
KÄYTTÄJÄN OPAS 
2-TAHTI YLEISMOOTTORI 

Maahantuoja: 
Kivelä Outdoor, puh: 0407284667, myynti@kivelaoutdoor.com, www.kivelaoutdoor.com



ESITTELY
Moottoriin voidaan kiinnittää erilaisia työkaluja kuten jääkaira ja puutarhatyökalujen 
työvarsi. Työkalujen kiinnitys moottoriin tapahtuu neljällä pultilla sekä kiinnittämällä 
kaasuvaijeri hallintalaitteeseen. 

Tämä ohje sisältää tietoa siitä, miten saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn moottorista 
ja opastaa käyttämään sitä turvallisesti. Lue ohje huolellisesti ennen moottorin käyttöä. Jos 
ongelmia ilmenee tai jos sinulla on kysyttävää moottorista, ota yhteyttä maahantuojaan. 
Moottorilla on kahden vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheiden osalta. 

Kaikki tämän julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpään saatavilla olevan tuotetietoon. 
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja ilman 
velvoitteita. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa.
Tämä käsikirja on oleellinen osa perämoottoria ja pitäisi aina pysyä moottorin mukana. 
Perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa. 

VAROITUKSET
1. ÄLÄ KÄYTÄ MUUTA POLTTOAINETTA kuin käyttöohjeessa suositeltua. 
Älä koskaan käytä bensiiniä, jollei se ole sekoitettu 2-tahti moottoriöljyyn (suhde 
bensiini:öljy 25:1). Muutoin voi moottorille aiheutua pysyviä vaurioita, joita valmistajan 
takuu ei korvaa. 
2. ÄLÄ TUPAKOI täyttäessäsi polttoainesäiliötä tai käyttäessäsi laitetta. 
3. ÄLÄ KOSKE kuumaan pakoputkeen. 
4. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA LIIAN PITKÄÄN YHTÄJAKSOISESTI. Anna jäähtyä 
säännöllisesti. 
5. ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIN TAI LÄÄKKEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA. 
6. ÄLÄ LISÄÄ, POISTA TAI MUUTA MITÄÄN TUOTTEEN KOMPONENTTEJA. Se voi 
aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitteen vaurioitumisen mitätöiden valmistajan antaman 
takuun. 
7. ÄLÄ käytä laitetta lähellä syttyviä nesteitä tai kaasuja sisätiloissa tai ulkona. 
Seurauksena voi olla räjähdys ja/tai tulipalo.
8. KÄYTÄ KUULONSUOJAIMIA. 

TURVALLISUUS
Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Ymmärrä kaikkien hallintalaitteiden käyttö ja opettele 
pysäyttämään moottori nopeasti hätätilanteessa. Varmista, että käyttäjä saa asianmukaiset 
ohjeet ennen laitteen käyttöä. Älä anna lasten käyttää moottoria. Pidä lapset ja 
lemmikkieläimet poissa toiminta-alueelta. Älä käytä moottoria ilman riittävää ilmanvaihtoa. 
Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa. Moottorin ja pakokaasujen lämpötila voi nousta 
hyvin korkeaksi. Älä tuo syttyviä materiaaleja moottorin läheisyyteen. Älä asenna tai täytä 
mitään moottoriin sen käydessä. Älä tupakoi tai läikytä tankatessa. 

Keskipakokytkin kytkeytyy automaattisesti päälle ja välittää voiman, kun moottorin nopeus 
kasvaa yli noin 4200 rpm. Joutokäynnillä kytkin vapautuu automaattisesti. Älä käytä 
moottoria ilman siihen kytkettyjä laitteita (puutarhatyökaluvarsi, jääkaira jne.), jotka 
sisältävät keskipakokytkimen rummun ja kotelon. Muussa tapauksessa keskipakoisvoima 
heittää kytkinpalat moottorin rakenteita vasten ja vaurioittaa moottoria. Kytkimen 
väärinkäytöstä johtuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Oman turvallisuuden ja laitteen maksimaalisen käyttöiän takia on erittäin tärkeää tarkistaa 
moottorin kunto ennen käyttöä. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Huonosti 
ylläpidetty moottori voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. 



