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Kiitos, että olet hankkinut TAYGA Patrul 800 SWT -moottorikelkan. Pyydä
jälleenmyyjältä alustavia neuvoja moottorikelkalla ajamisesta ja sen
huollosta.
Ajoneuvon luotettava toiminta on taattu, kun noudatat tämän
KÄYTTÖOHJEKIRJAN ohjeita ja annat moottorikelkan huollon
jälleenmyyjän hoidettavaksi. Moottorikelkan huoltokeskuksilla on kaikki
tarvittavat erikoislaitteet, työkalut ja varaosat käytössään korkeatasoisen
kunnossapidon ja korjauksen suorittamista varten. Huoltotöitä saa suorittaa
vain pätevä henkilöstö. Vaikka huollosta aiheutuu kuluja, moottorikelkan
pitkäikäinen ja virheetön toiminta korvaavat ne täysin.
Voit hankkia jälleenmyyjältä ajoneuvon käyttöön tarvittavia varaosia tai
lisälaitteita.
Tämä käyttöohje sisältää hyödyllisiä tietoja omistajille ja ajajille
moottorikelkan hallintalaitteista, huoltotoimenpiteistä ja turvallisesta
ajamisesta. Valmistaja ei ole vastuussa moottorikelkan toimintahäiriöistä, jos
tämän käyttöohjekirjan ohjeita ei noudateta.
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia huomiosanoja ja symboleita.

VAROITUS
Kehyksessä oleva teksti sisältää noudatettavia ohjeita, joiden
rikkominen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja jopa kuoleman.

HUOMIO
Kehyksessä oleva teksti sisältää noudatettavia ohjeita, joiden
rikkominen voi johtaa koneen toimintahäiriöön tai sen osien ja
järjestelmien vaurioitumiseen.
Sanat ”oikea” ja ”vasen” tarkoittavat käyttäjän ajoasentoa.
On huomattava, että tässä asiakirjassa annetut moottorikelkan osien ja
järjestelmien tiedot ja kuvaukset vastaavat tämän käyttöohjeen
julkaisuhetkellä saatavilla olevia valmistajan teknisiä asiakirjoja. Saatat
löytää joitakin pieniä eroja teknisen kuvauksen ja tosiasiallisen tuotteen
välillä, koska valmistaja jatkuvasti kehittää ja parantaa tuotteitaan.
Käyttöohjeen kuvat esittävät eri osien ja komponenttien yleistä rakennetta
eivätkä ehkä kuvaa joidenkin koneeseesi asennettujen osien ja
komponenttien ominaisuuksia ja muotoa yksityiskohtaisesti. Siitä huolimatta
tämä käyttöohje auttaa sinua tutustumaan moottorikelkkasi kokoonpanoon
ja käyttöön.
Tärkeimmät tekniset parametrit, suorituskyvyt, kokoonpano, valmistajan
takuu, todistus suojauksesta, pakkauksesta ja hyväksynnästä on kirjattu
passiin (tuotetiedot).
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Kuva 1: Yleiskuva moottorikelkasta

6

1 TÄRKEIMMÄT TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen moottorikelkan käyttöä ja
tutustu siinä olevien turvatarrojen merkitykseen. Muista kiinnittää huomiota
huoltotoimenpiteisiin, sillä tässä suhteessa moottorikelkka ei erotu muista
itseliikkuvista ajoneuvoista. Maalaisjärki, asianmukainen käsittely ja oikeaaikainen ja kattava huolto ovat turvallisuutesi tae. Turvallisuusohjeiden ja/tai
varoituksen ja käyttöohjeiden huomioitta jättäminen voi johtaa vakaviin
vammoihin ja jopa kuolemaan.
Moottorikelkkaa ei ole suunniteltu ajettavaksi yleisillä teillä ja kaduilla.
Jos sillä kuitenkin ajetaan maastossa tai muulla alueella, jossa
ajoneuvoliikenne
on
mahdollista,
kuljettajan
on
noudatettava
tieliikennesääntöjä.
Moottorikelkka on rekisteröitävä liikenteen turvallisuusvirastossa, joka
on vastuussa tämäntyyppisten ajoneuvojen valvonnasta ja rekisteröinnistä
ajoneuvon käyttömaan lakien mukaan.
Moottorikelkkaa saavat ajaa vain henkilöt, joilla on moottorikelkkailun
vaatima ajokortti.
Ei ole suositeltavaa, että kelkkaa ajavat kokemattomat tai
harjaantumattomat kuljettajat ilman edeltävää asianmukaista koulutusta.
Käytä ajaessasi mukavia ja lämpimiä vaatteita. Käytä aina
suojakypärää, suojalaseja tai kasvosuojaa.
Tarkasta moottorikelkka ennen ajoon lähtöä ja seuraa sen kuntoa
ajaessasi. Huonosti toimivan kelkan käyttö ei ole sallittu.
Tarkasta kaasuttimen kaasuvivun tasainen toiminta ennen moottorin
käynnistämistä.
Käynnissä oleva moottori voidaan sammuttaa kolmella eri tavalla: työnnä
hätäsammutuskytkin alas, poista kiinnitysnarun tulppa tai käännä virta-avain
äärivasemmalle (tarkoittaa avain pois).
Älä koskaan jätä avainta virtalukkoon. Se voi houkutella varastamaan
ajoneuvo, ja sitä paitsi se on vaarallista lapsia ajatellen.
Moottoria ei saa käynnistää, jos CVT-hihnan suoja on irrotettu. Älä käytä
moottoria, jos CVT-hihna on irrotettu. Moottorin käynnistys tyhjäkäynnillä voi
olla vaarallista.
Huonokuntoinen moottorikelkka on vaara itsessään.
Kuluneet
mekanismit voivat tehdä moottorikelkasta toimintakyvyttömän. Pidä
moottorikelkka aina hyvässä kunnossa. Tee huoltotyöt tämän käyttöohjeen
kohdan Huolto mukaan. Jos on tarpeen suorittaa muita toimenpiteitä, käänny
jälleenmyyjäliikkeen asiantuntijan puoleen.
Jos ei ole toisin ilmoitettu, kaikki moottorin huoltotyöt, mukaan lukien
voitelu, on suoritettava moottori sammutettuna ja kylmänä.
Älä pura moottorikelkan lisävarusteita ja mekanismeja, jos se ei ole
tarpeen. Huomaa, että jos muutat tai vaihdat alkuperäisiä osia itse, se
alentaa käyttöturvallisuutta.
Ole varovainen käsitellessäsi polttoainetta. Se on erittäin helposti
syttyvä neste. Ryhdy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin palon välttämiseksi,
kun tarkastat ja huollat ajoneuvoa.
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On kiellettyä
 käyttää avotulta ja tupakoida tankkauksen ja säiliössä olevan
polttoaineen pinnantason tarkistamisen aikana sekä tupakoida tiloissa,
joissa moottorikelkka seisoo
 täyttää polttoainesäiliötä moottorin käydessä
 lämmittää moottoria avotulella käynnistämisen helpottamiseksi
alhaisissa lämpötiloissa
 säilyttää moottorikelkkaa polttoaineen täyttöaukko auki
 kaataa polttoainetta ja öljyä moottorikelkan varastointipaikkaan
 varastoida moottorikelkka polttoainesäiliö täytettynä tiloissa, joissa on
lämmön- ja tulenlähteitä (lämmittimet, sähkökuivaimet, avotuli).
Älä käynnistä moottoria suljetussa tilassa. Pakokaasut ovat
hengenvaarallisia.
Joidenkin töiden suorittamista koskevat lisäturvallisuusohjeet on
annettu käyttöohjeen vastaavissa kohdissa.
Tarrojen sijainti
Lue ja noudata moottorikelkan tarroissa olevia ohjeita huolellisesti
ennen moottorikelkan käyttöä.
1

2

Kuva 2 – Turvatarrojen sijainti
1. Istuimen alustassa
2. Moottorisuojuksessa
3. Imuäänenvaimentimessa
4. CVT-vaihteiston suojassa

Ajoneuvon rekisterikilven kiinnitys
8

3

4

Rekisterikilpi on kiinnitettävä moottorikelkan perään vasemmalle
yhdensuuntaisesti pituussuuntaisen keskiviivan kanssa. Kilven kiinnitysosat
kuuluvat moottorikelkan toimitukseen.
Kiinnitä rekisterikilven yläosa tavaratelineen putkeen kiinnittimillä ja alaosa
rungossa olevan reiän läpi kiinnikkeiden avulla, jotka löytyvät rekisterikilven
kiinnitystarvikkeista (kuva 3).
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Ruuvi M6x16 LI-FL 10P
Aluslevy 6 DIN 125-PA
mutteri M6 DIN 985-8P

Kiinnitin L 10000221

Pultti М6х16 DIN 93388P
Aluslevy 6 DIN125-PA
mutteri M6 DIN 985-8P

Rekisterikilpi

Kiinnike C40000038

Kuva 3:Ajoneuvon rekisterikilven kiinnitys
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2 HALLINTALAITTEET JA MITTARIT
Moottorikelkan hallintalaitteiden ja mittareiden sijainti on esitetty kuvissa
4, 5 ja 6.

2

1

8

7

3

6

5

4

1. Jarrukahva; 2. Seisontajarrun lukko; 3. Mittarit;
4. Moottorin sammutuskytkin ja kiinnitysnaru; 5. Kaasukahva; 6. Virtalukko; 7.
Vaihdetanko; 8. Valopistoke

Kuva 4: Hallintalaitteet ja mittarit
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6

1

2

3
5

4

1. Ohjaustankojen lämmittimien vaihtokytkentä; 2. Kaasukahvan lämmittimen katkaisin;
3. Moottorin käynnistyskytkimen painike; 4. Hakuvalon kytkin (ei käytössä); 5.
Himmentimen kytkin; 6. Äänimerkkipainike

Kuva 5: Hallintalaitteet ja mittarit vasemmassa ohjaustangossa

1
5

1
5

2
5

1. Moottorin hätäsammutuskytkin; 2. Kaasukahva

Kuva 6: Hallintalaitteet ja mittarit oikeassa ohjaustangossa
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Valopistoke A13-142A
Valopistoke kytkee navigaattorin, matkapuhelimen latauksen, roikkalampun
jne. Pistokekotelossa on napaisuusmerkit + ja -, joita on noudatettava: liitä
plusnapa (+) johtosarjan punaiseen johtoon ja miinusnapa (-) mustaan
johtoon. Johtosarjan punainen johto liitetään akun plusnapaan ja musta
johto miinusnapaan. Pistokkeen johtosarjassa on varoke (15 A), joka
suojaa sitä oikosululta. Liitettävän laitteen suurin sallittu teho on 120 W.
Ohjaustango
Moottorikelkan ohjaustanko on kuin moottoripyörän ohjaustanko ja se
on suunniteltu moottorikelkan ohjauksen hallintaan.
Hydraulijarrujärjestelmä
Jarrukahva, pääsylinteri ja jarrunestesäiliö (kuva 7) sijaitsevat
ohjaustangon vasemmalla puolella.

VAROITUS
Tarkasta aina pääsylinterin säiliössä (3) olevan jarrunesteen
pinnantaso.
Liian alhaisen jarrunesteen tason johdosta järjestelmään voi päästä
ilmaa, mistä seuraa tehoton jarrutus. Jarrunesteen taso tarkistetaan
nestesäiliön tarkastuslasista ajoneuvon seistessä tasaisella pinnalla.
Jarrunesteen määrän tulee olla suurempi kuin hyväksyttävä minimimäärä
(4). Merkintä Lower (Alempi) osoittaa jarrunesteen vähimmäismäärän. Lisää
saman laatuluokan jarrunestettä tarvittaessa. Suositeltava jarruneste on
DOT 4.

HUOMIO
Käytä jarrunestettä vain tiiviisti suljetusta säiliöstä.
Jarruvivut
Jarrukahvan puristaminen aktivoi jarrutusmekanismin. Vapautettaessa
jarrukahvan pitäisi palata alkuperäiseen asentoonsa. Jarrutusteho riippuu
lumipeitteestä.

VAROITUS
Kireä tai toistuva jarrutus suurella nopeudella ajamisen aikana
ylikuumentaa moottorikelkan jarrujärjestelmää, mikä saattaa johtaa
jarrutustehon huomattavaan menetykseen.
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Kuva 7: Hydraulijarrujärjestelmän ja seisontajarrun lukon sijainti
1. Jarrukahva 2. Seisontajarrun lukko 3. Pääjarrusylinteri 4. Jarrunesteen
vähimmäistaso (lower)

Seisontajarru
Seisontajarrua tulee käyttää aina kun moottorikelkka pysäköidään.
Kytke seisontajarru päälle puristamalla jarrukahvaa (1) ja pitämällä kahvasta
käännä seisontajarrun lukkoa (2). Sen jälkeen jarrukahva lukittuu
keskiasentoon (n. kahvan liikkeen puoliväli) varmistaen siten, että jarrulevy
pysyy paikallaan.
Vapauta seisontajarru puristamalla jarrukahvaa (1). Sen jälkeen
seisontajarrun lukko vapautuu ja palaa automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa. Jarrukahva vapautuu keskiasennosta ja palaa alkuperäiseen
asentoonsa, kun se painetaan alas.

HUOMIO
Varmista ennen moottorikelkan käyttöä, että seisontajarru on
vapautettu.

Ajovalon himmennin
Ajovalon himmennin (kuva 5) sijaitsee ohjaustangon vasemmalla
puolella ja sitä käytetään lähi- ja kaukovalojen valitsemiseen. Kun painat
painikkeen alas, kaukovalot syttyvät. Painikkeen painaminen uudelleen
vaihtaa lähivaloille.
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Mittaristo
Moottorikelkassa on mittaristo (kuva 8).
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12
Mittaristo

1 –ODO - kokonaisajokilometrien mittari; 2 - TRIP A osa-aikamittari B; 3 - TRIP B osaaikamittari B; 4 - käyttötuntimittari; 5 - nopeusmittari; 6 - aikamittari – kello; 7 jäähdytysnesteen lämpömittari; 8 - polttoainemittari; 9 - MAX – matkan aikana
saavutettujen maksimiparametrien näyttö; 10 - RPM analoginen nopeusmittari; 11 moottorin ylinopeusmittari; 12 - jäähdytysnesteen suurin lämpötilan nousu;13 ylinopeusmittari; 14 - ajovalojen kaukovalo mittarissa; 15 - öljyn alhaisen tason/paineen
merkkivalo; 16 - moottorin toimintahäiriön merkkivalo; 17 - määräaikaishuollon
muistutusvalo (toiminto ei ole aktiivinen); 18 - jäähdytysnesteen pinnankorkeusmittari; 19
- akun purkauksen/ylivarauksen merkkivalo; 20 - valintapainike; 21 - säätöpainike

Mittaristossa on analoginen nopeusmittari, sarja LCD-merkkivaloja ja
merkkilamppuja. Kaikki taustavalot ja merkkilamput ovat LED-valoja.
Mittaristossa on turkoosi nopeusmittarin taustavalo ja LCD-merkkivalot.
Mittaristosta kuljettaja näkee tarvittavat tiedot moottorikelkan tilasta.
Kun moottorikelkan virtalukko on päällä, mittaristo käynnistää
itsediagnoositilan: kaikki mittarit ovat päällä samanaikaisesti ja
nopeusmittarin nuoli tekee kiertoliikettä nollasta maksimikierroslukuun ja
takaisin. Tämän jälkeen mittaristo on toimintavalmis. Kun sytytys on kytketty
pois päältä, mikään tausta- ja merkkivalo ei pala paitsi kello.
Kokonaisajokilometrien mittari
Se näyttää ajetun kokonaiskilometrimäärän. Se on digitaalinen LCDnäyttö. Lukemien raja: 9999,9 km
Osa-aikamittari A
Näyttää ajetut kilometrit edellisestä nollaamisesta lähtien. Se on
digitaalinen LCD-näyttö. Lukemien raja: 999,9 km

