuodatin voi aiheuttaa vaikeuksia käynnistää 
moottori tai lisätä moottorin kierrosnopeutta. 

• Tarkista polttoaineensuodatin säännöllisesti seuraavasti: 

(1) Irrota polttoainesäiliön korkki ja tyhjennä polttoaine tyhjään astiaan. 
Tarkista, ettei astiassa ole vierasta materiaalia. Jos on, pyyhi astia 
puhtaaksi. 

(2) Vedä polttoainesuodatin ulos vaijerilla polttoaineen täyttöaukon läpi. 

(3) Jos polttoainesuodattimen pinta on likainen, puhdista se bensiinillä. 
Puhdistukseen käytettävä bensiini on hävitettävä paikallisen 
viranomaisen antamien määräysten mukaisesti. Liian likainen suodatin on 
vaihdettava. 

(4) Kiinnitä polttoainesuodatin takaisin polttoainesäiliöön ja kiristä 
polttoainesäiliön korkki. Jos vaihtamisesta on kysyttävää, ota yhteys 
jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon. 

 

5. Pulttien, mutterien ja ruuvien tarkistus 

• Kiristä löysät pultit, mutterit jne. 

• Tarkista polttoaine- ja öljyvuodot. 

• Vaihda vaurioituneet osat uusiin turvallisen toiminnan takaamiseksi. 

 
6. Osien puhdistaminen 

• Pidä moottori puhtaana pyyhkimällä se kangasrätillä. 

• Pidä laitteen sylinterin evät puhtaana ja pölyttömänä. Eviin tarttuva lika 
aiheuttaa kiinnileikkautumisen. 

• Puhallusilma otetaan ilmanottoaukon verkon kautta. Jos ilmavirtaus on 
vähentynyt käytön aikana, pysäytä moottori ja tarkista, että ylimääräiset 
partikkelit jäävät ilmanottoaukon verkkoon. 

• Tällainen tukos voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja moottorin vaurioitumisen. 
 

VAROITUS: 
Älä koskaan käytä puhallinta ilman verkkoa. Tarkista ennen jokaista 
käyttökertaa, että verkko on kiinnitetty paikalleen ja ettei se ole 
vahingoittunut. 

 

7. Tiivisteiden vaihto 

Vaihda tiivisteet, jos purat moottorin. 

Säätöjä ja ylläpitoa, joita ei ohjeisteta tässä käsikirjassa, saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. 

 

VARASTOINTI 
 

 

 

VAROITUS 

• Pysäytä moottori polttoainesäiliön tyhjennyksen ajaksi ja odota, että moottori jäähtyy. 

- Muuten seurauksena voi olla palovammoja tai tulipalo. 

VAARA 

• Jos säilytät puhallinta varastossa pitkään, tyhjennä polttoaine polttoainesäiliöstä ja kaasuttimesta ja laita se kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. 

Tyhjennä polttoaine polttoainesäiliöstä ja kaasuttimesta seuraavasti: 

(1) Poista polttoainesäiliön korkki ja tyhjennä polttoaine kokonaan säiliöstä. 

Jos polttoainesäiliössä on vieraita materiaaleja, poista ne kokonaan. 
(2) Vedä polttoainesuodatin ulos täyttöaukosta vaijerilla. 

(3) Paina rikastinpumppua, kunnes polttoaine tyhjenee säiliöstä ja tyhjennä 
myös polttoainesäiliöön tuleva polttoaine. 

(4) Kiinnitä polttoainesuodatin takaisin polttoainesäiliöön ja kiristä polttoainesäiliön 
 korkki. 

(5) Käytä sitten moottoria, kunnes se sammuu. 

(6) Irrota sytytystulppa ja tiputa useita tippoja moottoriöljyä sytytystulpan reiän 
läpi. 

(7) Vedä käynnistyskahvaa varovasti niin, että moottoriöljyä leviää moottorin 
päälle ja kiinnitä sytytystulppa takaisin. 

(8) Pidä laitetta kädensija ylöspäin. 

(9) Säilytä tyhjennettyä polttoainetta erityisessä säiliössä hyvin ilmastoidussa tilassa  

ja varjossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polttoainesäiliön  

korkki 
 
 
 

Letkupuristin 
Polttoainesuodatin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmanottoritilä 
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Vianmääritys 

Vika Järjestelmä Havainto Syy 

Moottori ei käynnisty 
tai se on vaikeaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käynnistysongelmia 
lämpimänä  
 
 
Moottori käynnistyy, 
mutta sammuu 
 
 

 
Riittämätön suorituskyky 

Sytytysjärjestelmä 
 
 
 
 
Polttoaineen 
lisääminen 
 
 
Puristus 

 
 
 
 
Mekaaninen vika 

 
 
 
 
Polttoaineen lisääminen 

 
 
 
Voi vaikuttaa useisiin 
järjestelmiin 
samanaikaisesti. 

Sytytystulppa OK 
 
 
Ei kipinää 
 
Polttoainesäiliö 
täynnä 
 
 
Ei puristusta 
vedettäessä 

 
 
 
Käynnistin ei kytkeydy 
 
Säiliö täytetty, kipinä 
löytyy 
 
Säiliö täynnä 

 
 
 
Moottorin tyhjäkäynti 
heikkoa 

Vika polttoaineen syöttö- tai puristusjärjestelmässä, 
mekaniikkavika 
 
STOP-kytkimen käyttö, johdotusvirhe tai oikosulku, 
sytytystulppa tai liitin viallinen, sytytysmoduuli on viallinen 
 
Väärä kuristimen asento, kaasutin on viallinen, 
polttoaineen syöttöjohto taivutettu tai tukkeutunut, 
polttoaine likainen. 
 