Tee aina seuraavat kohdat ennen moottorin käynnistämistä: 
Ennen tarkastuksia varmista, että moottorin kytkin on OFF-asennossa.
Tarkista moottorin yleiskunto. Katso ympärillesi ja moottorin alta merkkejä öljy- tai 
bensiinivuodoista.
Poista kaikki lika tai roskat erityisesti äänenvaimentimen ja käynnistimen päältä sekä 
jäähdytysrivoista. Etsi vaurioita. 
Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan, ja kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat 
kireällä. 
Tarkista polttoaineen määrä säiliön ulkopuolelta. Lisää polttoainetta tarpeen mukaan. 
Tämä moottori on sertifioitu toimimaan lyijyttömällä bensiinillä. Käytä vähintään 95 
oktaanista lyijytöntä bensiiniä johon on sekoitettu 2-tahtiöljyä suhteessa 25:1. Älä läikytä 
bensiiniä tai öljyä moottorin päälle. 
Tarkasta ilmansuodatin. Likainen ilmansuodatin rajoittaa ilmavirtaa kaasuttimeen 
heikentäen moottorin suorituskykyä. 

MOOTTORIN KÄYNNISTYS
Kylmä moottori: siirrä rikastinvipu KIINNI-asentoon.
Lämmin moottori: jätä rikastinvipu AUKI-asentoon.
Käännä kaasukahvaa noin puoliväliin tai tarvittaessa maksimiasentoon. 
Pidä kiinni moottorin yläosasta toisella kädellä ja vedä käynnistinkahvasta kevyesti, 
kunnes tunnet vastuksen, vedä reippaasti, mutta älä vedä narua loppuun asti. Palauta 
käynnistinkahva varovasti. Toista tarvittaessa 3-5 kertaa. 
Kun moottori käynnistyy vähennä kaasua ja siirrä rikastinvipu AUKI-asentoon.
Säädä moottorin nopeutta kiertämällä kaasukahvasta. 

Jos moottoria käytetään korkeammissa lämpötiloissa, sitten sammutetaan ja annetaan 
seistä jonkin aikaa, se ei välttämättä käynnisty uudelleen ensimmäisellä vedolla.
Jos moottori käynnistyy maksimikaasuasennolla, laite voi edetä tai pyöriä nopeasti. Ole 
valmis vähentämään kaasua nopeasti. 

Moottorin sammuttaminen tapahtuu irrottamalla hätäkatkaisin tai kääntämällä sähkökytkin 
0-asentoon.  

Noudata moottoria käytettäessä seuraavia ohjeita: 
1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja pidä ne tallessa. 
2. Älä käytä moottoria alkoholin tai muiden huumavien aineiden vaikutuksen alaisena.  
3. Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää ja räjähtävää, joten sitä tulee käsitellä erityisellä 

huolellisuudella. Kun olet täyttänyt polttoainesäiliön, varmista ettei polttoainetta ole 
läikkynyt ympäristöön ennen kuin käynnistät moottorin. 

4. Huolehdi, että moottoria käytetään vain hyvin ilmastoidussa tilassa ja vältä 
pakokaasuaukon tukkimista. 

5. Tarkasta moottorin kunto huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa. Tarkasta polttoaineen 
määrä, ruuvien ja muttereiden kiinnitykset yms. 

6. Pidä kätesi ja muut ruumiinosat etäällä pyörivästä työkalusta sekä moottorin 
kuumenevista osista. 

7. Noudata huolellisuutta moottorin käytössä.  
8. Puhdista moottorin osat käytön jälkeen. Erityisesti ne, jotka voivat ruostua. Vältä veden 

joutumista moottoriin. 
9. Varastoi moottori kuivaan tilaan pystyasennossa. Puhdista moottori ja tyhjennä 

polttoainesäiliö ennen varastointia. 



