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Maahantuoja: 
ISOJOEN KONEHALLI OY 

Keskustie 26,  61850 Kauhajoki As,  Suomi 
Tel. +358 - 20 1323 232,  Fax +358 - 20 1323 388 

www.ikh.fi 

HUOMIO!  Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata 
kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 
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Onnittelumme tämän laadukkaan tuotteen valinnasta! Toivomme ostamasi laitteen olevan suureksi 
avuksi työssäsi. Muista lukea käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksesi turvallisen 
käytön. Epäselvissä tilanteissa tai ongelmien ilmetessä ota yhteys jälleenmyyjään tai 
maahantuojaan. Toivotamme Sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen kanssa! 
 
TEKNISET TIEDOT  
 
 XK65 XK90 
Moottorityyppi 4-tahti, OHV, ilmajäähdytteinen 
Sytytys elektroninen 
Polttoaine  lyijytön bensiini 
Iskutilavuus   196 cm3 270 cm3 
Isku x poraus (mm) 54 x 68 58 x 77 
Puristussuhde 8,5:1 8,2:1 
Suurin teho  4,8 kW/ 6,5 hv 6,6 kW/ 9 hv 
Polttoaineen kulutus 310 g/kWh 390 g/kWh 
Polttoainesäiliö 3,6 L 6 L 
Öljytilavuus 0,6 L 1,1 L 
Mitat (mm) 425x380x390 490x455x505 
Paino 17kg (15.5kg) 26kg (24kg) 

 
TURVAOHJEET  
 
 

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa 
 
 
 

  Huomio! Vaara! 
 
 
Seuraavia turvaohjeita on noudatettava aina laitetta käytettäessä: 
 
1. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen 

tilanteen tai johtaa laitteiden vaurioitumiseen 
2. Moottorin pakokaasut ovat erittäin myrkyllisiä hengitettynä! Älä koskaan käytä laitetta 

suljetuissa tiloissa. Varmista riittävä ilmanvaihto. 
3. Suojaa kuulosi ollessasi polttomoottorin välittömässä läheisyydessä. Laitteesta aiheutuva melu 

saattaa ylittää 85 dB (A). 
4. Polttoaine on herkästi syttyvää ja räjähdysherkkää. Sammuta moottori aina tankkauksen ja 

öljyntäytön ajaksi. Mikäli polttoainetta tai voiteluöljyä pääsee valumaan moottorin päälle, 
puhdista moottori huolellisesti. Älä koskaan tupakoi laitteen läheisyydessä varsinkaan 
tankkauksen tai öljyntäytön aikana. 

5. Moottori kuumenee käytössä. Älä koske moottorin kuumiin osiin käytön aikana tai heti käytön 
jälkeen. Anna koneen jäähtyä ennen varastointia tai huoltoa. 

6. Älä siirrä laitetta sen käydessä tai moottorin ollessa kuuma. 
7. Sammuta moottori aina ennen huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta. 
8. Käytä laitetta tasaisella alustalla ja suojassa kosteudelta. 
9. Älä käytä laitetta mikäli sitä ei ole säädetty tai koottu oikein. Älä myöskään käytä laitetta, 

mikäli sen rakenne on vaurioitunut tai muuten puutteellinen. 
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10. Älä käytä tai säilytä moottoria mikäli lähettyvillä on herkästi syttyviä, räjähdysherkkiä tai muita 
vaarallisia aineita. 

11. Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai altista sitä sään vaikutuksille (lumi, sade jne.). 
12. Älä anna laitteen käyttöön perehtymättömän henkilön tai lasten käyttää laitetta. Pidä lapset ja 

eläimet etäällä laitteesta. 
13. Pidä vähintään 3m etäisyys rakennuksista tai toisista laitteista. 
14. Älä muuta laitteen rakennetta mitenkään. Rakenteen muuttaminen alkuperäisestä poikkeavaksi 

voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen ja johtaa loukkaantumiseen. 
15. Älä käytä laitetta väsyneenä, päihtyneenä tai sairaana ollessa. 
 
ENNEN KÄYTTÖÄ  
 
Moottorit toimitetaan voiteluaineettomina. Voiteluöljy on lisättävä ennen käyttöönottoa. 
 
Voiteluaineen valinnassa on otettava huomioon 
käyttöympäristön lämpötila. Valitse käytettävän voiteluöljyn 
SAE-viskositeetti viereisen taulukon mukaisesti. 
 
