LUE TÄMÄ OHJEKIRJA HUOLELLISESTI
LÄPI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ
AJONEUVOA!
Siinä on tärkeitä tietoja turvallisuudesta.

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

SELVITÄ LAIT JA MÄÄRÄYKSET, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ
AJONEUVOA.
Tällä mönkijällä ei saa ajaa kukaan alle 16-vuotias.

ATA110-B

TÄRKEÄ ILMOITUS VANHEMMILLE:
Tämä mönkijä ei ole leikkikalu. Ennen kuin annat lapsesi ajaa tällä mönkijällä, sinun pitää ymmärtää kaikki
tässä käsikirjassa annetut ohjeet ja varoitukset. Varmista sitten, että myös lapsesi ymmärtää ne ja noudattaa niitä.
Lapsilla on erilaiset taidot ja fyysiset kyvyt, ja heidän arvostelukykynsä vaihtelee. Jotkut lapset eivät ehkä pysty
ajamaan mönkijällä turvallisesti. Vanhempien pitää aina valvoa lapsensa ajamista mönkijällä. Vanhemmat saavat
antaa luvan käyttää mönkijää jatkuvasti vain kun he ovat varmoja siitä, että lapsi osaa käyttää mönkijää
turvallisesti.
Mönkijässä on säädettävä nopeudenrajoitin ja myös ilmanottorajoitin. Suosittelemme, että kaikilla aloittelijoilla
nopeudenrajoitinruuvi on kierretty sisään ja ilmanottorajoitinlevy on paikoillaan, jolloin nopeus on opetteluvaiheessa
rajoitettu. Rajoitinruuvia voi vähitellen kiertää ulos huippunopeuden nostamiseksi, kun aloittelija oppii hallitsemaan
mönkijän paremmin. Vanhempien pitää päättää, milloin mönkijän tehoa voi lisätä lapsen ajotaitojen parantuessa.
Kun käyttäjä osaa ajaa mönkijällä pelkällä nopeudenrajoitinruuvilla säädetyllä huippunopeudella, imuilman
rajoitinlevyn voi poistaa. Koska tämän levyn poistaminen lisää tehoa merkittävästi, kierrä nopeudenrajoitinta
takaisin sisään ja säädä sitä ulospäin vaiheittain samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.
Jos lapsesi on aloittelija tai kokematon, hänen pitäisi osallistua ajokurssiin. Katso edelliseltä sivulta
tiedot uusien mönkijöiden ostajille tarjolla olevista ilmaisista ajokursseista.

VAROITUS- JA TYYPPIKILPIEN SIJAINTI

★ Lue kaikki mönkijään kiinnitetyt kilvet ja varmista, että olet ymmärtänyt lukemasi. Kilvissä on tärkeitä
tietoja mönkijän turvallisesta ja oikeanlaisesta käytöstä.
★ Älä irrota mönkijästä mitään kilpiä. Jos kilven tekstiä on vaikea lukea tai se irtoaa, tilaa kauppiaalta uusi
kilpi.

KUVAUS
1. Sarjanumeroiden sijainnit
Moottoriajoneuvo merkitään moottorin sarjanumerolla ja rungon sarjanumerolla (VIN-numerolla). Kun
mönkijää pitää huoltaa tai korjata, nämä numerot ovat tärkeitä itsellesi tai huoltoasentajalle. Moottorin
sarjanumero on stanssattu moottorin vaihteiston yläpintaan. Rungon sarjanumero (VIN-numero) sijaitsee
rungon pääputkessa.
Kirjoita moottorin sarjanumero ja VIN-numero seuraaviin tyhjiin kohtiin tulevaa tarvetta varten.

Moottorin sarjanumero:

Rungon sarjanumero:

2. Osien rakenne ja toiminta

OIKEA PUOLI

VASEN PUOLI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuristin
Polttoainehana
Takapyörä
Jalkatuki
Vaihdepoljin
Etupyörä
Takapään moottorinsammutuskytkin

1.
2.
3.
4.
5.

Kipinänsammutin
Istuin
Takajarrupoljin
Jalkatuki
Etujarruvipu

NÄKYMÄ ISTUIMELTA

2.1 Virtakytkin
Virtakytkin sijaitsee rungon oikealla puolella. Sillä
on kaksi asentoa: ON ja OFF.
"ON": Virta päälle, moottori käynnistyy. Avaimen
voi ottaa pois.
"OFF": Virta pois päältä, moottoria ei voi
käynnistää. Avaimen voi ottaa pois.
Kun avaimen ottaa pois virtalukosta, sivulliset eivät
pääse käyttämään ajoneuvoa.

OFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seisontajarruvipu
Kaasun rajoitusruuvi
Vaihde vapaalla -merkkivalo
Etujarruvipu
Kaasuvipu
Virtakytkin
Polttoainesäiliön korkki
Moottorinsammutuskytkin
Käynnistyspainike

HUOMAA:
Ostamasi mönkijä voi olla vähän erilainen.

ON

2.2 Takapään moottorinsammutuskytkin
Takapään moottorinsammutuskytkin on
hätätilanteita varten. Vedä narusta, kunnes turvalevy
irtoaa. Moottori pysähtyy eikä sitä voi käynnistää.
Aikuinen voi käyttää tätä kytkintä lapsen ajoa
valvoessaan.

2.3 Moottorinsammutuskytkin

2.4 Käynnistyspainike

Moottorinsammutuskytkin on ohjaustangossa
vasemmalla. Sillä on kaksi asentoa: "RUN" ja "OFF".
"RUN": Tässä asennossa sytytyspiiri on kytketty ja
moottorin voi käynnistää ja mönkijällä ajaa.
"OFF": Tässä asennossa sytytyspiiri on katkaistu ja
moottoria ei voi käynnistää ja liikkuva mönkijä
pysähtyy.

Menetelmä: laita seisontajarru päälle ja paina
käynnistyspainiketta vasemmalla kädellä. Moottori
käynnistyy.

1. Moottorinsammutuskytkin
2. Käynnistyspainike

2.5 Takajarrupoljin
Paina takajarrupoljinta oikealla jalalla. Takajarru
jarruttaa, mönkijän vauhti hidastuu ja lopulta se
pysähtyy. Lisäksi voit käynnistää moottorin alamäessä
näin: paina lujasti jarrupoljinta, kytke kytkin ja kevennä
jarrupoljinta.

1. Jarrupoljin

2.6 Etujarruvipu
Etujarruvipu on ohjaustangossa oikealla. Jarruta
etujarrulla painamalla vipua ohjaustangon kahvaan
päin.

1. Seisontajarruvipu
2. Kaasuvipu
2.8 Kaasuvipu

1. Etujarruvipu
2.7 Seisontajarruvipu
Purista etujarruvipua ja paina seisontajarruvipua.
Seisontajarru estää mönkijää lähtemästä vierimään
itsekseen.
Menetelmä: Purista ensin etujarruvipua. Paina
sitten seisontajarruvipu alas. Seisontajarru jää päälle.

Kaasuvivulla säädetään mönkijän nopeus. Kun
kaasuvipua painetaan eteen, mönkijän vauhti kiihtyy.
Kun sitä päästetään takaisin, vauhti hidastuu ja lopulta
mönkijä pysähtyy.

