
2520 590 14 Rev. A KohlerEngines.com

FI
SV471-SV601
Käyttäjän käsikirja

TÄRKEÄÄ: Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen 
laitteen käyttämistä. Tutustu tämän moottorin käyttämän 
laitteen käyttöohjeisiin. 

 Varmista, että moottori on sammutettu ja vaakasuorassa enne 
minkään kunnossapito- tai huoltotoimenpiteen suorittamista.

 Takuun ehdot on määritetty takuukortissa sekä sivustolla 
KohlerEngines.com. Perehdy niihin huolellisesti, sillä ehdot 
sisältävät asiakasta koskevia erityisoikeuksia ja -velvollisuuksia.

Merkitse moottorin tiedot tähän, tarvitset niitä osien tilaamisessa ja takuuasioiden yhteydessä.

Moottorimalli

Tarkenteet

Sarjanumero

Ostotiedot



26 20 590 14 Rev. AKohlerEngines.com

Kalifornia Lakiehdotus 65 Varoitus
Tämän tuotteen moottorissa syntyvät pakokaasut sisältävät 
kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan 
aiheuttavat syöpää, sikiövaurioita ja muita lisääntymiskykyyn 
vaikuttavia haittoja.

 VAARA
Polttoaineen 
räjähtäminen voi 
aiheuttaa tulipa-
loja ja vakavia 
palovammoja.
Älä tankkaa 
polttoainesäiliötä 
moottorin olles-
sa kuuma tai 
sen käydessä.

Bensiini on erittäin tulen-
arkaa ja sen höyryt voivat 
räjähtää herkästi syttyes-
sään. Säilytä bensiiniä vain 
hyväksytyissä astioissa 
hyvin tuuletetuissa tiloissa, 
joissa ei ole kipinöiden tai 
liekkien vaaraa. Läikkynyt 
polttoaine voi syttyä, jos 
se pääsee kosketuksiin 
kuumien osien tai sytytys-
tulpan kipinöiden kanssa. 
Älä koskaan käytä bensiiniä 
puhdistusaineena.

 VAARA
Kuumat osat 
voivat aiheuttaa 
vakavia 
palovammoja.
Älä koske moot-
toriin sen ollessa 
käynnissä tai 
heti pysäyttämi-
sen jälkeen.

Älä koskaan käytä mootto-
ria, jos sen lämpösuojat tai 
muut suojukset on irrotettu.

 VAARA
Pyörivät osat 
voivat aiheuttaa 
vakavan 
vamman.
Älä mene 
moottorin lähelle 
sen ollessa 
käynnissä.

Pidä kädet, jalat, hiukset ja 
vaatteet poissa pyörivien 
osien läheisyydestä vam-
mojen välttämiseksi. Älä 
koskaan käytä moottoria, 
jos sen kotelot, suojukset tai 
kannet on irrotettu.

 VAARA
Moottorin 
tahaton käyn-
nistyminen voi 
johtaa vakaviin 
vammoihin tai 
kuolemaan.
Irrota ja maadoi-
ta sytytystulppi-
en johto/johdot 
ennen huolta-
mista.

Estä moottorin käynnisty-
minen seuraavasti ennen 
moottorille tai laitteelle 
suoritettavia töitä: 1) Irrota 
sytytystulpan johto/johdot. 
2) Irrota akun miinuskaapeli 
(-) akusta. 

 VAARA
Hiilimonoksidi 
voi aiheuttaa 
vakavaa 
pahoinvointia, 
pyörtymisen tai 
kuoleman.
Vältä pakokaa-
sujen hengittä-
mistä.

Moottorin pakokaasut 
sisältävät myrkyllistä hiili-
monoksidia. Hiilimonoksidi 
on hajuton ja väritön kaasu, 
joka voi hengitysilmaan 
joutuessaan tappaa.

Turvallisuusohjeet
  VAARA: Osoittaa vaaratilannetta, jonka seurauksena voi olla kuolema, vakava 

loukkaantuminen tai merkittävä omaisuusvahinko.
  VAROITUS: Osoittaa vaaratilannetta, jonka seurauksena voi olla lievempi loukkaantuminen tai 

omaisuusvahinko.
HUOM: Osoittaa erityisen tärkeää asennusta, käyttöä tai kunnossapitoa koskevaa tietoa.

 VAROITUS
Sähköisku 
voi aiheuttaa 
vammoja.
Älä kosketa 
johtoja moottorin 
ollessa käyn-
nissä.

