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RIEJU S.A. kiittää luottamuksesta, jota osoitat yritystämme kohtaan. Onnittelut valinnastasi.  
 
 

MRT 50 EURO 4 on tulos pitkästä kokemuksesta, jonka RIEJU on hankkinut kilpailuissa, joiden avulla on onnistuttu 
kehittämän tämä suorituskykyinen mopo. 

 
 

Tämän omistajan ohjekirjan tarkoitus on antaa ohjeita mopon käytöstä ja huollosta. Pyydämme sinua lukemaan 
huolellisesti seuraavat ohjeet ja tiedot. 

 
 

Haluamme muistuttaa, että mopon käyttöikä riippuu siitä, kuinka hyvää huolta siitä pidetään. Mopon pitäminen 
hyvässä kunnossa alentaa korjauskustannuksia. 

 
 

Tämä ohjekirja on katsottava mopon olennaiseksi osaksi. Se pitää säilyttää muiden mopon mukana ja luovuttaa 
uudelle omistajalle, jos omistaja vaihtuu. 

 
 

Jos ongelmia ilmenee, pyydä ohjeita RIEJU-jälleenmyyjältä, joka auttaa sinua, tai käy verkkosivustollamme  
www.riejumoto.com. 

 
 

Muista, että jotta moposi toimisi oikein, sinun pitää aina käyttää alkuperäisiä varaosia. 

http://www.riejumoto.com/
http://www.riejumoto.com/
http://www.riejumoto.com/
http://www.riejumoto.com/
http://www.riejumoto.com/
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MOPON KUVAUS 
 
 

Tässä mopossa on 50 cm3:n yksisylinterinen nestejäähdytetty nelitahtimoottori. Männän halkaisija on 40,3 mm ja 

iskun pituus on 39,0 mm. 

Moottorissa on elektroninen sytytysjärjestelmä, CDI, ja korkeajännitepuola. Mopon sähköjärjestelmään syöttää 

tehoa säätimen kautta 120 watin ja 12 voltin generaattori. 

Moottorin teho siirretään voimansiirtoketjuun vakiopainejousilla varustetun märän monilevykytkimen kautta. 

Moottori on kiinnitetty lujarakenteiseen kehtorunkoon. Ohjauslaakerit ovat kartiomaiset. 
 

MRT 50 -pyörän etujousitus on toteuttu hydraulisella etuhaarukalla. Säädettävä takajousitus on toteutettu 

iskunvaimentimella. PRO-malleissa se on kiinnitetty progressiiviseen varsijärjestelmään (Progressive Racing System - 

PRS), joka tekee säädettävän kaasuiskunvaimentimen ansiosta ajosta pehmeää. 

Edessä ja takana on ruostumatonta terästä olevat levyjarrut ja radiaalijarrusatulat. 
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MOPON TOIMITUS (ENNEN TOIMITUSTA TEHTÄVÄ TARKASTUS JA LUOVUTUS) 

 
 

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA – tässä selitetään yksityiskohtaisesti mopon olennaiset toiminnot, turvallinen käyttö ja 

tärkeät huoltotyöt. 

TAKUUN REKISTERÖINTI – merkitse tarvittavat tiedot, anna kopio omistajalle ja palauta toinen kopio välittömästi 

RIEJU- jälleenmyyjälle. 

TOIMINTA – Selitä mopon toiminnot ja oikea käsittelytapa. 
 

VAROITUKSET – Korosta varoitustarrojen tärkeyttä. Niiden noudattaminen auttaa pidentämään mopon käyttöikää.  

AVAIMET – Luovuta täydellinen avainsarja ja suosittele, että avainten numerot merkitään muistiin. 

ENSIMMÄINEN HUOLTO – Korosta ensimmäisen 500 km:n huollon ja sitten huolto-ohjelman noudattamisen tärkeyttä. 
 

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT – Selitä määräaikaishuoltojen tarpeellisuus ja korosta, että huoltojen laiminlyönti voi 

aiheuttaa takuun raukeamisen. 
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MOPON TOIMITUS(ENNEN TOIMITUSTA TEHTÄVÄ TARKASTUS JA LUOVUTUS) 

 
SÄÄDÖT: 

 

PEILIT – Säädä peilien asennot käyttäjälle sopiviksi.  

KYTKINVIPU – Säädä sopivasti. 

TAKAJARRUVIVUN SÄÄTÖ – Säädä käyttäjälle sopivalle korkeudelle. 
 

VAIHDEPOLKIMEN SÄÄTÖ– Säädä käyttäjälle sopivalle korkeudelle. 
 
 
 
 
VAROITUS: Muut kuin RIEJUn hyväksymät muutokset tai muiden kuin RIEJUn alkuperäisten varaosien 

käyttäminen takuuaikana vapauttavat RIEJUn kaikesta vastuusta mopolle aiheutuneista vaurioista ja 

aiheuttavat takuun raukeamisen. 
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MOPON TUNNISTUS 

Runkoon on kaiverrettu mopon tunnistenumero. 

