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XT650, XT675, XT775
Kasutusjuhend

TÄHTIS: Enne seadmega töötamist lugege ettevaatusabinõud ja juhised 
hoolikalt läbi. Vaadake ka selle seadme kasutusjuhendit, mille 
jaoks käesolev mootor mõeldud on.

 Enne hooldus- või remonditöid veenduge, et mootor on 
seiskunud ning horisontaalses asendis.

 Garantiitingimused on toodud käesoleval garantiikaardil ning 
veebilehel KohlerEngines.com. Palun tutvuge nendega 
hoolikalt, et teada täpselt oma õigusi ja kohustusi.

Talletage mootori info edaspidiseks varuosade tellimiseks või garantiikaitseks.

Mootori mudel

Spetsifi katsioon

Seerianumber

Ostu kuupäev
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California Proposition 65 hoiatus
Selle mootori väljalaskegaasid sisaldavad Kalifornia 
osariigile teadaolevalt vähki, sünnidefekte või teisi kahjustus 
põhjustavaid kemikaale.

 HOIATUS

Kütuseplahvatus 
võib põhjustada 
tulekahju ja 
tõsiseid põletusi.
Ärge täitke 
kütusepaaki, kui 
mootor on kuum 
või töötab.

Bensiin on eriti süttiv ja 
selle aurud võivad süttimisel 
plahvatada. Hoidke bensiini 
sobivates kanistrites, 
hästiventileeritud 
tühjades ruumides ja 
eemal sädemetest või 
leegist. Mahaaetud kütus 
võib süttida, kui see 
puutub kokku kuumade 
mootoriosadega või 
sädemetega. Ärge 
kasutage bensiini kunagi 
puhastusvahendina.

 HOIATUS

Kuumad 
osad võivad 
põhjustada 
tõsiseid põletusi.
Ärge puudtage 
mootorit kui 
see töötab või 
kohe peale 
seiskamist.

Ärge kunagi töötage 
mootoriga, mille 
kuumuskaitse on 
eemaldatud.

 HOIATUS

Pöörlevad 
osad võivad 
põhjustada 
tõsiseid 
vigastusi.
Hoidke 
mootorist selle 
töö ajal eemale.

Vigastuste vältimiseks 
hoidke käsi, jalgu, juukseid 
ja riideid eemal liikuvatest 
osadest. Ärge kunagi 
töötage mootoriga, mille 
katted, isoleerkatted või 
kaitsed on eemaldatud.

 HOIATUS

Juhuslik 
käivitamine 
võib põhjustada 
tõsiseid 
vigastusi ja 
surma.
Enne hooldust 
ühendage lahti 
ja maandage 
süüteküünla 
juhe.

Enne mootori või seadme 
kallal töötamist blokeerige 
mootor järgnevalt: 
1) Ühendage lahti süütejuhe 
(-juhtmed). 2) Ühendage 
aku küljest lahti negatiivne 
(-) juhe. 

 HOIATUS

Naatrium-
monooksiid 
võib põhjustada 
iiveldust, 
minestamist 
või surma.
Vältige 
heitgaaside 
sissehingamist.

Mootori heitegaasid 
sisaldavad mürgist 
naatriummonooksiidi. 
Naatrimmonooksiid on 
lõhnatu ja värvusetu 
ning võib põhjustada 
sissehingamisel surma.

Ohutusabinõud
  HOIATUS:  Oht, mis võib põhjustada surma, tõsiseid vigastusi ja varalist kahju.

  ETTEVAATUST: Oht, mis võib põhjustada kergemaid vigastusi ja varalist kahju.

MÄRKUS:  seda kasutatakse tähelepanu juhtimiseks tähtsale infole paigalduse, töö või hoolduse 
kohta.

  ETTEVAATUST

Elektrilöök võib 
põhjustada 
vigastusi.
Ärge puudutage 
juhtmeid kui 
mootor töötab.

California Proposition 65 hoiatus
See toode sisaldab kemikaale, mis Kalifornia osariigile 
teadaolevalt põhjustavad vähki ja sünnidefekte või kahjustavad 
muul viisil viljakust.
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A Starteri käepide B Kütusekork C Õli täitekork/
õlivarras D Kütusepaak

E Õhupuhasti F Kütuse 
sulgeklapp G Süüteküünal H

Käivitamise eelne kontroll
1. Kontrollige õlitaset. Madala taseme korral lisage õli. Ärge ületäitke.
2. Kontrollige kütusetaset. Madala taseme korral lisage kütust. Kontrollige lekete esinemist 

kütusesüsteemi osades ja voolikutes.
3. Kontrollige ja puhastage jahutusalasid, õhu sissevõtu alasid ja mootori välispindasid (eriti pärast 

hoiustamist).
4. Kontrollige, et õhufi ltri osad ja kõik katted, seadme katted ja kaitsed on kohal ning korralikult 

kinnitatud.
5. Kontrollige sädemekaitseid (kui need on olemas).