HUOLLON TÄRKEYS
Hyvä ylläpito on edellytys turvalliseen, taloudelliseen ja häiriöttömään toimintaan.

Seuraavat sivut sisältävät ohjeita moottorin kunnossapidosta, rutiinitarkastuksista ja 
yksinkertaisista huoltotoimista käyttäen perustyökaluja. Monimutkaisemmat huoltotoimet 
voivat vaatia erikoistyökaluja ja on paras antaa ammattilaiselle tai pätevälle mekaanikolle.

Huoltosuunnitelma koskee normaaleissa käyttöolosuhteissa käytettävää moottoria. Jos 
moottoria käytetään ankarissa olosuhteissa, kuten jatkuvan suuren kuorman tai korkean 
lämpötilan alaisena tai käytetään märissä tai pölyisissä olosuhteissa, tee 
huoltotoimenpiteet useammin.  

Varmista, että moottori on sammutettu ennen kuin aloitat mitään huolto- tai korjaustöitä. 
Varmista aina riittävä ilmanvaihto. Anna moottorin ja pakokaasujärjestelmän jäähtyä ennen 
koskettamista. Älä käytä moottoria, ellei sitä ole ohjeistettu. Lue ohjeet ennen aloittamista 
ja varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja taidot. Ole varovainen kun työskentelet 
bensiinin kanssa. Käytä ainoastaan ei-syttyvää liuotinta osien puhdistukseen. Älä käytä 
bensiiniä. Pidä tupakat, kipinät ja tuli pois polttoaineeseen liittyvistä osista.

HUOLTOTOIMET
Huuhtele suolavesi pois raikkaalla vedellä. 
Kiristä moottorin mutterit ja pultit: käytön jälkeen 
Tarkista polttoaineen suodatin: 1 kk
Tarkista tulpan kunto ja vaihda tarvittaessa: 1 kk 
Tarkista keskipakoiskytkimen kengät: 6 kk 
Tarkista polttoaine ja öljyletkut: 24 kk
Vaihda yli 6 kk vanha bensiini uuteen. 

Tee huoltotoimet useammin, jos moottoria käytetään pölyisissä olosuhteissa.
Ellei tätä huoltoaikataulua noudateta, se voi johtaa ei-takuunalaisiin ongelmiin. 

Polttoaine voi vahingoittaa maalia ja joitakin muovilaatuja. Varo läikyttämästä polttoainetta 
polttoainesäiliötä täytettäessä. Roiskuneen polttoaineen aiheuttamat vahingot eivät kuulu 
takuun piiriin. Älä käytä vanhaa tai likaista bensiiniä tai öljy-bensiini seosta. Vältä likaa ja 
vettä polttoainesäiliössä.

Tämän moottorin suositeltava toimintalämpötila-alue on -5 +40 °C. 

Ilmansuodattimen puhdistus
Likainen ilmansuodatin rajoittaa ilmavirtaa kaasuttimeen ja heikentää moottorin 
suorituskykyä. Jos käytät moottoria erittäin pölyisissä olosuhteissa, puhdista ilmansuodatin 
useammin. Likaisesta moottorista johtuvat ongelmat eivät kuulu takuun piiriin. Paina 
ilmanpuhdistimen suojuksen salpaa ja irrota kansi. Tarkasta suodatinelementti. Puhdista 
miedossa saippuavedessä ja anna kuivia. Vaihda vahingoittunut suodatinelementti. 

Sytytystulppa 
Suositeltava Sytytystulppa: CM5H (NGK), CMR5H (NGK). Suositeltavassa sytytystulpassa 
on oikea lämpöarvo moottorin tavanomaisessa käyttölämpötilassa. Väärä sytytystulppa voi 
aiheuttaa ei-takuunalaisen moottorivaurion. Hyvän suorituskyvyn takaamiseksi tulpan 
kärkiväli on oltava oikea ja tulpan on oltava puhdas. 