Osa-aikamittari B
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Näyttää ajetut kilometrit edellisestä nollaamisesta lähtien. Se on
digitaalinen LCD-näyttö. Lukemien raja: 999,9 km
Nopeusmittari
Mittari näyttää moottorikelkan nopeuden (km/h). Se on digitaalinen
LCD-näyttö.
Nopeuslukemiin
käytetään
Hall-ilmiöön
perustuvaa
nopeusmittaria.
Kello
Tämä on digitaalinen LCD-näyttö, joka näyttää senhetkisen ajan. Tämä
aikamittari on päällä, olipa virtalukko sitten päällä tai pois päältä.
Jäähdytysnesteen lämpömittari
Tämä on jäähdytysaineen lämpötilan digitaalinen LCD-näyttö, (°C). Se
näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan.
Polttoainemittari
Polttoainemittari on LCD-asteikko, jossa on 10 segmenttiä. Kun kaikki
10 segmenttiä palavat, polttoainesäiliö on täynnä. Kun polttoaineen
pinnantaso on alhainen (varamäärä), asteikko alkaa vilkkua ilmoittaen
kuljettajalle, että on aika täyttää säiliö. Varamäärä on ohjelmoitavissa
uudelleen 10–50 % polttoainesäiliön tilavuudesta.
Matkan aikana saavutettujen maksimiparametrien näyttö
LCD-merkkivalot ja mittariston analoginen nopeusmittari näyttävät
huippunopeuden, maksimilämpötilan ja moottorin maksimikierrosnopeuden,
jotka on saavutettu siitä lähtien, kun se viimeksi on nollattu. Nämä lukemat
voidaan nollata ennen seuraavaa kelkkailumatkaa.
RPM - analoginen nopeusmittari
Nopeusmittari näyttää moottorin kampikammion kierrokset. Tämä on
osoitinlaite, jonka asteikko on 0–10 x 1000 rpm. Ulkohalkaisijalla on
taustavalaistuja segmenttejä. Kun nopeusmittarin nuoli liikkuu, se indusoi
palavien segmenttien punaisen pään. Nopeusmittarin mittausjohto lukee
signaalin kampiakselin asentoanturista.
Moottorin ylinopeusmittari
Tämä on punainen lamppu. Lamppu palaa, kun maksiminopeus on
ylitetty.
Se
varoittaa
kuljettajaa
moottorin
ei-hyväksytyistä
toimintaolosuhteista. Tämä rajoitusasetus on uudelleen ohjelmoitavissa.
Tehdasasetus on 7600 rpm.
Jäähdytysnesteen suurin lämpötilan nousu
Tämä on punainen lamppu. Lamppu palaa, kun lämpötila nousee yli
määritetyn rajan. Moottori pystyy pyörimään tässä tilassa korkeintaan viisi
minuuttia. Tehdasasetus on 95 °C. Tämä rajoitusasetus on uudelleen
ohjelmoitavissa.
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Moottorin ylinopeusmittari
Tämä on punainen lamppu, jossa lukee SPEED (Nopeus). Se palaa, jos
nopeus nousee rajoitusasetuksen yli. Tehdasasetus on 100km/h. Tämä
rajoitusasetus on uudelleen ohjelmoitavissa.
Ajovalojen kaukovalo mittarissa
Tämä on sininen ajovalon muotoinen lamppu. Merkkivalo palaa, kun
kaukovalot on kytketty päälle.
Öljyn alhaisen tason/paineen mittari
Tämä on punainen voitelukotelon muotoinen lamppu. Merkkivalo palaa,
kun öljynpaine on alhainen voitelujärjestelmässä.
Moottorin toimintahäiriön merkkivalo
Tämä on keltainen moottorin muotoinen lamppu.
Määräaikaishuollon muistutusvalo
Tämä on kiintoavaimen muotoinen punainen lamppu (toiminto ei ole
aktiivinen)
Jäähdytysnesteen pinnankorkeusmittari
Tämä punainen, kolmiossa olevan huutomerkin muotoinen lamppu
palaa, kun paisuntasäiliössä on minimivaramäärä jäähdytysnestettä.
Kun sytytys on päällä, tämä merkkivalo palaa 3–5 sekuntia. Se sammuu,
kun jäähdytysnesteen määrä on riittävä (merkkivalon piirikoestus).
Tämä merkkivalo saattaa palaa ajoittain ajon aikana uimurin
vaappumisen johdosta paisuntasäiliössä.
Akun purkauksen/ylivarauksen merkkivalo
Tämä on keltainen akun muotoinen lamppu. Lamppu palaa, kun
akkujännite on alle 12 V tai lataus suurempi kuin 15,5 V.
Valintapainike
Tätä painiketta käytetään seuraaviin toimintoihin:
 päänäytössä* - LCD-merkkivalojen 5, 6 vaihto näyttämään
aikaa/lämpötilaa
 päänäytössä* - painikkeen pitäminen painettuna kolme sekuntia
matkan A tai matkan B asettamiseksi nollaan
 asetusnäytössä** - vaihto toiminnon tunnuksesta sen numeriseen
arvoon
 asetusnäytössä - painikkeen pitäminen painettuna kolme sekuntia
päänäyttöön vaihtamiseksi
Säätöpainike
Tätä painiketta käytetään seuraaviin toimintoihin:
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 Päänäytössä* - LCD-merkkivalojen 1, 2, 3, 8 vaihto näyttämään
ODO/MATKA A/MATKA B/MAX. Nämä lukemat näytetään ympyrämäisenä
yllä mainitussa järjestyksessä.
 MAX-näytössä* - painikkeen pitäminen painettuna kolme sekuntia
maksimiparametrien asettamiseksi nollaan
 asetusnäytössä - toimintojen vaihto
 asetusnäytössä - säädettävien toimintojen numeeristen arvojen
vaihto
*Päänäyttö tarkoittaa, että LCD-merkkivalot ovat vakiotoimintatilassa.
**Asetusnäyttö tarkoittaa, että LCD-merkkivalot ovat asetustilassa.
Asetustilaan pääsee painamalla valinta- ja säätöpainikkeita ja pitämällä ne
painettuina kolme sekuntia.
Mittariston säätö
Käyttäjän ei tarvitse tehdä mittaristoon lisäsäätöjä, mutta joitain
parametreja voidaan ohjelmoida uudelleen tiettyjä käyttöolosuhteita varten.
Ohjelmoitavissa olevat toiminnot on mainittu yllä. Ennen uuden moottorikelkan
käyttöönottoa on suositeltavaa tarkistaa lämpötila-asetus ja rpm-asetus
mittariston valikosta ja säätää tarvittaessa.

HUOMIO
Mittaristoa ei saa käyttää moottorikelkassa, kun akku on pois
käytöstä.
Jäähdytysnesteen lämpömittarin raja-asetusta ei suositella
asetettavaksi yli 98 °C:n.
Moottorin hätäsammutuskytkin
Kytkin (kuva 9) sijaitsee ohjaustangon oikealla puolella. Kun moottori
pitää pysäyttää heti, paina kytkin alas (asento 2). Käynnistä moottori
uudelleen vetämällä kytkin ylös (asento 1).
Moottorikelkan
käyttäjän
tulee
tutustua
moottorin
hätäsammutuskytkimen toimintaan käynnistämällä ja sammuttamalla
moottori useita kertoja kytkimellä.

Kuva 9 – Moottorinsammutuskytkin
1. Asento 1 (päällä)
2. Asento 2 (pois päältä)

18

VAROITUS
Jos
moottorin
hätäsammutuskytkintä
on
käytetty
hätätilanteessa, jonka on aiheuttanut epäilty toimintahäiriö, häiriön
lähde
on
selvitettävä
ja
poistettava
ennen
moottorin
uudelleenkäynnistämistä.
Kaasuvipu
Kaasukahva sijaitsee ohjaustangon oikealla puolella. Kun kahvaa
puristetaan, se lisää kampiakselin nopeutta ja kytkee CVT-vaihteiston
välityksen. Kun kahva päästetään irti, moottori palaa automaattisesti
tyhjäkäynnille.
Virtakytkin
Virtalukko sijaitsee oikealla puolella. Moottorikelkassa on perinteinen
kolmiasentoinen virtalukko (kuva 10).
Valot syttyvät automaattisesti, kun moottori käynnistyy.
Käynnistä moottori kääntämällä virta-avain asentoon 2.

Kuva 10: Virtalukko
1. Asento 1 (sytytys pois päältä)
2. Asento 2 (sytytys päällä)
3. ASENTO 3 (sähkökäynnistin päällä)

Kytke sähkökäynnistin päälle kääntämällä virta-avainta asentoon 3 ja
pitämällä se siinä asennossa. Vapauta virta-avain, kun moottori käynnistyy.
Vapautettuna avain palaa automaattisesti takaisin asentoon 2. Sammuta
käynnissä oleva moottori kääntämällä virta-avain asentoon 1.

HUOMIO
Älä paina käynnistintä yli 10 sekuntia kerrallaan. Moottorin
käynnistysjaksojen välillä pitää olla vähintään 1 minuutin lepoaika.
Virta-avaimen pitäminen asennossa 3 moottorin käynnistyessä saattaa
aiheuttaa vaurioita sähkökäynnistimen mekanismille.
Jos moottori ei käynnisty ensiyrittämällä, käännä virta-avain asentoon 1
joka kerta ennen käynnistimen kytkentää. Jos moottori ei käynnisty
kolmannen yrityksen jälkeen, tarkista, toimiiko sähkökäynnistinjärjestelmä
normaalisti.
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Moottorin hätäkytkin ja kiinnitysnaru
Kytkin (kuva 11) sijaitsee ohjaustangon oikealla puolella
polttoainesäiliön kansilevyssä, ja se on suunniteltu sammuttamaan moottori
hätätapauksissa (kuljettajan putoaminen vahingossa ajoneuvosta,
toimintahäiriö jne.).
Ennen moottorin käynnistämistä kiinnitä narun pää ranteessa tai
vaatteessa olevaan silmukkaan ja napauta kiinnitysnarun tulppa kytkimen
liittimen yli.
Kun moottori täytyy hätäsammuttaa, vedä narun tulppa kokonaan pois
kytkimestä.

Kuva 11: Moottorin hätäkytkin ja kiinnitysnaru
1. Napauta kiinnitysnarun tulppa kytkimen liittimen yli.
2. Kiinnitä kiinnitysnarun pää vaatteessa olevaan silmukkaan.

Vaihdetanko
Vaihdetanko sijaitsee ajoneuvon vasemmalla puolella ja siinä on neljä
asentoa:
 Vapaa
 Ykkösvaihde
 Kakkosvaihde
 Peruutusvaihde
Vaihda ykkösvaihteelle kääntämällä vaihdetanko vasemmalle ja
kakkosvaihteelle kääntämällä oikealle.
Kun vaihdat vaihteita, siirrä vaihdetanko eteenpäin (työnnä) ja käännä
vastaavaan suuntaan niin, että se asettuu pystysuoraan asentoon.
Kun kytket peruutusvaihteen, siirrä vaihdetanko eteenpäin (työnnä)
rajoittimeen asti ja käännä se vasemmalle.
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Kytke peruutusvaihde pois päältä siirtämällä vaihdetankoa eteenpäin
(työnnä) ja kääntämällä sitä oikealle niin, että se asettuu pystysuoraan
asentoon.
Huomautus: Peruutusvaroitin (äänimerkki) soi aina kun kytketään
peruutusvaihteelle.
HUOMIO
Vaihteen vaihtaminen on kielletty niin kauan kunnes ajoneuvo on
täysin pysähtynyt.
Siirrä vaihdetanko vaadittuun asentoon, kun ajoneuvo on täysin
pysähtynyt ja moottorin kampikammion kampiakselin nopeus on laskenut
tyhjäkäynnille.
Ykkösvaihteen maksiminopeus on 60 km/h.
Kun vaihdat vaihteita, älä käytä liikaa voimaa. Jos vaihde ei mene
päälle, lisää moottorin kierrosnopeutta painamalla hieman kaasukahvaa ja
yritä kytkeä vaihde uudelleen päälle.

HUOMIO
Vaihteita ei saa kytkeä tai vaihtaa, jos moottori ei ole käynnissä.
Ohjaustangot ja kaasukahvan lämmittimien kytkin
Kaksiasentoiset virtalukot (kuva 5, nrot 1, 2) sijaitsevat ohjaustankojen
vasemmalla puolella. Niitä käytetään ohjaustangon kädensijojen ja
kaasukahvan lämmittimien kytkemiseen päälle ja pois päältä. Kytke
lämmittimet päälle, kun haluat lämmittää käsiä ja peukaloa. Kun painat
virtalukon vasenta päätä, "alhainen lämmitys" kytkeytyy päälle, ja kun painat
virtalukon oikeaa päätä, "korkea lämmitys" tulee päälle.
Matkustajan kädensijojen lämmittimien kytkin
Matkustajan
kädensijat
on
varustettu
yksitoimintoisella
sähkölämmityksellä. Lämmittimen kytkin sijaitsee vasemman kädensijan
lähellä (kuva 12). Kytkimen eteenpäin-asento tarkoittaa päällä-tilaa,
taaksepäin-asento pois päällä -tilaa.
Kytke lämmitin päälle, jotta kätesi eivät palele.

Kuva 12: Matkustajan kädensijojen lämmittimien kytkin
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Satunnaisen liikkeen lukituslaite (OMID)
Moottorikelkkasi on varustettu satunnaisen liikkeen lukituslaitteella
(OMID). Tämä toiminto toteutetaan vaihtokytkemällä kaksi mikrokytkintä
kaasukahvan oikeassa vivussa. Jos kaasuvaijeri ja kaasukahva eivät palaa
lepoasentoon nopeasti ja kokonaan, mikrokytkinten toiminta muuttuu
yhteensopimattomaksi, virtapiiri sulkeutuu ja moottorin sytytys on pois
päältä.
Jotta OMID toimii oikein, tarkista kaasukahvan välys, jonka pitää olla
0,2–0,8 mm (kuva 13). Jos OMID-järjestelmässä on vika ja moottoria ei voi
käynnistää, irrota riviliitin A (kuva 14) ja jatka ajamista, kun olet korjannut
vian (riviliitin sijaitsee ohjaustangon suojuksen alla).

Kuva 13: Kaasukahva

А

Kuva 14: Riviliittimen A sijainti
Polttoainesäiliön täyttöaukon korkki
Ruuvaa täyttöaukon korkki irti polttoainesäiliön täyttämistä varten. Kun
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säiliö on täynnä, ruuvaa korkki takaisin ja kiristä.
Varapolttoaineella voit ajaa 30–40 km kuormasta ja tieolosuhteista riippuen.
Moottorikelkka on varustettu sähköisellä polttoainemittarilla ja mittaristossa
olevalla näytöllä.

VAROITUS
Avotuli täyttöaukon läheisyydessä on kielletty.
Kuomun hihnat
Poista lukkojen kumihihnat sivuilta ja nosta kuomu varovasti ylös.
Kuomu pysyy auki teräsköyden avulla.
Tavaratila
Tavaratila sijaitsee istuimen alla. Pääset tavaratilaan käsiksi nostamalla
lukituskahvaa ja vetämällä istuinpehmuste ylös.
Rele ja varokkeet
Rele ja varokkeet on asennettu tiiviiseen koteloon, joka sijaitsee
vaihdetangon lähellä. Kotelon kannen sisäpuolella on tarra, jossa on lista releen
ja varokkeiden sijaintipaikoista, nimellisarvoista ja toiminnoista (kuva 15).
Rele- ja varokerasia
K1 (moottorin rele) – moottorin sytytys käynnistyy
K2 (jäähdytystuulettimen rele) – tuuletin kytkeytyy päälle, jos kone
ylikuumenee
K3 (polttoainepumpun rele) – polttoainepumppu käynnistyy
K4 (ajovalon rele) – kauko-/lähivalojen valinta
K5 yleisrele
K6 (hätäpysäytysrele) – moottorin käynnistyslukko hätätilanteessa
K7 hakuvalon rele
K8 (jäähdytysnesteen pinnantason rele) – alhaisen pinnan merkkivalo
kytkeytyy päälle mittaristossa
FU1 (15 А)
pistoke;
FU2 (20 А
jäähdytystuuletin;
FU3 (15 А
lämmittimet;
FU4 (15 А)
hakuvalo;
FU5 (10 А)
pääsyöttö;
FU6 (15 А
polttoainepumppu;
FU7 (110 А)
valmiustila;
FU8 (7,5 А)
mittaristo
FU9 (15 А)
moottorin ruiskuttimet;
FU10 (30 А
yleinen
FU11 (7,5 А)
takavalot
FU12 (15 А
ajovalot;
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Kuva 15: Tarra rele- ja varokerasian sisäkannessa
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3 AJOA EDELTÄVÄT TOIMENPITEET JA KÄYTTÖ
3.1 Uuden moottorikelkan ajoa edeltävät toimenpiteet