A B

D

G

C

E

F
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4. Sissetõmmatav Start: Tõmmake aeglaselt 
starteri käepidet, kuni tunnete survet, siis 
STOPP! Laske starteri käepide tagasi; 
tõmmake see kindlalt otse välja, et hoida ära 
trossi enneaegne kulumine.

 Elektriline käivitus: Süütevõti (vaadake ka 
selle seadme kasutusjuhendit, mille jaoks 
käesolev mootor mõeldud on).

5. Pärast mootori käivitumist ja soojenemist 
laske tooreklapi kang järk-järgult asendisse 
OFF. Mootorit/seadet võib kasutada 
soojenemise ajal, kuid siis võib osutuda 
vajalikuks jätta õhuklapp osaliselt lahti.

Külma ilma käivitusnipid
1. Kasutage eeldatavale temperatuurile 

sobilikku õli.
2. Vabastage kõik võimalikud väliskoormused.
3. Kasutage värsket talvekütust. Talvekütusel 

on suurem lenduvus, mis muudab käivituse 
kergemaks. 

Mootori peatamine
1. Võimalusel eemaldage koormus, vabastades 

käitusvõlli kõigist tarvikutest.
2. Seadmestatuse korral seadke drosseli kang 

aeglasesse või tühiasendisse; seisake 
mootor.

3. Seadmestatuse korral sulgege kütuseklapp.

Töö nurk
Vaadake ka selle seadme kasutusjuhendit, mille 
jaoks käesolev mootor mõeldud on. Ärge laske 
mootoril töötada lubatust suurema töönurga 
all; vt spetsifi katsioonitabelit. Mootori rike võib 
tuleneda ebapiisavast õlitusest.

Mootori pöörded
MÄRKUS: Ärge muutke regulaatori seadeid 

mootoripöörete suurendamiseks. 
Pöörlemissageduse ületamine on 
ohtlik ja katkestab garantii.

Kasutamine kõrgmäestikus
Et kindlustada mootori töö kõrgemal kui 
4000 ft (1219 meetrit), võib see mootor vajada 
kõrguse karburaatorikomplekti. Kõrguse 
karburaatorikomplekti kohta info saamiseks või 
Kohleri volitatud edasimüüja leidmiseks minge 
veebilehele KohlerEngines.com või helistage 
1-800-544-2444 (USA ja Kanada).
Selle mootoriga võib algse seadistuse korral 
töötada allpool 4000 ft (1219 meetrit), sest 
kõrguse karburaatorikomplekti paigaldamisel 
ja töötamisel alla 4000 ft (1219 meetrit) võib 
esineda kahjustusi.

Käivitamine

 HOIATUS
Naatriummonooksiid võib 
põhjustada iiveldust, minestamist 
või surma.
Vältige heitgaaside 
sissehingamist.

Mootori heitegaasid sisaldavad mürgist 
naatriummonooksiidi. Naatrimmonooksiid on 
lõhnatu ja värvusetu ning võib põhjustada 
sissehingamisel surma.

 HOIATUS
Pöörlevad osad võivad 
põhjustada tõsiseid vigastusi.
Hoidke mootorist selle töö ajal 
eemale.

Vigastuste vältimiseks hoidke käsi, jalgu, 
juukseid ja riideid eemal liikuvatest osadest. 
Ärge kunagi töötage mootoriga, mille katted, 
isoleerkatted või kaitsed on eemaldatud.

MÄRKUS: Tooreklapi asend käivitamisel võib 
varieeruda sõltuvalt temperatuurist 
ja muudest faktoritest. Kui mootor 
töötab ja on soojenenud, keerake 
tooreklapp OFF asendisse.

MÄRKUS: Käivitusnööri seisukorra 
kontrollimiseks tõmmake see 
perioodiliselt välja. Kui nöör on 
kulunud, peab Kohleri volitatud 
edasimüüja selle kohe välja 
vahetama.

1. Pöörake kütusekraan (kui see on olemas) 
asendisse ON.

2. Pöörake mootori käivituslüliti 
(kui see on olemas) asendisse ON.

3. Käivitage mootor järgnevalt:
 a. Manuaalse õhuklapiga mudelid:
  Külm mootor: Seadke drosseli kang 

asendisse FAST. Tõmmake tooreklapi 
kang CHOKE/ON asendisse.