Rungon (emäputken) oikealle puolelle leimattu numero on jokaiselle 

pyörälle erilainen. Tämä numero tarvitaan mopon rekisteröinnissä. Se 

tai VIN-numero pitää ilmoittaa takuuasioissa tai hankittaessa aitoja 

RIEJU-varaosia. 

 
 

MOOTTORIN TUNNISTENUMERO 

Moottorin sarjanumero on kampikammion vasemmassa kyljessä. 

Tätä numeroa käytetään, kun tilataan varaosia jälleenmyyjältä. 
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MOPON AVAIMET 

Tämän mallin mukana annetaan sarja avaimia, joita käytetään 

virtalukossa/ohjauslukossa. 

 

 
OHJAUSTANGON KYTKIMET 

 

1. Suuntavilkkujen kytkin 
Kytkimellä on kolme asentoa: keskiasennossa suuntavilkut ovat ois 

päältä, oikealle käännyttäessä kytkin siirretään oikealle, vasemmalle 

käännyttäessä vasemmalle. 

HUOMIO: Kytkin palaa aina keskiasentoon, jolloin suuntavilkku 

sammuu. 

 
 
 
 

, 
 
 
 

MRT 50 EURO 4  
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2. Äänimerkkipainike 

Äänimerkki annetaan painiketta painamalla. 
 

3. Kauko- ja lähivalokytkin 

Tällä kytkimellä on kaksi asentoa: ala-asennossa palaa lähivalo, yläasennossa kaukovalo. 

Tässä mallissa kauko- ja lähivalolamppu on 12 V 35/35 W H4 ja seisontavalolamppu on 12 V 15 W. 

HUOMIO: Muunlainen lamppu tai tehon muuttaminen voi vahingoittaa mopon optiikkaa. Takuu ei korvaa 

tällaista vauriota. 

4. Kylmäkäynnistys (RIKASTIN)  

Kun moottori on kylmä, rikastinvipu pitää siirtää ON-asentoon. 
 

VAROITUS: Kun moottori on lämmennyt normaaliin käyntilämpötilaan, rikastinvipu pitää palauttaa 

perusasentoon. Muuten moottorissa voi ilmetä käyntihäiriöitä. 
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KYTKINVIPU 

Kytkinvipu on ohjaustangossa vasemmalla. Kytkin irrotetaan 

puristamalla vipua kahvan tai ohjaustangon suuntaan. 

 

 
ETUJARRUVIPU 

Etujarruvipu on ohjaustangossa oikealla. Jarruta puristamalla vipua 

ohjaustangon kahvaan päin. 

 
 

 
TAKAJARRUPOLJIN 

Takajarrupoljin on mopon oikealla puolella. Jarruta painamalla 

poljinta jalalla. 
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VAIHDEPOLJIN 

Vaihdepoljin on moottorin vasemmalla puolella. Poljinta käytetään 

jalalla: se painetaan ylös tai alas, ja sitten sen annetaan palautua 

keskiasentoon ennen seuraavaa vaihtamista. Ensimmäinen vaihde 

kytketään painamalla poljinta alaspäin. Muille vaihteille vaihdetaan 

nostamalla vipua ylöspäin varpailla. 

 

 
POLTTOAINESÄILIÖ 

Polttoainesäiliö avataan kiertämällä korkkia vastapäivään. 

Polttoainesäiliön tilavuus on 6 litraa. 
 

 

HUOMIO: Käytä vain lyijytöntä bensiiniä, ilman öljyä. 

Muunlainen polttoaine voi vahingoittaa moottoria, eikä takuu 

korvaa tällaisia vaurioita. 
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POLTTOAINEHANA 

Polttoainehana on mopon vasemmalla puolella polttoainesäiliön alla. 

Sillä on kolme asentoa: 

OFF: Tässä asennossa polttoainehana on suljettu. Käännä hana tähän 

asentoon, kun mopo on pysäköity eikä moottori käy. 

ON: Kun vipu on tässä asennossa, polttoaine virtaa kaasuttimeen. 

Normaalisti ajettaessa vipu on tässä asennossa. 

RES: tämä asento on VARATANKKI (RESERVE). Jos polttoaine loppuu, 

kun ajat vivun ollessa ON-asennossa, käännä vipu tähän asentoon. 

Täytä polttoainesäiliö mahdollisimman pian. Sitten on tärkeää, että 

muistat kääntää vivun takaisin ON-asentoon. 

VINKKI: Älä aja normaalisti RES-asennossa. 
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KAKSITAHTIÖLJYSÄILIÄ 

Öljysäiliö on mopon vasemmalla puolella polttoainesäiliön edessä 

samalla korkeudella kuin jäähdytin. Avaa säiliön korkki ja lisää säiliöön 

öljyä. Polttoainesäiliön tilavuus on 1,2 litraa. 

