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Dokumendiga
ümberkäimine
Lugege selle seadme kasutajana
see kasutusjuhend enne esimest
kasutamist hoolikalt läbi.
Tegutsege selle järgi ja hoidke see
edaspidise kasutuse tarvis alal.
Ärge lubage kunagi seadet
kasutada lastel või teistel isikutel,
kes ei ole selle kasutusjuhendiga
tutvunud.
Alla 16-aastased ei tohi seadmega
töötada – kohalikud eeskirjad
võivad seadme kasutamise minimaalset vanusepiiri reguleerida.
See juhend sisaldab
ohutusnõuandeid, mis:
– juhivad tähelepanu mootoriga
seotud ohtudele,
– viitavad vigastusriskidele,
– näitavad, kuidas on võimalik
vigastusriski vältida või
vähendada.
Ohutusnõuanded on käesolevas
juhendis tähistatud järgnevalt:

!

Oht!
Tähistab vahetult ähvardavat
ohtu. Nõuandest mittekinnipidamisel ähvardab surm või
kõige raskemad vigastused.
Tähelepanu!
Tähistab ohtlikku olukorda.
Nõuandest mittekinnipidamisel
võivad tekkida kerged vigastused
või materiaalne kahju.
Nõuanne
Tähistab nõuandeid kasutamiseks
ja olulist informatsiooni.

Andmed mootorikorpusel
Need andmed on väga olulised
hilisemaks identifikatsiooniks
seadme varuosade tellimisel ning
klienditeenindusele. Kandke kõik
mootori andmed väljale (joon.=7).

Teie ohutuse
tagamiseks
Nõuanne
Järgnevalt räägitakse üldiselt
„seadmest”. Mootor võib olla
paigaldatud erinevatele
seadmetele.
! Plahvatus- ja
tuleoht!
Bensiin ja bensiiniaurud on
äärmiselt kergesti süttivad ning
plahvatusohtlikud. Tulekahju või
plahvatus võib põhjustada raskeid
põletushaavu või surma. Kui bensiin
satub kehale või rõivastele, pesta
nahk otsekohe puhtaks ning
vahetada rõivad.
– Tankimiseks seisata mootor
ja lasta vähemalt kaks minutit
jahtuda, enne kui avada kütusepaagi kork.
– Kütusepaaki täita ainult vabas
õhus või hästi tuulutatud
piirkonnas.
– Kasutada ainult lubatud kütusemahuteid.
– Mitte kunagi ei tohi kanistrit täita
sõidukis, vedukis või tehisainest
vooderdisega poolhaagises.
Kanister asetada täitmiseks
alati maapinnale ja sõidukist
natukene kaugemale.
– Kui võimalik, võtta mootoriga
käitatavad seadmed veoautolt
või haagiselt maha ning tankida
maapinnal. Kui see ei ole
võimalik, täita selliseid seadmeid kanistrist, mitte otse
tankimisvoolikuga tankurist.
– Jätta tankimisvooliku ots alati
kütusepaagi täitetoru või kanistri
servale, kuni tankimine on
lõpetatud. Mitte fikseerida
hooba.

– Kütusepaaki ei tohi üleliia täita.
Jätta täitetoru servani umbes
kaks sentimeetrit vabaks,
et kütus saaks paisuda.
– Hoida kütus eemal sädemetest,
lahtistest leekidest, süüteleegist,
soojus- ja teistest süüteallikatest.
– Seadmeid ei tohi kunagi tankida
kinnises ruumis, kuna tekivad
kergestisüttivad aurud.
– Mitte suitsetada.
– Kontrollida kütusevoolikuid,
kütusepaaki, kütusepaagi korki
ja ühendusdetaile tihti pragude
või lekete suhtes. Vajadusel
vahetada välja.
– Mootori käivitamiseks
veenduda, et süüteküünal,
väljalasketoru, kütusepaagi
kork ja õhufilter on monteeritud.
– Mitte käivitada mootorit, kui
süüteküünal on monteerimata.
– Kui kütust läks maha, oodata
enne mootori käivitamist,
kuni kütus on aurunud.
– Seadmete käitamisel mitte
kallutada mootorit niimoodi,
et kütus võib välja loksuda.
– Ärge kasutage mootori
peatamiseks õhuklappi.
– Transportige seadmeid alati
tühja kütusepaagiga.
– Ärge hoidke bensiini või täis
kütusepaagiga seadmeid kütteseadmete, ahjude,
kuumaveeboilerite või muude
süüteleeki või muud süüteallikat
omavate seadmete läheduses,
kuna need võivad põhjustada
bensiiniaurude süttimise.
! Plahvatus- ja
tuleoht!
Mootori käivitamisel tekivad
sädemed. Need võivad süüdata
läheduses olevad kergesti süttivad
aurud. See võib põhjustada
plahvatuse või tulekahju.
– Mitte käivitada mootorit
kahjustatud, gaasi jõul
töötavate seadmete läheduses.
– Mitte kasutada surve all olevaid
käivitusabisid, kuna nende
aurud on kergesti süttivad.