  Soe mootor: Seadke drosseli kang 
asendisse RUN/FAST.

või
 b. Smart-Choke™ mudelid: See automaatne 

seadeldis reguleerib käivitamisel 
õhuklappi.
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Hooldusjuhendid

 HOIATUS
Enne mootori või seadme kallal töötamist 
blokeerige mootor järgnevalt: 1) Ühendage lahti 
süütejuhe (-juhtmed). 2) Ühendage aku küljest 
lahti negatiivne (-) juhe. 

Juhuslik käivitamine võib 
põhjustada tõsiseid vigastusi ja 
surma.
Enne hooldust ühendage lahti ja 
maandage süüteküünla juhe.

Emissiooni kontrollsüsteemi osade tavahoolduse, vahetused või parandused võib läbi viia igas 
remonditöökojas või ise; garantiiremondi peab siiski läbi viima Kohleri volitatud edasimüüja, mille 
leiate veebilehelt KohlerEngines.com.

Hooldusgraafi k
Pärast esimest 3-5 tundi
 ● Vahetage õli. 
Pärast 25 tundi või aastas1 kord
 ● Hooldage või vahetage eelpuhasti.
 ● Kontrollige õhufi ltri mustust, vigastatud või lahtisi osasid.
Pärast 50 tundi või aastas korra
 ● Vahetage õli.
 ● Vahetage kütusefi lter (kui on varustuses).
Pärast 50 tundi või aastas1 kord
 ● Vahetage õhufi lter.
Pärast 100 tundi või aastas1 kord
 ● Kontrollige sädemekaitseid (kui need on olemas).
Pärast 100 tundi või aastas2 kord
 ● Viige läbi põlemiskambri dekarboniserimine.
Pärast 125 tundi või aastas1 kord
 ● Asendage süüteküünal ja reguleerige vahemikku.
1 Eriti tolmuste ja mustade tingimuste korral viige need protseduurid sagedamini läbi.
2 Nende hooldustööde läbiviimiseks kasutage Kohler volitatud esindajat.

Soovitused õli kohta
Parima töökindluse saavutamiseks soovitame 
kasutada Kohleri õlisid. Vastuvõetavad on ka 
muud API (American Petroleum Institute) SJ või 
kõrgema teenindusklassi kõrgekvaliteedilised 
detergentõlid (k.a. sünteetilised). Valige 
töötamise õhutemperatuuril põhinev 
viskoossus, nagu on näidatud allolevas tabelis.

°F -20 0 20 32 40 6050 80 100

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40

 5W-30

10W-30

SAE 30

Kontrollige õlitaset
MÄRKUS: Mootori liigse kulumise või 

kahjustamise ärahoidmiseks ärge 
mitte kunagi laske mootoril töötada 
õlivarda märgist madalama 
õlitasemega.

Veenduge, et mootor on külm. Puhastage õli 
täitekorgi/õlivarda piirkond mustusest.
1. Eemaldage õlivarras: pühkige sellelt õli.
 a. 1/4 korgi pööret: pange õlivarras tagasi 

torusse; vajutage täiesti alla ning 
pöörake 1/4 pööret.

või
 b. Keermega kork: pange õlivarras tagasi 

torusse; pange kork peale, ärge keerake 
korki torule peale.

2. Eemaldage õlivarras: kontrollige õlitaset. 
Õlitase peab olema varda märgist kõrgemal.

3. Kui õlitase on madal, lisage õli, kuni tase on 
märgist kõrgemal.

4. Pange varras kindlalt tagasi.
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Õlivahetus
Vahetage õli siis, kui mootor on soe.
Õlivarda toru:
1. Puhastage õli täiteava/õlivarda piirkond.
2. Eemaldage õli täitekork/õlivarras. Kallutage 

mootor küljele nii, et õhufi lter jääb ülespoole. 
Nõrutage õli sobivasse anumasse.

3. Pärast seda, kui õli on täielikult välja 
voolanud, keerake mootor tagasi 
püstasendisse.

4. Täitke mootor uue õliga. Õlitase peab olema 
varda märgist kõrgemal.

5. Pange õli täitekork/mõõtevarras tagasi ja 
pingutage tugevalt.

6. Kasutatud õli tuleb kõrvaldada kooskõlas 
kohalike seadustega.

Mootori kork:
1. Blokeerige mootor ühendades süütepistiku 

lahti.
2. Puhastage õli täiteava/õlivarda piirkond. 

Eemaldage õli täitekork/õlivarras.
3. Eemaldage õlikork mootori põhjal; nõrutage 

õli sobivasse anumasse.
4. Kasutage keermetihendit korgi kolmel 

keermel; pange kork tagasi. Pöördemoment 
kuni 120 in. lb. (13,6 N·m).