 

HUOMIO: Säiliö ei saa koskaan päästä tyhjäksi. Jos se pääsee 

tyhjäksi, öljypumppu pitää ilmata. Jos mopossa ei ole yhtään 

öljyä, moottori leikkaa heti kiinni ja seurauksena on vakavia 

teknisiä ongelmia, joiden korjaaminen tulee kalliiksi. Takuu ei 

kata tällaisia vaurioita. 

VINKKI: Moottori on optimoitu käyttämään puolisynteettistä 

kaksitahtiöljyä. RIEJUn suositus: LIQUI MOLY MOTORBIKE 2T 

STREET. 
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RUTIINITESTIT 

Etujarru 

Kun vipua painetaan, jarrunestettä pumpataan pääsylinteristä 

etujarrun jarrusylinteriin ja jarru toimii. Jarrusatulan männät painavat 

jarrupalat etujarrun jarrulevyä vasten ja mopon vauhti hiipuu. 

Jarrulevyn pinnalla ei saa olla öljyä eikä likaa, jotta jarru toimisi 

mahdollisimman tehokkaasti. Jos pääsylinteri on jarrupalojen 

kuluneisuuden tarkastuksen jälkeen jostain syystä tyhjä, jarrunestettä 

pitää lisätä. Jos järjestelmässä on ilmaa, jarrut pitää ilmata. 

VAROITUS: Jarrujärjestelmän ilmaamiseen tarvitaan 

ammattilainen. RIEJU suosittelee, että sen tekee RIEJUn 

virallinen jälleenmyyjä. 
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Takajarru 

Tarkista silloin tällöin jarrunesteen taso takajarrun pääsylinterin 

yläpuolella, oikeanpuoleisen takapaneelin alla olevassa säiliössä ja 

tarvittaessa lisää jarrunestettä. 

HUOMIO: Jos säiliö on tyhjä, käänny virallisen RIEJU-

jälleenmyyjän puoleen. 

Jarrunestetaso ja jarrupalojen kuluneisuus 

Tarkista, onko jarrunesteen pinta oikealla tasolla. Jos ei ole, tarkista 

jarrupalojen kuluneisuus. Jos jarrupalojen paksuus on alle 2 mm, ne 

pitää vaihtaa. Jos jarrupalat eivät ole kuluneet loppuun, lisää 

jarrunestesäiliöön jarrunestettä. 

VAROITUS: Jarruneste on syövyttävää ja vahingoittaa 

maalipintaa. Jos sitä pääsee maalipinnalle, pese se heti pois. 

VINKKI: Muista, että edellä mainitut työt kannattaa antaa 

virallisen RIEJU-huollon tehtäväksi. 
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Kaasukahva (1) 

Tarkista kaasukahvan toiminta kiertämällä sitä ja kokeilemalla, että 

vapaaliike on oikea. Kaasukahvan pitää palata suljettuun asentoon, 

kun se päästetään. 

Ajovalot, merkki- ja varoitusvalot, mittarit 
 

Tarkista kaikkien ajovalojen, suuntavilkkujen, öljynvaroitusvalon ja 

varatankin valon toiminta. Vaihda polttimot tarvittaessa. 1 
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PAINEET 

 

Renkaat 
 

Rengaspaineet vaikuttavat suoraan ajettavuuteen, ajomukavuuteen ja 

jarrutusmatkaan. Siksi sinun pitää oman turvallisuutesi vuoksi 

tarkistaa rengaspaineet säännöllisesti. 

 

OHJE: Varmista, että vanne on keskellä ja ehjä. Tarkista myös 

renkaiden kuluneisuus. Älä ylikuormita mopoa. Ylikuorma 

huonontaa mopon ajettavuutta ja kuluttaa renkaita. 

 

HUOMIO: Kun renkaissa on liian suuri paine, ne eivät vaimenna 

iskuja. Siksi kaikki tien epätasaisuudet vaikuttavat suoraan 

mopon runkoon, ohjaustankoon ja kuljettajaan. 

 

 

RENKAAT ETU TAKA 

Maastossa 1,7 Kg/Cm2 1,8 Kg/Cm2 

Tiellä 
2,2 Kg/Cm2 2,4 Kg/Cm2 
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MONITOIMINÄYTTÖ 

1. – Nopeusmittari (km/h ja MPH) 

2. Vapaavaihteen merkkivalo ( ) 

Tämä valo syttyy, kun vaihde on vapaalla 

(N-asennossa). 
 

3. – Lämpötilan varoitusvalo ( ) 
3 

Tämä valo on hyvin tärkeä, koska se näyttää, kuumeneeko moottori 

vian vuoksi liikaa tai onko jäähdyttimessä liian vähän 

jäähdytysnestettä. 