2.9 Kaasun rajoitusruuvi
Kaasun rajoitusruuvilla moottorin maksimitehoa
voidaan rajoittaa kaasuvivun liikettä rajoittamalla. Näin
voidaan estää liiallinen vauhti. Säädä kaasun
rajoitinruuvi kuljettajan taitojen ja kokemuksen
mukaan.
Menetelmä: Löysää lukitusmutteri. Vähennä
maksiminopeutta kiertämällä rajoitusruuvia
myötäpäivään. Vastaavasti vastapäivään
kierrettäessä maksiminopeus suurenee.

1.Locknut
2. Säätöruuvi
3. Korkeintaan 20 mm

2.10 Polttoainehana

2.11 Rikastinvipu

Polttoainehana sijaitsee bensiinisäiliön ja
kaasuttimen välissä. Asentoja on kolme.

Rikastinvipu on rungon oikealla puolella. Sillä
polttoaineen ja ilman seosta rikastetaan kylmän
moottorin käynnistämistä varten. Vedä rikastinvipu
ulos asentoon "a", kun aiot käynnistää kylmän
moottorin. Kun moottori on käynnistynyt, anna sen
lämmetä joutokäynnillä 2 – 3 minuuttia rikastinvipu
puoliasennossa. Paina vipu sitten asentoon "b".
Ajettaessa vivun pitää olla tässä asennossa.

Kun hana on asennossa "ON", polttoaine virtaa
kaasuttimeen. Normaalissa ajossa hana on tässä
asennossa.
"RES": Jos polttoaine loppuu kesken ajon, käännä
hana tähän asentoon. Hanki sitten ensi tilassa lisää
polttoainetta.
"OFF": Tässä asennossa polttoainehana on kiinni.
Kun mönkijällä ei ajeta, hanan pitää olla tässä
asennossa.

1. Täysin auki, "ON"
2. Puoliksi auki (lämmitysasento)
3. Kiinni "OFF"
4. Kuristin

2.12 Vaihdepoljin

2.14 Polttoaine

Tässä mönkijässä 3/4-vaihteinen "constant mesh" vaihteisto ("constant mesh" tarkoittaa, että vetävät
hammaspyörät ovat jatkuvassa kosketuksessa).
Vaihdepoljin on moottorin vasemmalla puolella.

Varmista, että polttoainesäiliössä on tarpeeksi
polttoainetta. Lisää polttoainetta niin, että sen pinta on
täyttöputken alareunan tasalla (katso kuvaa).

2.13 Polttoainesäiliön korkki
Polttoainesäiliön korkki avataan vastapäivään
kiertämällä.

1. Polttoaineen pinta
2. Täyttöputki
Suositeltu polttoaine: AINOASTAAN LYIJYTÖN
BENSIINI
HUOMIO:
HUOMIO:

1. Polttoainesäiliön korkki

Käytä vain lyijytöntä bensiiniä. Lyijypitoinen
polttoaine vahingoittaa moottorin osia kuten
venttiileitä ja mäntää vakavasti.

2.15 Istuin
Istuimen irrottaminen:
Vedä istuimen lukitusvipu ylös ja vedä istuin taakse.
Istuimen kiinnittäminen:
Työnnä istuimen etukärki pitimeen ja paina takareuna
alas.

1. Etukärki
2. Istuimen pidin

1. Istuimen lukitusvipu

3. Akun lataaminen ja asennus
Ennen kuin käynnistät mönkijän, laita siihen akku. Ennen akun asentamista kaada siihen elektrolyytti. Paina sitten
kennojen kansi lujasti kiinni. Lataa akku sen huolto-ohjeiden mukaisesti. Kun akku on ladattu oikein, moottori
käynnistyy helposti. Lataus myös pidentää akun käyttöikää. Kun akku on ladattu, asenna se akkutilaan ja kiinnitä
lujasti paikoilleen hihnalla.

HUOMIO:
HUOMIO:
•
•
•
•

Älä koskaan avaa kennojen kantta. Akkuun ei saa päästä vettä eikä elektrolyytti saa päästä
vuotamaan.
Akku pitää kiinnittää lujasti. Se ei saa jäädä löysälle.
Älä kytke napoja väärin päin. Kytke punainen punaiseen (+) ja musta mustaan (–).
Suojele akkua kuumuudelta, tulelta ja savulta.

4. Tarkastukset ennen ajoa
Ennen kuin lähdet ajamaan mönkijällä, tee seuraavassa taulukossa luetellut tarkistukset.
KOHDE
Polttoaine
Moottoriöljy
Vetopyörästön öljy
Etujarru

Takajarru

Kaasuvipu
Vaijerit
Pyörät ja renkaat

Jarru- ja vaihdepolkimet
Jarruvivut
Alustan ruuvit ja mutterit
Mittarit ja kytkimet
Akku
























TOIMENPIDE
Tarkista polttoaineen määrä. Tarvittaessa lisää säiliöön suositeltua polttoainetta.
Katso, näkyykö polttoaineletkussa vuotoja. Tarvittaessa korjaa vika.
Tarkista moottoriöljyn määrä. Tarvittaessa lisää moottoriin suositeltua voiteluöljyä.
Tarkista, näkyykö mönkijässä öljyvuotoja. Tarvittaessa korjaa vika.
Tarkista, näkyykö mönkijässä öljyvuotoja. Tarvittaessa korjaa vika.
Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa.
Tarvittaessa voitele vaijeri.
Tarkista jarruvivun vapaa liike. Tarvittaessa säädä.
Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa.
Tarvittaessa voitele vaijeri.
Tarkista jarrupolkimen vapaa liike. Tarvittaessa säädä.
Varmista, että kaasuvipu toimii pehmeästi. Tarkista kaasuvaijerin vapaa liike.
Tarvittaessa voitele vaijeri ja vipu.
Varmista, että vaijerit toimivat pehmeästi. Tarvittaessa voitele ne.
Tarkista pyörien kunto. Jos pyörä on vahingoittunut, vaihda se.
Tarkista renkaiden kunto ja urien syvyys. Tarvittaessa vaihda renkaat.
Tarkista renkaiden ilmanpaineet. Tarvittaessa korjaa vika.
Varmista, että vaijerit toimivat pehmeästi. Tarvittaessa voitele polkimen nivelet (laakerit).
Varmista, että vaijerit toimivat pehmeästi. Tarvittaessa voitele vipujen nivelet (laakerit).
Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat tiukalla.
Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa.
Tarkista akkunesteen määrä. Tarvittaessa lisää kennoihin tislattua vettä.

4.1 Polttoaineen ja moottoriöljyn lisääminen
Tarkista ennen ajoa. Jos polttoainetta on liian vähän, lisää sitä hyvissä ajoin.

HUOMIO:
HUOMIO:
•
•

Läikkynyt bensiini voi vahingoittaa mönkijää. Bensiini voi vahingoittaa maalipintaa.
Varo läikyttämästä bensiiniä, kun kaadat sitä polttoainesäiliöön. Pyyhi läikkynyt bensiini heti pois.

4.1.1 Polttoaineen lisääminen
Avaa polttoainesäiliön korkki vastapäivään kiertämällä. Kaada säiliöön bensiiniä, kunnes sen pinta on kuvan 2.14
osoittamalla tasolla.
4.1.2 Moottoriöljyn vaihtaminen
Käytä hyvälaatuista nelitahtimoottoriin suositeltua öljyä. SAE 15W/40.