3.1 Suorita seuraavat uuden moottorikelkan ajoa edeltävät toimenpiteet:
1) Tarkasta pakkauksen ja turvatiivisteiden eheys.
2) Avaa pakkaus irrottamalla ruuvit, jotka kiinnittävät laatikon kannen
pohjaan, poista kansi, ota ulos käyttöasiakirjat ja tarkasta asiakirjojen
virheettömyys. Tarkasta irto-osien täydellisyys ja eheys pakkausluettelon
mukaan. Tarkista myös, että varaosat, työkalut ja lisätarvikkeet ovat
täydellisinä mukana (katso passin kappale Täydellisyys).
3) Pura irto-osat ja komponentit pakkauksesta. Tarkista, ettei kuomu,
runko, istuin tai ikkunapinnat ole vaurioituneet. Korjaa tarvittaessa
moottorikelkan rungon pinnoitevauriot.
4) Poista ulkopuolinen suojausrasva, asenna moottorikelkan irto-osat ja
komponentit.
 Löysää kiinnikkeen mutteria, joka kiinnittää moottorikelkan perän
laatikon pohjan kiskoon. Löysää kiinnikkeen pulttia ja irrota kiinnike
moottorikelkan vetokoukusta.
 Ruuvaa auki mutterit, jotka kiinnittävät tankojen kiinnikkeet laatikon
pohjaan. Avaa tankojen pulttien mutterit ja irrota tangot teleskooppituista
(nostamalla hieman ja kallistamalla moottorikelkkaa sivulle). Irrota
itselukittuvat
mutterit
M10
ja
aluslevyt
hydropneumaattisten
iskunvaimentimien tapeista (älä irrota asetusrenkaita ja muttereita
iskunvaimentimien männistä). Pidätinmutterin viiston pinnan pitää osoittaa
pidätinrenkaan sivulle. Asenna kaksi muoviholkkia iskunvaimentimen
kuhunkin korvakkeeseen. Asenna sen jälkeen iskunvaimentimet
teleskooppitukiin ja kiinnitä ne tappeihin itselukittuvilla muttereilla M10 ja
aluslevyillä. Asenna ohjainrauta suksen pohjareikään ja kiinnike suksen
yläosaan ja kiinnitä itselukittuvilla muttereilla M10 laippaan ohjainraudan
kiinnittämiseksi. Asenna sukseen iskunvaimenninkumi. Asenna kaksi
teräsholkkia tapin reikiin. Asenna tappi sukseen ja laita pultti M10x130
suksen reikään ja tappiin. Aseta aluslevyt 10 pultin ja mutterin alle, kiristä
itselukittuvat M10-mutterit 49–55 Nm:n kiristysmomenttiin. Kiristä
iskunvaimentimien
tankojen
itselukittuvat
mutterit
M10
36–29
kiristysmomenttiin. Pidä tappien litteistä pinnoista kiinni, jotta ne eivät pyöri
läpi.
 Asenna takaistuin ja kiinnitä se pulteilla.
 Asenna lumiläppä moottorikelkan rungon takaputkeen ja kiinnitä se
niiteillä.
 Asenna tuulilasi kuomun uriin. Sovita tuulilasin keskireikä kuomun
reiän kanssa yhteen, asenna pidike reikään ja paina tuulilasi kuomua vasten.
Poraa toiset reiät tuulilasiin vastapäätä kuomussa olevia reikiä ja kiinnitä
pidikkeet kiinnitysosilla. Kiinnitä tuulilasi kuomuun kumikiinnikkeillä.
 Asenna ohjaustanko itsellesi mukavaan asentoon.
 Kiristä kierreliitokset yhdenmukaisesti kahdessa vaiheessa: säilytä alussa
ja lopussa sama välys osien välillä. Suurin vääntömomentti on 17,6 Nm.
 Asenna ohjaustangon suojus.
25

Täytemateriaali

Pidike

Pidikkeen pää

Pidikkeen pää
Pultti

Mutteri

Pultti

Mutteri

Kuva 16: Täytemateriaalin asennus

kansi

YläVetoketju

Pidike
Sivuvetoketju
Täytemateriaali

Kuva 17: Suojuksen ja täytemateriaalin asennus
b) Kiinnitä yksi pää ohjaustankoon pultin ja mutterin avulla (kuva 16).
b) Työnnä pidike täytemateriaalissa olevien reikien läpi kuvan 16
osoittamalla tavalla.
c) Kiinnitä toinen pää ohjaustankoon pultin ja mutterin avulla (kuva 16).
d) Poista täytemateriaalien reunat rajoittimiin asti.
e) Avaa suojuksen ylävetoketju, laita pidike läpi ja sulje vetoketju (kuva
17).
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f) Sulje sivuvetoketjut (kuva 17). Täytemateriaalia voi leikata alapuolelta,
jos se tulee ulos suojuksesta.
5) Tarkasta kaikkien näkyvissä olevien käsiksi päästävien
ulkopuolisten kierreliitosten turvallisuus.
6) Tarkasta vaihteiston öljy ja lisää tarvittaessa vaaditulle tasolle (katso
kohta Vaihteiston huolto).
7) Täytä polttoainesäiliö (katso kohta Moottorikelkan täyttö
polttoaineella ja moottoriöljyllä).
8) Tarkista moottorin kampikammiossa olevan öljyn pinnantaso kohdan
Öljysäiliön täyttö mukaan.
9) Tarkasta pääsylinterin säiliössä olevan jarrunesteen pinnantaso ja
lisää tarvittaessa vaaditulle tasolle (katso kohta Hydraulijarrujärjestelmän
huolto).
10) Tarkista suksien aurauskulmat ja ohjausmekanismin moitteeton
toiminta ja toimivuus (katso kohta Ohjausvivuston huolto).
11) Tarkasta moottorin, CVT:n ja vaihteiston toiminta (katso kohta
Moottorin käynnistys ja sammutus).
12) Tarkista
moottorikelkan
hallintalaitteiden
toiminta
(katso
kohtaOhjausvivuston huolto).
13) Tarkasta telan kohdistus (katso kohta Telan kiristyksen tarkistus ja
säätö).
14) Tarkasta valojen, virtalukon ja moottorin sammutuskytkimen
moitteeton toiminta ja käytettävyys (katso kohta Sähkölaitteiden huolto).
15) Laita akku käyttökuntoon. Asenna akku istuimen alle, puhdista
napapultit hapettumista ja liitä johtosarjan johdot: punainen johto plusnapaan,
musta miinusnapaan. Voitele napapultit teknisellä vaseliinilla tai rasvalla, sulje
kumisuojilla ja kiinnitä kiristyshihnalla ja pultilla ja mutterilla.
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HUOMIO
Jos akku on varastoitu alle
nollan
lämpötilassa,
on
suositeltavaa pitää sitä neljä
tuntia +20 °C:ssa.
Akun tulee sijaita kuvassa 18
näkyvässä paikassa.

VAROITUS
Irrota aina musta johto
ensin ja liitä se viimeiseksi.

Kuva 18.
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3.2 Moottorikelkan täyttö polttoaineella ja moottoriöljyllä

Polttoainesäiliön täyttö
Täytä polttoainesäiliö autobensiinillä, jonka oktaaniluku on vähintään
92.
Käytä hienoa metalliverkkoa ja täytä polttoainesäiliö. Säiliötä
täytettäessä on varmistettava, että säiliöön ei pääse vettä tai lunta. Jos et
ole varma, onko polttoaineessa kondenssivettä tai jos otat polttoainetta
tynnyreistä, käytä säämiskäsuodatinta. Säämiskän tulee olla puhdas ilman
repeytymiä tai pistoreikiä. Se pitää kiinnittää täyttösuppiloon sileä puoli ylös
eikä se saa koskea suppilon pohjaa. Suodatuksen jälkeen säämiskästä on
ravistettava polttoaine ja kondenssivesi pois ja se on kuivattava.
VAROITUS

Älä täytä säiliötä liian täyteen, koska polttoainetta voi valua ulos
maastossa ajettaessa. Älä täytä säiliötä aivan täyteen, jos aiot
varastoida moottorikelkan lämpimässä tilassa. Pyyhi kaikki ulos
valuneen polttoaineen jäljet pois moottorikelkasta.
Moottorin täyttö öljyllä
Käytä 4T-moottorikelkan RM ТУ 0253-011-94265207-11
moottorin täyttämiseen moottoriöljyä 0W40, API SJ.
Nelitahtimoottori on varustettu märkäsumppuvoitelujärjestelmällä. Moottorin
käydessä osa moottorin öljypohjassa olevasta öljystä pumpataan takaisin
kitkaosiin. Jos moottori on sammutettu, kaikki moottoriöljy virtaa hitaasti
takaisin öljypohjaan. Tarkista sen vuoksi öljyntaso ennen moottorin
käynnistämistä tai viisi minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
Moottoriöljyn liian vähäinen määrä aiheuttaa liikkuvien osien jumiutumisen.
Tarkista moottoriöljyn määrä aina ennen kelkkailemaan lähtemistä.
Moottorin moottoriöljyn tarkastaminen
Tarkistus, onko öljysäiliö täynnä öljyä:
 Käynnistä moottori tyhjäkäynnille 3–4 sekunniksi ja sammuta sen
jälkeen.
 Irrota mittatikku 1 moottorista (kuva 19).
 Pyyhi mittatikku puhtaaksi ja laita se takaisin öljysäiliöön, mutta älä
kierrä sitä kiinni.
 Vedä mittatikku ulos ja tarkista öljyn pinnantaso; öljyä pitäisi näkyä
mittatikun päässä (4).
 Jos näet öljyä, tarkista taso. Jos mittatikussa ei ole öljyä, lisää 0,5
litraa moottoriöljyä.
 Toista tämä toimenpide vielä kerran.
Jos et vieläkään näe öljyä, älä käynnistä moottoria. Ota välittömästi
yhteyttä jälleenmyyjään.

VAROITUS
29

Moottori on kuuma, voit polttaa itsesi. Käytä suojakäsineitä.
Moottoriöljyn pinnantason tarkastus
Tarkistus, onko öljysäiliö täynnä moottoriöljyä:
 Käynnistä moottori, anna sen käydä kaksi minuuttia ja sammuta se
sen jälkeen.
 Tarkasta öljyn pinnantaso viiden minuutin kuluttua moottorin
sammuttamisesta.
 Vedä mittatikku 1 ulos moottorin kampikammiosta (kuva 19).
 Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla ja laita se öljyntäyttöaukkoon.
 Vedä mittatikku ulos ja katso öljymäärä.
 Tason pitää olla maksimimerkin 2 ja minimimerkin 3 välillä. Merkkien
välinen ero on noin 0,5 litraa.
 Jos öljyä on alle minimimerkin, kaada öljyä mittatikun reiän kautta.

1

Kuva 19: Tarkistus, onko öljysäiliö täynnä öljyä
1 - Mittatikun aukko
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1

2

3

4

Kuva 20: Moottorin öljyn tarkastaminen
1 - Mittatikku; 2 - Öljymäärän maksimimerkki; 3 - Öljymäärän minimimerkki; 4 Mittatikun pää

Öljyn vaihto
Öljy voidaan poistaa kahdella tavalla: pumppaamalla öljytikun aukon kautta
tai tyhjentämällä se moottorin alaosassa olevan tulpan 1 kautta (kuva 21).
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Öljy on pumpattava kahdessa vaiheessa. Pumppaa maksimimäärä öljyä
öljypohjasta pumpun avulla moottorin ollessa lämmin. Tätä varten lämmitä
moottoria 10 minuuttia ja sammuta se sitten. Vedä mittatikku 1 ulos moottorin
kampikammiosta (kuva 19), työnnä pumpun letku aukon kautta öljypohjan
pohjaan asti ja pumppaa öljy pois.

1

Kuva 21: Moottoriöljyn tyhjennys
1 - Moottorin kampikammion öljyn tyhjennystulppa

1

2

Kuva 22: Kohdat, joista sytytystulpan johto voidaan irrottaa
Irrota sytytystulpan johto kohdista, kuten näet kuvasta 22. Liitä moottori
virransyöttöön ja kytke käynnistin päälle kahdeksaksi sekunniksi. Moottori
pyörii, muttei syty ja kahdeksan sekunnin kuluttua moottori lopettaa
käynnistymisen automaattisesti. Toista tämä toimenpide, kunnes öljy on
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kokonaan tyhjentynyt. Asenna letku takaisin paikalleen ja irrota moottori
virransyötöstä.
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Tyhjennä öljy tyhjennystulpan kautta seuraavasti. Poista kansi
moottorin alta rungon pohjasta. Laita tyhjennysastia tulpan 1 alle (kuva 21).
Löysää tulppaa ja anna öljyn valua. Älä avaa tulppaa kokonaan vaan
löysennä sitä. Kun öljy on valunut, pyyhi moottori puhtaaksi ja kiristä tulppa.
Varmista, että tulppa on kireällä, jotta moottori ei vaurioidu.
Moottorikelkan jäähdytysjärjestelmän täyttö
Avaa paisuntasäiliön korkki ja täytä säiliöstä 2/3 suositellulla
jäähdytysnesteellä.
Löysää M5-ilmausruuvia, joka sijaitsee letkujen liitoksessa istuimen alla. Kun
jäähdytysnestettä ilmestyy liitoksen aukkoon, kiristä M5-ruuvi. Sulje
paisuntasäiliön
korkki
ja
käynnistä
moottori.
Käytä
moottoria
tyhjäkäyntinopeudella, avaa paisuntasäiliön korkki ja odota, kunnes
lämmönsäädin
avautuu.
Helpota
täyttämistä
poistamalla
ilma
jäähdytysjärjestelmästä. Purista sitä varten letkuja ja avaa ja sulje tasaisin
väliajoin M5-ilmausruuvi ilman poistamiseksi ja järjestelmän täyttämiseksi. Kun
lämmönsäädin avautuu, lisää jäähdytysnestettä 2/3 paisuntasäiliön tilavuudesta
ja sulje korkki rajoittimeen asti. Kun jäähdytysjärjestelmä on täytetty ja moottori
pyörii, odota, kunnes jäähdyttimen tuuletin käynnistyy. Tuuletin käynnistyy 88
0
C:ssa.
3.3 Moottorin käynnistys ja sammutus

VAROITUS
Käynnistä moottori vasta ajoa edeltävän tarkastuksen jälkeen
edellyttäen,
että
kaikki
laitteet
ja
järjestelmät
toimivat
moitteettomasti.
Käyttöä edeltävä järjestys:
 Siirrä vaihteen valintavipu vapaa-asentoon.
 Tarkasta kaasukahvan kääntöputken normaali toiminta kohdistamalla
painetta ja vapauttamalla kaasukahvan tappi.
 Tarkista öljyn pinnantaso, paisuntasäiliössä olevan jäähdytysnesteen
korkeus, bensiinin määrä. Moottoria ei saa käynnistää, jos öljy- ja
jäähdytysjärjestelmää ei ole täytetty tai tyhjällä polttoainesäiliöllä.
 Tarkista, onko kiinnitysnaru kiinni vaatteessa olevassa silmukassa ja
narun tulppa kiinni kytkimessä.
 Vedä hätäkytkin ylös (asento 1).
 Laita avain virtalukkoon ja kierrä se asentoon 2 (sytytys päällä).
Moottorin käynnistys sähkökäynnistimellä
Moottori voidaan käynnistää kahdella tavalla:
- Käynnistä sähkökäynnistin kääntämällä avain asentoon 3. Heti kun
moottori käynnistyy, vapauta virta-avain.
- Paina vasemman ohjaustangon painiketta 3 (kuva 5)
sähkökäynnistimen aktivoimiseksi. Heti kun moottori käynnistyy, vapauta
painike.
34

Kylmän moottorin käynnistys
Ennen moottorikelkan käyttämistä erittäin alhaisissa lämpötiloissa (alle
-30C) toimi seuraavasti CVT-hihnan vahingoittumisen estämiseksi:
 Siirrä vaihteen valintavipu vapaa-asentoon.
 Poista CVT-vaihteiston suoja.
 Pyöritä käsin CVT-vaihteiston vetohihnapyörää yhdessä hihnan
kanssa useita täysiä kierroksia (moottori sammutettuna).
 Asenna suoja takaisin, käynnistä moottori ja lämmitä CVT-vaihteisto
vapaa-asennossa lisäämällä kierroksia minuutissa.
VAROITUS
Moottorin käynnistämistä ei suositella, jos CVT-hihnan suoja on irrotettu.
Älä käytä moottoria, jos CVT-hihna on irrotettu. Moottorin käynnistys
tyhjäkäynnillä voi olla vaarallista.
Moottorin sammutus
Sammuta moottori virta-avaimella tai hätäkytkimellä.

VAROITUS
Moottorin käyttäminen tyhjäkäynnillä yli 10 minuuttia
moottorikelkan pysähtymisen jälkeen voi johtaa moottorin
ylikuumenemiseen.