Kalifornia Lakiehdotus 65 Varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion 
tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, sikiövaurioita ja muita 
lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja.
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A Ilmanpuhdistin B Ilmanpuhdisti-
men nupit C Öljyntyhjennys-

tulppa D Öljynsuodatin

E Pääsäätimen 
kannatin F Polttoainesuo-

datin G Öljyntäyttö/
Mittatikku H Suodatinverkko

Tarkastuslista ennen käynnistystä
1. Tarkasta öljytaso. Lisää öljyä, jos taso on alhainen. Älä ylitäytä.
2. Tarkasta polttoainetaso. Lisää polttoainetta, jos taso on alhainen. Tarkasta polttoainejärjestelmä 

osat ja johdot vuotojen varalta.
3. Tarkasta ja puhdista moottorin jäähdytysalueet, ilmanottoalueet ja ulkopinnat (varsinkin 

varastoinnin jälkeen).
4. Tarkasta, että kaikki ilmansuodattimen osat ja kaikki kotelot, laitesuojat ja kannet ovat paikoillaan 

ja hyvin kiinni.
5. Tarkasta kipinänsammutin (jos asennettu).

F

D

B

C
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Käynnistäminen

 VAARA
Hiilimonoksidi voi aiheuttaa 
vakavaa pahoinvointia, 
pyörtymisen tai kuoleman.
Vältä pakokaasujen 
hengittämistä.

Moottorin pakokaasut sisältävät myrkyllistä 
hiilimonoksidia. Hiilimonoksidi on hajuton 
ja väritön kaasu, joka voi hengitysilmaan 
joutuessaan tappaa.

 VAARA
Pyörivät osat voivat aiheuttaa 
vakavan vamman.
Älä mene moottorin lähelle sen 
ollessa käynnissä.

Pidä kädet, jalat, hiukset ja vaatteet poissa 
pyörivien osien läheisyydestä vammojen 
välttämiseksi. Älä koskaan käytä moottoria, 
jos sen kotelot, suojukset tai kannet on 
irrotettu.

Katso laitekohtaiset käynnistysohjeet tämän 
moottorin käyttämän laitteen käyttöohjeesta.

Vinkkejä kylmäkäynnistykseen
1. Käytä odotettavissa oleville lämpötiloille 

kehitettyä öljyä.
2. Kytke kaikki mahdolliset ulkoiset 

kuormituksen pois käytöstä.
3. Käytä tuoretta talvikauden polttoainetta. 

Talvikaudelle kehitetyn polttoaineen 
haihtuvuus on suurempi, ja se helpottaa 
käynnistystä.

Sammuttaminen
1. Vähennä kuormitusta kytkemällä 

mahdollisuuksien mukaan kaikki PTO-
käyttöiset laitteet pois käytöstä.

2. Aseta kaasuvipu puolitehon ja täyden tehon 
välille; pysäytä moottori.

Toimintakulma
Tutustu tämän moottorin käyttämän laitteen 
käyttöohjeisiin. Älä käytä tätä moottoria 
suuremmassa toimintakulmassa kuin sille 
on määritetty, ks. taulukko Moottorin tekniset 
tiedot. Moottori voi vahingoittua voitelun 
jäädessä riittämättömäksi.

Moottorin käyntinopeus
HUOM: Älä nosta moottorin käyntinopeutta 

säätöventtiiliä virittämällä. Ylinopeus on 
vaarallista ja se johtaa takuun 
raukeamiseen.

Käyttö korkeassa ilmanalassa
Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tähän 
moottoriin voidaan joutua asentamaan korkean 
ilmanalan kaasutinsarja, mikäli käyttöpaikka 
sijaitsee yli 1219 metriä merenpinnan 
yläpuolella (4000 ft.). Tietoja korkean ilmanalan 
kaasutinsarjasta sekä Kohler-huoltoliikkeistä 
saat verkkosivulta KohlerEngines.com tai 
soittamalla numeroon 1-800-544-2444 (USA ja 
Kanada).
Moottoria tulee käyttää alkuperäisessä 
kokoonpanossaan alueilla, jotka eivät sijaitse 
yli 1219 metrin (4000 ft.) korkeudessa 
merenpinnasta, sillä korkean ilmanalan 
kaasutinsarjan asentaminen ja käyttäminen 
alemmissa korkeuksissa voi aiheuttaa vaurioita.
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Huolto-ohjeet

 VAARA
Estä moottorin käynnistyminen seuraavasti 
ennen moottorille tai laitteelle suoritettavia töitä: 
1) Irrota sytytystulpan johto/johdot. 2) Irrota 
akun miinuskaapeli (-) akusta. 

Moottorin tahaton käynnistyminen 
voi johtaa vakaviin vammoihin tai 
kuolemaan.
Irrota ja maadoita sytytystulppien 
johto/johdot ennen huoltamista.

Päästöihin vaikuttavien laitteiden ja järjestelmien normaalit huolto-, vaihto- ja korjaustehtävät 
voidaan antaa minkä tahansa korjausliikkeen tai henkilöstön tehtäväksi, mutta takuukorjauksissa 
on käytettävä Kohler-huoltoliikettä. Tiedot liikkeistä saat verkkosivulta KohlerEngines.com tai 
soittamalla numeroon 1-800-544-2444 (USA ja Kanada).