Lämmitä moottoria noin 5 minuuttia. Avaa tyhjennysruuvi ja laske kaikki vanha öljy pois.

Puhdista öljyruuvi ja kierrä se paikoilleen. Kaada moottoriin uutta öljyä.

Vedä mittatikku ulos ja tarkista, onko öljyn pinta suunnilleen ylämerkin kohdalla.

Jos on, laita mittatikku paikoilleen.

HUOMIO:
VAROITUS
•
•
•
•
•
•
•

Kun olet lisännyt polttoainetta tai moottoriöljyä, muista sulkea korkki tai tulppa hyvin.
Vain aikuinen saa lisätä mönkijään polttoainetta tai moottoriöljyä.
Lisää polttoainetta vain paikassa, jossa on hyvä tuuletus.
Polttoainetta lisättäessä moottorin pitää olla sammutettu. Älä päästä polttoainetta läikkymään
kuuman moottorin päälle.
Polttoainetta käsiteltäessä ei saa missään tapauksessa tupakoida eikä käsitellä tulta.
Lasten on pysyttävä kaukana, kun aikuinen lisää polttoainetta.
Älä päästä bensiiniä iholle äläkä hengitä sen höyryjä.

4.2 Etu- ja takajarru
4.2.1 Etujarruvipu ja takajarrupolkin
Tarkista, onko jarruvivussa ja jarrupolkimessa sopiva vapaa liike. Tarvittaessa säädä se. Kokeile jarruvivun ja
jarrupolkimen toiminta. Niiden pitää liikkua pehmeästi, ja jarrun toiminnan pitää tuntua selvästi. Jos näin ei ole, toimita
mönkijä huoltoon tarkastettavaksi.

4.2.2 Jarrujen toiminta
Kokeile jarruja hitaalla nopeudella heti liikkeelle lähdön jälkeen. Jos jarrut eivät jarruta kunnolla, tarkista, ovatko
jarrupinnat kuluneet.
5. Aja varovasti ja harkiten.
5.1 Jos olet kokematon, hanki opetusta.
Aloittelijoiden pitäisi saada opetusta pätevältä ajo-opettajalta.
Perehdy tähän mönkijään ensin hitailla nopeuksilla, vaikka olisit kokenut kuljettaja. Älä yritä käyttää
maksimitehoja, ennen kuin tunnet varmasti mönkijän ajo-ominaisuudet.
5.2 Ei suositella alle 16-vuotiaille.

ALLE

16

5.3 Tämä mönkijä on tarkoitettu vain kuljettajan kuljettamiseen. Sillä ei saa kuljettaa matkustajia.

VAROITUS
MAHDOLLINEN VAARA
Matkustajan kuljettaminen tällä mönkijällä.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Matkustaja heikentää suuresti sinun kykyäsi pitää
mönkijä tasapainossa ja hallita sitä. Seurauksena
voi olla tapaturma, jonka seurauksena sinä ja/tai
matkustaja loukkaantuvat.
MITEN VAARA VÄLTETÄÄN
Älä ota koskaan kyytiin matkustajaa.
Pitkän istuimen tarkoitus on se, että
kuljettaja voi vaihtaa asentoaan ajon
aikana. Sitä ei ole tarkoitettu
matkustajalle.

5.4 Pukeutuminen ja ajovarusteet
VAROITUS
MAHDOLLINEN VAARA
Mönkijällä ajaminen ilman hyväksyttyä kypärää,
silmien suojainta ja suojaavia pukineita.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Mönkijällä ajaminen ilman hyväksyttyä kypärää lisää
vakavan päävamman tai kuoleman vaaraa
onnettomuuden tapahtuessa.
Mönkijällä ajaminen ilman silmien suojainta voi
aiheuttaa tapaturman ja lisää vakavan
loukkaantumisen, kuten näön menettämisen vaaraa
onnettomuuden tapahtuessa. Mönkijällä ajaminen
ilman suojaavia pukineita lisää vakavan
loukkaantumisen vaaraa onnettomuuden
tapahtuessa.
KUINKA VAARA VÄLTETÄÄN Käytä aina
hyväksyttyä ja hyvin sopivaa kypärää.
Sinulla pitää olla myös:

silmien suojain (ajolasit tai kypärän visiiri).

käsineet

ajosaappaat

pitkähihainen paita tai pusero

pitkät housut

1. Ajopuku
2. Suojalasit tai visiiri
3. Käsineet
4. Ajosaappaat
5. Kypärä

5.4 Älä aja, jos olet nauttinut
alkoholia, lääkkeitä tai huumeita.
Alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutus
heikentää kuljettajan toimintakykyä.

6. Käynnistys ja ajaminen
Lue tämä luku huolellisesti, ennen kuin lähdet
ajamaan.
6.1 Moottorin käynnistys

VAROITUS
MAHDOLLINEN VAARA
Mönkijällä ajaminen, kun olet nauttinut alkoholia tai
käyttänyt huumeita tai ajamista haittaavia lääkkeitä.
MITÄ VOI TAPAHTUA
Voivat vaikuttaa vakavasti arvostelukykyysi.
Voivat hidastaa reaktioaikojasi. Voivat vaikuttaa
tasapainoon ja havaintokykyyn. Voivat aiheuttaa
tapaturman.
MITEN VAARA VÄLTETÄÄN
Älä nauti alkoholia, huumeita tai lääkkeitä, ennen kuin
lähdet ajamaan mönkijällä tai kun ajat sillä.

Työnnä avain virtakytkimeen (nyt se on OFFasennossa). Avaa polttoainehana (käännä se ONasentoon), käännän moottorinsammutuskytkin RUNasentoon ja takapään moottorinsammutuskytkin
perusasentoon. Siirrä vaihde vapaalle.
6.1.1 Kylmän moottorin käynnistys
(1) Vedä rikastinvipu ulos.
Käännä virtakytkin ON-asentoon. Kun olet
asettunut istuimelle, laita seisontajarru päälle ja paina
vasemmalla peukalolla käynnistyspainiketta. Moottorin
pitäisi käynnistyä.
6.1.2 Lämpimän moottorin käynnistys
(1) Älä vedä rikastinvipua ulos. Jätä se
perusasentoonsa.
(2) Käynnistä moottori tekemällä kohdan 6.1.1 vaiheet
2 - 3.
VAROITUS
HUOMIO:
• Älä käynnistä moottoria sisällä tai paikassa, jossa
on huono tuuletus.
• Kun moottori on käynnistynyt, päästä kaasuvipu
hetkeksi.








HUOMIO:
C
HUOMIO:
Älä paina käynnistyspainiketta peukalollasi enää sen jälkeen kun moottori on käynnistynyt.
Älä paina käynnistyspainetta moottorin käydessä. Se voisi rikkoa moottorin.
Akun säästämiseksi älä paina käynnistyspainiketta kauempaa kuin 5 sekuntia kerrallaan. Pidä
käynnistysyritysten välillä kymmenisen sekuntia.
Jos moottori ei käynnisty, kun käynnistyspainiketta on painettu 3 – 5 kertaa tai poljinkäynnistystä on
yritetty yli 15 sekuntia, tarkista ajoneuvo.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen rikastinvipua ei saa jättää päällä esilämmityksen jälkeen, koska muuten
sytytystulppa karstoittuu, mikä lisää öljynkulutusta.