HUOMAUTUS: Älä aja mopolla, jos tämä valo palaa. Moottori 

voi kärsiä vakavia vaurioita. Ota mahdollisimman pian yhteyttä 

RIEJU-jälleenmyyjään. 
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4 5 
4. – Kaukovalon merkkivalo ( ) 

Tämä merkkivalo palaa, kun ajetaan kaukovalo päällä. 
 

5. – Suuntavilkkujen merkkivalo ( ) 

Tämä merkkivalo osoittaa, että suuntavilkku on päällä. 

 

6. – Öljytason varoitusvalo ( ) 
6 

Punainen merkkivalo syttyy, kun moottoriöljy taso on alhainen, ts. 

kun se painuu alarajalle. Kun varoitusvalo syttyy, öljysäiliö pitää 

täyttää mahdollisimman pian. 

HUOMAUTUS: Jos öljysäiliötä ei täytetä, moottori voi vaurioitua 

vakavasti. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat siitä että 

mopolla on ajettu ilman öljyä. 
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MONITOIMINÄYTTÖ 
 
 

Merkki- ja 
varoitusvalot  
o Kaukovalo ( ) 

o Suuntavilkut ( ) 

o Moottorihälytys ( ) 

o Vaihde vapaalla ( ) 

o Lämpötila ( )

 

Nopeusmittari 
■ Näyttöyksikkö: Km/h tai MPH. 

 

 

o Kello: Kellonaika 12/24 
o Ajanotto: Tällä voi mitata, kuinka 

nopeasti mopo kulkee määrätyn 
matkan. 

o Nopeusmuisti: Tallentaa 
keskinopeuden ja huippunopeuden. 

 

 

 
 

Matkamittari 

o Näyttöalue 0-99999 km (mailia) 

o Näyttöyksikkö: Osamatkamittari  

o Näyttöalue 0-9999,9 km (mailia)  

o Näytön tarkkuus: 0,1 km (mailia) 

 

Valintapainike 

o Päänäkymän valintapainikkeella 
vaihdetaan näiden välillä: 12- tai 24-
tuntinen kello, keskinopeus, ajanotto ja 
huippunopeus. 

 

Säätöpainike 

o Päänäkymän asetuspainikkeella 
siirrytään seuraavien välillä: matkamittari, 
matkamittari A/B, käyttötuntimittari A/B. 

o Osamatkamittari A/B nollataan 
painamalla asetuspainiketta kolme 
sekuntia. 

o Käyttötuntimittari A/B nollataan paina-
malla asetuspainiketta kolme sekuntia. 

o Jännitemittari; 
Näyttöalue: 4 tasoa 
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ASETUSPAINIKKEEN OHJEET 
 

 
MAILIEN VALINTA: Päänäkymässä (matkamittari valittuna) kilometrit 

voi vaihtaa maileiksi painamalla asetuspainiketta kolme sekuntia. 

 
 
 

 
OSAMATKAMITTARIN KÄYTTÄMINEN: Vaihda päänäkymässä matka-

mittarista osamatkamittariin painamalla asetuspainiketta kerran. 

Osamatkamittari A nollataan painamalla asetuspainiketta kolme 

sekuntia. 

Osamatkamittarista A siirrytään osamatkamittariin B asetuspainiketta 
painamalla. 

 

Osamatkamittari B nollataan painamalla asetuspainiketta kolme 

sekuntia. 
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KOKONAISKÄYTTÖTUNNIT: Osamatkamittarista B siirrytään 

käyttötuntimittariin asetuspainiketta painamalla. 

 
 
 

 
KÄYTTÖTUNNIT Kokonaiskäyttötuntimittarista käyttötuntimittariin A 

siirrytään asetuspainiketta painamalla. 

Käyttötuntimittari A nollataan painamalla säätöpainiketta kolme 

sekuntia. 

Käyttötuntimittarista A käyttötuntimittariin B siirrytään asetus-

painiketta painamalla. 

Käyttötuntimittari A nollataan painamalla säätöpainiketta kolme 

sekuntia. 
 

Käyttötuntimittarista B siirrytään päänäkymään asetuspainiketta 

painamalla. 
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VALINTAPAINIKKEEN OHJEET 
 

 
12- TAI 24-TUNNIN KELLO: 12-tunnin kello vaihdetaan 24-tunnin 

kelloon ja päinvaston painamalla päänäkymässä (matkamittari 

valittuna) valintapainiketta kolme sekuntia. Kun 24 tunnin kello on 

valittu, symboli ”AM/PM” ei ole näkyvissä. 

 
 
 

 
AJANOTTO: Kellosta ajanottoon siirrytään painamalla päänäkymässä 

valintapainiketta. 

Ajanottokello nollataan painamalla valintapainiketta yhden sekunnin 

ajan. 
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NOPEUSMUISTI: Ajanotosta nopeusmuistiin vaihdetaan valinta-

painiketta painamalla. 