NOR
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!

Lämbumisoht!
Mootoritest vabaneb vingugaasi,
lõhnatut ja värvitut mürgist gaasi.
Vingugaasi sissehingamine võib
põhjustada peapööritust,
minestust ja surma.
– Mootorit käivitada ja lasta töötada
ainult väljaspool hooneid.
– Mitte käivitada ega lasta
mootoril töötada kinnistes
ruumides, ka siis, kui uksed või
aknad on avatud.

!

Vigastusoht!
Ekslik käivitus võib põhjustada
raskeid vigastusi, tulekahju või
elektrilöögi.
– Enne kõiki töid, nagu nt
seadistus- või remonttööd,
eemaldada alati süüteküünla
pistik ja hoida see süüteküünlast eemal.
– Süütetestideks kasutada ainult
heakskiitu omavat süütetestrit.
– Mitte teha süütetesti eemaldatud
süüteküünlaga.
! Põletusoht! Tuleoht!
Töötav mootor eraldab
kuumust. Mootori osad, eriti
väljalase, lähevad äärmiselt
kuumaks. Nende puudutamine
võib põhjustada raskeid põletusi.
Süttiv materjal nagu lehed, rohi,
põõsad jne võivad tuld võtta.
– Lasta väljalase, silindriplokk ja
jahutusribid enne puudutamist
maha jahtuda.
– Hoida lapsed kuumast või
töötavast mootorist eemal.
– Eemaldada süttiv materjal
väljalaske ja silindri lähedusest.
! Elektrilöögioht!
Tuleoht!
Süütesädemed võivad põhjustada
tulekahju või elektrilöögi.
! Elektrikäivitiga
seadmetel
elektrilöögioht
Vihmaga elektrikäivitit mitte
kasutada.
Veenduge, et võrk on kaitstud
rikkevoolukaitselülitiga. Kui selline
lüliti puudub, laske see paigaldada
ainult elektrikul.
NOS

Mootori kasutusjuhend
Elektrikäiviti võrguga
ühendamiseks kasutage ainult
välistingimuste jaoks ette nähtud
ning kaitsejuhiga varustatud
pikendusjuhet (ei kuulu
komplekti), mille pikkus on nt
maksimaalselt 50 m:
– H07RN-F 3x1,5 mm2 kuni –25 °C,
– H07BQ-F 3x1,5 mm2 kuni –40 °C.
Enne mootori käivitamist kontrollida
alati üle, kas pikendusjuhe ja
kaabel/mootori ühenduspistik
on terved. Kahjustunud osad lasta
kohe elektrikul välja vahetada.
Vigastatud osadega seadet ei tohi
kunagi elektrikäivitiga käivitada.
Tähelepanu!
Elektrikäiviti asjatundmatu ühendamine võib kahjustada seadet
ennast või läheduses asuvaid
esemeid.
Veenduge, et võrk
– töötab 220–230 V ja 50 Hz,
– on kaitstud vastava kaitsmega
(vähemalt 10 A).

!

Vigastusoht!
Pöörlevad detailid võivad riivata
käsi, jalgu, juukseid, rõivaid või
rõivastuse osi või neid kaasa
rebida. See võib tekitada raskeid
vigastusi.
– Seadet käitada ainult paigaldatud
kaitseseadistega.
– Hoida käed ja jalad pöörlevatest
osadest eemal.
– Pikad juuksed siduda enne töölehakkamist kokku ja eemaldada
ehted.
– Mitte kanda lohvakaid riideid,
rippuvaid paelu või detaile, mis
võivad masinasse kinni jääda.