Varmista, että laitteen kaikki ruuvit ja liitokset ovat huolellisesti 
kiristetty. Tarkista tulpan kärkiväli (ks. HUOLTO).  
 
Ennen käynnistämistä 
Ennen moottorin käynnistämistä, tarkista ainakin seuraavat asiat: 
 
VOITELUÖLJYN MÄÄRÄ: 
− Aseta laite tasaiselle maalle niin, että se on 

vaakasuorassa. 
− Irrota öljytikku kiertämällä sitä vastapäivään. 

Tarkista, että öljyn määrä on öljytikkuun 
merkittyjen viivojen välissä. Lisää öljyä 
tarvittaessa. Älä kuitenkaan täytä säiliötä yli sen 
kapasiteetin. 

− Käytä vain suositeltuja öljylaatuja (ks. yllä oleva 
taulukko). 

 
 
POLTTOAINEEN MÄÄRÄ: 
− Avaa polttoainetankin korkki ja tarkista 

täyttöaukosta polttoaineen määrä. 
− Mikäli polttoaineen määrä on vähäinen, lisää 

bensiiniä aina tankissa olevaan punaiseen 
täyttörajaan asti. 

− Käytä polttoaineena ainoastaan lyijytöntä bensiiniä.  
− Mikäli moottori on ollut pitkään käyttämättömänä, 

bensiini saattaa olla vanhentunutta. Tällöin säiliö 
on tyhjennettävä ja vanhentunut bensiini korvattava 
uudella. 
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ILMANSUODATIN: 
− Tarkasta, että ilmansuodattimen kotelo ja 

suodatinelementit ovat puhtaat ja pölyttömät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÄYTTÖ  
 
Käynnistäminen 
 
1. Käännä pysäytyskytkin ”ON”-asentoon . 
2. Käännä kaasuvipu täysin auki (asento ”ON”)  

ja käännä rikastinvipu ”CHOKE”- 
asentoon. 

3. Vedä käynnistinnarua ulos, kunnes tunnet 
vastuksen. Käynnistä moottori 
nykäisemällä muutama kerta voimakkaasti 
ja tasaisesti. 

4. Moottorin käynnistyttyä, anna rikastimen 
olla hetken aikaa rikastusasennossa.  

5. Käännä rikastin käyntiasentoon ”RUN” ja 
säädä kaasuvivusta moottori halutulle 
käyntinopeudelle. 

 
 
 
 

Huom: Vedä käynnistinnarua aina suoraan ulospäin. Mikäli naru pääsee hankautumaan sitä ulos 
vedettäessä, kuluu se nopeasti poikki. Pidä aina kahvasta kiinni, kun naru kelautuu takaisin. Älä 
koskaan päästä narua kelautumaan vapaasti paikalleen ulosvedetystä asennosta. Tämä voi aiheuttaa 
narun katkeamisen ja käynnistinjärjestelmä saattaa vahingoittua. 

 
 
Sammuttaminen 
1. Aina ennen moottorin sammuttamista poista kuorma perästä ja anna moottorin käydä 

joutokäyntiä 2-3 minuuttia. Moottoria ei saa pysäyttää kuormitettuna! 
2. Pysäytä moottori kääntämällä pysäytyskytkin  ”OFF” -asentoon. 
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HUOLTO  
 

Huom: Sammuta laite ja anna sen jäähtyä aina ennen huollon aloittamista. 
Säännöllinen huolto pidentää laitteen käyttöikää ja parantaa sen käyttövarmuutta. 
 

Päivittäinen huolto 
Puhdista pöly ja lika käytön jälkeen. Älä käytä puhdistamiseen syttyviä tai syövyttäviä aineita. 
Tarkista säännöllisesti seuraavat: 
− Voiteluöljyn määrä 
− Sytytystulppa: puhdista ja vaihda tarvittaessa uuteen  
− Polttoainetankin sakkasihti  
− Polttoaineletkut: vaihdata tarvittaessa 
− Ilmansuodatin sekä ilmansuodattimen kotelo: puhdista tarvittaessa 
 

Huom.! Vaihda suodatin uuteen, mikäli se on kulunut tai vaurioitunut tai sitä ei enää 
pysty puhdistamaan tarpeeksi hyvin. 

 
25:n käyttötunnin jälkeen 
− Vaihda voiteluöljyt. Anna moottorin ensin 

lämmetä. Sammuta moottori, avaa pohjaproppu 
ja valuta vanha öljy pois. Kiinnitä pohjaproppu 
ja lisää uusi öljy.  