6.2 Ajaminen
Kun moottori on käynyt 30 – 40 sekuntia joutokäynnillä ja kuljettaja on lähtövalmis:
VAROITUS
 Älä lisää kaasua liian nopeasti.
 Ajettaessa kuljettajan on pidettävä jalkansa koko ajan jalkatuilla. Muuten jalat voivat koskettaa pyöriin
tai kuljettaja voi menettää mönkijän hallinnan. Seurauksena voi olla tapaturma.

Vaiheet:
1. Paina jarrua
2. Polkaise vaihdepoljin vaihteelle (jos ajoneuvossa on vaihteet)
3. lisää kaasua vähitellen niin, että vauhti kiihtyy
6.3 Kääntyminen
Mönkijän kääntämiseksi kuljettajan pitää siirtää painoaan eteen ja ottaa tukea ulkokaarteen puoleisella jalalla.
Kallista yläkehoa käännöksen suuntaan ja käännä ohjaustankoa samaan suuntaan.
VAROITUS



Kääntymistekniikkaa pitää ensin harjoitella avoimella alueella. Vasta kun tekniikka on hallinnassa,
voidaan lähteä ajamaan ahtaampiin paikkoihin.

6.4 Jarrutus
Päästä kaasuvipu ja paina vähitellen jarrua. Mönkijän vauhti hidastuu ja se pysähtyy.
VAROITUS
 Vältä jarruttamista käännöksen aikana. Aina kun mahdollista hidasta vauhtia jarruttamalla ennen
käännöstä. Jos mönkijää pitää jarruttaa käännöksen aikana, jarruta varovasti. Muuten mönkijä voi luistaa
tai jopa kaatua.



HUOMIO:
 Vältä äkkinäisiä jarrutuksia.
 Sateella jarrutukset pitää ennakoida.
6.5 Pysähtyminen
Jos mönkijä pitää kesken ajon pysäyttää, ensin pitää päästää kaasuvipu. Sen jälkeen hidastetaan jarruttamalla.
Lopuksi moottori sammutetaan sammutuskytkimellä. Lopuksi vaihde siirretään vapaalle.

VAROITUS
 Kun moottori on sammutettu, älä koske siihen äläkä pakoputkeen. Ne ovat polttavan kuumia.

6.6 Seisontajarru
Kun mönkijä pysäköidään rinteeseen, seisontajarru pitää laittaa päälle.
Purista etujarruvipua ja paina seisontajarruvipua. Kun päästät jarruvivun, seisontajarruvipu ei saa ponnahtaa ylös. Nyt
seisontajarru on päällä. Seisontajarru otetaan pois päältä jarrukahvaa painamalla, jolloin seisontajarruvipu ponnahtaa
ylös.

6,7 Takapään moottorinsammutuskytkimen käyttäminen
Tämän laitteen tarkoitus on auttaa aikuista hallitsemaan lapsen ajamaa mönkijää. Kun aikuinen havaitsee, että
mönkijä pitää pysäyttää ajovirheen tai tien kunnon vuoksi, hän voi tästä kytkimestä vetämällä sammuttaa moottorin.
Tämä kytkin toimii myös avaimena. Vedä kytkin ulos ja laita se talteen. Silloin kukaan ei voi lähteä ajamaan mönkijällä
luvattomasti.
VAROITUS
 Laitetta pitää käyttää siihen saakka kunnes aikuinen on varma siitä että lapsen taidot riittävät mönkijällä
ajamiseen yksin.
 Kun laitetta ei käytetä, irrota naru tai sido se runkoon niin ettei se tartu mihinkään ja aiheuta vaaraa.
 Kun vedät kytkimen ulos, laita sormet lenkkiin. Silloin kytkin ei pääse putoamaan kädestäsi.
 Kun vedät ulos sammutuskytkimen, moottori sammuu, mutta mönkijä jatkaa kulkuaan inertian
vaikutuksesta. Tämä pitää muistaa kytkintä käytettäessä

7. Nuoren kuljettajan opastus
Jotta lapsesi osaisi ajaa tällä mönkijällä turvallisesti ja taitavasti, sinun pitää käyttää vähän aikaa hänen
opastamiseensa. Opastukseen kuuluu ohjeiden antaminen ennen ajamista ja ajamisen aikana annettu opastus.
Ennen kuin ala opastaa lastasi, sinun pitää itse perehtyä tähän käsikirjaan ja harjoitella tiettyjen perustoimintoja, ja
sitten kertoa pääasiat. Varsinkin tämän käsikirjan "varoitukset" pitää selittää lapselle tarkasti.

Seuraavassa neuvotaan vaihe vaiheelta, kuinka autat lastasi saamaan turvallisen ja nautittavan
mönkijäkokemuksen.
Vaihe 1: oikeanlainen pukeutuminen ja suojavarusteet
Vaatteet ja suojavarusteet ovat välttämätön vaatimus lapsen ajamisen turvallisuuden kannalta. Vaatteet eivät saa
olla niin löysiä ja liehuvia, että ne voivat aiheuttaa vaaroja. Lisäksi lapsella pitää olla pitkälahkeiset housut ja
pitkähihainen paita ,ne suojaavat hankausvammoilta ja pitävät hänet lämpimänä. Lapsella pitää olla kypärä,
kuulonsuojaimet ja käsineet.
Vaihe 2: mönkijään tutustuminen
Lapsesi pitää tuntea tarkasti kaikkien hallintalaitteiden nimet ja toiminnot. Anna nuoren kuljettajan istua istuimelle
moottori sammutettuna. Esittele hallintalaitteiden toiminta lapselle. Pyydä häntä käynnistämään moottori,
sammuttamaan se, laittamaan seisontajarru päälle jne. Harjoittele näitä, kunnes lapsi osaa käyttää kaikkia
hallintalaitteita epäröimättä ja niitä katsomatta.
Vaihe 3: Liikkeellelähtö ja pysähtyminen
Voit antaa lapsen istua mönkijän istuimella. Kun työnnät mönkijää takaa, lapsesi saa tuntuman liikkuvaan
mönkijään ja oppii, kuinka se liikkuu. Anna sitten lapsen harjoitella käynnistystä, liikkeellelähtöä ja pysähtymistä edellä
annettujen ohjeiden mukaan. Voit hallita mönkijää takapään sammutuskytkimellä, kunnes lapsi osaa liikkeellelähdön,
kiihdytyksen, hidastuksen ja pysähtymisen.
Vaihe 4: Kääntyminen
Selitä lapselle mönkijän ohjaaminen avoimessa paikassa. Anna lapsen ensin harjoitella ilman moottoria niin, että
sinä työnnät mönkijää. Kun lapsi on oppinut tarpeeksi, hän voi jatkaa harjoittelua
mönkijän liikkuessa moottorin voimalla. Silloin sinun pitää hallita mönkijää takapään sammutuskytkimellä.

Vaihe 5: Kaikki yhdessä
Kun lapsi on oppinut edellä mainitut vaiheet, voit antaa hänen harjoitella niitä kaikkia yhdessä, kunnes hän
varmasti osaa kaiken.
Edellä olevat ohjeet auttavat sinua opettamaan lapselle keskeiset tekniikat. Tämän jälkeen lapsi tarvitsee vielä
paljon harjoittelua. Tämän opastusjakson aikana sinun pitää olla kärsivällinen ja varovainen. Vain siten opastus
tuottaa tuloksia.
8. Tarkastukset ja huolto
On erittäin tärkeää, että mönkijä tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Jos sinulla on oikeat työkalut ja
tarpeelliset taidot, voit tehdä huoltotyöt itse tässä luvussa annettuja ohjeita noudattaen.
Jos olet epävarma, käänny mönkijän myyjän puoleen.