Nopeusmuisti nollataan painamalla valintapainiketta kolme sekuntia. 

Keskinopeus ja huippunopeus vuorottelevat näytössä kolmen 

sekunnin välein. 

 
 
 
 
 
 

Nopeusmuistista päänäkymään siirrytään valintapainiketta 

painamalla. 
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ASETUSTILAAN SIIRTYMINEN 

Renkaan ympärysmitan asetukseen ja mittapisteiden määritykseen 

(kun rengaskoko vaihtuu) siirrytään painamalla päänäkymässä asetus- 

ja valintapainiketta kolme sekuntia. 

 

 
YMPÄRYSMITAN JA MITTAPISTEEN ASETUS: Ympärysmitan 

asetukseen siirrytään säätöpainiketta painamalla. 

Asetus muutetaan valintapainiketta painamalla. Mittapisteiden 

määritykseen siirrytää painamalla asetuspainiketta kolme kertaa. 

Määritettävään numeroon siirrytään valintapainiketta painamalla. 
 

Ympärysmitan asetusnäyttöön ja mittapisteiden määritykseen 

palataan asetuspainiketta painamalla. 
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PYÖRÄN LÄPIMITTA JA PULSSIT 
 

Pyörän läpimitta ja pulssien määrä on seuraava: 
 
 
 

RENKAAT LÄPIMITTA PULSSIT 

Maastossa 2100 6 

Tiellä 
2030 6 

 

 

 
 

HUOMAUTUS: Eri arvoilla säädetään se, että mittaristossa näkyy oikea nopeus.  

RIEJU ei vastaa tämän säädön seurauksista. 
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KELLONAJAN ASETUS: Kellonajan asetukseen siirrytään asetus-

painikkella läpimitan ja mittapisteiden määritysnäytöltä. 

Tuntien asetukseen siirrytään valintapainiketta painamalla. 
 
 

Valintapainikkeella valitaan tunti-/minuuttilukema. 

Asetuspainikkeella palataan kellonajan asetusnäyttön. 
 
 

HUOMAUTUS: Muut toiminnot ovat tehdasasetuksia, eikä niitä 

saa muuttaa. 
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MOPOLLA AJAMINEN 

On tärkeä tietää, kuinka mopolla ajetaan oikein. 
 

HUOMAUTUS: Muista, että moottoria ei saa käyttää suljetussa tilassa, koska pakokaasu on hengenvaarallisen 

myrkyllistä. 

 

 
KÄYNNISTYS JA AJAMINEN 

Avaa polttoainehana. Jos moottori on kylmä, avaa rikastinvipu kokonaan. Käännä virta-avainta yhden asennon verrkan 

myötäpäivään ja tarkista, että vaihde on vapaalla. Pyöräytä moottoria polkemalla käynnistinpoljinta kaasu suljettuna. 

Vedä kytkinvipu ja kytke mopo ensimmäiselle vaihteelle (yksi naksahdus alaspäin). Vapauta sitten kytkinvipu hitaasti 

ja lisää samalla hitaasti kaasu. Kun mopo lähtee liikkeelle, vapauta kytkin lepoasentoonsa (ulkoasentoon) ja lähde 

ajamaan. Vältä kovia kiihdytyksiä, ennen kuin moottori on lämmennyt. 

 
HUOMAUTUS: Moottori pitää lämmetä ennen ajoa. Älä kiihdytä voimakkaasti, kun moottori on kylmä. 

Näin estetään moottorin ennenaikainen vaurioituminen. 
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SISÄÄNAJO 

Ensimmäiset 500 km ovat mopon käyttöiän kannalta kaikkein tärkeimmät. Siksi seuraavat ohjeet kannattaa lukea 

huolellisesti. Moottoria ei saa ylikuormittaa ensimmäisten 500 kilometrin aikana, sillä moottori on uusi, ja sen eri osien 

pitää sopeutua toisiinsa, jotta moottori toimisi täydellisesti. Vältä tänä aikana mopon käyttämistä suurilla 

kierrosluvuilla tai olosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. 

 

HUOMAUTUS: Kuten huoltokäsirjassa neuvotaan, mopo pitää huoltaa ensimmäisen kerran 500 km:n jälkeen 

virallisessa RIEJU-huollossa. {} On olennaista, että huollot merkitään huoltokäsikirjaan ja varustetaan huollon 

allekirjoituksella ja leimalla, kun mopo haetaan huollosta. Jos huoltoa ei tehdä oikean kilometrilukeman 

kohdalla, mopon takuu raukeaa. 

 
KIIHDYTYS 

Ajonopeutta ja kiihtyvyyttä säädetään kaasua avaamalla ja sulkemalla. Kun käännät kahvaa itseesi päin, nopeus kasvaa, 

kun taas kahvan kääntäminen poispäin itsestäsi laskee moottorin kierrosnopeutta. 
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JARRUTUS (HIDASTUS) 

Sulje kaasu, käytä etu- ja takajarrua yhtä aikaa lisäämällä painetta tasaisesti. 