Sytytystulpan vaihtaminen
Löysää 5 mm pultti kuusioavaimella, irrota kansi.
Älä käytä moottoria, kun kansi poistetaan. Älä vedä käynnistysnarusta kahvasta, kun kansi 
poistetaan. Irrota sytystulppa mukana tulevilla työkaluilla ja tarkista. Vaihda sytytystulppaa 
uuteen jos se on vahingoitunut, huonokuntoinen, likainen tai kulunut. Sytytystulpan 
elektrodin kärkivälin tulee olla: +0,60-+0,70 mm. Asenna tulppa varovasti varoen 
kiristämästä väärille kierteille. Kiristä tulpaa sen verran, että se litistää hieman 
tiivisterengasta. Kun asennat uuden tulpan niin kiristä sitä puoli kierrosta sen jälkeen kun 
tulppa vastaa tiivisterenkaaseen. Kun asennat vanhan tulpan niin kiristä sitä vielä 1/8-1/4 
kierrosta sen jälkeen kun tulppa vastaa tiivisterenkaaseen. Puhdista tarvittaessa 
tulpanhattu ja kiinnitä se. Mikäli sytytystulppa kastuu eli moottori on saanut liikaa bensiiniä, 
poista sytytystulppa, vedä muutaman kerran käynnistysnarusta, kuivaa tulppa ja kiinnitä se 
paikoilleen. Käynnistä moottori ilman rikastimen käyttöä. 

Jäähdytysrivat 
Irroita moottorin muovikansi löysäämällä 5 mm pultti kuusioavaimella. Irrota tulpanhattu. 
Tarkista jäähdytysrivat ja puhdista tarvittaessa. 

Polttoainesäiliön ja suodattimen puhdistus
Bensiini on helposti syttyvää ja räjähtävää, joten toimi huolellisesti käsitellessäsi 
polttoainetta. Irrota polttoainesäiliön korkki ja valuta polttoaine hyväksyttyyn 
bensiiniastiaan kallistamalla moottoria. Vedä polttoaineen suodatin ulos polttoaineen 
täyttöaukosta esimerkiksi rautalangalla kuten osittain suoristetulla paperiliittimellä.
Tarkasta polttoaineen suodatin. Jos suodatin on likainen, pese se varovasti 
palamattomalla liuottimella. Jos suodatin on erittäin likainen, vaihda se.

Bensiinin vaihtaminen
Poista bensiinisäiliön korkki. Kaada bensiini ratilla varustettuun astiaan kallistamalla 
moottoria. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Älä käsittele bensiiniä sisätiloissa. 

SÄILYTYS JA KULJETTAMINEN 
Jos moottorissa on polttoainetta niin säilytä moottoria pystyasennossa ja hyvin ilmastoidussa 
viileässä tilassa. Jos moottori halutaan säilyttää tai kuljettaa vaakatasossa niin pidä 
polttoainesäiliö tyhjänä. Vanhasta polttoaineesta tai vuodoista aiheutuneet vahingot eivät kuulu 
takuun piiriin. Varmista, että korkki on suljettu kunnolla. Vältä ylikiristämistä.  

TEKNISET TIEDOT
Moottori: yksisylinterinen, 2-tahtinen, ilmajäähdytteinen
Paino: 4,5 kg 
Sylinteritilavuus: 62 cm³
Sylinterin halkaisija: 47,5 mm
Teho: 1.8 kW / 2,5 hp / 6500 rpm
Maksimi kierrosnopeus: 8000 rpm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä: kaasutin
Polttoainesäiliön tilavuus: integroitu 1.1 litran säiliö
Käynnistys: manuaalinen
Sytytysjärjestelmä: CDI 
Polttoaine: lyijytön bensiini, sekoitussuhde öljyyn 25:1 



ANVÄNDARHANDBOK 
2-TAKT ALLMÄN MOTOR 

Importören:
Kivelä Outdoor, tel. +358 407284667, sales@kivelaoutdoor.com, www.kivelaoutdoor.com





ÖVERSIKT
Olika verktyg kan fästas på motorn, som isberg och verktygsverktyg för 
trädgårdsredskapen. Verktyget till motorn är fastsatt med fyra bultar och genom att fästa 
gasspaken till styrenheten.