VAROITUS
 Pidä tapaturmien välttämiseksi lapset kaukana, kun teet tarkastus- ja huoltotöitä.

8.1 Päästöjen hallintaan liittyvät määräaikaiset huoltotyöt.

Nro

1

*

Sytytystulppa

2
3

KOHDE

Polttoaineletkut

*

Venttiilit






4

*

Kaasutin



5

*

Kampikammion
huohotin



*

Pakokaasujärjestel
mä



Kipinänsammutin




6
7

ALUSSA
SITTEN
kuukaus 1
3
6
6
12
i
TARKISTUS- TAI
HUOLTOTYÖ
km
320 1300 2500 2500 5000
(maili) (200) (800) (1600) (1600) (3200)

tunnit
20
80
160
160
320
Tarkista, onko polttoaineletkuissa halkeamia



tai muita vaurioita. Tarvittaessa vaihda.
Tarkista kunto ja puhdista, säädä kärkiväli,





tarvittaessa vaihda
Tarkista venttiilien välykset. Tarvittaessa




säädä.
Tarkista rikastimen toiminta. Tarvittaessa
korjaa.




Tarkista moottorin joutokäyntinopeus.
Tarvittaessa säädä.
Tarkista, onko huohotinletkuissa halkeamia



tai muita vaurioita. Tarvittaessa vaihda.
Tarkista, onko vuotoja. Tarvittaessa vaihda
tiiviste(et).



Tarkista kaikkien ruuviliitosten tiukkuus.
Tarvittaessa kiristä.
Puhdista.



Kumpi
täyttyy
ensin

VAROITUS
Anna myyjän huollon tehdä tähdellä * merkityt työt.
Jos sinulla ei ole tarvittavaa osaamista, on paras olla tekemättä huoltotöitä itse. Voit vahingoittaa mönkijää.
Huollon aikana moottorinsammutuskytkimen pitää olla yleensä OFF-asennossa, ellei moottorin pidä olla
huoltotyön vuoksi käynnissä.
Pidä tapaturmien välttämiseksi lapset kaukana mönkijästä, kun teet huoltotöitä.
8.2 Huolto- ja voitelutaulukko

Nro

TARKISTUS- TAI
HUOLTOTYÖ

KOHDE

Kumpi
täyttyy
ensin
Kumpi
täyttyy
ensin


*

Jakopään ketju

3

*

Ilmanpuhdistineleme
ntti
Kytkin

4

*

Etujarru

1
2

ALUSSA
SITTEN
kuuka
1
3
6
6
12
usi
km
320 1300 2500 2500 5000
(maili) (200) (800) (1600) (1600) (3200)
tunnit




Tarkista ketjun kireys.
Säädä tarvittaessa.



Puhdista, tarvittaessa vaihda.





Tarkista toiminta. Tarvittaessa säädä.
Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa.
Tarkista jarruvivun vapaa liike. Tarvittaessa
säädä.
Vaihda jarrukengät.



20

80

160



160

320





20 – 40 tunnin välein (useammin märissä
tai pölyisissä olosuhteissa)


















Kun ne ovat kuluneet rajaan saakka

Nro

TARKISTUS- TAI
HUOLTOTYÖ

KOHDE

Kumpi
täyttyy
ensin
Kumpi
täyttyy
ensin


5

6

*

*

Takajarru

Pyörät




*

Pyöränlaakerit

8
9

Renkaat

*

10 *

Alustan ruuvit ja
mutterit
Iskunvaimentimet

12 *

Etupään
ohjausnivelet
Ohjausakseli

13 *

Ohjausjärjestelmä

11 *

tunnit

20

80

160

160

320














Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa.
Tarkista jarruvivun ja -polkimen vapaa liike.
Tarvittaessa säädä.
Vaihda jarrukengät.
Tarkista kuluneisuus ja vauriot. Tarvittaessa
vaihda.
Tarkista kulutuspintojen urien syvyys ja
renkaiden vauriot. Tarvittaessa vaihda.
Tarkista ilmanpaineet ja tasapainotukset.
Tarvittaessa korjaa.
Tarkista, onko löysyyttä tai vaurioita.
Tarvittaessa vaihda.
Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat
tiukalla.
Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa.
Tarkista, vuotaako öljyä. Tarvittaessa vaihda.



Voitele litiumsaippuarasvalla.









Voitele litiumsaippuarasvalla.

















7

ALUSSA
SITTEN
kuuka
1
3
6
6
12
usi
km
320 1300 2500 2500 5000
(maili) (200) (800) (1600) (1600) (3200)





 Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa tai vaihda.
Tarkista auraus. Tarvittaessa säädä.

Kun ne ovat kuluneet rajaan saakka











































Nro

TARKISTUS- TAI
HUOLTOTYÖ

KOHDE

Kumpi
täyttyy
ensin
Kumpi
täyttyy
ensin

tunnit

20

Vaihda.
Tarkista, vuotaako mönkijästä öljyä. Tarvittaessa
korjaa.
Vaihda.
Tarkista, vuotaako mönkijästä öljyä. Tarvittaessa
korjaa.




14

Moottoriöljy




15

Vetopyörästön öljy




16 •

Liikkuvat osat ja
vaijerit

17 *

Kaasuvipu ja
kaasuvaijeri
.I

18 •

Etujarrukahva ja
takajarrupoljin

19 *

Akku

ALUSSA
kuukau
1
si
km
320
(maili) (200)



Voitele.





Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa.
Tarkista kaasuvaijerin vapaa liike. Tarvittaessa
pyydä myyjän huoltoa säätämään.
Voitele kaasuvipu ja -vaijeri.



Tarkista toiminta. Tarvittaessa korjaa.



Tarkista elektrolyytin taso ja ominaispaino.
Tarvittaessa korjaa.
Varmista, että huohotinletku kulkee oikeaa reittiä.



3

SITTEN
6

6

12

1300 2500 2500 5000
(800) (1600) (1600) (3200)
80

160

160

320
















































HUOMAA:
Ilmanpuhdistin pitää huoltaa useammin, jos mönkijää käytetään epätavallisen märissä tai pölyisissä olosuhteissa.