VAROITUS
Akun lataus ei ole taattu, jos moottori käy tyhjäkäynnillä
ohjaustangon lämmitys päällä.
Akun purkauksen välttämiseksi moottorin käydessä tyhjäkäynnillä
on suositeltavaa kytkeä ohjaustangon tai matkustajan kädensijojen
lämmittimet pois päältä ja välttää valopistokkeen käyttöä.
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3.4 Toimintaohjeet

3.4.1 Yleiset suositukset
On syytä pitää mielessä, että kaikki, jotka alkavat ajaa moottorikelkalla,
ovat aluksi aloittelijoita huolimatta kokemuksesta ajaa autoa, moottoripyörää
tai muuta ajoneuvoa. Turvallinen ajo moottorikelkalla riippuu monista asioista:
näkyvyys,
nopeus,
lumisademääristä,
lumipeitteestä,
liikenteestä,
moottorikelkan teknisestä kunnosta sekä kuljettajan ajotaidoista ja
terveydentilasta.
Moottorikelkan epäasianmukainen käyttö ja riskialtis ajokäyttäytyminen,
joka aiheuttaa vaarallisia tilanteita, kun kuljettaja ei kykene täysin
hallitsemaan ajoaan ja estämään vakavia seurauksia, voi johtaa kuljettajan,
kyydissä olevien tai sivullisten loukkaantumiseen.
Kuljettajan on tunnettava käyttöominaisuudet ja liikennesäännöt.
Moottorikelkan käytön oppimiseen tarvitaan aikaa; se on koulutuksen ja
harjoittelun tulos.
Omistaja tai käyttäjä on myös vastuussa matkustajien esiohjeistuksesta ja
turvallisuudesta sekä niiden henkilöiden turvallisuudesta, joille on annettu lupa
ajaa moottorikelkalla.
Älä aja moottorikelkalla alkoholin tai huumeiden nauttimisen jälkeen.
Ajaminen päihteiden vaikutuksen alaisena osoittaa vastuutonta asennetta ei
vain itseäsi vaan myös muita ympärilläsi olevia kohtaan.
Kuljettajan on aina käytettävä kypärää. Laita pipo kypärän alle ja käytä
kasvosuojaa. On välttämätöntä käyttää suojalaseja tai kasvosuojaa, joka on
kiinnitetty kypärään. Nämä suositukset koskevat myös matkustajaa.
Jos ajat pitkiä matkoja, on suositeltavaa pysähtyä pitämään tauko aina
yhden ajotunnin jälkeen.
Moottorin käyttöiän lyhenemisen välttämiseksi ei ole suositeltavaa käyttää
sitä suurimmalla teholla.
Polttoaineet, voiteluaineet, hapot, emäkset tai vaaralliset kumia turmelevat
yhdisteet eivät saa päästä vaikuttamaan telaan.
Moottorikelkka on hyvä peittää suojapeitteellä pysäköinnin ajaksi ja silloin,
kun sitä ei käytetä.
Matkan kestosta ja pituudesta riippuen moottorikelkassa tulisi olla vähintään
työkalusarja, varaosia ja lisävarusteita, jotka voivat olla hyödyllisiä matkalla tai
onnettomuuden sattuessa.
Moottorikelkka on avoin ajoneuvo, minkä vuoksi ajamisen aikana on
pidettävä lämpimiä ja mukavia vaatteita. Ota huomioon, että moottorikelkan ja
tuulen nopeudella on jäähdyttävä vaikutus, mikä voi ylittää ympäristön lämpötilan
kaksi kertaa tai enemmän (katso taulukko 1).
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Taulukko 1
Ympäristön
lämpötila, C
2
-1
-4
-7
-10
-12
-15
-18
-21
-24
-26
-29

Moottorikelka
n nopeus

Lämpötilaa jäähdyttävä vaikutus, °C
0
-3
-6
-9
-12
-14
-18
-21
-23
-26
-29
-32

-6
-9
-12
-16
-19
-23
-26
-29
-33
-36
-40
-43

-9
-13
-16
-21
-24
-28
-33
-38
-40
-43
-47
-50

-12
-16
-19
-23
-27
-32
-36
-40
-43
-47
-51
-55

-14
-18
-22
-26
-30
-34
-38
-42
-46
-51
-55
-58

-15
-19
-23
-28
-32
-36
-40
-44
-48
-53
-57
-61

-16
-20
-24
-29
-33
-37
-41
-46
-50
-55
-59
-63

-17
-21
-26
-29
-34
-38
-43
-47
-52
-56
-61
-65

-17
-22
-26
-30
-35
-39
-44
-48
-53
-57
-62
-66

-18
-23
-27
-31
-35
-40
-45
-49
-53
-58
-62
-67

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

km/h

On vaarallista ajaa yksin pitkiä matkoja. Polttoaine voi loppua, voit joutua
onnettomuuteen tai ajoneuvo voi hajota. Muista, että moottorikelkka kulkee
puolessa tunnissa pitemmän matkan kuin mitä pystyisit kulkemaan jalkaisin
koko päivänä. Pitkät matkat tulee tehdä vähintään kahden moottorikelkan
ryhmässä. Siinäkin tapauksessa ilmoita jollekin, minne olet menossa ja milloin
aiot palata.
3.4.2 Moottorikelkalla ajo
Nuorten kuljettajien tulee hallita turvalliset ajotavat ja ajaa tasaisella
lumitiellä alhaisella nopeudella.
Ennen liikkeelle lähtöä on tiedettävä, miten kone pysäytetään. Vähennä
nopeutta ja pysäytä moottorikelkka päästämällä kaasukahvan varresta irti ja
puristamalla jarrukahvaa tasaisesti. Käännä virta-avain asentoon 1 (sytytys on
pois päältä). Hätätilanteessa voit pysäyttää moottorikelkan nopeasti painamalla
ohjaustangon oikealla puolella kaasukahvan lähellä sijaitsevan hätäkytkimen
painiketta. Huomaa, että moottorikelkka on hidasliikkeinen eikä voi pysähtyä
yhdessä hetkessä. Moottorikelkan jarrutusmatka riippuu lumen syvyydestä ja
tiheydestä ja jääkerroksen paksuudesta. Voimakas jarrutus lukitsee telan, minkä
seurauksena moottorikelkkaa ei pystytä pitämään tiellä ja se voi joutua
sivuluisuun.
Turvallisen nopeuden ylittäminen on vaarallista. Kun ajat suurella
nopeudella, sinulla ei ole tarpeeksi aikaa reagoida asianmukaisesti
muuttuneeseen tilanteeseen. Valitse aina nopeus, joka takaa turvallisuutesi
erityisissä ajo-olosuhteissa (tieolosuhteet, sää).
Pidä jalkasi ajon aikana astinlaudoilla äläkä jarruta jaloillasi. Älä hyppää
moottorikelkalla töyssyjen tai kumpareiden yli. Ole aina varovainen ja
vastuullinen.
Ajoasento sekä kuljettajan painon pituus- ja sivusuuntainen jakautumien
vaikuttavat ajoneuvon ajo-ominaisuuksiin. Pääsääntöisesti paras ajoasento
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ohjauksen hallintaa ajatellen on istuma-asento. Kuitenkin myös puolikyykky,
ajo toiseen polveen tukeutuen tai seisoma-asento ovat käyttökelpoisia
asentoja tietyissä olosuhteissa.
Moottorikelkalla ajo istuma-asennossa
Yleisin ajoasento tavallisessa pehmeässä lumessa on istuma-asento.
Tässä asennossa kuljettaja istuu istuimen keskellä jalat astinlaudoilla.
Jalkalihakset vaimentavat epätasaisten teiden aiheuttamia iskuja.
Moottorikelkalla ajo puolikyykkyasennossa
Kuoppaisilla tai epätasaisilla reiteillä ajettaessa on käytännöllistä ajaa
puoli-istuvassa asennossa. Tässä asennossa kuljettajan keho on irti istuimelta
ja polvet taipuneina. Jalat ovat vartalon alla astinlaudoilla. Tässä asennossa on
vältettävä voimakasta jarrutusta.
Moottorikelkalla ajo polveen tukeutuen
Tätä asentoa varten polvi pitää asettaa istuimelle ja jalka tukevasti
astinlaudalle nojaten hieman eteenpäin.
Tässä asennossa on vältettävä voimakasta jarrutusta.
Moottorikelkalla ajo seisoma-asennossa
Pidä jalkasi tukevasti astinlaudoilla. Polvien tulisi olla taipuneina, jotta ne
voivat paremmin vaimentaa tärähdyksiä ja iskuja. Tässä asennossa näet
paremmin eteesi ja voit siirtää painoasi mihin tahansa suuntaan niin paljon ja
niin nopeasti kuin mahdollista. Tässä asennossa on vältettävä voimakasta
jarrutusta.
Moottorikelkan kaatuminen
Toimi seuraavasti, jos moottorikelkka kaatuu:
Sammuta
moottori
painamalla
ohjaustangossa
olevan
hätäsammutuskytkimen punaista painiketta tai vetämällä kiinnitysnaru ulos.
- Käännä virta-avain asentoon Sytytys on pois päältä.
- Vedä itsesi pois moottorikelkan alta ja laita se telan ja suksien päälle.
- Käännä vapaa-asentoon.
- Tee silmämääräinen tarkastus varmistaaksesi, että mikään mekaaninen
vaurio ei estä kelkan käytettävyyttä.
- Avaa kuomu ja tarkista, ettei siinä ole bensiini- tai öljyvuotoa. Tarvittaessa
pyyhi jäljet pois kuivalla rievulla.
- Tarkista moottorin öljyntaso ja varmista, ettei öljyä ole päässyt
ilmansuodattimeen (tai imuäänenvaimentimeen). Pyyhi öljyjäljet tarvittaessa
kuivalla rievulla.
- Kierrä sytytystulpat irti, liitä sytytystulppien rungot moottorin kehikkoon ja
käynnistä moottori sähkökäynnistimellä. Varmista, ettei moottorin sylintereissä
ole öljyjälkiä. Jos sytytystulpista suihkuaa öljyä tai öljysumua, käynnistä useita
kertoja sähkökäynnistimellä niiden eliminoimiseksi ja pyyhi öljyjäljet pois kuivalla
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rievulla.
- Asenna sytytystulpat takaisin paikoilleen, käännä virtalukon avain Sytytys
päällä -asentoon, aseta ohjaustangossa olevan hätäkytkimen punainen painike
yläasentoon ja asenna kiinnitysnarun tulppa hätäsammutuskytkimeen.
- Käynnistä moottori, anna sen käydä kolme minuuttia tyhjäkäynnillä ja
sammuta se sitten. Tarkista öljyn pinnantaso käyttöohjeen suositusten mukaan
ja lisää öljyä tarvittaessa vaaditulle tasolle.
- Käynnistä moottori, laita vaihde päälle ja jatka ajamista.
- Jos kelkassa on mekaanisia vaurioita, joita ei voi korjata ja jotka rajoittavat
ajoneuvon käytettävyyttä, hinaa moottorikelkka pysäköintialueelle korjausta
varten.
Moottorikelkassa
on
kallistusanturi,
joka
suojaa
moottoria
kiinnileikkautumiselta, jos öljyä vuotaa ulos kelkan kaatumisen johdosta.
Kallistusanturi estää moottoria käynnistymästä riippuen sen ajan pituudesta,
jonka moottorikelkka on ylösalaisin. Moottorin käynnistyksen esto tapahtuu
kolmen sekunnin kuluttua kaatumisesta.
Jos kelkka on ollut ylösalaisin kolmesta sekunnista kolmeen minuuttiin,
moottori voidaan käynnistää, kun kelkka on nostettu pystyasentoon (sen pitää
seistä telamaton ja suksien päällä).
Jos kelkka on ollut ylösalaisin yli kolme minuuttia, moottori voidaan
käynnistää 10 minuuttia sen jälkeen, kun kelkka on nostettu pystyasentoon (sen
pitää seistä telamaton ja suksien päällä).
3.4.3 Erilaiset reitit ja ajo-olosuhteet
Ajaminen moottorikelkkareiteillä
Moottorikelkkareiteillä ajettaessa paras mahdollinen asento kuljettajalle
ja matkustajalle on istuma-asento. Älä ylitä sallittua nopeutta. Aja oikealla
puolella, älä riuhtaise puolelta toiselle.
Ajo maastossa
Merkitsemätön reitti voi kulkea epätasaisessa lumihangessa. Sellaisilla
reiteillä on vaarallista kulkea. Hidasta moottorikelkan nopeutta. Varo kiviä ja
puunkantoja, jotka ovat osaksi vasta sataneen lumen peitossa. Usean
kymmenen senttimetrin syvyisestä lumikerroksesta huolimatta voi joskus
olla paikkoja, joissa on näkyvissä kuivaa ruohoa. Puhdista telasto ja
moottoritila imaistuista ruohosta ja roskista.
Ajaminen syvässä lumessa
Syvässä lumessa moottorikelkka saattaa juuttua ja alkaa kaivautua
lumeen. Vaihda siinä tapauksessa suuntaa ja aja laajassa kaareessa
löytääksesi polanteisen ajouran. Jos moottorikelkka kuitenkin juuttuu
lumeen, vältä telan luistamista, koska se saa kelkan uppoamaan
syvemmälle lumeen. Sammuta moottori ja tallaa polku moottorikelkan eteen
ja tamppaa lumi jaloilla. Yleensä puolitoista tai kaksi metriä pitkä polku
riittää. Käynnistä moottori uudelleen. Asetu seisoma-asentoon ja heiluta
moottorikelkkaa hieman puolelta toiselle samalla, kun painat kaasukahvaa
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hitaasti ja tasaisesti. Riippuen siitä, mikä puoli (etu tai taka) on uponnut
syvemmälle lumeen, siirrä jalkasi astinlaudoille päinvastaiseen päähän kuin
kelkan kaivautunut pää (taakse- tai eteenpäin). Älä laita mitään materiaalia
telan alle käsin. Varmista, että moottorikelkan edessä tai takana ei ole
sivullisia.
Ajaminen jääpeitteellä