Den här guiden ger information om hur du får bästa möjliga prestanda från din motor och 
hjälper dig att använda den på ett säkert sätt. Läs noggrant igenom bruksanvisningen 
innan du använder motorn. Om du har några problem eller om du har några frågor om 
motorn, kontakta din importör. Motorn har två års garanti på tillverknings- och materialfel.

All information i denna publikation baseras på senaste tillgängliga produktinformation. Vi 
förbehåller oss rätten att göra ändringar när som helst utan föregående meddelande och 
utan förpliktelse. Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd.
Den här handboken är en viktig del av utombordaren och bör alltid vara kvar med motorn. 
Innan du använder enheten, bekanta dig med den här handboken.

1. ANVÄND INTE ANNAN BRÄNSLE, som rekommenderas i denna bruksanvisning.
Använd aldrig bensin om den inte är blandad med tvåtaktsmotorolja (förhållande bensin: 
olja 25: 1). Annars kan motorn drabbas av permanent skada som inte omfattas av 
tillverkarens garanti.
2. KONTROLLERA INTE när du fyller bränsletanken eller använder apparaten.
3. Rör inte det heta avgasröret.
4. ANVÄND INTE APPARATET TILL LÅNGT ENHET. Låt det svalna regelbundet.
5. ANVÄND INTE alkoholhaltiga eller medicinska effekter.
6. ÖKER INTE, DELETE ELLER BYTE NÅGRA KOMPONENTER AV PRODUKTET. Det 
kan orsaka personskada och / eller skada på enheten på grund av tillverkarens garanti.
7. Använd inte apparaten nära brandfarliga vätskor eller gaser inomhus eller utomhus. 
Explosion och / eller brand kan uppstå.
8. ANVÄNDNING HÅRD SKYDD.

SÄKERHET
Läs denna bruksanvisning noggrant. Förstå användningen av alla kontroller och lära dig 
hur du stoppar motorn snabbt i en nödsituation. Se till att användaren får lämpliga 
instruktioner innan du använder enheten. Låt inte barn använda motorn. Håll barn och 
husdjur borta från området. Använd inte motorn utan tillräcklig ventilation. Använd aldrig 
motorn inomhus. Temperaturen på motorn och avgaserna kan stiga mycket högt. Ta inte 
med brännbara material i närheten av motorn. Installera inte eller fyll i någonting i motorn 
när den är igång. Rök inte eller spill vid tankning.

Centrifugalomkopplaren slår automatiskt på och sänder ström när motorvarvtalet stiger 
över ca 4200 varv per sekund. Vid tomgång släpps strömbrytaren automatiskt. Använd inte 
motorn utan ansluten utrustning (trädgårdsverktygsarm, isberg, etc.) som innehåller 
centrifugalkopplingstrumman och höljet. I annat fall kommer centrifugalkraften att kasta 
kopplingsstyckena mot motorkonstruktionerna och skada motorn. Skador som orsakas av 
felaktig användning av kopplingen omfattas inte av garantin.
På grund av din säkerhet och enhetens maximala livslängd är det mycket viktigt att 
kontrollera motorns tillstånd före användning. Kontakta vid behov ett servicecenter. En 
dåligt underhållen motor kan orsaka funktionsfel.

Gör alltid följande innan du startar motorn:
Innan du kontrollerar, kontrollera att motorns brytare är i läge OFF.