Sylinterin pohjan tiiviste on viallinen, kampiakselin tiivisteet 
ovat vaurioituneet, sylinteri tai männänrengas viallinen tai 
sytytystulpan tiivistys virheellinen 
 
Rikkoutunut käynnistinjousi, moottorin sisällä on 
rikkinäisiä osia  
 
Kaasutin likainen, puhdistuta 

 
Väärä joutokäyntisäätö, kaasutin likainen 
 
Polttoainesäiliön tuuletus on riitä, polttoaineen syöttöjohto 
katkennut, kaapeli tai STOP-kytkin viallinen 
 
Likaantunut ilmansuodatin, likaantunut kaasutin, 
äänenvaimennin tukkeutunut, sylinterin pakoputki 
tukossa 

 
Käyttöaika 

 
NIMIKE 

  

Ennen 
käyttöä 

 

Voitelun 
jälkeen 

 
Päivittäin 

(10 h) 

 
30 h 

 
50 h 

 
200 h 

 

Sammutus/
lepo 

Vastaava 
sivu 

 

Moottoriöljy 
Tarkista/puhdista        10 

Vaihda     *1   15 

Osien kiristys (pultit, mutterit) Tarkista        17 

 

Polttoainesäiliö 
Puhdista/tarkista        – 

Tyhjennä 

polttoaine 
      *3 17 

Kaasuvipu Tarkista toiminta        – 

Pysäytyskytkin Tarkista toiminta        12 

Pieni kierrosluku Tarkista/säädä        13 

Ilmanpuhdistin Puhdista        16 

Sytytystulppa Tarkista        16 

Jäähdytysilmakanava Puhdista/tarkista        17 

 

Polttoaineputki 
Tarkista        17 

Vaihda      *2  – 

Polttoainesuodatin Puhdista/vaihda        17 

Ilmanottoventtiilin ja 
ilmanpoistoventtiilin välinen 

etäisyys 

 

Säädä      *2   

– 

Öljyputki Tarkista      *2  – 

Moottorin huolto       *2  – 

Kaasutin Tyhjennä polttoaine       *3 17 

*1 Suorita ensimmäinen vaihto 20 tunnin käytön jälkeen. 

*2 Pyydä 200 käyttötunnin jälkeistä tarkastusta valtuutetulta huoltoliikkeeltä tai -korjaamolta. 

*3 Kun olet tyhjentänyt polttoainesäiliön, jatka moottorin käyttämistä ja tyhjennä polttoaine kaasuttimesta. 
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VIANETSINTÄ 
Tarkista ja yritä ennen korjauspyynnön tekemistä korjata ongelma itse. Jos havaitset jotain poikkeavaa, käsittele laitetta tämän käyttöohjeen 
mukaisesti. Älä koskaan muuta tai pura mitään osaa kuvauksen vastaisesti. Ota korjauksien suhteen yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai 
paikalliseen jälleenmyyjään. 

 
Ongelma Mahdollinen syy (toimintahäiriö) Korjaustoimenpiteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moottori ei käynnisty 

Rikastinpumppua ei käytetty Paina 7 - 10 kertaa 

Käynnistysnaru toimii hitaasti Vedä voimakkaasti. 

Polttoainetta ei ole Lisää polttoainetta. 

Polttoainesuodatin tukossa Puhdista 

Polttoaineputki rikki Suorista polttoaineputki 

Polttoaine vanhaa tai likaista Vanha tai likainen polttoaine vaikeuttaa 
käynnistämistä. Vaihda polttoaine. (Suositeltu 
vaihtoväli: 1 kuukauden välein) 

Liian suuri polttoaineen imu Aseta kaasuvipu keskinopeudesta suurelle 
nopeudelle ja vedä käynnistysnarua, kunnes 
moottori käynnistyy. 
Jos moottori ei edelleenkään käynnisty, irrota 
sytytystulppa, kuivaa elektrodi ja asenna osat 
takaisin niin kuin ne alun perin olivat. Jatka 
sitten ohjeiden mukaan. 

Tuplan hattu irti Kiinnitä kunnolla 

Likainen sytytystulppa Puhdista 

Sytytystulpan väärä välys Säädä välystä 

Muu sytytystulpan ongelma Vaihda 

Kaasuttimen ongelma Pyydä tarkastusta ja huoltoa. 

Käynnistysnarua ei voi vetää Pyydä tarkastusta ja huoltoa. 

Käyttöjärjestelmän ongelma Pyydä tarkastusta ja huoltoa. 
 
 
 
 
 
Moottori pysähtyy nopeasti 
Moottorin kierrosluku ei kasva 

Lämmitys ei riittävä Suorita lämmitys 

Rikastinvipu on KIINNI-asennossa, 
vaikka moottori on lämmin. Aseta se AUKI-asentoon 

Polttoainesuodatin tukossa Puhdista 

Likainen tai tukossa oleva ilmanpuhdistin Puhdista 

Kaasuttimen ongelma Pyydä tarkastusta ja huoltoa. 

Käyttöjärjestelmän ongelma Pyydä tarkastusta ja huoltoa. 

Kaasuvaijeri irti Kiinnitä kunnolla 

  
Moottori ei pysähdy. Liitin irti Kiinnitä kunnolla 

Sähköjärjestelmän ongelma Pyydä tarkastusta ja huoltoa. 

 Käytä moottoria joutokäynnillä ja aseta 
rikastinvipu KIINNI-asentoon. 

  

  
Jos moottori ei käynnisty lämpenemisen jälkeen: 
Jos tarkastuksessa ei löydy poikkeavuuksia, avaa kaasuvipua noin 1/3 ja käynnistä moottori. 
 
 
 
 

Maahantuoja: Tamforce Group, Virkatie 7, 01510 Vantaa, Finland
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