 
VAROITUS: Äkkijarrutus voi aiheuttaa luistamista. 

 

 

SAMMUTUS 

Sulje kaasu ja käytä molempia jarruja yhtä aikaa. Kun mopon nopeus on hidastunut, paina kytkinvipu pohjaan. 

Sammuta moottori katkaisemalla sytytysvirran virtalukon kautta, ja ota avain pois lukosta. Sulje aina polttoainehana, 

kun moottori ei ole käynnissä. 

VAIHDEPOLJIN 

Vaihdepoljin sijaitsee moottorin vasemmalla puolella. Sitä käytetään jalalla siirtämällä poljinta niin pitkälle kuin se 

liikkuu ja antamalla sen sitten palautua alkuasentoonsa, ennen kuin vaihde taas vaihdetaan. Ensimmäinen vaihde 

kytketään painamalla poljinta alaspäin. Muut vaihteet kytketään nostomalla poljin varpailla niin ylös kuin se nousee. 

Vaihteita pitää vaihtaa varovasti. Varmista ennen kytkimen vapauttamista, että haluamasi vaihde on valittuna.  
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KAASUTIN 
 

Kaasutin syöttää moottorille oikean bensiinin ja ilman seoksen. Jos sen säätöjä muutetaan, seurauksena voi olla 

suorituskyvyn huononeminen ja/tai ylikuumeneminen. Jos ongelmia ilmenee, ota yhteyttä RIEJU-jälleenmyyjään. 
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ETUJOUSITUS 

Etujousitus koostuu hydraulisesta haarukasta, jonka tekniikka ja 

suunnittelu ovat erittäin kehittyneitä. 

• PRO-malleissa on Ø40 tai Ø41 mm:n haarukkaputket. 
 

• Perusmalleissa on Ø37 mm:n haarukkaputket. 
 
 
 

 
TAKAJOUSITUS 

Takajousitus muodostuu hydraulisesta mono-iskuvaimentimsesta. 

PRO-malleissa on erillinen kaasusäiliö progressiivinen vivusto (PRS, 

progressive articulated rod system). 
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JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 

Jäähdytin on suojasäleikön takana mopon oikealla puolella.  

Jäähdyttimen tarkoitus on pitää moottorin lämpötila tasaisena 

jäähdyttämällä moottorin ympärillä kiertävää kuumaa 

jäähdytysnestettä. 

OHJE: Jäähdytysnesteen määrän tarkistamiseksi avaa 

jäähdyttimen korkki. Tarvittaessa kaada jäähdyttimeen lisää 

jäähdytysnestettä. 

 

HUOMIO: Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kun moottori on 

kuuma, koska paineen alaista kuumaa nestettä voi roisua ulos, 

mikä on vaarallista. 

Käytä vain pakkasnestettä sisältävää jäähdytysnestettä. Pelkkä 

vesi jäätyy pakkasella. Jäätyminen rikkoo vesipumpun ja putket. 

Älä kaada jäähdyttimeen vesijohtovettä. Siinä on kalkkia, joka 

voi vahingoittaa jäähdytintä. 
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SYTYTYSTULPAN TARKISTUS 

Sytystulppa on moottorin tärkeä osa, ja se on helppo tarkastaa. Irrota 

sytytystulppa aika ajoin ja tarkasta se. Korkea palamislämpötila ja 

karsta voivat vaikuttaa moottorin tehoon. Vaihda sytytystulppa, jos 

sen elektrodit ovat liian tai karstoittuneet. 

NGK BR 9 ES 
 

Ennen kuin asennat uuden sytytystulpan, tarkista sen kärkiväli. 

Kärkivälin pitää olla 0,6- 0,7 mm. 

 

 
HUOMIO: Kun asennat sytytystulpan, puhdista aina sen reiän 

ympärillä oleva alue jotta likaa tms. ei pääse palotilaan. Kierrä 

sytytystulppa paikalleen käsin varmistaen, että se on oikein 

kierteillä. Kiristä sitä lopuksi oikeanlaisella tulppa-avaimella. 
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VAIHTEISTOÖLJY 

Vaihteistoöljyä tarkistettaessa moottorin pitää olla kylmä ja mopon 

pitää olla vaakasuorassa. Öljytaso tarkistetaan reiästä (1). 

Sama vaihteistoöljy hoitaa sekä vaihteiston että kytkimen voitelun. 

Suositeltu öljy  LIQUI MOLY SAE 10W/30. Vaihdelaatikon öljytilavuus 

on 820 cm3. 

 

 

1 
VAROITUS: Öljynvaihto kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksi. 

Käytetystä öljystä pitää huolehtia ympäristönsuojelulakien 

mukaisesti. 