8.3.1 Työkalut
Mönkijän mukana tulee työkalusarja, jossa on tarkastus- ja huoltotöissä sekä rengaspaineiden tarkastuksessa
tarvittavia työkaluja. Sarjaan kuuluu joitakin tavallisia työkaluja kuten kiintoavain, hylsyavain ja rengaspainemittari.
8.3.2 Renkaat
Tärkeintä on tarkistaa renkaan kulutuspinta ja ilmanpaine.
 Etsi renkaan pinnasta viiltoja ja kulutuspintaan uponneita nauloja ja kiviä.
 Tarkista, riittääkö kulutuspinnan urasyvyys. Jos urasyvyys on alle 4,0 mm, rengas pitää vaihtaa.
 Renkaiden ilmanpaineen pitää olla noin 0,25 kp/cm2 (3,6 psi). Älä aja liian löysillä tai liian kovilla renkailla.
VAROITUS
 Jos mönkijän renkaat ovat liian kuluneet, se voi heikentyneen pidon vuoksi lähteä luisuun.
 Sopimattomat paineet voiva vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin. Alipaine voi aiheuttaa luiston tai renkaan
irtoamisen vanteelta, ylipaine voi halkaista renkaan tai vahingoittaa sitä muuten vakavasti.
 Varmista, että vasemman ja oikean puolen renkaissa on samat paineet. Epätasaiset paineet voivat
aiheuttaa mönkijän hallinnan menetyksen. Vaihda renkaat, jos ne ovat kovin kuluneet. Renkaiden
vaihtaminen on hyvin tärkeää. Työ kannattaa teettää myyjän huollossa. Siellä pitää korjauttaa myös vuodot.

8.3.3 Jarrujärjestelmä
 Tarkista jarruvivun vapaaliike Jarruvivun vapaaliikkeen pitää olla 5 – 8 mm. Jarruvivun vapaaliike säädetään
seuraavasti:
 Löysää säätömutteri ja säädä jarruvivun vapaaliike.

 Säädön jälkeen: Purista jarruvipua ja tarkista, onko sen vapaaliike 5 – 8 mm.
 Tarkista aika ajoin jarrupintojen paksuus. Kun ne ovat kuluneet yli 1 mm, ne pitää vaihtaa.
 Tarkista usein jarrunesteen taso jarrunestesäiliössä. Kun jarrunesteen pinta on merkkiviivan alapuolella, laske
jäljellä oleva jarruneste pois kaada tilalle uutta DOT3-jarrunestettä.
 Pidä jarrulevy ja jarrupinnat aina puhtaina.

8.3.4. Käyttöketjun voitelu
Voitele käyttöketju tarpeeksi usein. Toimi seuraavasti:
 Irrota ketju lukkonivelen avaamalla.
 Pese ketju liuottimessa ja voitele se ketjunvoiteluaineella.
 Voitelun jälkeen laita ketju takaisin paikoilleen.

VAROITUS
 Käsittele liuotinta varovasti. Pidä lapset kaukana siitä.
 Kun kytket käyttöketjun päät yhteen, laita lukkonivel niin, että rakopuoli tulee ketjun liikesuuntaa vasten
(katso kuvaa). Jos lukkonivel laitetaan väärinpäin, ketju irtoaa.

8.3.5 Vaihteistoöljy
Käytä hyvälaatuista moottoriöljyä SAE 15W/40.
Öljyä lisätään seuraavasti:
 Avaa vaihdelaatikon kumitulppa ja lisää öljy 400 – 500 ml.
 Sulje tulppa öljyn lisäämisen jälkeen ja varmista, ettei se vuoda.

VAROITUS
Pidä lapset kaukana öljystä.
HUOMIO:
• Kun uudella mönkijällä on ajettu 20 tuntia, vaihda vaihdelaatikon öljy. Puhdista vaihdelaatikko petrolilla
ja kaada siihen uutta öljyä.
• Tarkista öljytaso usein ja lisää öljyä, jos sitä on liian vähän.
• Jos öljyä on liian vähän tai liikaa, moottorin suorituskyky voi huonontua ja voi ilmetä ongelmia.
8.3.6 Akun tarkastus
Jos moottori käynnistyy huonosti, ota akku mönkijästä ja lataa se ohjeiden mukaan.
HUOMIO:
Älä irrota tulppalistaa ja avaa tulppia latauksen ajaksi.

9 Vianetsintätaulukko

1. Polttoaine
Polttoainetta on tarpeeksi.

Tarkista puristus.

Ei polttoainetta.

Lisää
polttoainetta.

Puristus on kunnossa.

Tarkista sytytys.

Ei puristusta.

Pyydä myyjän huoltoa
tarkastamaan mönkijä.

Tarkista säiliössä olevan
polttoaineen määrä.

Moottori ei käynnisty.
Tarkista puristus.

2. Puristus
Pyöritä moottoria
käynnistysmoottorilla.

3. Sytytys
Irrota sytytystulppa ja
tarkista sen kärjet.

Märk
ä

Pyyhi puhtaaksi kuivalla liinalla ja säädä
kärkiväli, tai vaihda sytytystulppa.

Avaa kaasu puoliksi ja pyöritä
moottoria käynnistysmoottorilla.

Kuiv
a

Pyydä myyjän huoltoa tarkastamaan
mönkijä.

Moottori ei käynnisty.
Tarkista akku.

4. Akku
Pyöritä moottoria
käynnistysmoottorilla.

Moottori pyörii
nopeasti.

Akku on kunnossa.

Moottori pyörii hitaasti.

Tarkista akkunesteen taso, lataa akku
ja tarkista kaapelit.

Moottori ei käynnisty.
Pyydä myyjän huoltoa
tarkastamaan mönkijä.

10. Puhdistus ja säilytys
10.1 Puhdistus
Kun mönkijä puhdistetaan usein ja perusteellisesti, se
paitsi näyttää paremmalta myös toimii paremmin, ja
sen monien komponenttien käyttöikä pitenee.
1. Ennen mönkijän puhdistusta:
a. Tuki pakoputken pää niin, ettei siihen pääse vettä.
Voit tukkia sen muovipussilla ja vahvalla kuminauhalla.
b. Varmista, että sytytystulppa ja kaikki täyttötulpat
ovat hyvin paikoillaan.
2. Jos moottori on erittäin rasvainen, puhdista se
siveltimellä ja rasvanpoistoaineella. Älä päästä
rasvanpoistoainetta pyörien akseleihin.
3. Huuhtele lika ja rasvanpoistoaine pois
puutarhaletkulla. Käytä painetta vain sen verran että
se riittää.
4. Kun enin lika on suihkutettu pois, pese pinnat
lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
Vaikeapääsyisiin paikkoihin pääset kätevästi
hammasharjalla tai pulloharjalla.

5. Huuhtele mönkijä heti puhtaalla vedellä ja kuivaa
kaikki pinnat säämiskällä tai puhtaalla vettä imevällä
liinalla.
6. Puhdista istuin vinyyliverhoilun puhdistusaineella.
Silloin se pysyy taipuisana ja kiiltävänä.
7. Kaikki maalatut ja kromatut pinnat voi vahata
autovahalla. Älä käytä puhdistavia vahoja. Monet niistä
sisältävät hiovia aineita, jotka pilaavat maalin tai pintaa
suojaavan viimeistelyn. Kun puhdistus on valmis,
käynnistä moottori ja anna sen käydä useita
minuutteja.
10.2 Säilytys
10.2.1 Lyhytaikainen
Säilytä mönkijä viileässä ja kuivassa paikassa.
Tarvittaessa suojaa se pölyltä huokoisella peitteellä.