Kontrollera motorens övergripande skick. Titta runt och under motorn för tecken på olje- 
eller bensinläckage.
Ta bort all smuts eller skräp, särskilt från ljuddämparen och startaren och från 
kylningsraderna. Leta efter skador.
Kontrollera att alla skydd är på plats och att alla muttrar, bultar och skruvar är täta.
Kontrollera mängden bränsle från tanken. Lägg till bränsle vid behov. Denna motor är 
certifierad att köra på blyfri bensin. Använd minst 95 oktan blyfri bensin blandad med 2-
taktsolja vid 25: 1. Spräng inte bensin eller olja på motorn.
Kontrollera luftfiltret. Det smutsiga luftfiltret begränsar luftflödet till förgasaren, vilket 
minskar motorens prestanda.

STARTA MOTOREN
Kallmotor: Förskjut spaken till läget CLOSE.
Varm motor: lämna chokspaken i öppet läge.
Vrid gasreglaget ungefär halvvägs eller, om nödvändigt, till maximal position.
Håll toppen av motorn med den andra handen och dra försiktigt starthandtaget tills du 
känner motståndet, dra det snabbt, men dra inte strängen hela vägen ner. Förbered 
försiktigt starthandtaget. Upprepa vid behov 3-5 gånger.
När motorn startar, minska gasen och flytta chokehävarmen till öppet läge.
Vrid gasreglaget för att justera motorvarvtalet.

Om motorn används vid högre temperaturer, stäng sedan av och låt stå en stund, det 
kanske inte startas om med den första stroken.
Om motorn startar vid maximalt gasläge kan enheten flytta eller rotera snabbt. Var beredd 
att snabbt minska gasen.

Stäng av motorn genom att ta bort nödstoppbrytaren eller vrida strömbrytaren till 0-läge.

UNDERHÅLL VIKTIGT
Bra underhåll är en förutsättning för säker, ekonomisk och problemfri drift.

På följande sidor finns instruktioner om motorunderhåll, rutinbesiktningar och enkelt 
underhåll med hjälp av grundläggande verktyg. Mer komplicerade underhållsoperationer 
kan kräva specialverktyg och ges bäst till en professionell eller kvalificerad mekaniker.

Underhållsplanen gäller för motorn som används under normala driftsförhållanden. Om 
motorn används i svåra förhållanden som vid hög belastning eller hög temperatur, eller 
används i våta eller dammiga förhållanden, utför underhåll oftare.

Se till att motorn är avstängd innan du påbörjar underhåll eller reparation.
Se alltid till god ventilation. Låt motorn och avgassystemet svalna innan det rör sig. 
Använd inte motorn om inte instruerad. Läs anvisningarna innan du börjar och se till att du 
har de verktyg och färdigheter du behöver. Var försiktig när du arbetar med bensin. 
Använd endast brandfarligt lösningsmedel för att rengöra delar. Använd inte bensin. Håll 
cigaretterna, gnistor och kom ut ur de bränslerelaterade delarna.

UNDERHÅLL
Skölj av saltlösning med färskt vatten.
Dra åt motormuttrarna och bultarna: efter användning
Kontrollera bränslefiltret: 1 månad
Kontrollera pluggens skick och byt vid behov: 1 månad
Kontrollera centrifugalkopplingsskor: 6 månader



Kontrollera bränsle och oljeslangar: 24 månader
Byt över 6 månader gammal bensin till en ny.

Gör mer underhåll om motorn används i dammiga förhållanden.
Underlåtenhet att följa detta underhållsschema kan leda till problem med garantin.

Bränsle kan skada färg och lite plast. Var försiktig så att du inte spenderar bränsle när du 
fyller bränsletanken. Skador orsakad av spillt bränsle omfattas inte av garantin. Använd 
inte gammal eller smutsig bensin eller bensin / bensinblandning. Undvik smuts och vatten i 
bränsletanken.

Rekommenderat driftstemperaturområde för denna motor är -5 +40 ° C.