HUOMIO
Lumi toimii liukupinnan voiteluaineena kiskon ja telan välillä, johtaa samalla
lämpöä pois ja jäähdyttää kiskot. Pitkäaikainen ajo jäällä aiheuttaa telaston
kiskon kulutusliuskojen ylikuumenemista ja kulumista.
Ajaminen jokien ja järvien jäillä voi olla hengenvaarallista. Pysy poissa
sellaisilta reiteiltä. Jos olet tuntemattomassa maastossa ennen joen tai
järven ylittämistä, tarkista, että jääpeite on tarpeeksi vahva ja rannalle on
pakotie. Älä koskaan yritä ylittää ohutjäisiä vesialueita, koska jää voi murtua
moottorikelkan painosta.
Jäällä kiihdytykseen, kääntämiseen tai jarruttamiseen tarvittava pito on
alempi kuin lumella. Jäällä moottorikelkan ohjattavuus on vähäistä, minkä
vuoksi on aina vaara, että kelkka pyörähtää ja kääntyy hallitsemattomasti.
Jäällä ajaessasi hidasta vauhtia ja ole valpas. Älä ota riskejä ja tarkista aina,
että on tarpeeksi vapaata tilaa pysäyttää tai kääntää kelkka turvallisesti.
Tämä on erityisesti otettava huomioon yöllä ajettaessa.
Ajaminen kovaksi paakkuuntuneessa lumessa
Älä aliarvioi vaaroja, jotka liittyvät kovaksi paakkuuntuneessa lumessa
ajamiseen. Telan ja suksien pito pintaan voi olla riittämätön. On
suositeltavaa hidastaa vauhtia ja välttää kovaa kiihdytystä, äkillistä
kääntymistä ja voimakasta jarrutusta.
Ajaminen ylämäessä
Ennen mäkiajoa laske ensin loivaa mäkeä alas ja kokeile sitten jyrkkää
mäkeä.
Jos sinun täytyy ajaa ylämäkeä, jossa reittivalinta on suppea, valitse
helppopääsyisin rinne. Mäkeä lähestyessäsi kiihdytä reitin tasaisella
osuudella. Kun lähdet ajamaan ylös, vähennä kaasua, jotta tela ei ala
luistamaan. Hidasta, kun saavutat rinteen huipun. Ole valmis reagoimaan
esteisiin, muihin ihmisiin tai ajoneuvoihin, joita mahdollisesti on mäen toisella
puolella.
Nouse mäkeä kulmassa ja pujotellen. Ole polviasennossa. Pidä jalat
astinlaudalla ylämäen puolella (koneen ylälevy). Kun käännät ajoneuvon, vaihda
vastaavasti ajoasentoa. Pidä yllä tasainen, turvallinen nopeus.
Jos et pysty ajamaan edemmäksi, älä käännä moottorikelkkaa, kun se on
liikkeessä. Sammuta moottori ja kytke seisontajarru. Vapauta sukset ja käännä
moottorikelkka alamäen suuntaan. Käynnistä moottori uudelleen ja laske mäki
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alas varovasti.
Ajaminen alamäessä
Ajettaessa rinnettä alas kelkan hallinta on säilytettävä koko ajan. Ota
istuma-asento ja tartu ohjaustankoon molemmilla käsillä. Paina kevyesti
kaasukahvaa ja anna kelkan laskea alas moottorin ollessa käynnissä. Jos
moottorikelkan vauhti nousee liian suureksi, hidasta jarruttamalla. Kytke jarrut
painamalla kevyesti ja nopeasti jarrukahvaa. Älä koskaan lukitse telamattoa
jarrulla.
Rinneajo
Noudata aina seuraavia ohjeita, kun ajat ylös tai alas pujotellen. Kuljettajan
ja matkustajan tulee nojata vartalon painolla rinteen huippua kohti, jotta kelkka
pysyy tasapainossa sivukaltevuudessa. Suositeltava asento on toiseen
polveen tukeutuminen. Pidä jalat astinlaudalla ylärinteen puolella. Toinen
ajoasento on puolikyykky. Varaudu siirtämään painoasi mille puolelle tahansa.
Jos tunnet, että kelkka alkaa luistaa sivulle alamäessä, käännä ohjaustankoa
hieman luistopuolelle. Tasapainota kelkka ja jatka kulkua. Rinteitä ja jyrkkiä
mäkiä ei suositella aloittelijoille ja kokemattomille kelkkailijoille.
Lumisohjossa ajo
Tarkista aina ennen vesistöjen ylittämistä, onko siellä mahdollisesti
lumisohjoa. Jos suksien jättämät jäljet tummuvat ja vetisiä läiskiä ilmaantuu
reitillesi, aja pois jäältä välittömästi. Sohjossa ajoa pitäisi aina välttää.
Jääkappaleita ja vesiroiskeita voi aina osua takana tulevaan moottorikelkkaan.
Kelkan saaminen pois lumisohjosta on rasittavaa ja joissakin tapauksissa jopa
mahdotonta.
Ajaminen sumussa tai lumipyryssä
Joskus voit joutua sumuun tai rajuun lumimyrskyyn. On aina parempi
välttää ajamista huonoissa näkyvyysolosuhteissa. Jos sinun pitää ajaa
sumussa tai rankassa lumisateessa, aja hitaasti. Tarkkaile reittiä mahdollisten
piilossa olevien esteiden varalta. Pidä turvallinen etäisyys edessä ajavaan
moottorikelkkaan.
Ajaminen tuntemattomassa maastossa
Aja aina erittäin varovasti maastossa, joka ei ole sinulle tuttu. Aja niin
hitaasti, että pystyt ajoissa havaitsemaan mahdolliset vaarat kuten aidat tai
aitapaalut, purot, jotka menevät reittisi läpi, suuret kivet, odottamattomat
kuopat, vaijerit ja monet muut esteet, jotka saattavat keskeyttää ajon ja
aiheuttaa vakavia vammoja. Ole varuillasi myös ajaessi huolletulla reitillä. Aja
sellaisella nopeudella, että voit arvioida, mitä on edessäsi seuraavassa
mutkassa tai rinteen harjalla.
Auringon häikäisy
Aurinkoisena päivänä voi syntyä ongelmia häikäisyn ja silmien
väsymisen vuoksi. Auringon ja lumen häikäisy saattaa vaikeuttaa reitin
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näkemistä niin, että et havaitse kuoppia, ojia tai muita vaarallisia esteitä
kovin helposti. Käytä sellaisissa olosuhteissa aurinkolaseja, joissa on
värisuodattimet.
Vaijerit
Varo aina maassa tai matalalla olevia vaijereita. Onnettomuus voi
sattua, jos kelkalla ajetaan pellolla oleviin vaijereihin, haruslankoihin,
ketjuihin tai tien suojakaiteisiin. Hidasta ehdottomasti vauhtia sellaisissa
paikoissa, joissa voit törmätä vaijereihin.
Kääntyminen
Yleensä käännöksen tekeminen reitin kaarreosuudella vaatii kehon
painon siirtämistä käännöksen keskellä. Kehon painon uudelleenjakaminen
pituussuunnassa ja lisäkuorma moottorikelkan sisemmän suksen päälle saavat
telan kallistumaan riittävästi. Siirrä kehoasi niin eteen kuin mahdollista, jolloin
kelkan paino siirtyy sisemmälle sukselle. Joskus kelkan kääntäminen on
mahdollista vain käsivoimin.
Tien ylitys
Joskus saatat joutua ajamaan tienpenkereen yli. Valitse paikka, jonka
tiedät olevan sopiva kohta ylitykseen. Nouse puoliksi seisomaan ja kiihdytä
kelkka sellaiseen nopeuteen, että pääset penkan yli. Pysäytä kelkka tien
laidalla ja anna liikenteen kulkea ohi molemmissa suunnissa. Ylitä tie
kohtisuoraan. Kun ajat mäkeä alas, siirrä kehosi paino ja jalkasi
mahdollisimman taakse. Muista, että kelkkaasi ei ole suunniteltu käytettäväksi
kovilla tien pinnolla ja ohjausvoima voi kasvaa.
Rautateiden ylitys
Älä koskaan aja kelkalla ratapenkereellä. Ole äärimmäisen varovainen
ylittäessäsi rautatietä. Jos näkyvyys on riittämätön, kuuntele, onko juna
tulossa.
Ajaminen yöllä
Öiseen aikaan ajaminen ei ole suositeltavaa. Tarkista ennen ajoon
lähtöä, että valot toimivat kunnolla. Ajovalojen ja takavalojen linssien on
oltava puhtaat. Aja sellaisella nopeudella, jolla voit jarruttaa ja saada kelkan
pysähtymään nähdessäsi tuntemattoman tai vaarallisen esteen edessäsi.
Pysy reitillä äläkä koskaan aja kelkalla tuntemattomassa maastossa. Vältä
jään peittämiä jokia ja järviä. Haruslangat, piikkilanka-aidat, teiden
suojakaiteet, puiden oksat ja muut esteet ovat vaikeasti havaittavia yöllä. Älä
koskaan aja yksin yöllä. Kuljeta aina mukanasi hätätaskulamppua. Pysy
poissa asuinalueilta, jotta et häiritse muiden ihmisten yörauhaa.
Safariajo
Ennen safariretken alkua täytyy ryhmälle valita johtaja ja toinen henkilö
seurueen peräpään valvojaksi. Varmista, että kaikki seurueen jäsenet ovat
tietoisia reitistä ja määränpäästä. Varmista, että mukana on kaikki työkalut,
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varaosat ja varusteet
ja että kelkoissa on riittävästi polttoainetta ja moottoriöljyä retken ajaksi.
Älä koskaan ohita vetäjää tai muita safarin kelkkailijoita. Käytä näkyvää
varoitusta, esim. sovittuja käsimerkkejä ilmoittamaan vaaroista tai aikeesta
vaihtaa reittiä. Auta muita kelkkailijoita aina tarvittaessa.
On erittäin tärkeää pitää aina riittävä välimatka jokaisen kelkan välillä.
Säilytä aina turvallinen välimatka ja jätä tarpeeksi etäisyyttä pysähtymiseen.
Merkit
Jos aiot pysähtyä kelkallasi, anna merkki takana oleville nostamalla
vasen kätesi pään yläpuolelle. Vasemmalle kääntymisestä ilmoitetaan
nostamalla käsi vaakasuoraan asentoon. Oikealle käännyttäessä nosta
vasen käsivarsi ylöspäin, niin että se on taipunut kyynärpäästä. Silloin
olkapään pitää olla vaakasuorassa ja kyynärvarren pystysuorassa. Jokaisen
kelkkailijan pitää varoittaa takana tulijoita aikomistaan toimenpiteistä.
Matkustajan kuljettaminen
Jos kyydissä on matkustaja, hänelle on selitettävä tärkeät
turvallisuusohjeet ennen liikkeelle lähtöä. Neuvo matkustajaa pitämään
kiinni kädensijoista. Matkustaja voi pudota kelkasta reitillä olevan äkillisen
töyssyn johdosta. Selitä hänelle, että hänen on muutettava kehon asentoa
yhdessä sinun kanssasi käännöksen keskellä kallistumisen välttämiseksi.
Aja harkitsevasti, kun kyydissä on matkustaja. Hiljennä vauhti sopivaksi ja
tarkista matkustajan olotila aika ajoin.
Jos
matkustajana
on
lapsi
tai
teini-ikäinen,
noudata
lisävarotoimenpiteitä. Siinä tapauksessa kelkkaa on ajettava hitaammin.
Tarkista lapsen asento silloin tällöin: hänen on pidettävä lujasti kiinni
kädensijasta ja jalkojen pitää olla astinlaudoilla. Kiihdytä ja jarruta tasaisesti.
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3.4.4 Moottorikelkan kuljettaminen ja peräkärryn vetäminen
Älä aja kelkkaa itseliikkuvan peräkärryn tai kuorma-auton lavalle.
Kiinnitä kelkkasi turvallisesti peräkärryn tai kuorma-auton lavalle (edestä ja
takaa), jopa lyhyiden matkojenkin ajaksi. Varmista, että moottorikelkka on on
kunnolla kiinnitettynä. Suojaa kelkka suojapeitteellä kuljetuksen ajaksi
mahdollisten pintavaurioiden estämiseksi.
Varmista, että vetokoukku ja turvaketjut ovat kiinnitettyinä.
Käytä vetämiseen aina jäykkää vetotankoa. Hinattavassa peräkärryssä on
oltava heijastimet molemmilla sivuilla.
Näitä ohjeita ei ole tarkoitettu rajaamaan kelkkailun
nautinnollisuutta, vaan päinvastoin säilyttämään miellyttävän
vapauden tunteen, jonka voit kokea vain kelkkailemalla. Nämä
turvatoimenpiteet vähentävät kelkkailijoiden tapaturmariskiä, ja
ohjeiden avulla he pystyvät nauttimaan talvisesta ajanvietteestä ja
kelkkailusta.
Moottorikelkan nostamiseen ja siirtämiseen käytetään nostosilmukoita,
jotka on kiinnitetty suksien teleskooppitukiin.
Nostokohdat

Kuva 23: Moottorikelkan kiinnitys
3.5 Moottorikelkan sisäänajo

Moottorin ja muiden mekanismien luotettavuus ja kestävyys riippuvat
suuresti moottorikelkan käyttötavasta käytön alkuvaiheessa – sisäänajossa.
Moottorikelkan sisäänajomatka on 300 km.
Noudata seuraavia suosituksia sisäänajon aikana:
 Moottorikelkan kuormitus – yksi ajaja
 Aja tasaisessa maastossa polanteella. Älä aja epätasaisessa
maastossa, syvässä irto- tai räntälumessa tai jyrkissä ja pitkissä ylämäissä.
 Suorita sisäänajo -25 °C:n ja -3 °C:n välisessä ympäristölämpötilassa,
koska korkeammissa lämpötiloissa moottori todennäköisesti ylikuumenee ja
erittäin alhaisissa lämpötiloissa moottoria on vaikea käynnistää ja
liikkeellelähtö on hankalaa telan suuremman jäykkyyden johdosta.
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 Tarkkaile moottorin lämpötilaolosuhteita. Älä avaa kaasukahvaa
kokonaan. Rajoita avaamisastetta 75 prosenttiin. On kuitenkin hyödyllistä
suorittaa lyhyitä voimakkaita kiihdytyksiä ja vaihdella ajonopeuksia. Vältä
kiihdytystä kaasukahva täysin auki, ajamista pitkään suurella nopeudella ja
moottorin ylikuumenemista.
 Tarkkaile liitoksia. Kiristä kiinnitysosat tarvittaessa. Kiristä kierreliitokset
moottorin ollessa kylmä.
 Tarkasta telan kiristys ja kohdistus 150 km:n ajon jälkeen.
Älä harjoittele ajamista sisäänajon aikana, koska moottori ja vaihteisto
voivat ylikuormittua kömpelöiden toimenpiteiden johdosta.

45

4 HUOLTO
4.1 Huoltotyypit ja -välit

Jotta moottorikelkkasi pysyy hyvässä kunnossa ja eliminoidaan osien ja
komponenttien kulumisen syyt, on tarpeellista suorittaa kaikki vaadittavat
huollot. Huolto on ennaltaehkäisevä toimenpide, joka on suoritettava
vakiintunein välein ja täydessä laajuudessa riippumatta moottorikelkan
teknisestä kunnosta.
Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään, jolta saat pätevää apua kelkan
huoltotoimenpiteitä tai korjausta koskevissa kysymyksissä.
Huoltotyypit

Päivittäinen huolto (DM) (ennen kelkkailua ja sen jälkeen)

Huolto sisäänajon jälkeen – 300 50 km:n ajon jälkeen

Määräaikaishuolto (PM):
1) PM-1 – joka 1000 50 km:n ajon jälkeen
2) PM-2 – joka 3000 50 km:n ajon jälkeen
3) Kausihuolto (SM) – käytön aloittaminen varastoinnin jälkeen
4.2 Päivittäinen huolto

Tarkastustoimet
 Purista ja vapauta kaasukahva useita kertoja varmistaaksesi, että
kaasuvaijeri toimii oikein ja tasaisesti. Kun päästät kahvasta irti, sen pitäisi
palata alkuperäiseen tyhjäkäyntiasentoon nopeasti ja kokonaan.
 Purista jarrukahvaa ja tarkista, että jarrutusmekanismi kytkeytyy ennen
kuin kahva koskettaa ohjaustangon kädensijoja. Vapautettaessa jarrukahvan
pitäisi palata alkuperäiseen asentoonsa.
 Tarkista ohjausmekanismin moitteeton toiminta ja toimivuus.
Ohjaustangon ja suksien pitää kääntyä vaivattomasti ja jumiutumatta.
 Tarkasta telan ja takajousituksen kunto. Puhdista tela ja rullat
tarvittaessa lumesta ja jäästä. Tarkista telan kiristys.
 Tarkista säiliössä olevan polttoaineen määrä.
 Tarkasta aina pääsylinterin säiliössä olevan jarrunesteen pinnantaso.
 Tarkasta moottorin kampikammion öljyn pinnantaso.
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 Tarkasta paisuntasäiliössä olevan jäähdytysnesteen korkeus.
Minimimäärä on 1/3 ja maksimimäärä 2/3 säiliön tilavuudesta.
 Tarkasta vaihteiston öljyntaso.
 Tarkasta ilmanottoaukon ilmansuodattimen kunto ja varmista, ettei
suodattimessa ole lunta.
 Tarkista kuomun ja suojien kiinnittimen kunto.
 Tarkista työkalujen ja varaosien saatavuus ja täydellisyys.
 Tarkasta vetokytkin. Kun vedät peräkärryä, tarkista, että kytkentä
moottorikelkkaan on turvallinen. Tarkasta kuormien kiinnitys peräkärryyn.
 Puhdista ajovalojen ja takavalojen linssit.
 Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä. Tarkasta lämpenemisen
aikana ajo- ja takavalojen toimivuus ja toiminta. Paina sitten hätäkytkintä
tarkistaaksesi sen toimivuuden.
 Kun olet palannut kelkkailemasta, puhdista kelkka jäästä ja
epäpuhtauksista. Pyyhi kuivaksi kohdat, joihin on kerääntynyt lumesta
sulanutta vettä. Suorita vianetsintä.
 Jos kelkkailun aikana joudut tilanteeseen, joka aiheuttaa ajoneuvon tai
sen osien ja komponenttien ylikuormittumisen (osuminen suurella nopeudella
lumen alla olevaan kiveen, ahtojäävalliin jne.), pysäytä kelkka, tarkasta se ja
varmista, että ylikuormitus ei ole aiheuttanut osien vioittumista, liitosten
löystymistä tai muita haitallisia vaikutuksia. Korjaa löytyneet viat.
4.3 Huolto sisäänajon jälkeen

Sisäänajon päätyttyä suorita huolto PM-1 (katso taulukko 2) ja vaihda
vaihteiston öljy (katso kohta Vaihteiston huolto ).
4.4 Määräaikaishuolto

Takuuaikana ja passissa eritellyn kuljetun matkan jälkeen ota yhteys
valtuutettuun
jälleenmyyjään
sisäänajon
jälkeisen
huollon
ja
määräaikaishuollon suorittamista varten.
Huoltotoimenpiteiden kuvaus ja aikavälit on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2
PM- PMSM
1
2

Huoltotoimenpiteiden kuvaus
Kiristä sylinterinkannen pultit.







Kiristä pidätinmutterit, jotka kiinnittävät
moottorin runkoon ja moottorialustaan.







Tarkasta pakokaasujärjestelmän kunto ja
kiristä pakosarjan kiristyspultit.







Tarkasta jäähdytysputkien suojat.
Tarkasta tiivisteet.









Puhdista ulkopinnat liasta.



+

Tyhjennä käytetty moottoriöljy.
Lisää tuoretta öljyä 2 litran määrään asti.



Vaihda öljynsuodatin.



Tarkasta polttoaineputket ja liitokset.























Tarkasta CVT-ohjaus ja vetohihnapyörä.





Tarkasta CVT-kytkin.





Tarkasta CVT-ohjauksen ja vetohihnapyörän
työpinnat.





Puhdista imujärjestelmä.
Tarkista jarrunesteen
tarvittaessa.
Tarkasta jarrupalat.

pinnantaso,

lisää

Tarkasta CVT-hihna.
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Tarkista CVT-vaihteiston säätö.







Kiristä CVT-vaihteiston vetohihnapyörän pultti.







Taulukko 2 (jatko)
Huoltotoimenpiteiden kuvaus

PM-1 PM-2 SM

Tarkasta jarrulevyn akselin välys ja vaihda
laakeri tarvittaessa.



Kiristä ohjaustangon pidätinmutterit.







Kiristä teleskooppitukien päiden ruuvit.



























Tarkasta ohjauskomponentit ja etujousitus.
Tarkasta suksien ja ohjainrautojen
kulumisaste.
Tarkasta ohjauksen säädön
mittaparametrit.



Tarkasta jousitus ja säädä tarvittaessa.