10.2.2 Pitkäaikainen
Ennen kuin laitat mönkijän monta kuukautta kestävään
säilytykseen:
a. Noudata näiden käyttöohjeiden osassa
Puhdistus annettuja ohjeita.
b. Sulje polttoainehana (käännä se OFFasentoon).
c. Tyhjennä kaasuttimen uimurikammio
avaamalla sen tyhjennysruuvin. Silloin polttoaineesta
ei kerry uimurikammioon sakkaa. Kaada
uimurikammiosta laskettu polttoaine polttoainesäiliöön.
d. Täytä polttoainesäiliö ja lisää polttoaineeseen
stabilointiainetta (jos sitä on saatavana). Se suojaa
polttoainetta pilaantumiselta.
e. Tee seuraavat toimenpiteet sylinterin,
männänrenkaiden jne. suojaamiseksi korroosiolta.
1. Irrota sytytystulpan hattu ja sytytystulppa.
2. Kaada sylinteriin tulpanreiästä teelusikallinen
moottoriöljyä.
3. Kiinnitä sytytystulpan hattu sytytystulppaan ja laita
sytytystulppa sitten sylinterikannen päälle niin, että
elektrodit on maadoitettu. (Tämä estää kipinöinnin
seuraavassa vaiheessa.)
4. Pyöritä moottoria useita kertoja
käynnistysmoottorilla. (Tämä levittää öljyn sylinterin
seinämille.)

5. Irrota sytytystulpan hattu sytytystulpasta. Kierrä
sytytystulppa paikoilleen ja kiinnitä hattu.
f.
Voittele kaikki vaijerit ja kaikkien vipujen ja
poljinten laakerit.
g. Tarkista ja tarvittaessa säädä rengaspaineet.
Nosta sitten mönkijä pukkien varaan niin, että sen
pyörät ovat irti lattiasta. Vaihtoehtoista voit pyörittää
pyöriä vähän kerran kuukaudessa. Silloin renkaat eivät
painu yhdestä kohdasta.
h. Peitä pakoputki muovipussilla niin, ettei siihen
pääse kosteutta.
i.
Irrota akku ja lataa se täyteen. Laita se talteen
viileään ja kuivaan paikkaan ja lataa se kerran
kuukaudessa. Älä säilytä akkua liian kylmässä tai
lämpimässä paikassa (alle 0 °C tai yli 30 °C)

11. Tekniset tiedot

Akku: 12 V / 4 Ah
Katalysaattori: 1 katalysaattori,
yksinkertainen
Pakokaasupäästöjen rajoittaminen:
Kolmitiekatalysaattori
(TWC)

Moottori: Ilmajäähdytetty yksisylinterinen
nelitahtimoottori
Käynnistystapa: Sähkökäynnistys
Suurin vääntömomentti: 6,5 Nm / 5000 - 5500 r/min
Sytytys: CDI
Etujarru: Rumpujarru, käyttö oikealla kädellä
Takajarru: Levyjarru, käyttö oikealla jalalla
12. Huoltopöytäkirja
Takuun mukaisesti tehdyistä huolloista tarvitaan työmääräykset ja/tai kuitit ostetuista ja asennetuista osista. Alla
olevan taulukon tarkoitus on vain muistuttaa, että huoltoa tarvitaan. Se ei ole hyväksyttävä todistus tehdyistä
huolloista.
HUOLTOVÄLI

HUOLLON PVM AJETTU MATKA

kuukausi

km (ml)

tunnit

1
3
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

320 (200)
1300 (800)
2500 (1600)
5000 (3200)
7500 (4800)
10000 (6400)
12500 (8000)
15000 (9600)
17500 (11200)
20000 (12800)
22500 (14400)
25000 (16000)

20
80
160
320
480
640
800
960
1120
1280
1440
1600

HUOLTOLIIKKEEN NIMI JA
OSOITE

HUOMAUTUKSIA

PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN
RAJOITUSJÄRJESTELMÄN TAKUU
TAKUUN ANTAMAT OIKEUDET JA ASETTAMAT
VELVOITTEET
Tämän ajoneuvon päästöjenrajoitusjärjestelmän takuu
alkaa päivänä, jolloin ajoneuvo toimitetaan muulle
ensimmäiselle ostajalle kuin valtuutetulle
jälleenmyyjälle, tai päivänä, jolloin sitä käytetään
ensimmäisen kerran esittelyautona, leasing-autona tai
yritysautona, kumpi niistä tapahtuu ensin, ja jatkuu 6
kuukautta tuon päivän jälkeen, tai 2500 km, kumpi
täyttyy ensin, edellyttäen, ettei autoa ole pahoinpidelty,
laiminlyöty tai huollettu väärin. Mikäli takuunalainen
tilanne syntyy, jälleenmyyjä korjaa autosi sinua
veloittamatta sisältäen vianetsinnän, osat ja työn. Jos
autosi päästöihin liittyvä osa on viallinen, jälleenmyyjä
korjaa tai vaihtaa osan. Tämä on sinulle myönnetty
päästöjenrajoitusjärjestelmän vikoja koskeva takuu.

OMISTAJAN TAKUUSEEN LIITTYVÄT VASTUUT
Ajoneuvon omistajana sinä vastaat siitä, että sille
tehdään tarpeelliset huollot. Sinun tulee pitää kirjaa
kaikista ajoneuvolle tehdyistä huolloista ja säilyttää
kaikki autosi huoltoa koskevat kuitit.
Takuuvaatimustasi ei evätä pelkästään siksi että olet
jättänyt varmistamatta, että kaikki määräaikaishuollot
tehdään tai et ole säilyttänyt asiakirjoja tai kuitteja.
Sinä vastaat siitä, että ajoneuvo toimitetaan
valtuutetulle jälleenmyyjälle heti kun ongelma ilmenee.
Takuukorjaukset pitää tehdä kohtuullisessa ajassa,
joka ei saa olla pitempi kuin 30 päivää.
Ajoneuvon omistajana sinun pitää tietää, että
takuuvaatimuksesi voidaan evätä, jos ajoneuvosi tai
sen osa on vikaantunut pahoinpitelyn, laiminlyönnin,
riittämättömän tai vääränlaisen huollon tai kiellettyjen
muutosten vuoksi.

TAKUUN KATTAVUUS
Jälleenmyyjä takaa, että jokainen uusi vuonna 2009 tai
myöhemmin valmistettu ajoneuvo:
 on suunniteltu, rakennettu ja varusteltu niin, että se
täyttää alkuperäisellä ostohetkellä kaikki Yhdysvaltain
ympäristönsuojeluviraston (United States
Environmental Protection Agency) ja Kalifornian
ilmansuojeluviranomaisen (California Air Resources
Board) voimassa olevat määräykset, ja
 että siinä ei ole materiaali- ja valmistusvikoja, joiden
vuoksi se ei täytä Yhdysvaltain
ympäristönsuojeluviraston (United States
Environmental Protection Agency) ja Kalifornian
ilmansuojeluviranomaisen (California Air Resources
Board) voimassa olevia määräyksiä edellä mainittuina
aikoina.
Päästöjenrajoitusjärjestelmän takuu kattaa
komponentit, joiden vikaantuminen voi lisätä moottorin
päästöjä, mukaan lukien elektroniset ohjausyksiköt,
polttoaineensuihkutusjärjestelmä, kaasutin,
sytytysjärjestelmä, katalysaattori tai mikä tahansa muu
järjestelmä, jota tässä ajoneuvossa käytetään
päästöjen rajoittamiseen, mikäli se on ajoneuvon
alkuperäinen varuste. Takuu voi kattaa myös letkut,
liittimet ja muut päästöihin liittyvät kokonaisuudet.