5. Täitke mootor uue õliga. Õlitase peab olema 
varda märgist kõrgemal.

6. Pange õli täitekork/mõõtevarras tagasi ja 
pingutage tugevalt.

7. Kasutatud õli tuleb kõrvaldada kooskõlas 
kohalike seadustega.

Soovitused kütuse kohta

 HOIATUS
Kütuseplahvatus võib põhjustada 
tulekahju ja tõsiseid põletusi.
Ärge täitke kütusepaaki, kui 
mootor on kuum või töötab.

Bensiin on eriti süttiv ja selle aurud võivad 
süttimisel plahvatada. Hoidke bensiini 
sobivates kanistrites, hästiventileeritud 
tühjades ruumides ja eemal sädemetest või 
leegist. Mahaaetud kütus võib süttida, kui 
see puutub kokku kuumade mootoriosadega 
või sädemetega. Ärge kasutage bensiini 
kunagi puhastusvahendina.

MÄRKUS: E15, E20 ja E85 EI OLE sobivad 
ning neid EI TOHI kasutada; vana, 
liisunud või musta kütuse 
kasutamisest põhjustatud kahjusid 
garantii ei korva.

Kütus peab vastama allolevatele nõuetele:
● Puhas, värske, pliivaba mootoribensiin.
● Oktaanarv 87 (R+M)/2 või kõrgem.
● Uurimismeetodil määratav oktaanarv (RON) 

minimaalselt 90 oktaani.
● Vastuvõetav on mootoribensiin, mis sisaldab 

kuni 10% etüülalkoholi ja on 90% pliivaba.
● Heakskiidetud on metüül-tert-butüüleetri 

(MTBE) ja pliivaba mootoribensiini segu 
(maks 15% MTBE mahuühiku kohta).

● Ärge lisage bensiinile õli.
● Ärge täitke kütusepaaki üle.
● Ärge kasutage mootoribensiini, mis on 

vanem kui 30 päeva.

Kütuse lisamine

 HOIATUS
Kütuseplahvatus võib põhjustada 
tulekahju ja tõsiseid põletusi.
Ärge täitke kütusepaaki, kui 
mootor on kuum või töötab.

Bensiin on eriti süttiv ja selle aurud võivad 
süttimisel plahvatada. Hoidke bensiini 
sobivates kanistrites, hästiventileeritud 
tühjades ruumides ja eemal sädemetest või 
leegist. Mahaaetud kütus võib süttida, kui 
see puutub kokku kuumade mootoriosadega 
või sädemetega. Ärge kasutage bensiini 
kunagi puhastusvahendina.

Veenduge, et mootor on külm.
1. Puhastage kütusekorgi ümbrus.
2. Eemaldage kütusekork. Tankige kuni 

paagikaelani. Ärge täitke kütusepaaki üle. 
Jätke kütusele ruumi paisumiseks.

3. Pange kork tagasi ning keerake see tugevalt 
kinni.

Kütusevoolik
Et säilitada EPA ja CARB normvastavust, peab 
Kohler Co. karbureeritud mootoritele olema 
paigaldatud madala läbivusega kütusevoolik 
must be installed on carbureted Kohler Co. 
engines to maintain EPA and CARB regulatory 
compliance. 
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Süüteküünlad

 ETTEVAATUST
Elektrilöök võib põhjustada 
vigastusi.
Ärge puudutage juhtmeid kui 
mootor töötab.

Puhastage süüteküünla süvend. Eemaldage 
küünal ja asendage uuega.
1. Kontrollige vahet, kasutades mõõturit. 

Reguleerige vahet, vt reguleerimistabelit.
2. Paigaldage süüteküünal silindri peasse.
3. Pöörake küünalt momendini 20 ft. lb. (27 N·m).

Õhupuhasti
MÄRKUS:  Töötamine mootoriga, millel on 

lahtised või kahjustatud 
õhupuhastuse osad, võib 
põhjustada enneaegset kulumist ja 
rikkeid. Vahetage välja kõik kõverad 
või kahjustunud osad.

MÄRKUS: Paberelementi ei tohi suruõhuga 
välja puhuda.

Lõdvendage nuppu ja eemaldage õhupuhasti 
kate.
Eelpuhasti (kui on paigaldatud):
1. Eemaldage eelpuhasti.
2. Vahetage see välja või peske sooja vee ja 

puhastusvahendiga. Loputage ja laske õhu 
käes kuivada.