! Vigastusoht!
Starteri nööri kiire sissetõmbamine
(tagasilöök nt valesüüte tõttu)
rebib kätt ja käsivart kiiremini
mootori suunas, kui jõutakse
starteri käepide lahti lasta.
See võib põhjustada vigastusi.
– Mootori käivitamiseks tõmmata
aeglaselt starteri käepidemest,
kuni on tunda takistust, siis
tõmmata kiiresti lõpuni.

– Enne mootori käivitamist
eemaldada kõik mootoril lebavad
esemed.
– Otse ühendatud komponendid
nagu lõikenoad, puhuri tiivik,
ajami osad jne peavad olema
kindlalt kinnitatud.
! Vigastusoht! Seadme
kahjustamise oht!
– Tehases seadistatud mootori
seadistusi ei tohi muuta.

Seadmel olevad sümbolid
Mootori küljes on ohutus- ja
hoiatusjuhised, mis on kujutatud
sümbolite või piktogrammidega.
Üksikutel sümbolitel on järgmine
tähendus:

!

Tähelepanu!
Hoiatus ohuallika
eest.
Enne kasutuselevõttu lugeda
kasutusjuhendit!
Hoiatus kuuma
pealispinna eest!
Hoiatus mürgiste
aurude eest!
Bensiin on kergesti
süttiv!
Tankida pliivaba
kütust!
Vihmaga
elektrikäivitit mitte
kasutada.

Hoidke need sümbolid seadmel
alati loetavana.

Mootori kasutusjuhend

Andmed mootori kohta
Võrrelge joonist=1=oma seadmega
ja vaadake, kus asuvad erinevad
juht- ning seadeelemendid.
Joon. 1
N Väljalase
O a) Süüteküünal
b) Süüteküünla pistik
P Õlipaagi kork/mõõtevarras
Q Õli tühjenduskork
R Õhuklapp (Choke)
S Starteri käepide
T Käivitusnupp *
U Pikenduskaabli
ühenduspistik *
* Ainult elektrikäivitiga
seadmetel

Nõuandeid käitamiseks
Teostatavad kontrolltööd
enne mootori käivitamist
Soovitatavad õlisordid
Tähelepanu!
Seade väljastatakse tühja kütusepaagi ning õlist tühjendatud
karteriga. Kui mootorit käitatakse
ilma piisava õlikoguseta, võib see
mootorit oluliselt kahjustuda.
Need kahjustused ei kuulu garantii
alla.
Nõuanne
Mudelist sõltuvalt võib mootor olla
tehases õliga täidetud.
 Enne mootori käivitamist
kontrollida õlitaset, vajadusel
lisada õli juurde.
Mitte täita karterit ülearu. Karter
mahutab umbes 0,6 liitrit.
Kasutada ainult klassifikatsiooni
SF/SG neljataktiliste mootorite
õlisid SAE 0W-30 või SAE 5W-30
või kõrgema klassifikatsiooni
õlisid.

Eesti
Vt tabelit „Viskoossus sõltuvalt
välistemperatuurist”.

Tähelepanu!
Madalama kvaliteediga õli või
kahetaktiliste mootorite õli
kasutamisega võib mootori eluiga
lüheneda või mootor kahjustuda.

Õlitaseme kontrollimine
Tähelepanu!
Kontrollimisel pöörata tähelepanu
sellele, et seade asetataks
väljalülitatud mootoriga tasasele
pinnale.
Joon. 2
 Eemaldada õlipaagi kork (3)
ja pühkida õlimõõtevarras
puhtaks.
 Torgata õlimõõtevarras
täitetorusse.
Bajonettliitega mõõtevarras:
Lükata sisse ja tõmmata kinni.
Keermestusega mõõtevarras:
Lükata sisse, kinni mitte
tõmmata.
 Tõmmata õlimõõtevarras jälle
välja ja kontrollida õlitaset.
Kui tase on liiga madal, kallata
aeglaselt pisut õli juurde kuni
ülemise markeeringuni „max”
mõõtevardal.
 Keerata õlimõõtevarras enne
mootori käivitamist kõvasti kinni.
Tähelepanu!
Mitte lisada liiga palju õli. Kui
lisatakse liiga palju õli, võib see
põhjustada mootorikahjustusi,
suitsu teket, probleeme
käivitamisel, süüteküünla
tahmumist või õhufiltri õliga
määrdumist.