Tarkasta rajoitinremmi.
Tarkasta tela ja säädä kiristys ja kohdistus
tarvittaessa.







Tarkasta akun kunto ja pidike.







Tarkasta sytytystulpat.





Tarkasta valojen säätö.

+



Tarkasta sähköjohdotus ja -liitännät.







Tarkasta valojen moitteeton toiminta ja
toimivuus (kaukovalot/
lähivalot, jarruvalot ja takaäärivalo). Tarkasta
moottorin hätäsammutuskytkin ja
sammutuskytkin ja kiinnitysnaru.







Suorita moottorikelkan silmämääräinen
tarkastus.
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4.5 Voitelu

Voitelu on yksi tärkeimmistä huoltotoimista, jonka tarkoitus on vähentää
kulumista, pidentää käyttöikää ja lisätä luotettavuutta käytössä.
Yksi hyvän voitelun vaatimuksista on noudattaa puhtautta voiteluaineiden
säilytyksessä ja voitelun suorittamisessa. Ennen voitelua puhdista osat pölystä,
liasta ja vanhan voiteluaineen jäämistä. Pyyhi huolellisesti voitelunipat ja täyttötulpat
ja puhalla ne paineilmalla. Pese täyttökärjet säännöllisesti petrolilla.
Mekanismin normaalille käytölle on erittäin tärkeää, että käytetään
oikealaatuisia voiteluaineita. Ei-suositeltujen öljyjen ja voiteluaineiden käyttö johtaa
ennenaikaiseen kulumiseen ja joskus mekanismin tai yksikön vioittumiseen.
Kun voitelet moottorikelkkaa, älä levitä voiteluainetta maalipinnoille tai
kumiosiin. Voitelun jälkeen poista liitoksista pursuava liika paksu rasva ja
voitelunesteiden roiskeet ja pisarat. Kierrä täyttötulpat kiinni.
Täytä vaihteisto öljyllä määritettyyn tasoon asti. Tämän laiminlyönti johtaa
vaihteistomekanismin epänormaaliin toimintaan. Vaihteiston öljy on hyvä vaihtaa
heti moottorikelkan sammuttamisen jälkeen, kun öljy on vielä kuuma.
Lisättävät öljyt ja voiteluaineet pitää lämmittää alhaisessa lämpötilassa
(avotulen käyttö on kielletty).
Komponenttien ja osien voiteluvälit on esitetty taulukossa 3. Suorita voitelu
ja huolto samalla kertaa.
Taulukko 3

Osat ja
komponentit

Moottorin
ODES V800
voitelujärjestel
mä cc
21040100001
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Voiteluaineet

Synteettinen moottoriöljy 0W40, API
SJ,
4T-moottorikelkka RM
Spec TU 0253-011-94265207-11

Voiteluainei
den
Voitelutar
levitysmene
kastuksen Huomautus
telmä
välit
levitysmene
telmä
Tarkasta Katso
öljyntaso moottoriöljy
aina
n
ennen pinnantaso
liikkeelle n tarkastus
Öljyntäyttö
lähtöä, ja
vaihda öljyntäyttö
sisäänajon
jälkeen,
MO-2, SM

Taulukko 3 (jatko)

Osat ja
komponentit
Kaasuvaijeri

Voiteluaineet

Öljy MK-8 GOST 6457-66

Ohjaustangon Zimol-1
Spec TU U00152365.090-2000 tai
laakerit

Voitelutar
Voiteluainei kastuksen
denlevitysm
ja
Huomautus
enetelmä öljynvaihd
on välit
Kaada
Katso kohta
PM-2,
öljy
Ohjausvivust
SM
on huolto
Täytä
sama
PM-2
rasvalla

Litiumrasva Litol -24 GOST 21150-87

Ohjaustangon sama
kalottilaakerit
Pallotappien
tukien
pallopinnat

Silikonivoiteluaine Si-10,
Si -15
Spec TU 2398-320-05763458-2001

Teleskooppitu Zimol-1
et/suksitangot Spec TU U00152365.090-2000 tai
Litiumrasva Litol -24 GOST 21150-87

Vaihteisto

Vaihteistoöljy
Tayga -ТX (SAE 75W90; GL-5)
Spec TU 0253-010-94265207-10

Vetopyörän
akseli
keskipakosääti
men jaetun
holkin alla
Epäkeskokytki
men työpinnat

Zimol-1
Spec TU U00152365.090-2000 tai
Litol-24

Telaston
käyttöpyörien
työpinnat

Silikonivoiteluaine

Voitele.

PM-2,
-//SM
Voitele.
500 km:n
-//välein
SM
Suihkuta
500 km:n
-//voiteluaine
välein
tta
SM
Lisää öljyä Öljyn
Katso kohta
pinnantas Vaihteiston
on
huolto.
tarkastus
– päivittäin,
SM,
öljynvaihto –
MO-2
Voitele.
PM-2,
sama
SM

GOST 21150-87
sama

Spec TU 2389-320-05763458-2001

Levitä ohut
kerros
voiteluaine
tta
Voitele.

PM-2,
SM

-//-

PM-1
PM-2,
SM

Katso kohta
Alustan
huolto
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Taulukko 3 (jatko)

Osat ja
komponentit

Telaston
varsien
sisäpinnat

Voiteluaineet

CIATIM -201 GOST6267-80 tai
CIATIM -203 GOST 8773-73 tai
CIATIM -221 GOST 9433-80 tai
Zimol-1
Spec TU00152365.090-2000

Voiteluainei
den
levitysmen
etelmä
levitysmen
etelmä
Lisää öljyä

Voitelutar
kastukse
n ja
Huomautus
öljynvaih
don välit
PM-2, SM Katso
kohta
Alustan
huolto.

4.6 Moottorin huolto

Moottorin huoltoon kuuluu pintojen puhdistaminen liasta ja
kierreliitosten kiristäminen säännöllisesti.
Moottorin huolto on suoritettava Moottorin huolto-ohjekirjan mukaan.
Pakokaasujärjestelmää
asentaessasi
vältä
vahingoittamasta
kalottilaakereita mekaanisesti. Jos ne ovat vahingoittuneet, liitosten
ilmatiiviys kärsii, pakoäänen voimakkuus kasvaa ja pakokaasuja tunkeutuu
kuomun alle.
Moottorin huolto
On tärkeää huoltaa moottori säännöllisesti sen turvallisen
käytettävyyden varmistamiseksi.
Öljyn ja jäähdytysnesteen pinnantaso on tarkistettava päivittäin.
Sisäänajon jälkeen ja 3000 km:n välein on tarkistettava ja säädettävä
venttiilin välys, vaihdettava öljy ja öljynsuodatin.
Vaihda sytytystulpat 4000 km:n välein.
Vaihda jäähdytysneste kahden käyttövuoden jälkeen.
Moottorin jäähdytysjärjestelmän huolto
Nestejäähdytysjärjestelmällä varustettu moottori vaatii jatkuvaa
jäähdytysjärjestelmän
paisuntasäiliössä
olevan
jäähdytysnesteen
pinnantason tarkistamista.
Jäähdytysnesteen minimitaso paisuntasäiliössä on 1/3 säiliön
tilavuudesta, maksimitaso 2/3 säiliön tilavuudesta (tarkastus moottorin
ollessa kylmä). Poista paisuntasäiliön kansi ja lisää jäähdytysnestettä
tarvittaessa.
Jos jäähdytysjärjestelmän jäähdytysneste on vaihdettava kokonaan, ota
yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.
Tarkasta jäähdytysputkien suojat. Jos ne ovat vaurioituneet, käännä
putken suoja.
Pakokaasujärjestelmä
Pakokaasujärjestelmän osissa ei saa olla korroosiovaurioita.
Pakokaasua ei saa päästää vuotamaan moottoriin pakokaasujärjestelmän
liitosten kautta. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään.
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HUOMIO
Moottorin käyttö ilman äänenvaimenninta on kielletty.

HUOMIO
Muovipuolen sulamisen estämiseksi käytön aikana on
välttämätöntä säilyttää vähintään 5 mm:n väli äänenvaimentimen
rungon ja kotelokaaren välillä, kun äänenvaimenninta asennetaan
sen irrottamisen jälkeen.
KOTELOKAARI

ÄÄNENVAIMENN
IN

5 MM

Kuva 24: Vähimmäisvälys äänenvaimentimen ja kotelon välillä
4.7 Polttoaineen syöttöjärjestelmän huolto

Moottorikelkka on varustettu polttoainejärjestelmällä, joka ruiskuttaa
polttoainetta palotiloihin.
Tarkasta säännöllisesti polttoainejohdon kunto, polttoaineletkujen ja
polttoaineputkien liitosten kireys.
Imujärjestelmäelementtien
puhdistamista
varten
irrota
ilmansuodatinverkko imuäänenvaimentimesta ja puhdista se liasta, pese
tarvittaessa tai vaihda verkko. Varmista, että imuäänenvaimentimen
sisäpinnat ovat puhtaat ja kuivat.
HUOMIO

Moottorikelkan käyttö ilman imuäänenvaimentimia voi johtaa
moottorivaurioon.
4.8 Vaihteiston huolto

Vaihteiston huoltoon kuuluu CVT-hihnan valvonta, säätö, oikeaaikainen voitelu, kierreliitosten kiristys ja pintojen puhdistus.
Jos keskipakosäädin on purettava, täytyy irrottaa vasemman
iskunvaimentimen mutteri M10x1,25 DIN 985-8Р, ruuvata kolme ruuvia
M8x30 DIN 912-88Р auki ja irrottaa teleskooppituen vasen holkki.
CVT-vaihteiston huolto
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CVT-vaihteiston
optimaalisen
toiminnan
varmistamiseksi
on
noudatettava seuraavia vaatimuksia (kuva 25):
 Hihnapyörien välisen etäisyyden on oltava 303 ±1 mm.
 Vetopyörän ja vetohihnapyörän kiinteiden levyjen pintojen välisen
etäisyyden pitää olla 14 ±0,5 mm.
 CVT-vaihteiston vetohihnapyörän jousen esijännityksen pitää olla 64
±5 Nm.
 Hihna saa työntyä esille levyjen yläpuolelle tai laskea levyjen
alapuolelle 0–2 mm. Sisäänajon jälkeen on suositeltavaa säätää
vetohihnapyörää (levyjen välinen etäisyys) vastapulteilla (8), jotka on
asennettu levyyn (10): hihnan esiintyöntyminen vetohihnapyörän yläpuolella
0–3 mm. Säädön jälkeen pultit on lukittava lukkomuttereilla 9.
Hihnapyörien välisen etäisyyden säätö:
 Löysää vaihteiston pidätinmutterit, joilla vaihteisto on kiinnitetty
runkoon.
 Käännä rungon aukkoihin kiinnitettyä vaihteistoa, jotta saat
tarvittavan etäisyyden CVT:n hihnapyörien akselien välille (303 ±1 mm).
 Kiristä vaihteiston pidätinmutterit 22–27 Nm:n kireyteen.
Hihnapyörien keskinäinen asema (14 ±0,5 mm) säädetään
asentamalla vaadittu määrä sovitelevyjä (nro 11) vaihteiston holkin ja
vetohihnapyörän väliin.
Tarkista käytön aikana säännöllisesti moottorin runkoon kiinnittävien
muttereiden ja pulttien kiristys.
CVT-vaihteiston vetohihnapyörän jousen esijännityksen tarkastus- ja
säätömenetelmät on esitetty korjausoppaassa.
Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään CTV-vaihteiston säätöä varten.
Tarkasta CVT-hihna. Hihna on vaihdettava, jos se on kulunut 3 mm
leveyssuunnassa ja jos siinä näkyy vaurioita kuten esim. punoksen
repeytyminen ja kerrosten irtautuminen, murtumat, katkaisut jne. Hihna
irrotetaan seuraavasti:
 Poista imuäänenvaimennin.
 Poista CVT-hihnan suoja.
 Irrota vetohihnapyörän levyt kääntämällä hieman ja puristamalla
liikkuva levy (6) ulos kiinteästä levystä (10).
 Ota CVT-hihna (4) esiin hihnapyörän urasta ripustamalla se liikkuvan
levyn (6) reunan yli. Kun irrotat vetohihnapyörän hihnaa, pidä liikkuva levy
maksimietäisyydellä kiinteästä levystä.
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 1. Liikkuva vetävä levy; 2. Kansi; 3. Tuki; 4. Hihna; 5. Kiinteä
 vetävä levy; 6. Liikkuva vetolevy; 7. Kytkin; 8. Vastapultti; 9. Mutteri; 10. Kiinteä
vetolevy; 11. Sovitelevyt; 12. Jousi

Kuva 25: CTV-vaihteiston säätö
Jos hihna on kulunut, myös vetohihnapyörä on säädettävä (katso yllä).
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Asenna CVT-hihna päinvastaisessa järjestyksessä. Pidä huoli, ettei
hihnan ulkopinnan tunniste ole kääntynyt väärin päin moottorikelkan
vasemmalta puolelta katsottuna. Tämä takaa hihnan maksimikäyttöiän.
Asenna suojakansi takaisin.

HUOMIO
Hihnan asentamiseen CVT-vaihteiston vetopyörälle ei saa käyttää
liikaa voimaa eikä työkaluja, sillä hihnan punos voi vaurioitua.
Hihnan voitelu:
 Poista CVT-hihna (4).
 Voitele epäkeskokytkimen työpinnat (7).
 Asenna hihna (4) takaisin.

HUOMIO
Voiteluaineita ei saa käyttää CVT-vaihteiston hihnapyöriin.
Vaihteiston huolto
Vaihteiston huoltoon kuuluu öljyn pinnantason tarkastus ja öljynvaihto.
Tarkista vaihteiston öljyn pinnantaso mittatikusta. Pinnantason tulee olla
viitemerkkien välillä.
Vaihda vaihteiston öljy seuraavasti:
 Avaa vaihteiston alaosassa oleva tyhjennyspultti ja valuta öljy pois.
 Ruuvaa pultti takaisin.
 Kierrä auki täyttöaukon huohotintulppa vaihteiston yläosasta ja lisää
vaihteistoon 250 ml puhdasta öljyä.
 Asenna tulppa takaisin.
Jos sähköisen nopeusmittarin ja vaihteiston kannen liitoskohdassa on
öljyvuoto, tarkista vaihteiston kannen ja anturin mutterin välissä olevan Orenkaan kunto ja myös tämän mutterin kiristysmomentti. Mutterin
maksimikiristysmomentti on 5 Nm.
4.90 Alustan huolto

Alustan huoltoon kuuluu määräaikaistarkastus, voitelu, telan kiristys ja
kohdistussäätö, takajousituksen säätö, kierreliitosten kiristys.
Takajousituksen tarkastus
Moottorikelkka
on
varustettu
yksittäisellä
takajousituksen
iskunvaimentimella (kuva 26).
Tarkasta takajousituksen osien ja komponenttien kunto.
Nosta moottorikelkan perää ja laita se tuen päälle niin, että telamatto on
irti maasta. Käännä telamatto käsin käynnistämättä moottoria ja tutki telan
kunto. Jos havaitset voimakasta kulumista, halkeamia, vaurioituneita telan
kiinnikkeitä tai jos niitä puuttuu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

56

VAROITUS

Moottorikelkkaa ei saa käyttää, jos telamatossa on murtumia,
merkkejä voimakkaasta kulumisesta tai muista vaurioista.
Telamaton kiristyksen tarkastus ja säätö
Huomautus: Telamaton kiristyksen säätö on tehtävä, kun kelkkaa on
ajettu lumipeitteellä 15–20 minuuttia.
Nosta moottorikelkan perää ja laita se tuen varaan. Mittaa telan välys
liukukiskojen pituuden keskeltä (kuva 26). Tämä välys on yhtä suuri kuin telan
kantavan pinnan sisäpinnan ja kiskoliuskan alareunan välinen vapaa väli.
Telamaton normaalin kiristyksen kohdalla tulee vapaan välin olla 40–50 mm
7,3 0,1 kg:n pystysuuntaisessa kuormituksessa, joka kohdistuu telan
kantavalle alueelle joka puolelta. Jos tela on liian löysällä, kuuluu onttoa ääntä
ja vetoakselin pyörän hammasrattaat voivat nousta telan korvakkeiden yli
äkillisessä kiihdytyksessä.

HUOMIO
Liian voimakas kiristys lisää tehohäviötä moottorikelkan alustassa
ja kuormitusta takajousituksen osissa.

