SE
INDIKATORER

STARTA FORDONET

1. Neutralindikator - lyser när neutral växel är i läge.
2. Backläge - Lyser när backväxeln ligger i.
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Starta motorn
1. Sätt på bränslekranen i läge "ON".
Vrid tändningslåset till “ON”.
Är fordonet kallt, använd choken vid vänterhandtaget.
Dra choken mot dig. Choken stängs av manuellt då motorn blivit varm vilket kan ta flera minuter.
2. Håll in vänster broms
3. Viktigt är att du inte gasar!
4. Tryck på startknappen.

AV

PÅ

TÄNDNINGSLÅS
(AV)
Tändningen är inte på i detta läge. Nyckeln
går att ta ur.
(PÅ)

Tändningen är på och nyckeln kan inte tas
ur i detta läge.

•

Släpp startknappen när motorn startat. Håll inte ner
startknappen längre än 5 sekunder.

•

Om fordonet inte startar, vänta 10 sekunder och
prova igen. Om fordonet inte startar efter 3 försök,
prova ge lite gas och testa igen.

•

När fordonet är nytt kan flera startförsök behövs
innan bränslet når fram till förgasaren.
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KONTROLL FÖRE START
Bromsfunktion
Bromsar försiktigt på fram- och bakbromsen och känn
att bromsarna tar. Se till att där är ca 10-20 mm spelrum
mellan bromsarmen och handtaget och att du känner ett
motstånd.
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REGLAGE
Motoravstängningsreglage (5)
Den här knappen växlar mellan motor till, motor från och
motor till.
Ljusreglage (1)
Höger position :

Avstängd

Mittposition :

Aktiverar parkeringsljus

Vänsterposition:

Aktiverar halvljus

Startknapp (2)
Vrid om nyckeln till läge "ON", håll in vänster bromshandtag, tryck på startknappen (3). Släpp startknappen
så snart motorn startar.

Däck
Däckstrycket bör kontrolleras regelbundet (se sid. 4).
Kontrollera däck och fälgar regelbundet så att där inte
finns några skador. Titta efter sprickor, spikar eller andra
vassa föremål. Kontrollera också så att inte däcket är
slitet. Om fälgen skadats och reparerats så bör däckets
balanseras om.
Lufttrycket i däcket bör kontrolleras när de är kalla.
Kontrollera alltid att alla skruvar, muttrar och bultar är fastdragna och att fordonet är i skick lämpat
för färd innan start!
Låt alltid säkerheten komma först!

Hel/halvljusknapp (4)
Choke (3)
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