Soovitatavad kütused

!

Oht!
– Bensiin on teatud tingimustel
äärmiselt kergesti süttiv ning
plahvatusohtlik.
– Tankida ainult hästi õhutatud
keskkonnas ja väljalülitatud
mootoriga. Tankimispiirkonnas
või kütuste hoiustamispaigas
ei tohi suitsetada ning kõik
süüteallikad tuleb välja lülitada.
– Bensiinipaaki ei tohi kallata liiga
täis (täitetorus ei tohi olla kütust).
Pärast tankimist jälgida, et paagi
kork oleks kindlalt suletud.
– Jälgida, et tankimisel ei loksuks
kütust maha. Mahaloksunud
kütus või bensiiniaurud võivad
süttida. Kui kütust läks maha,
jälgida, et koht on kuivanud,
enne kui mootorit uuesti
käivitatakse.
– Vältida korduvat või pikemaajalist
aurude sissehingamist.

! Mootorikahjustuste oht!
– Mitte segada kütust õliga.
– Kasutada ainult puhast, värsket
ja pliivaba kütust.
– Kasutada ainult kütust, mille
oktaanarv on 87 või kõrgem.
– Mitte kasutada E85
spetsifikatsiooniga kütust!
– Varuda kütust ainult koguses,
mis kulutatakse ära 30 päeva
jooksul.
– Ärge jätke kütust ilma stabilisaatorita kütusepaaki
kauemaks kui 30 päeva – selle
tagajärjel võib garantii kaotada
kehtivuse.
– Jälgida, et paaki ei satuks
mustust, tolmu või vett.

NOT
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Kütusetaseme
kontrollimine
Tähelepanu!
Enne tankimist lasta mootoril
vähemalt kaks minutit jahtuda.
Joon. 3
 Enne kütusepaagi korgi
eemaldamist (3) ja tankimist
puhastada täitetoru ümbrus.
 Jätta paagist täitetoru servani
umbes kuni 3 cm vabaks,
et kütus saaks paisuda.

Elektrikäiviti kontrollimine
(sõltuvalt mudelist)

! Elektrilöögioht!
Enne mootori käivitamist kontrollida
alati üle, kas pikendusjuhe ja
kaabel/mootori ühenduspistik
on terved. Kahjustunud osad lasta
kohe elektrikul välja vahetada.
Vigastatud osadega seadet ei tohi
kunagi elektrikäivitiga käivitada.
Kontrollida kaablit ja
ühenduspistikut mootori juures.
Mootori käivitamine

!

Oht!
Käed ja jalad hoida alati liikuvatest
osadest eemal. Mitte kasutada
surve all olevaid käivitusabisid.
Aurud on süttimisohtlikud.

!

Oht!
Järgida kõiki selle seadme kasutusjuhendi kasutusnõuandeid,
mille külge käesolev mootor on
monteeritud.
Nõuanne
Mootoril ei ole gaasihooba,
pöörded seadistatakse
automaatselt. Mootor töötab
alati optimaalsete pööretega.

NOU
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Mootori käivitamiseks
ettevalmistamine
Joon. 3
 Pista süütevõti (1) lõpuni
süütelukku – mitte keerata
(joon. 8).
 Kasutada õhuklappi
(külma mootori puhul):
– nihutada õhuklapp
positsiooni /ON.
Nõuanne
Tavaliselt ei ole vaja õhuklappi
kasutada, kui mootor on soe või
keskkonna temperatuur kõrge.
 Vajutada kütusepumpa (2)
2–3 x, soojal mootoril 1 kord.
Soojal mootoril vajutada
kütusepumba nuppu vaid siis,
kui mootor oli pikemat aega
välja lülitatud.
Nõuanne
Vajutamisel suruda õhutusava
kütusepumba nupul kinni.
Kui temperatuur on väga madal,
tuleb kütusepumpa sagedamini
kasutada.

Seadmete käsitsi
käivitamine
 Tõmmata kergelt starteri

käepidemest, kuni on tunda
takistust. Siis tõmmata kiiresti ja
jõuliselt, et survet ületada, hoida
ära tagasilöök ning käivitada
mootor. Vajadusel korrata.