OHJE: RIEJU suosittelee, että öljyn vaihtaa virallinen RIEJU-

jälleenmyyjä. 
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KETJUN SÄÄTÖ JA KIREYS 

Mopon pitää olla pystyasennossa, pyörät tukevasti maassa. 

Ketju pitää säätää niin, että sen tyhjäliike (toleranssi) on 30 – 40 mm. 

Toleranssi mitataan ketjupyörien välistä keskeltä (katso kuvaa). 

 
 

HUOMAUTUS: Ketju tulee pitää puhtaana, ja se pitää voidella 

kerran viikossa. 

 

Ketjun säätämiseksi oikeaan kireyteen nämä vaiheet pitää tehdä 

pyörän kummallakin puolella: 

1 – Siirrä vaihe vapaalle ja löysää mutterit (A) ja (B). 
 

2 – Säädä ketjun kireys ruuveilla (C) varmistaen, että etäisyys on 

säädetty samalla tavalla akselin kummallakin puolella. Käytä sitä 

varten tukivarren merkkejä. 

5 – Säädä asento kahdella mutterilla (B) ja kiristä mutteri (A), 

joka kiinnittää takapyörän akselin 
 

C 

B 
 

A 
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ILMANPUHDISTIN 

Jotta moottori toimisi oikein, ilmanpuhdistin on pidettävä puhtaana ja 

öljyttynä. 

 

 
Päästäksesi käsiksi ilmanpuhdistimeen irrota mopon istuin, jolloin 

suodatinkotelon on välittömästi käsillä. Avaa kansi, joka on kiinnitetty 

koteloon ruuvilla (A) ja poista sitten suodatinkotelo. 
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Tarkista, onko solumuovisuodatin tukossa. Jos näin, on, pese se 

erikoispesuaineella ja tiputa siihen sitten solumuovisuodatinöljyä. 

Rieju suosittelee öljyä nimeltä LIQUI MOLY FOAM FILTER OIL. Poista 

sitten liika öljy puristelemalla suodatinmateriaalia käsillä. Älä kierrä 

suodatinelementtiä, koska se menee rikki. Kun laitat suodattimen 

takaisin paikoilleen, varmista, että solumuovi täyttää kotelon niin, 

ettei moottoriin pääse suodattamatonta ilmaa. Jos mopoa käytetään 

kosteissa tai pölyisissä paikoissa, suodatin pitää puhdistaa useammin. 

HUOMAUTUS: Se ettei tätä komponenttia ei huolleta ja 

puhdisteta säännöllisesti voi olla kaasuttimen ja moottorin 

huonon toiminnan perusssyy, ja moottori voi vahingoittua. 

Takuu ei korvaa tällaisia vaurioita. 
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PUHDISTUS JA SÄILYTYS 

Paitsi että usein tehty ja perusteellinen puhdistus parantaa sen suorituskykyä ja pidentää sen komponenttien 

käyttöikää, se saa sen näyttämään hienommalta. Puhdistusjärjestys: 

1 – Peitä pakoputken pää niin, ettei sen sisään pääse vettä. 2 – Varmista, että 

sytytystulppa ja kaikki täyttötulpat ja kannet ovat hyvin paikoillaan. 

3- Jos moottori on erittäinen likainen, käytä rasvanpoistoainetta. 
 

HUOMAUTUS: ÄLÄ levitä rasvanpoistoainetta pyörien akseleille, ketjuun tai jarrulevyille. 
 

4- Pese rasvanpoistoaine ja lika pois ruiskuttamalla esimerkiksi letkulla vettä pienellä paineella. 

HUOMAUTUS: Rieju ei vastaa seurauksista, jos käytetään mopon osia tahrivia tai vahingoittavia 

rasvanpoistoaineita. Rieju ei vastaa painepesurin käyttämisen aiheuttamista vaurioista. Kaasutin syöttää 

moottorille oikean bensiinin ja ilman seoksen. Jos sen säätöjä muutetaan, seurauksena voi olla suorituskyvyn 

huononeminen ja/tai ylikuumeneminen. Jos ongelmia ilmenee, ota yhteyttä RIEJU-jälleenmyyjään. 
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5- Kun kaikki lika on pesty pois, pinnat pitää pestä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. 

6- Huuhtele lopuksi kylmällä vedellä ja kuivaa kaikki pinnat. Puhdista istuin vinyyliverhoilun puhdistusaineella.  

7- Kun mopo on puhdistettu, käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä muutaman minuutin. Silloin 

kaikki komponentit kuivuvat hyvin eikä niihin jää kosteutta. 

PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 

Jos mopo laitetaan varastoon pitkäksi ajaksi, se kannattaa suoja tekemällä kaikki edellä neuvotut puhdistukset. Kun 

mopo on puhdistettu perusteellisesti, sen voi valmistella säilytystä varten seuraavasti: 

1 – Tyhjennä polttoainesäiliö, polttoaineletkut ja 

kaasuttimen kohokammio.  