3. Pange eelpuhasti tagasi kattesse, joondades 
eelpuhasti augu ülemise katte nupuga.

Paberfi lter:
1. Eemaldage paberelement ning vahetage see 

välja. 
2. Paigaldage element kurrulise poolega 

väljapoole ning pange kummitihend aluse 
otstesse.

Vahtfi lter:
1. Eemaldage vahtfi lter ning vahetage see 

välja. 
2. Paigaldage element vahulise poolega 

väljapoole ning pange kummitihend aluse 
otstesse.

Pange õhupuhasti tagasi korpusesse ning 
kinnitage nupuga.

Õhutoru
Veenduge, et õhutoru mõlemad otsad on 
õigesti ühendatud.

Õhujahutus

 HOIATUS
Kuumad osad võivad põhjustada 
tõsiseid põletusi.
Ärge puudtage mootorit kui see 
töötab või kohe peale seiskamist.

Ärge kunagi töötage mootoriga, mille 
kuumuskaitse on eemaldatud.

Õige jahutus on hädavajalik. Ülekuumenemise 
vältimiseks puhastage kaitse, jahutusribid ja 
muud mootori välispinnad. Vältige vee sattumist 
juhtmestikule või muudele elektrilistele osadele. 
Vt Hooldusgraafi kut.

Remont/varuosad
Me soovitame kasutada kõigi hooldus-, 
remondi- ja teenindustööde ning mootori 
varuosade jaoks Kohleri volitatud edasimüüjat. 
Kohleri volitatud esindaja leidmiseks vaadake 
KohlerEngines.com või helistage 1-800-544-2444 
(USA ja Kanada).

Hoidmine
Kui mootorit ei kasutata 2 kuud või kauem, 
toimige alljärgnevalt.
1. Lisage kütusepaaki Kohler PRO seeria 

kütuse lisaainet või muud võrdväärset. Laske 
mootoril töötada 2-3 minutit, et kütus oleks 
süsteemis ühtlaselt (garantii ei kata 
töötlemata kütusest põhjustatud rikkeid).

2. Vahetage õli, kuni mootor on veel tööst soe. 
Eemaldage süüteküünal (küünlad) ning 
valage silindri(te)sse umbes 30 grammi 
mootoriõli. Vahetage süüteküünlad välja ning 
pööritage mootorit aeglaselt, et õli laiali 
valguks.

3. Ühendage lahti aku negatiivne (-) juhe.
4. Hoidke mootorit puhtas ja kuivas kohas.
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Veaotsing
Ärge proovige ise parandada või vahetada mootori tähtsaid osasid või artikleid, mis nõuavad 
spetsiaalset ajastust või reguleerimist. Need tööd peab läbi viima Kohleri volitatud esindaja.

Võimalik Põhjus

Probleem
Puu-
dub 

kütus
Ebasobiv 

kütus

Mustus 
kütuse-
voolikus

Kulunud 
mustu-

sekaitse
Ebaõige 
õlitase

Mootori 
ülekoormus

Must 
õhufi lter

Vigane 
süüte-
küünal

Ei käivitu ● ● ● ● ● ● ●

Käivitub raskelt ● ● ● ● ● ●

Seiskub äkitselt ● ● ● ● ● ● ●

Puudub jõud ● ● ● ● ● ● ●

Töötab korrapäratult ● ● ● ● ● ●

Löögid või 
kõlksatused ● ● ● ●

Vahele jätmine ● ● ● ● ●

Tagasilöögid ● ● ● ● ●

Ülekuumenemine ● ● ● ● ● ●

Suur 
kütusetarbimine ● ● ●

Mootori spetsifi katsioonid

Mudel Ava Kolvi-
käik Siire Õlipaak 

Süüte-
küünla 

vahemik

Maksimaalne 
töönurk 

(õli maksimum -
taseme korral)*

XT650 2,56 in. 
(65 mm) 1,8 in. 

(45 mm)

9,1 cu. in. 
(149 cc) 20 oz. 

(0,60 L)
0,03 in. 

(0,76 mm) 20°XT675

XT775 2,75 in. 
(70 mm)

10,6 cu. in. 
(173 cc)

*Lubatust suurem töötamisnurk võib põhjustada mootori kahjustumist ebapiisava õlituse tõttu.
Lisainfo on toodud kasutusjuhendis veebilehel KohlerEngines.com.
Väljalaske emissiooni kontrollsüsteem mudelitele XT650, XT675, ja XT775 on EM USA EPA, 
Kalifornia, ja Euroopa jaoks.
Kõik Kohleri hobujõu (hp) andmed on sertifi tseeritud ning vastavad SAE J1940 & J1995 hp 
standarditele. Hobujõu kohta saab lähemat infot veebilehel KohlerEngines.com.