Tähelepanu!
Mitte lasta starteri käepidet hooga
vastu mootorit tagasi. Lasta tagasi
aeglaselt, et vältida starteri
kahjustamist.
 Kui pärast mootori käivitumist
hakkab mootor ühtlaselt käima,
nihutada õhuklapp
/OFF ja
/ON vahele ning mõne aja
möödudes asendisse
/OFF.

Elektrikäivitiga seadmete
käivitamine

!

Elektrilöögioht!
Vihmaga elektrikäivitit mitte
kasutada.
Joon. 3
 Kõigepealt ühendada
pikendusjuhe ühenduspistikuga
(5) ning seejärel võrgu
pistikupesaga.
 Vajutada käivitusnuppu (4)
senikaua (max 5 sekundit),
kuni mootori käivitub. Oodata
enne uuesti käivitamist
vähemalt 30 sekundit.
Nõuanne
Elektristarter on varustatud
termilise ülekuumenemiskaitsega
(vastavalt mudelile). Kui elektrikäiviti läheb käivituskatsetega liiga
kuumaks, ei saa seda enne
kasutada, kui see on piisavalt
maha jahtunud.
 Kui pärast mootori käivitumist
hakkab mootor ühtlaselt käima,
nihutada õhuklapp
/OFF
ja /ON vahele ning mõne aja
möödudes asendisse
/OFF.
 Kõigepealt tõmmata
pikendusjuhe välja võrgust ning
siis elektrikäivitist.

Mootori seiskamine
Joon. 8
 Tõmmata süütevõti poolenisti
välja (0/OFF).
Nõuanne
Pärast tööd või seadme juurest
lahkumisel tõmmata süütevõti
välja ning eemaldada süüteküünla
pistik.

Mootori kasutusjuhend
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Hooldus/Puhastamine
! Oht!
Enne kõigi tööde, nagu nt hooldusja puhastustööde teostamist
seisata mootor ja lasta maha
jahtuda. Et vältida ekslikku
käivitumist, eemaldada alati
süüteküünla pistik.
Tähelepanu!
– Mootori võimsus ja kütusekulu
on tootja poolt optimaalselt
seadistatud. Neid seadistusi
tohib muuta ainult tootja või
volitatud spetsialist.
– Kui mootorit on vaja seadme
transportimiseks, inspekteerimiseks või prahi eemaldamiseks
kallutada, siis kallutada seda
alati nii, et süüteküünal jääks
üles, ning kütus või õli ei saaks
tekitada mootorikahjustust.

– Seadet kallutada ainult tühja
kütusepaagiga, nt hooldusja puhastustöödeks.
– Seadme mootorsõidukitel transportimisel peab kütusepaak
olema tühi.
– Varuosad peavad vastama
valmistaja poolt kindlaks
määratud nõudmistele.
Sellepärast kasutage ainult
originaalvaruosi või tootja poolt
heaks kiidetud varuosi. Remonti
laske teostada ainult
spetsiaalses töökojas.
Säilitamaks püsivalt kõrget
jõudlust, on hädavajalikud mootori
regulaarsed inspekteerimised ja
reguleerimised.
Regulaarne hooldus tagab pika
tööea.

Nõutavad hooldusintervallid ja
teostatavate hooldustööde liik on
ära toodud alljärgnevas tabelis.
Intervallidest töötundide või
muude ajaliste näitajate järgi
tuleks kinni pidada vastavalt
sellele, milline ajahetk varem kätte
jõuab. Töötamisel raskendatud
tingimustes on vajalik sagedasem
hooldus.
Laske hooaja lõppedes seade
spetsiaalses töökojas üle
kontrollida ja hooldada.

Õlitaseme kontroll

 Enne iga mootori käivitamist

kontrollida õlitaset.
Jälgida, et õlitase oleks alati
nõuetekohane. Vaata „Õlitaseme
kontrollimine”.

Hooldusgraafik
eççäÇìëí∏∏
Mootori õlitaseme
kontroll
Mootoriõli vahetus
Süüteküünalde kontroll
Süüteküünalde hooldus
Väljalaskeala puhastus
Elektrikäiviti kontroll

enne iga
kasutamist

esimese 5
töötunni järel

kord hooaja
jooksul või iga
25 tunni järel

kord hooaja
jooksul või iga
50 tunni järel

kord hooaja
jooksul või iga
100 tunni järel











Õlivahetus

!