2 – Voitele kaikki vaijerit. 

3- Peitä pakoputki muovipussille niin, ettei sen sisään pääse kosteutta. 
 

4- Irrota akku ja lataa se ainakin kerran kuukauidessa. Akku pitää säilyttää oikeanlaisissa olosuhteissa. 
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TARKISTUKSET ENNEN AJOON LÄHTEMISTÄ 
 
 

 

TARKASTETTAVAT 
KOHTEET 

TARKASTUS TARVITTAESSA... 

   

Kaasukahva Liike Säätö 

Renkaat Paine, kuluneisuus Pumppaa tai vaihda 

Kaksitahtiöljysäiliö Taso Täytä säiliö 

Ohjaus Ohjauksen pehmenys, liikkeen joustavuus, ei 

väljyyttä 

 

Valot ja kojetaulu Toimivat 

oikein 

Toimii oikein 

Vaihda 

Kytkin Toimii pehmeästi Säätö 

Etu- ja takajarrut 

Levyjarrut 

Jarrupalojen kuluneisuus ja jarrujen 

testaus 

Vaurioita tai likaa 

 
Vaihda 

Polttoainesäiliö Taso Täytä säiliö 

Voimansiirto ketju Ketjun kireys ja ketjun ja rattaiden kunto Voitele. 
 

HUOMAUTUS: Aina ennen kuin mopoa käytetään, se pitää tarkistaa edellä neuvotulla tavalla.  

Jos havaitset näissä tarkistuksia ongelmia, ne pitää selvittää ja korjata, ennen kuin lähdet ajamaan. 
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TEKNISET TIEDOT JA OMINAISUUDET 
 

 

MOOTTORI  

Tyyppi kaksitahtinen, vesijäähdytteinen 

Moottorin sylinteritilavuus 50 cm3 

Sylinterien määrä yksi eteenpäin kallistettu 

Männän koko 40,3 x39,0mm 

Puristussuhde 12,0:1 

Käynnistys Poljinkäynnistys 
 

POLTTOAINE  

Tyyppi Lyijytön bensiini 
 

SUODATIN  

Tyyppi Solumuovi (vaahtokumi) 
 

ÖLJYPUMPPU  

Tyyppi Mekaaninen 
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MOOTTORIÖLJY  

Voitelujärjestelmä Automaattinen sekoitus 

Kaksitahtiöljyn tyyppi LIQUI MOLY MOTORBIKE 2T STREET 

Kaksitahtiöljysäiliön tilavuus 1,2 l 
 

VAIHTEISTOÖLJY  

Tyyppi LIQUI MOLY MOTORBIKE GEAR OIL 10W-30 

Määrä 820 cc 
 

SYTYTYSTULPPA  

Tyyppi NGK BR 9 ES 

Kärkiväli 0,6-0,7mm 
 

VESIPUMPPU  

Tyyppi Mekaaninen 
 

Ohje: Jos mopossa on ongelmia, ota yhteyttä valtuutettuun RIEJU-huoltoon. 

KOMPONENTTIEN TEKNISET TIEDOT 
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HUOLTO 
 

HUOLTOTOIMET 500 Km 3500 km 6500 Km 9500 Km 12500 Km 

Jarrujärjestelmän tarkastus C C C C C 

Vaihteistoöljyn tason tarkastus * 
* Myös öljynsuodatin vaihdetaan 

R R R R R 

Ketjun kireyden ja kuluneisuuden 
tarkastus 

C & L C & L C & L R C & L 

Jousituksen tarkastus C C C C C 

Hallintalaitteiden ja 
vaijereiden tarkastus, säätö 
ja voitelu 

C C C C C 

Ilmanpuhdistimen puhdistus ja 
öljyäminen 

CL & L CL & L CL & L CL & L R 

Kaasuttimen tarkastus ja säätö C C C C C 

Sytytystulpan tarkastus ja säätö C R C R C 

Kaikkien ruuvien ja muttereiden 
sekä runkoon ruuvattujen 
muoviosien tarkastus 

C C C C C 

 

C: TARKASTUS; R: VAIHTO; L: VOITELU; L = PUHDISTUS 
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HUOLTOTOIMET 500 Km 3500 km 6500 Km 9500 Km 12500 Km 

Sähköjärjestelmän tarkastus C C C C C 

Jäähdyttimen nestetason tarkastus C C C C C 

Pakoputkiston tarkastus C C C C C 

Öljypumpun toiminnan tarkastus C C C C C 

Renkaat C C C C C 
 
 
 
 

C: TARKASTUS; R: VAIHTO; L: VOITELU; L = PUHDISTUS 
 

HUOMIO: Huolto-ohjelmaa voidaan muuttaa mopon käyttötavan, ympäristön olosuhteiden jne. vuoksi.  

 
 



 

 

 