Muiden sellaisten komponenttien vaihtaminen tai
korjaaminen (mukaan lukien osat, työn ja muut
kustannukset), joita tämä
päästöjenrajoitusjärjestelmän takuu tai vakiotakuu
ei kata, jää omistajan vastuulle.
Takuun kattamat korjaukset korvataan vain, kun
korjaukset tekee valtuutettu jälleenmyyjä tai muu
korjaamo. Jälleenmyyjä ei korvaa korjauksia, jotka
on tehty valtuutetun jälleenmyyjän tai korjaamon
ulkopuolella, paitsi mikäli ne on tehty
hätätilanteessa. Alkuperäisiä osia vastaamattomien
vaihto-osien käyttö voi huonontaa ajoneuvosi
päästöjenrajoitusjärjestelmän tehoa. Jos tällaista
vaihto-osaa käytetään, ja valtuutettu jälleenmyyjä
osoittaa, että se on viallinen tai aiheuttaa takuun
alaisen osan vikaantumisen, vaatimuksesi
korjauksesta, jolla auto saataisiin voimassa olevien
standardien mukaiseksi, voidaan evätä.

Hätätilanteessa, jossa takuunalainen osa tai
jälleenmyyjä ei ole kohtuullisesti omistajan
käytettävissä, korjaukset saa tehdä missä tahansa
käytettävissä olevassa huollossa, tai omistaja saa
tehdä ne itse, käyttäen mitä tahansa vaihto-osaa.
Jälleenmyyjä hyvittää omistajalle kulut, mukaan
lukien vianetsinnästä perityt veloitukset, jotka eivät
ylitä kaikkien takuunalaisten vaihdettujen osien
hintaa ja jälleenmyyjän takuutyölle laskemaan
suositusaikaan perustuvia työveloituksia ja
maantieteellisesti sopivaa työtunnin hintaa.
Omistajaa voidaan kohtuullisesti vaatia
säilyttämään kuitit ja vikaantuneet osat hyvityksen
saadakseen.
Tämä päästöjenrajoitusjärjestelmää koskevaa
takuu täydentää tavanomaista rajoitettua takuuta.

TAKUUN RAJOITUKSET
Tämä takuu ei kata seuraavia:
 Päästöjenrajoitusjärjestelmän vikoja tai häiriöitä,
jotka johtuvat pahoinpitelystä, muutoksesta,
tapaturmasta, väärinkäytöstä ja lyijypitoisen bensiinin
käyttämisestä.
 Kulutusosien tai -tarvikkeiden vaihtamista, elleivät
ne ole alkuperäisiä osia tai tarvikkeita, joissa ilmenee
normaalissa käytössä materiaali- tai valmistusvika, ja
ellei ensimäistä osan tai tarvikkeen vaihtoväliä ole
saavutettu. Kulutusosia, joita ovat näihin rajoittumatta
sytytystulpat, suodattimet, jäähdytysneste,
voiteluaineet, tiivisteet, letkut ja hihnat.
 Tarvittavaa huoltoa varten vaihdettuja osia ja muita
huoltotoimia ja säätöjä.
 Ajoneuvoa, jossa on matkamittari tai
käyttötuntimittari, jonka lukemaa on muutettu niin, että
todellista ajomatkaa ei voida selvittää.
 Korjauksia tai vaihtoja, jotka johtuvat seuraavista
syistä:
o tapaturma,
o väärinkäyttö,
o sellaisten vaihto-osien tai varusteiden käyttö,
jotka eivät ole alkuperäisten spesifikaatioiden
mukaisia ja jotka vaikuttavat suorituskykyyn
haitallisesti,

 fyysiset vauriot, korroosio, tulipalon,
räjähdyksen tai vastaavien jälleenmyyjän
hallinnan ulkopuolella olevat viat,
 viat, joiden syynä ei ole materiaali- ja
valmistusvirhe.
Ajoneuvon käyttö minkäänlaisessa kilpailussa tai
vastaavassa tapahtumassa aiheuttaa välittömäsi
tämän ja kaikkien muiden takuiden raukeamisen.
RAJOITETTU VASTUU
Jälleenmyyjän tähän päästöjenrajoitusjärjestelmää
koskevaan takuuseen perustuva vastuu rajoittuu
yksinomaan siihen, että materiaali- ja valmistusviat
korjaa valtuutettu jälleenmyyjä toimipaikallaan
normaalin työajan aikana. Tämä vastuu ei kata
ajoneuvon käyttökelvottomuutta tai sen kuljettamista
valtuutetun jälleenmyyjän korjaamoon tai sieltä
takaisin. Jälleenmyyjä ei vastaa kenellekään
aiheutuneista minkäänlaisista satunnaisista,
epäsuorista tai erityisistä vahingoista, johtuivatpa ne
eksplisiittisestä tai implisiittisestä takuusta tai mistään
muusta sopimuksesta, laiminlyönnistä, muusta
rikkomuksesta tai syystä.

Jälleenmyyjä ei anna päästöjenrajoitusjärjestelmälle
mitään muuta takuuta kuin tässä esitetyn. Kaikki lain
edellyttämä päästöjenhallintajärjestelmän takuu,
mukaan lukien kaikki myyntikelpoisuutta tai tiettyyn
tarkoitukseen sopivuutta koskeva takuu rajoittuu tässä
takuussa nimenomaan mainittuihin
päästöjenrajoitustakuun ehtoihin. Edellä mainitut
takuulausekkeet ovat yksinomaiset ja korvaavat kaikki
muut korvaukset. Kaikki muut kuin tässä takuussa
mainitut takuut evätään. Joissain osavaltioissa
satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkeminen
tai takuuajan rajoittaminen ei ole sallittu, joten edellä
mainitut rajoitukset eivät ehkä koske sinua, jos se ei
ole osavaltiossa voimassa olevan lain mukainen.

VAROITUS
Mönkijän vääränlainen käyttö voi aiheuttaa VAKAVAN TAPATURMAN, jopa
KUOLEMAN.

KÄYTÄ AINA
HYVÄKSYTTYÄ
KYPÄRÄÄ JA
SUOJAVARUSTEIT
A

MÖNKIJÄÄ EI SAA
KÄYTTÄÄ YLEISILLÄ
TEILLÄ

MÖNKIJÄLLÄ EI SAA
KULJETTAA
MATKUSTAJIA

ÄLÄ AJA, JOS
OLET
NAUTTINUT
LÄÄKKEITÄ,
ALKOHOLIA TAI
HUUMEITA

ÄLÄ AJA mönkijällä:
• ellet ole saanut opastusta,
• nopeudella, johon taitosi eivät riitä tai olosuhteet eivät sovi,
• yleisillä teillä – niillä voit törmätä toiseen ajoneuvoon,
• matkustajan kanssa – matkustajat vaikuttavat tasapainoon ja ohjaukseen ja
lisäävät vaaraa menettää ajoneuvon hallinnan.
AINA:
• Käytä oikeaa ajotekniikkaa, jotta mönkijä ei kaadu rinteissä, vaikeassa
maastossa ja mutkissa.
• Vältä päällystettyjä pintoja – päällystys voi haitata pahasti mönkijän
käsiteltävyyttä ja hallittavuutta.
• Mönkijällä ajamisesta on saatavana opetuskursseja. Kysy mönkijän myyjältä.
ETSI JA LUE KÄSIKIRJA. NOUDATA KAIKKIA OHJEITA JA VAROITUKSIA.