Rengöring av luftfiltret
Det smutsiga luftfiltret begränsar luftflödet till förgasaren och minskar motorens prestanda. 
Om du använder motorn i extremt dammiga förhållanden, rengör du luftfiltret oftare. 
Problem som uppstår vid en smutsig motor omfattas inte av garantin. Tryck på 
skyddsluckan och ta bort locket. Kontrollera filterelementet. Rengör i mildt tvålvatten och 
torka. Byt ut skadat filterelement.

Tändstift
Rekommenderad tändstift: CM5H (NGK), CMR5H (NGK). Den rekommenderade 
tändstiftet har rätt värmevärde vid normal motortemperatur. Felaktig tändstift kan orsaka 
skador på motorns garanti. För att säkerställa god prestanda måste kontakten ha rätt 
avstånd och kontakten måste vara ren.

Byte av tändstiftet
Lossa 5 mm bulten med en sexnyckel, ta bort locket.
Använd inte motorn när du tar bort locket. Dra inte startkabeln vid handtaget när du tar av 
locket. Ta bort tändstiftet med de medföljande verktygen och kontrollera. Byt tändstift om 
det är skadat, dåligt, smutsigt eller slitet. Tändstiftets elektrodavstånd bör vara: + 0,60 - + 
0,70 mm. Sätt försiktigt in kontakten genom att försiktigt dra åt den med fel trådar. Dra åt 
stickkontakten så att den försiktigt tätar tätningsringen. När du installerar en ny kontakt, 
dra åt den en halv varv när pluggen matchar tätningsringen. Vid installation av den gamla 
kontakten, dra åt den 1 / 8-1 / 4 mer efter att pluggen passar tätningsringen. Rengör locket 
och säkra det om det behövs. Om tändstiftet blir vått, dvs motorn har för mycket bensin, ta 
bort tändstiftet, dra några gånger startkabeln, torka pluggen och säkra den. Starta motorn 
utan att använda choke.

Kylflänsar
Ta bort plastkåpan på motorn genom att lossa 5 mm bulten med en hex-nyckel. Ta av 
locket. Kontrollera kylflänsarna och rengör vid behov.

Rengör bränsletanken och filtrera
Bensin är mycket brandfarlig och explosiv, var därför försiktig när du hanterar bränsle. Ta 
bort bränsletanken och dränera bränslet till en godkänd bensintank genom att luta motorn. 
Dra ut bränslefiltret ur bränsletillförseln, till exempel med en tråd som ett delvis rakt 
pappersklämma.
Kontrollera bränslefiltret. Om filtret är smutsigt, tvätta det försiktigt med ett brandfarligt 
lösningsmedel. Om filtret är mycket smutsigt, byt ut det.

Byte av bensin



Ta bort bensinbehållarens lock. Häll bensin i en hjulbehållare genom att luta motorn. Se till 
att ventilationen är tillräcklig. Hantera inte bensin inomhus.

LAGRING OCH TRANSPORT
Om motorn är bränd, förvara motorn i upprätt läge och i ett väl ventilerat kylrum. Om 
motorn ska lagras eller transporteras horisontellt, håll bränsletanken tom. Skador som 
orsakas av gammalt bränsle eller läckage omfattas inte av garantin. Se till att kåpan är 
ordentligt stängd. Undvik överklockning.

TEKNISK INFORMATION
Motor: Singelcylinder, 2-takts, luftkyld
Vikt: 4,5 kg
Cylinderkapacitet: 62 cm³
Cylinderdiameter: 47,5 mm
Effekt: 1,8 kW / 2,5 hk / 6500 varv / min
Max hastighet: 8000 rpm
Bränsleförsörjningssystem: förgasare
Bränsletankvolym: integrerad 1,1 liter tank
Börja: Manuell
Tändsystem: CDI
Bränsle: blyfri bensin, blandningsförhållande 25: 1 till olja