Öljysuositukset
Suosittelemme Kohler-öljyjen käyttämistä 
moottorin suoritustehon varmistamiseksi. 
Moottorissa voidaan käyttää myös muita 
korkealaatuisia puhdistavia öljyjä (synteettiset 
mukaan lukien), joiden API-luokitus (American 
Petroleum Institute) on SJ tai korkeampi. Valitse 
viskositeetti käyttöpaikan ilmanlämpötilan 
mukaan alla olevan kaavion mukaisesti.

°F -20 0 20 32 40 6050 80 100

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40

 5W-30

10W-30

SAE 30

Tarkasta öljytaso
HUOM: Älä koskaan käytä moottoria, mikäli 

sen öljymäärä on mittatikun 
täyttöalueen ala- tai yläpuolella, sillä 
muutoin moottori voi kulua turhaan tai 
vaurioitua pahasti.

Varmista, että moottori on jäähtynyt. Puhdista 
täyttöaukon/mittatikun ympäristö liasta ja 
roskista.
1. Nosta mittatikku ja kuivaa se.
2. Pujota mittatikku takaisin putkeen ja paina se 

kokonaan alas.
3. Nosta mittatikku uudelleen ja tarkasta 

öljytaso. Öljyn tulee ulottua mittatikkuun 
merkityn täyttöalueen yläreunaan.

4. Jos öljynpinta on alemmalla tasolla, lisää 
öljyä täyttöalueen yläreunaan asti.

5. Asenna mittatikku takaisin ja kiinnitä se.

Huoltokaavio
25 tunnin välein tai vuosittain¹
 ● Huolla/vaihda esisuodatin (mikäli asennettu).
 ● Vaihda ilmanpuhdistinelementti (jos esisuodatinta ei ole asennettu).
100 tunnin välein tai vuosittain¹
 ● Vaihda ilmanpuhdistinelementti (jos esisuodatin on asennettu).
 ● Vaihda öljy ja suodatin
 ● Irrota jäähdytinsuojukset ja puhdista jäähdytysalueet.
100 tunnin välein
 ● Vaihda polttoainesuodatin.
 ● Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat paikoillaan ja osat ovat kunnolla kiinni.
200 tunnin välein²
 ● Tarkasta/säädä venttiilivälys.
500 tunnin välein
 ● Vaihda sytytystulppa ja säädä kärkiväli.
¹ Suorita nämä huollot useammin erittäin raskaissa, pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.
² Anna nämä huoltotehtävät Kohler-huoltoliikkeen tehtäväksi.
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Polttoainesuositukset

 VAARA
Polttoaineen räjähtäminen voi 
aiheuttaa tulipaloja ja vakavia 
palovammoja.
Älä tankkaa polttoainesäiliötä 
moottorin ollessa kuuma tai sen 
käydessä.

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt 
voivat räjähtää herkästi syttyessään. Säilytä 
bensiiniä vain hyväksytyissä astioissa hyvin 
tuuletetuissa tiloissa, joissa ei ole kipinöiden 
tai liekkien vaaraa. Läikkynyt polttoaine voi 
syttyä, jos se pääsee kosketuksiin kuumien 
osien tai sytytystulpan kipinöiden kanssa. Älä 
koskaan käytä bensiiniä puhdistusaineena.

HUOM: E15-, E20- ja E85-tyypin polttoaineet 
EIVÄT ole sallittuja EIKÄ niitä pidä 
käyttää. Vanhan, pilaantuneen tai 
epäpuhtaan polttoaineen käytöstä 
johtuvia vikoja ei korvata.

Polttoaineen tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset:
● Puhdas, tuore lyijytön bensiini.
● Oktaaniluku 87 (R+M)/2 tai korkeampi.
● RON-oktaaniluku (Research Octane 

Number) vähintään 90.
● Moottorissa voidaan käyttää 

polttoaineseosta, joka sisältää maks. 10 % 
etyylialkoholia ja 90 % lyijytöntä bensiiniä.

● Moottorissa voidaan käyttää 
polttoaineseosta, joka sisältää 
metyylitertiääributyylieetteriä (MTBE) maks. 
15 tilavuus-% ja lyijytöntä bensiiniä.

● Älä lisää bensiiniin öljyä.
● Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.
● Älä käytä yli 30 päivää vanhaa bensiiniä.

Polttoaineletku
EPA- ja CARB-määräysten täyttämiseksi kaa-
suttimilla varustetuissa Kohler Co:n moottoreis-
sa on käytettävä tiivistä polttoaineletkua.