− Tarkista tulpan kunto. Irrota tulppa, puhdista se 
varovasti noesta ja säädä kärkiväli välille 0,6-
0,7mm. Kiristysmomentti 12 – 15 Nm. Älä 
kiristä liikaa! 

− Puhdista moottorin jäähdytyslaitteisto ja 
tuuletin liasta 

− Tarkasta, että moottorin kaikki 
kiinnityselementit (pultit ja mutterit) ovat 
kiinni. 

 
Aina 100 käyttötunnin jälkeen tai vähintään kerran vuodessa 
− Vaihda voiteluöljyt 
 
VIANETSINTÄ  
 
Ongelma Syy Ratkaisu 

Virheellinen menettely Noudata käyttöohjeita 
Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huoltoliikkeessä 
Nokea sytytystulpassa Puhdista ja tarkasta sytytystulppa 

Moottori ei käynnisty tai 
sammuu jatkuvasti 

Polttoainesuodatin tukossa Puhdista tai vaihda suodatin 
Väärä rikastinvivun asento Käytä ”RUN” -asentoa 
Likainen ilmanpuhdistin Puhdista tai vaihda suodatin 

Moottori käy, mutta on 
tehoton 

Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huoltoliikkeessä 
Moottori pätkii Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huoltoliikkeessä 
Moottori käy 
epäsäännöllisesti 

Väärä sytytystulpan kärkiväli tai 
likainen sytytystulppa 

Tarkista tai vaihda sytytystulppa 

Moottori savuttaa Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huoltoliikkeessä 
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SÄILYTYS  
 

Huom: On tärkeää huoltaa laite ennen varastointia, jotta se säilyy käyttökunnossa! 
 

Ennen säilytystä 
Huolla laite seuraavia ohjeita noudattaen aina ennen talvivarastointia tai muuta pitkäaikaista 
varastointia: 
− Puhdista laitteen ulkopuoli liasta. 
− Tyhjennä polttoainesäiliö. 
− Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä, kunnes moottori pysähtyy. Tällöin kaikki 

moottorissa ja kaasuttimessa oleva polttoaine on palanut pois.  
− Anna moottorin jäähtyä noin puoli tuntia. 
− Varmista, että kaasutin on tyhjentynyt polttoaineesta avaamalla kaasuttimen pohjassa oleva 

tyhjennysproppu. Kiinnitä tämän jälkeen proppu takaisin paikoilleen. 
− Irrota sytytystulppa. 
− Kaada tulpan aukosta noin 1 teelusikallinen moottoriöljyä moottoriin. 
− Vedä käynnistysnarusta hitaasti muutaman kerran, jotta öljy leviää moottoriin. 
− Asenna sytytystulppa takaisin paikalleen. 
− Varastoi laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan vaakasuoraan asentoon. 

 
Säilytyksen jälkeen 
Toimenpiteet säilytyksen jälkeen: 
− Irrota sytytystulppa. 
− Vedä käynnistysnarusta voimakkaasti muutaman kerran, jolloin ylimääräinen öljy poistuu 

moottorista. 
− Tarkista sytytystulpan kunto. Asenna tulppa uudestaan paikoilleen. 
− Tarkista koko laitteen kunto. Valmistele laite käyttöä varten. 
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
Isojoen Konehalli Oy 

Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As 
Suomi 

 
vakuuttaa täten, että 

 
POLTTOMOOTTORI 

malli no. XK65  
 

on konedirektiivin 98/37/EY sekä EMC-direktiivin 
2004/108/EY mukainen. 

 
Tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: 

EN 55012:2002+A1, EN 61000-6-1:2001 
EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003 

EN 1679-1:1998 
 

Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai 
käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan 

suostumusta, tämä vakuutus 
lakkaa olemasta voimassa. 

 
Päiväys: 04.05.2009 

Allekirjoitus: 
 

____________________ 
Harri Altis - Ostopäällikkö 

 

 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
Isojoen Konehalli Oy 

Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As 
Suomi 

 
vakuuttaa täten, että 

 
POLTTOMOOTTORI 

malli no. XK90  
 

on konedirektiivin 98/37/EY sekä EMC-direktiivin 
2004/108/EY mukainen. 

 
Tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: 

EN 55012:2002+A1, EN 61000-6-1:2001 
 
 

Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai 
käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan 

suostumusta, tämä vakuutus 
lakkaa olemasta voimassa. 

 
Päiväys: 04.05.2009 

Allekirjoitus: 
 

____________________ 
Harri Altis - Ostopäällikkö 

 