40-50 mm

72 Nm

Kuva 26: Telamaton kiristyksen tarkastus
Telamaton kiristyksen säätö (kuva 27):
 Avaa takarullaohjainten kiinnityksen pultit (3).
 Avaa lukitusmutterit (2). Säädä telamaton kiristys kiristämällä tai
löysäämällä vastapultteja (1). Lukitse vastapultit lukitusmuttereilla säädön
jälkeen.
Älä kiristä pultteja (3), suorita telan kohdistus.
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Kuva 27: Telamaton kiristyksen säätö
1. Vastapultti
2. Vastapultin lukitusmutteri
3. Takarullaohjaimen kiristyspultti

Telan kohdistus
Muista, että telamaton kiristyksen säätö ja kohdistus ovat toisiinsa
liittyviä toimintoja. Kiristyksen säätö voi esimerkiksi johtaa telan
sivuttaispoikkeamaan. Ja päinvastoin kohdistus saattaa muuttaa telamaton
kiristystä. Tämän vuoksi molemmat toimenpiteet tulee tehdä
samanaikaisesti. Ennen telamaton kiristämistä ja kohdistuksen säätämistä
on hyvä levittää silikonivoiteluainetta telaston työpinnoille.
VAROITUS

Ennen kuin tarkistat, että kiskot ovat tasaisesti kummallakin
puolella, varmista, että telastossa ei ole vieraita esineitä, jotka voivat
irtautua moottorin käynnistyessä ja telan alkaessa pyöriä. Pysy poissa
liikkuvien osien läheltä telaston pyöriessä. Varo, etteivät vaatteesi
takerru telastoon. Varmista, että moottorikelkan läheisyydessä ei ole
ketään.
Käynnistä moottori, anna vähän kaasua, kunnes telamatto alkaa pyöriä
hitaasti. Telastoa ei saa pyörittää tässä tilassa pari minuuttia kauempaa.
Tarkista telan kohdistus liukukiskoihin nähden (kuva 28): välin h
kiskoliuskojen ja telan tappien välillä pitää olla sama molemmilla puolilla.

Kuva 28: Telan kohdistuksen tarkastus
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1. Telan tapit
2. Kiskoliuskat
3. Yhtä suuri väli kummallakin puolella

Jotta voit kohdistaa telan, sammuta moottori ensin. Ruuvaa
lukitusmutterit auki ja kiristä vastapultti telaston sillä puolella, jossa väli h
telan tappien ja kiskoliuskojen välillä on suurin (kuva 29).

h
Kuva 29: Telan kohdistus
1. Telan tapit
2. Kiskoliuskat

Kiristä
vastapulttien
lukitusmutterit.
Voitele
takaohjainrullien
kiinnityspulttien kierreosa voiteluaineella Fixator-10 Spec TU 2257-00843007840-2008 tai Loctite 620 tai RiteLok RT-20G ja kiristä pultit.
Käynnistä moottori uudelleen ja tarkista pienellä nopeudella telan
VAROITUS

Jos lukitusmuttereita tai kiinnityspultteja ei ole kiristetty
tarpeeksi, vastapultit voivat löystyä ja aiheuttaa asteittain etenevän
telan kiristyksen löystymisen. Joissakin olosuhteissa ja ajotiloissa
moottorikelkan tela voi irrota ohjainrullista ja lukkiutua kelkan rungon
ja rullien väliin.
kohdistus liukukiskoihin nähden.
Laske moottorikelkka maahan säädön jälkeen.
Jos et pysty säätämään telan kiristystä
jälleenmyyjään.

oikein,

ota

yhteys

Takajousituksen säätö
Takajousituksen asianmukainen säätö riippuu kuljetettavasta kuormasta,
kuljettajan painosta, ajotyylistä, nopeudesta ja reitin kunnosta. Yksilöllistä
säätöä varten on säädettävä takajouset ja rajoitinremmi (kuva 30). Koeajossa
tehdyt säädöt on tarkistettava vaihe vaiheelta. Vertailukelpoisten tulosten
saamiseksi eri ajoista kaikki koeajot on suoritettava samanlaisissa
olosuhteissa: reitin, lumipeitteen, nopeuden ja kuljettajan asennon on oltava
sama.
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1

2

Kuva 30: Takajousituksen säätö
1. Takajousen asianmukainen säätö takaa ajomukavuuden.
2. Rajoitinremmi määrittää moottorikelkan painon jakautumisen.

Takajouset säädetään niin, että moottorikelkan perä kuljettajan ja
matkustajan kanssa on 50–70 mm alempana kuormittamattomaan kelkkaan
verrattuna. Lisää tai vähennä jousen jännitystä kääntämällä jousen nokkaa.

HUOMIO
Käännä vasen nokka aina myötäpäivään ja oikeanpuoleinen nokka
vastapäivään. Molemmat nokat on asennettava samaan asentoon. Kun
olet säätänyt takajousen, palauta telan nimelliskiristys.
Rajoitinremmin tarkistamiseksi aja pienellä nopeudella ja kiihdytä kelkka
puristamalla kaasukahvaa nopeasti ja kokonaan alas. Kiinnitä huomio
moottorikelkan ohjattavuuteen nopeuden noustessa. Säädä rajoitinremmi
koeajotulosten perusteella. Rajoitinremmin välyksen pitää olla 12 mm
moottorikelkan seistessä.
Mitä pitempi rajoitinremmi, sitä suurempi paino kohdistuu telaan
vetovoiman lisääntyessä. Mitä lyhyempi rajoitinremmi, sitä vähemmän painoa
kohdistuu telaan ja sitä parempi on ohjattavuus.
Säädä rajoitinremmi puristamalla etujousia, avaa rajoitinremmin varren
itselukittuva mutteri, aseta pultti ja remmi sopivaan varren reikään ja kiristä
mutteri. Jos säätövoima on liian suuri (sukset ylikuormitettu), aseta pultti alaasentoon; jos sukset ovat viistossa, aseta pultti yläasentoon.

HUOMIO
Kun olet muuttanut rajoitinremmin asentoa, säädä telan kiristys.
Jousitusmatka on mahdollista säätää kuorman ja lumipeitteen
mukaan (kuva 31).
Parantaaksesi moottorikelkan ohjattavuutta syvässä lumessa voit
avata lukitusmutterin ja kiristää säätömutteria niin, että se koskettaa
kartiolautasjousia. Kierrä säätömutteria 3/4 kierrosta lisää. Kiristä
lukitusmutteri tiukkaan säädön jälkeen. Tee samat säädöt moottorikelkan
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kummallakin puolella.
Jos kelkkailet kovalla polanteella eri kuormituksella ja peräkärryllä,
avaa lukitusmutteri ja kiristä säätömutteria niin, että se koskettaa
kartiolautasjousia.
Kierrä säätömutteria 3 täyttä kierrosta lisää. Näin saadaan suurin
mahdollinen esikuormitus. Kiristä lukitusmutteri tiukkaan säädön jälkeen.
Tee samat säädöt moottorikelkan kummallakin puolella.

2

1

3

Kuva 31: Jousitusmatkan säätö
1. Säätömutteri
2. Lukitusmutteri
3. Kumivaimennin

On myös mahdollista säätää jousituksen joustonrajoittimet (kuva 31).
Jos kelkkailet syvässä lumessa, on suositeltavaa poistaa kumivaimentimet
(3).
Kompressoria asennettaessa on pulttien nro 1, 2, 4, 8 ja 9 kierreosiin
(kuvat 32, 33) levitetty tehtaalla anaerobista liimaa Fixator-10 Spec TU 2257008-43007840-2008*. Sellaisia pultteja ei saa kiristää. Kun sellaiset liitokset
löystyvät (ilmestyy rako), avaa pultti, puhdista pulttien ja akselien kierreosat
liimajäämistä. Ennen liitosten kiristämistä poista niistä rasva Loctite 7063 suihkeella ja pyyhi kuivalla rievulla. Levitä anaerobista liimaa Fixator -10
Spec TU 2257-008-43007840-2008* pultin kierreosan ensimmäisiin
kierteisiin nro 1, 2, 4, 8 ja 9 ja kiristä taulukossa 4 määritettyyn
kiristysmomenttiin.
1

1

3

3

4 5

5
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1

2 7

7

9

1

9

7 7 8 7 5

Kuva 32: Telasto
5

5

5

5

5

5

5

Kuva 33: Telaston pitkittäisleikkaus
Äänenvaimentimien muttereiden kiristysmomentti 43,15–54,92 Nm.

Määrä

Taulukko 4

Nro

Kuvaus

1

Pultti М10х30 DIN 933-88P

10

2

Pultti М6х12 DIN 933-88P

2

3

Mutteri М10 DIN 985-8P

4

4

Pultti М12х60 DIN 931-88P/
Ruuvi М12х30 ISO 738010P

2

Taulukko 4 (jatko)
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Kiristysmomentti
43,15–54,92 Nm
alkaen 7.84 Nm (0.8 kgf•m)
9.80 (1.0 kgf•m) asti
Kiristäessäsi muttereita nro 3
varmista, että pultin runko
pääsee pyörimään vapaasti.
Falkaen 78.45 Nm (8.0
kgf•m) 98.06 (10.0 kgf•m)
asti
alkaen 98.06 Nm (10.0
kgf•m) 122.58 (12.5 kgf•m)
asti

Määrä

Nro

Kuvaus

5

Mutteri М8 DIN 985-8P

18

6

Pultti М8х25 DIN 933-88P

1

7

Mutteri М6 DIN 985-8P
Pultti М10х30 DIN 933-88P
(S=14)

12

8
9

Pultti М8х20 DIN 933-88P

2
4

Kiristysmomentti
alkaen 30.4 Nm (3.1
kgf•m) 33 (3.4 kgf•m) asti
alkaen 19.61 Nm (2.0
kgf•m) 24.51 (2.5 kgf•m)
asti
osien tiiviiseen liitokseen
43,15–54,92 Nm
alkaen 21.57 Nm (2.2
kgf•m) 24.51 (2.5 kgf•m)
asti

*Voidaan käyttää Loctite Corporationin valmistamaa laakerikiinnitettä
Loctite 620 tai anaerobista liimaa ANAKROL-101 Spec TU 2242-00150686066-2003 tai CHEMENCEn valmistamaa täyttävää kiinnitettä RiteLok
RT-20G.
Jousituksen säätösuositukset
Taulukko 5
Jousituksen vianetsintä

Ratkaisu

Etujousitus heittää
puolelta toiselle

Tarkasta suksien kohdistus.
Aseta rajoitinremmin varren pultti
asentoon.
Vähennä takajousien esijännitystä.

Takajousitus
on
liian jäykkä
Takajousitus pohjaa liian
helposti
Takajousituksen
etupää puskee
usein
Telasto pyörii liikaa
moottorikelkan lähtiessä
liikkeelle

Vähennä takajousien esijännitystä.

ala-

Lisää takajousien esijännitystä.
Aseta rajoitinremmin
asentoon.

varren

pultti

ala-

Aseta rajoitinremmin
asentoon.

varren

pultti

ala-
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4.10 Ohjausvivuston huolto

Ohjausvivuston huoltoon kuuluu oikea-aikainen voitelu, kierreliitosten
kiristys ja säätö.
Tarkasta säännöllisesti jarrujärjestelmän osien kunto ja kulumisen
määrä. Kun vapautat jarrukahvan, jarrupalojen ja levyn väliin jää välys, ja kun
puristat kahvaa, se ei saa iskeytyä ohjaustangon kädensijaan.
Suksen kohdistus säädetään muuttamalla ohjaustangon pituutta
seuraavasti:
 Aseta ohjaustanko suoraan eteenpäin.
 löysää molempien ohjaustankojen lukkomuttereita
 Pyörittämällä ohjaustankoa saat etäisyyden X suoraan eteenpäin asennossa (kuva 34) suksien etupäiden välissä, mikä on 10 mm suurempi
kuin etäisyys Y suksien takapäiden välissä (X - Y = 10 mm).
 Kiristä ohjaustangon lukkomutterit.

HUOMIO
Älä yritä säätää suksen suoraan eteenpäin -asentoa pyörittämällä
ohjaustangon tuppeja.
Älä pidennä ohjaustankoa jättämällä tuppien kierreosaa näkyviin
yli 20 mm.

Y

X

Kuva 34: Suksien kohdistus
Ohjaustangon laakerien voitelu:
 Avaa lukkomutterit ja poista ohjausakselin kiinnityslevyt.
 Irrota ylälaakerit, laita voiteluainetta ylä- ja alalaakereiden sisäuriin.
 Asenna irrotetut osat takaisin.
Irrota kaasuvaijerin pää. Kaada kaapeliin MK-8-öljyä. Säätö on tehtävä
voitelun jälkeen:
 kun kaasukahva vapautetaan, kaasuläppä sulkeutuu ja kun se on
täysin auki, kaasukahva ei saa iskeä ohjaustankojen kädensijoihin. Säädä
vaijerin kireys ohjausholkilla ja kiinnitä holkki mutterilla säädön jälkeen.
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4.11 Hydraulijarrujärjestelmän huolto

Tarkista jarrupalat säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. Jos
jarrupalojen paksuus on alle 1 mm, ota yhteyttä jälleenmyyjään niiden vaihtoa
varten.
Jos jarruneste tai hydraulijarrun osia pitää vaihtaa niiden vaurioitumisen
tai jarrunesteen vuodon johdosta, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Jarrunesteen vaihtovälit:
 Jarruneste – kahden vuoden välein
 Jarruletku – neljän vuoden välein
Hydraulijarrujärjestelmän ilmaus
Hydraulijarrujärjestelmässä ei saa olla ilmaa.
Hydraulijärjestelmä ilmataan seuraavasti:
1. Poista pääsylinterin säiliön kansi.
2. Täytä säiliö jarrunesteellä, laita kappale joustavaa putkea jarrusatulan
ilmausnipan päälle (nro 1, kuva 35) ja ohjaa toinen pää jarrunestesäiliöön.
1

Kuva 35: Jarrusatula
1. Ilmausnippa

3. Kierrä ilmausnippa puoleksi auki.
4. Ilmaa hydraulijarrujärjestelmä puristamalla jarrukahvaa ja lisäämällä
jarrunestettä säiliöön, kunnes neste lakkaa valumasta. Nestejarrusäiliöön
upotetusta putkesta tulee ulos ilmakuplia. Jos ilmakuplia ei ilmaannu
jarrukahvan toistuvasta puristamisesta huolimatta, se on merkki siitä, että
järjestelmässä ei ole ilmaa.
5. Pidä jarrukahvaa puristettuna, ruuvaa ilmausnippa kiinni ja laita
suojus sen päälle.
6. Täytä säiliö vaadittuun tasoon asti ja asenna säiliön kansi takaisin.
4.12 Sähköjärjestelmän huolto

Moottorikelkka on varustettu sähköisellä ohjausyksiköllä (ECU) ja
sähköisellä kaasuläpällä. Jos käytön aikana tapahtuu ECU:n toimintahäiriö,
merkkivalo 16 Moottorin toimintahäiriö (kuva 8) syttyy palamaan
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mittaristossa. Ota yhteys jälleenmyyjään tällaisen toimintahäiriön sattuessa.
Vilkkukoodijärjestelmän avulla on mahdollista suorittaa itsediagnoosi.
Kun moottori käy tyhjäkäynnillä, akku latautuu, vaikka akun
latausmittari on päällä (nro 19, kuva 8).
Jos jäähdytysnesteen alhaisen tason osoitin vilkkuu (nro 18, kuva 8)
mittaristossa ajon aikana, se ei merkitse jäähdytysnesteen puutetta
paisuntasäiliössä.
Sytytystulppien huolto
Poista lika sylinterinkansien sytytystulppahylsyistä ja irrota tulpat.
Tarkista huolellisesti, onko eristimessä halkeamia tai tulpissa hiilikarstaa.
Tarkasta myös elektrodien kunto ja niiden välinen välys. Sytytytulpat täytyy
vaihtaa, jos niissä ilmenee mekaanisia vaurioita tai jos elektrodit ovat palaneet.
Ruskea sakka eristimen kärjessä tarkoittaa, että tulppa toimii oikein eikä
sitä tarvitse puhdistaa. Runsas musta palamiskarsta eristimessä ja
sytytystulpan kuoren sisällä merkitsee, että moottori käy rikkaalla seoksella.
Valkoinen tai vaaleanharmaa väri eristimen kärjessä, halkeamat eristimessä ja
tulpan elektrodien palaminen merkitsevät, että sytytystulppa on ylikuumentunut
laihalla seoksella käynnin johdosta tai sytytysennakon kulman muuttamisen ja
moottorin riittämättömän tiukkuuden johdosta. Tällaisissa tapauksissa ota yhteys
valtuutettuun jälleenmyyjään.
Muista,
että
pitkäaikaiset
tyhjäkäynnit
aiheuttavat
tulpan
karbonoitumista, mikä voi olla harhaanjohtavaa tulpan kuntoa
tarkastettaessa. Kun moottori on käynyt pitkään tyhjäkäynnillä, sytytystulppa
voi puhdistua itsestään siten, että moottori kuristetaan keskimääräiseen
nopeuteen 3–5 sekunnin sisällä.
Puhdista karstainen tulppa 5–8 mikronin hiekkapaperilla, pese se
bensiinillä ja kuivaa.
Elektrodien välisen välyksen pitää olla 0,7 mm, välyksen arvoa ei voi
säätää.
Sytytystulppien kiristysmomentin pitää olla 25–29 Nm sylinterinkansiin
asentamista varten.
Varokkeiden, kytkinten ja avainkytkinten huolto
Releen, varokkeiden ja kytkinten huoltoon kuuluu tarkastaa
säännöllisesti niiden kiinnitys ja kosketus liitäntäkohtiin. Jos esiintyy sisäisiä
vikoja, vaihda kuluneet sähköosat uusiin.
Silloin kun on tarpeellista ottaa rele- ja varokerasia irti tukikiinnikkeestä,
rasian kansi on irrotettava uraruuvitaltalla (nro 2) ja suoristettava
kiinnikekorvat (kuva 36), jotka pitävät rasian istukoissa molemmin puolin.
Irrota rele- ja varokerasia vetämällä se ylös.
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suorista

suorista

Kuva 36: Rele- ja varokerasian irrottaminen
Suorista kiinnikekorva laakapihdeillä ennen kuin asennat rasian
takaisin. Asenna rasia sitten takaisin kiinnikkeeseen (rasian ohjainten avulla)
istukoiden kanssa, jotka on lukittava kiinnikekorviin.
Akun huolto
Akku sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Jos akku on huollettava,
irrota virta-avain kytkimestä. Nosta kuljettajan istuin. Irrota akun negatiivinen
(musta) johto ensin ja sen jälkeen positiivinen (punainen). Irrota akku. Pyyhi
akkukotelo soodavesiliuoksella.
Jos akun navoissa näkyy jälkiä hapettumisesta, puhdista ne harjalla.
Puhdistamisen jälkeen asenna akku takaisin päinvastaisessa järjestyksessä
ja levitä sille ohut kerros rasvaa. Pidä akku puhtaana!