Oht!
Vana mootoriõli võib tekitada
nahavähki, kui see satub sageli ja
pikemaks ajaks nahaga kontakti.
Ehkki see on ebatõenäoline,
senikaua kui iga päev vana õliga
kokku ei puututa, on ometi mõistlik
pärast vana õliga töötamist nii
kiiresti kui võimalik käed seebi ja
veega puhtaks pesta.
Tähelepanu!
Enne seadme kallutamist õli
väljalaskmiseks lasta mootoril
töötada, kuni bensiinipaak on tühi.

Lasta õli välja, kui mootor on veel
soe, kuid mitte enam kuum (nii
voolab õli välja kiiresti ja täielikult).
Joon. 4
 Eemaldada õlipaagi kork (3).
 Lasta õlil sobivasse mahutisse
välja joosta:
– Avades õli tühjenduskorgi (4).
 Paigaldada õli tühjenduskork
(kui on eemaldatud) tagasi ja
keerata kõvasti kinni.
 Täita õlipaak soovitatud õliga
ning kontrollida õlitaset.
 Paigaldada õlipaagi kork oma
kohale.

Nõuanne
Vana õli utiliseerida vastavalt
kehtivatele keskkonnakaitse
eeskirjadele. Soovitatav on viia
vana õli tihedalt suletud mahutis
vana õli kogumispunkti. Mitte
visata olmeprügi hulka ega valada
maha ning lasta maasse imbuda.

Süüteküünla hooldus

! Oht!
Lasta mootoril maha jahtuda.
Mitte teha süütetesti eemaldatud
süüteküünlaga. Mitte käivitada
mootorit eemaldatud
süüteküünlaga.
NOV

Eesti
Et mootor korralikult töötaks, peab
süüteküünla sädevahe olema
nõuetele vastavalt seadistatud
ning mustusest vaba.
Joon. 5
 Eemaldada süüteküünla pistik
(2b) ja kruvida küünal (2a)
süüteküünla võtmega välja.
 Teostada süüteküünla visuaalne
kontroll. Vahetada küünal välja,
kui see on ilmselgelt kulunud
või isolaator kahjustatud.
 Puhastada küünal traatharjaga,
kui seda tahetakse uuesti
kasutada.
 Mõõta sädevahet lehtkaliibriga,
vajadusel reguleerida vahet
painutades selleks pisut
külgmist elektroodi. Sädevahe
peaks olema 0,60–0,80 mm
(joon.=6).
 Kontrollida, kas süüteküünla
kaelustihend on korras, siis
keerata süüteküünal käega
sisse, et vältida keerme
kahjustamist.
 Kui küünal on kindlalt paigas,
keerata süüteküünla võtmega
kõvasti kinni.
Tähelepanu!
Mitte pinguldada süüteküünalt
liiga kõvasti. Pidada silmas
järgmisi väärtusi küünla
pinguldamisel süüteküünla
võtmega:
– uue süüteküünla puhul
maksimaalselt 1/2 pööret,
– kasutatud süüteküünal
maksimaalselt 1/8 – 1/4 pööret.
Korralikult pinguldamata süüteküünal võib minna väga kuumaks
ning kahjustada mootorit.
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Mootori kasutusjuhend

Mootori puhastamine
Kui mootor on eelnevalt töötanud,
lasta sel enne puhastamist
vähemalt tund aega jahtuda.
Puhastada mootorit regulaarselt
mustusest ja prahist. Puhastada
sõrmekaitse ja väljalaske ümbrus.
Selleks kasutada harja või
suruõhku.
Tähelepanu!
Mitte pritsida mootorit
puhastamiseks veega, kuna see
võiks kütust reostada. Aiavooliku
või kõrgsurvepesuri veejuga võib
tungida väljalaskeavasse ja
kahjustada mootorit.

!

Oht!
Mustusekogumid väljalaske ümber
võivad põhjustada tulekahju.
Kontrollida ja puhastada see
piirkond enne iga kasutamist.