HUOMIO
Sähkövuodon ja itsepurkauksen välttämiseksi silloin, kun akkua ei
ole käytetty yli kuukauteen, ota se irti moottorikelkasta ja varastoi se
hyvin tuuletetussa ja pimeässä paikassa. Akun suositeltu
varastointilämpötila on +5...+20 °C ja ilmankosteus maks. 80 %. Jos akku
on varastoitu alle nollan lämpötilassa, on suositeltavaa pitää sitä neljä
tuntia +20 °C:ssa.
Jos akkujännite on alle 12,4 V, akku kannattaa ladata (latausvirta 4,5 A,
latausaika 5–10 tuntia). Jos latauksen aikana ei ole virtaa (tai se on alle 1 A)
tai jos akkujännite on alle 12 volttia latauksen jälkeen, akku on vaihdettava.
Sähköjohdotuksen huolto
Sähköjohdotuksen huoltoon kuuluu säännöllinen silmämääräinen
tarkastus. Tarkasta johdon eristys ja eliminoi mahdollisten vaurioiden syyt
(hankaus teräviä reunoja vasten, liian suuri välys jne.). Laita eristysnauhaa
johtojen ympäri paikkoihin, joissa eristys on vahingoittunut vaikka vain
vähänkin. Vältä erityisesti öljyn ja bensiinin pääsemistä johtojen pinnoille,
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koska ne voivat vahingoittaa eristystä ja siten lyhentää johtojen käyttöikää.
Tarkasta myös napaliitäntöjen kunto.
Kiinnitä erityistä huomiota korkeajännitejohtojen puhtauteen ja kuntoon.
Ruuvaa sytytystulpan kärjet lujasti korkeajännitejohtoihin.
Polttimoiden vaihto
Ajovalon palaneen polttimon vaihto:
 Nosta kuomu ja irrota riviliitin ajovalosta.
 Poista kumisuojus ja työnnä polttimon johdon lukitus ylös.
 Irrota palanut polttimo ajovalosta ja asenna uusi tilalle.
 Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMIO

Älä koske halogeenilamppuun paljain sormin, sillä se voi johtaa
lampun käyttöiän lyhenemiseen. Jos kuitenkin kosket lamppuun
sormillasi ja siihen jää öljyjäämiä, puhdista se alkoholiin kostutetulla
pyyhkeellä.
Ajovalon säätö
Ajovalon säätö (kuva 37):
 Aseta kelkka tasaiselle pinnalle; kuormita kelkka – yksi kuljettaja tai
vastaava paino.
 Asenna mittauskangas kohtisuoraan moottorikelkan pituusakseliin
nähden 3,8 metrin etäisyydelle kelkasta (etäisyys ajovalon keskipisteestä
mittauskankaaseen).

Valokeilan keskipiste
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Ajovalon keskipiste

Pituus

Kuva 37: Ajovalon säätö
 Piirrä kankaalle pystysuora viiva O, joka on ajovalon keskipiste, ja
vaakasuora viiva 1 korkeudella H (etäisyys ajovalon keskipisteestä lattiaan)
niin, että viiva kulkee pystysuoran viivan poikki.
 Piirrä samansuuntainen viiva nro kaksi 25 cm viivan 1 alapuolelle.
 Avaa kuomu, irrota neljä kumilukkoa ja poista ilmanottoaukon suoja,
jotta pääset käsiksi ajovalojen säätöruuveihin.
 Kytke kaukovalo päälle.
 Säädä valokeila säätöruuveilla: kohdistus on oikea, kun valopisteen
pystyakseli kankaalla osuu viivaan O ja valopisteen vaakasuora viiva osuu
viivaan 2.

69

5 SUOJAUS JA VARASTOINTI
Moottorikelkka varastoidaan pitkäaikaisesti käyttökauden jälkeen tai jos
sillä jostain syystä ei ole ajeta kahteen kuukauteen tai sen yli. Aloita kelkan
varastointivalmistelut viimeistään 10 päivää sen jälkeen kun se on otettu pois
käytöstä.
Kelkan suojauksen varmistamiseksi se tulee pitää suojassa suoralta
auringonvalolta kuivassa, hyvin tuuletetussa ja lämmittämättömässä tilassa
50–70 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.
Ennen kelkan varastoimista puhdista se lumesta ja polttoainevuodoista
ja pese se lämpimällä (40–80 °C) vedellä. Älä käytä maalipintojen ja
muoviosien puhdistukseen bensiiniä, petrolia tai natriumia, sillä ne voivat
vahingoittaa maalikerrosta ja muoviosat voivat tummua. Käytä istuimen
pehmustuksen puhdistamiseen neutraalia saippualiuosta. Varo, ettei
puhdistusaine pääse kosketuksiin sähkölaitteiden ja kaasuttimien kanssa
puhdistuksen aikana.
Tarkasta moottorikelkan tekninen kunto ja suorita määräaikaishuolto.
Pese vaihteisto ja lisää tuoretta öljyä vaadittuun tasoon asti.
Kytke akku irti ja poista se moottorikelkasta (irrota musta johto ensin).
Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään akun huoltoa varten ennen sen
varastointia.
Levitä ohut kerros suojausöljyä K-17 (GOST 10877-76) tai NG-203А tai
NG-203B (spec TU 38.101.1331) tai Mobil avonaisiin saranapisteisiin,
kierrepintoihin, kitkaliitosten pintoihin, jousiin, hitsiliitoksiin, putkien
hitsauskohtiin, ulkoisiin maalaamattomiin osiin ja sellaisiin osiin, jossa on
galvaaninen pinnoite.
Palauta metallipintojen vahingoittunut maalipinnoite entiselleen
sivelemellä emalia ML-152 (GOST 18099-78) tai ML-197 (GOST 23640-79).
Puhdista sähköjohdot ja pyyhi ne kuivaksi. Sähköjohtojen kuluneet päät
pitää eristää.
Tarkista, että moottorikelkan työkalut ovat kaikki tallella, ja kääri ne
öljyyn kastetulla paperilla.
Vapauta telan kiristystä niin paljon kuin sen kiristysmekanismi antaa
myöten.
Asenna ajoneuvo tukevalle tuelle.
Varastoi moottorikelkka asianmukaisesti peitettynä.
Kun valmistelet kelkkaa käyttöön varastoinnin jälkeen, poista
suojausrasva, suorita huolto ja toimi kuten on kuvattu tämän käyttöohjeen
kohdassa Päivittäinen huolto.
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6 VIANETSINTÄ
Moottorikelkan käytön aikana voi ilmaantua vikoja, jotka johtuvat osien
kulumisesta, vääristä säädöistä tai epäasianmukaisesta huollosta. Noudata
perussääntöä – korjaa jokainen toimintahäiriö heti havaitsemisen jälkeen
uusien toimintahäiriöiden estämiseksi. Vikojen syyt ja ratkaisut on esitetty
taulukossa 6. Jos et pysty korjaamaan toimintahäiriötä itse, ota yhteys
valtuutettuun jälleenmyyjään.
Taulukko 6
ONGELMAN KUVAUS:

Moottori ei käynnisty, vaikka
moottorin kampiakseli pyörii.

Mahdollinen syy
Ratkaisu
1 Virtalukko tai moottorin Kytke sytytys päälle, vedä moottorin
hätäpysäytyskytkin
on sammutuskytkintä ja lukitse käynnistysnarun
OFF-asennossa
tulppa sammutuskytkimeen.
Kiinnitysnarun tulppa ei ole
lukittunut
moottorin
sammutuskytkimeen.
2 Moottori ei saa
Tarkasta säiliössä olevan polttoaineen pinnantaso
polttoainetta (sytytystulppa ja polttoainesäiliön huohotinputken puhtaus.
kuiva irrotettaessa)
Tarkasta polttoainesuodattimen kunto ja vaihda
tarvittaessa. Tarkasta polttoainejohtojen ja niiden
liitäntöjen kunto. Tarkasta polttoainepumpun
moitteeton toiminta.
3 Sytytystulppien tai
Tarkista sytytystulppien asianmukainen toiminta.
sytytysjärjestelmän
Irrota sitä varten tulpat ja kiinnitä sytytystulpan
toimintahäiriö (ei kipinää) hattuihin. Kytke sytytys päälle ja tarkista, että
moottorin hätäsammutuskytkin on päälläasennossa (vedetty ylös) ja käynnistysnarun
tulppa lukittunut sammutuskytkimeen. Käynnistä
moottorin
kampiakseli
manuaalisella
käynnistimellä
sytytystulpat
maadoitettuna
moottoriin etäällä sytytystulpan aukosta. Jos
sytytysjärjestelmä ja sytytystulpat toimivat
kunnolla, kipinöitä pitäisi näkyä.
Jos kipinöitä ei ilmesty, vaihda sytytystulpat uusiin
ja tee tarkastus uudelleen. Jos kipinöitä näkyy,
ongelma on sytytystulpissa. Jos ongelma jatkuu,
sytytysjärjestelmän vika on korjattava.
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Taulukko 6 (jatko)
ONGELMAN KUVAUS
Mahdollinen syy

Huono käynnistys
Ratkaisu

1
Palamiskarstaa
Poista palamiskarstat tulpista.
sytytystulpissa
Moottori kiihtyy huonosti, moottori
ONGELMAN KUVAUS
ei saavuta täyttä tehoa
Mahdollinen syy
Ratkaisu
1 Sytytystulpat ovat joko
Poista palamiskarstat tulpista. Tarkista
likaisia tai viallisia.
sytytystulppien asianmukainen toiminta ja
vaihda tulpat tarvittaessa.
2 Moottori ei saa polttoainetta Sama kuin kohta 2 kappaleessa Moottori
ei käynnisty, vaikka moottorin kampiakseli
pyörii.
3 Moottori ylikuumentunut
Tarkasta jäähdytysjärjestelmässä olevan
jäähdytysnesteen
pinnantaso
ja
paisuntasäiliön kannen venttiilin moitteeton
toiminta. Varmista, että järjestelmässä ei ole
ilmalukkoja.
Tarkasta
putkiston
ja
jäähdyttimien eheys ja jäähdytysvaipan
likaantuminen.
Tarkasta
jäähdytysjärjestelmän
tuulettimen
moitteeton toiminta.
ONGELMAN KUVAUS:
Mahdollinen syy
1 Sytytystulpat ovat joko
likaisia tai viallisia.
2 Moottori ylikuumentunut

ONGELMAN KUVAUS:
Mahdollinen syy
1 Sytytystulpat ovat joko likaisia
tai viallisia.

Moottori vastasytyttää jatkuvasti
Ratkaisu
Sama kuin kohta 1 ongelmassa Moottori
kiihtyy huonosti, moottori ei saavuta täyttä
tehoa.
Sama kuin kohta 3 ongelmassa Moottori
kiihtyy huonosti, moottori ei saavuta täyttä
tehoa.
Moottori katkoo
Ratkaisu
Sama kuin kohta 1 ongelmassa Moottori
kiihtyy huonosti, moottori ei saavuta täyttä
tehoa.

Taulukko 6 (jatko)
ONGELMAN KUVAUS:
Mahdollinen syy
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Moottori katkoo
Ratkaisu

2 Huono kontakti
Kiristä muuntajan korkeajännitejohtojen
korkeajännitejohtojen ja
tulpat rajoittimeen asti.
sytytystulpan hattujen liitännän
välillä
3 Polttoaineessa vettä
Vaihda polttoaine.
ONGELMAN KUVAUS

Lisääntynyt polttoaineen virtaus

Mahdollinen syy
2 Polttoainevuoto
polttoaineen
syöttöjärjestelmässä
ONGELMAN KUVAUS
Mahdollinen syy

Ratkaisu
Suorita vianetsintä.

Moottorikelkka
ei
maksiminopeutta
Ratkaisu

1 Kulunut CVT-hihna

Vaihda hihna.

2 CVT-vaihteiston
hihnapyörät ja hihna ovat
öljyisiä
3 Väärä CVT-vaihteiston
säätö
4 Väärä telaston säätö

Puhdista hihnapyörät ja hihna.

5 Moottorivika
6 Väärä jarrumekanismin
säätö
ONGELMAN KUVAUS
Mahdollinen syy
1 Jarrupalat ja jarrulevy
öljyisiä
2 Väärä jarrumekanismin
säätö

saavuta

Säädä CVT.
Suorita telan kiristyksen säätö ja telan
kohdistus.
Sama kuin kohdissa 1, 2 ja 3 Moottori
kiihtyy huonosti, moottorissa ei ole tehoa.
Säädä
jarruvaijeri,
palauta
vähimmäisetäisyys palojen ja levyn välille.
Virheellinen jarrutus – jarru ei vedä
Ratkaisu
Puhdista jarrupalat ja -levy bensiinillä.
Sama kuin kohdassa 6 Moottorikelkka ei
saavuta maksiminopeutta
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Taulukko 6 (jatko)

ONGELMAN KUVAUS:
Mahdollinen syy
Kaasuvaijerin kotelo jumissa, ei
voitelua tai kaapelin sydän
katkennut
ONGELMAN KUVAUS:
Mahdollinen syy
Polttimo palanut, vialliset johdot
tai kytkin, huono kontakti lampun
pidikkeessä

Kaasukahvoja on vaikea liikuttaa
eivätkä ne palaa alkuperäiseen
asentoon
Ratkaisu
Vaihda joko vahingoittunut kaapeli tai
kotelo. Voitele kaapeli.
Ei hehkujännitettä ajovaloissa,
takavaloissa eikä nopeusmittarin
taustavalossa
Ratkaisu
Vaihda vialliset osat, palauta kontakti
ennalleen lampun pidikkeessä.

Hyväksytty painettavaksi 30.5.2017
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TAYGA Patrul 800 SWT -moottorikelkka

A1 – jännitteensäädin
A2 – ohjausyksikkö
A3 – kallistusanturi
A4 – nopeusmittarin signaalinmuunnin
BV1 – mittaristo
EK1 – kaasukahvan lämmitin
EK2, EK3 – ohjaustangon kädensijojen lämmitin
EK4, EK5 – matkustajan kädensijojen lämmitin
E1 – takavalot
E-2 – ajovalot
E-3 – ajovalot
F1, F2 – sytytystulppa
FU8 – varoke FN 7,5 A
FU5, FU6 – varoke FN 10 A
Varoke FN 15 A
FU1, FU2 – varoke FN 20A
FU10 – varoke FN 30A
G1 – generaattori
GB1 – akku 12 V 45 Ah
HA1 – peruutushälytys
Rele 303-1A-C-R1
K4, K6 – rele 301-1C-D-R1
KF 1 – rele- ja varokerasia
M1 – käynnistin
M2 – jäähdyttimen puhallin
S1 – vasen ohjaustanko
S2 – virtalukko
S3 – oikea ohjaustanko
S4 – moottorin sammutuskytkin ja naru
S5 – kytkin
S6 – jarruvalokytkin
S7 – peruutuksen hälytyspainike
SL1 – pakokaasun lämpötilapaine/lämpöanturi
SL2 – kampikammion asentoanturi
SL3 – kaasukahvan asentoanturi
SL4 – jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
SL5, SL6 – happianturi
SL7 – tyhjäkäyntianturi
SL8 – tuulettimen termostaattikytkin
SL9 – nopeusanturi
SL10 – lämpötila-anturi
SL11 – polttoainepumppu ja pinnankorkeusmittari
SL12 - öljynpaineanturi
SP1, SP2 – suutin
T1, T2 – sytytyskela

76