Hoiustamine
Mootoritel, mida hoiustatakse
kauem kui 30 päeva, ei tohiks
paagis olla kütust, et vältida
jääkide teket toitesüsteemis,
eriti karburaatori olulistel osadel.
Hoiustamisel 30 kuni maksimaalselt 90 päeva võib kütusele
lisada stabilisaatorit. Pöörduge
edasimüüja poole või
klienditeenindusse.
 Lasta mootoril töötada, kuni
paagis ei ole enam kütust ning
mootor jääb seisma.
 Vahetada õli. Vaata
„Õlivahetust”.
 Eemaldada süüteküünal ja
kallata silindrisse umbes 15 ml
mootoriõli. Paigaldada
süüteküünal tagasi ja tõmmata
aeglaselt starteri nöörist, et õli
jaotuks.
 Eemaldada mustus ja praht
mootori ümbert, sõrmekaitse
alt ning väljalasketoru ümbert
ning tagant. Värvida üle
mahakoorunud värviga kohad ja
katta kerge õlikihiga roostetada
võivad piirkonnad.

 Hoida puhtas, kuivas ja hästi

õhutatud kohas ning kaugel
lahtise leegi või muu
süütesüsteemiga töötavatest
seadmetest, nt kütteseadmed,
kuumaveeboilerid või
pesukuivatid. Vältida tuleks ka
piirkondi, kus asub sädemeid
tekitav elektrimootor või kus
kasutatakse elektritööriistu.
 Kui võimalik, tuleks vältida ka
suure õhuniiskusega hoiukohti,
kuna see soodustab rooste ja
korrosiooni teket.
 Hoiustamiseks panna seade
tasasele pinnale. Kaldasendis
võib kütus või õli välja tulla.

Toimingud peale
pikaajalist hoiustamist

 Kontrollida mootorit, nagu on

kirjeldatud lõigus „Teostatavad
kontrolltööd enne mootori
käivitamist”.
 Kui kütus oli hoiustamiseks
välja lastud, täita paak värske
bensiiniga. Kui paagi täitmiseks
on olemas bensiinikanister,
tuleks jälgida, et selles oleks
värske bensiin.
 Kui silinder oli hoiustamise ajaks
sisse õlitatud, tekib mootoris
käivitamisel pisut suitsu. See on
normaalne.

Garantii
Igas riigis kehtivad meie äriühingu
või importööri poolt väljastatud
garantiitingimused. Häireid
kõrvaldame teie seadmel
garantiiteenuste raames tasuta,
kui põhjuseks on materjali- või
tootmisviga. Garantiijuhtumi puhul
pöörduge palun seadme müüja
või lähima filiaali poole.

Mootori kasutusjuhend

Eesti

Veaotsing
Viga
Mootor ei käivitu.

Võimalik põhjus
Süütevõti pole lõpuni sees.
Kütusepaagis ei ole kütust.

Lahendus
Vajutada süütevõti lõpuni sisse.
Täita kütusepaak puhta, värske pliivaba
kütusega.
Saastunud kütus.
Lasta saastunud kütus vabas õhus
sobivasse mahutisse. Täita kütusepaak
puhta, värske pliivaba kütusega.
Mootor külmas seisundis, õhuklapi hoob Tõmmata õhuklapi hooba.
vales asendis.
Kütusepumba nupule ei vajutatud.
Vajutada kütusepumba nupule
Süüteküünla pistik ei ole ühendatud.
Ühendada süüteküünla pistik
süüteküünlaga.
Süüteküünal on määrdunud või
Puhastada süüteküünal.
defektne.
Reguleerida sädevahet või vahetada
süüteküünal välja.
Ummistunud bensiinivoolik.
Lasta puhastada bensiinivoolik *).
Mootor töötab
Õhuklapi hoob on asendis „CHOKE/ ”. Seada õhuklapi hoob asendisse
ebaühtlaselt (turtsub).
„ /OFF”.
Süüteküünla pistik on nõrgalt ühendatud. Kinnitada süüteküünla pistik kõvasti.
Saastunud kütus.
Lasta saastunud kütus vabas õhus
Vesi või mustus toitesüteemis.
sobivasse mahutisse. Täita kütusepaak
puhta, värske pliivaba kütusega.
Õhutusava kütusepaagi korgis on
Puhastada kütusepaagi kork.
ummistunud.
Süüteküünal on kokku sulanud, defektne Reguleerida sädevahet või vahetada
või on sädevahe liiga suur.
süüteküünal välja.
Mootor kuumeneb üle. Liiga vähe mootoriõli.
Täita karter vastava koguse õliga.
*)
Neid töid lasta teostada ainult spetsiaalses töökojas.
Nõuanne
Remonttöödeks, mis väljuvad ülaltoodud tööde raamest, pöörduge palun lähima edasimüüja
klienditeenindusse.
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