Vaihda öljy ja suodatin
Vaihda öljy moottorin ollessa lämmin.
1. Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun 

ympäristö. Irrota tyhjennystulppa ja 
täyttöaukon korkki/mittatikku. Valuta kaikki 
öljy pois.

2. Puhdista öljynsuodattimen ympäristö. Aseta 
suodattimen alle astia, johon mahdollisesti 
valuva öljy keräytyy, ja poista suodatin. Pyyhi 
kiinnityspinta puhtaaksi. Aseta 
tyhjennystulppa takaisin paikalleen. Kiristä 
momenttiin 14 N·m (125 in-lb).

3. Aseta uusi suodatin matalaan astiaan avoin 
pää ylöspäin. Lisää uutta öljyä kunnes sen 
pinta ulottuu kierteiden alareunaan. Anna 
öljyn imeytyä suodatinmateriaaliin kahden 
minuutin ajan.

4. Sivele uuden suodattimen kumitiiviste 
ohuella kerroksella puhdasta öljyä.

5. Katso tarvittaessa lisätiedot öljysuodattimen 
asennusohjeista.

6. Lisää kampikammioon uutta öljyä. Öljyn tulee 
ulottua mittatikkuun merkityn täyttöalueen 
yläreunaan.

7. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku takaisin ja 
sulje se tiukasti.

8. Käynnistä moottori ja tarkista ettei öljyvuotoja 
esiinny. Pysäytä moottori, korjaa 
vuotokohdat. Tarkasta öljytaso uudelleen.

9. Hävitä käytetty öljy ja suodatin paikallisten 
määräysten mukaisesti.

Oil Sentry™ (mikäli asennettu)
Kytkimen tarkoitus on estää moottoria 
käynnistymästä, jos öljyä on vähän tai sitä 
ei ole lainkaan. Oil Sentry™ ei ehkä pysäytä 
käynnissä olevaa moottoria ennen vahinkojen 
syntymistä. Joissakin tapauksissa tämä kytkin 
aktivoi varoitussignaalin. Katso tarkemmat 
tiedot laitteistosi ohjekirjasta.
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Huohotinputki
Varmista, että huohotinputki on hyvin kiinni.

Ilmajäähdytin

 VAARA
Kuumat osat voivat aiheuttaa 
vakavia palovammoja.
Älä koske moottoriin sen ollessa 
käynnissä tai heti pysäyttämisen 
jälkeen.

Älä koskaan käytä moottoria, jos sen 
lämpösuojat tai muut suojukset on irrotettu.

Riittävä jäädytys on olennaisen tärkeää. 
Ylikuumentumisen ehkäisemiseksi ritilät, 
jäähdytysrivat ja moottorin muut ulkoiset 
pinnat on pidettävä puhtaana. Vältä veden 
suihkuttamista johtojen tai elektronisten osien 
päälle. Ks. huoltokaavio.

Korjaukset/Huolto Varaosat
Suosittelemme, että annat kaikki moottorin 
kunnossapito-, huolto- ja osienvaihtotehtävät 
Kohler-huoltoliikkeen tehtäväksi. Tietoja 
Kohler-huoltoliikkeistä saat verkkosivulta 
KohlerEngines.com tai soittamalla numeroon 
1-800-544-2444 (USA ja Kanada).

Varastointi
Ennen pitkää seisokkia (kaksi kuukautta tai yli) 
moottorille on tehtävä seuraavat toimenpiteet:
1. Lisää polttoainesäiliöön Kohler PRO -sarjan 

lisäainetta. Käytä moottoria 2-3 minuuttia 
niin, että stabilisoitu polttoaine ehtii koko 
polttoainejärjestelmään (käsittelemättömän 
polttoaineen aiheuttamia vikoja ei korvata).

2. Vaihda öljy moottorin ollessa vielä lämmin 
käytön jälkeen. Irrota sytytystulppa (-tulpat) 
ja kaada noin 30 ml moottoriöljyä sylinteriin 
(sylintereihin). Kierrä sytytystulppa (-tulpat) 
paikoilleen ja pyöritä moottoria hitaasti niin, 
että öljy leviää sylinteriin (sylintereihin).

3. Irrota akun miinuskaapeli (-).
4. Säilytä moottoria puhtaassa, kuivassa 

tilassa.

Sytytystulpat

 VAROITUS
Sähköisku voi aiheuttaa 
vammoja.
Älä kosketa johtoja moottorin 
ollessa käynnissä.

Puhdista sytytystulpan syvennys. Ota tulppa 
pois ja vaihda tilalle uusi.
1. Tarkasta kärkiväli rakotulkilla. Säädä 

kärkiväli, ks. säätöarvo taulukosta Moottorin 
tekniset tiedot.

2. Asenna tulppa sylinterinkanteen.
3. Kiristä momenttiin 27 Nm (20 ft-lb).

Ilmanpuhdistin
HUOM: Jos moottoria käytetään ilmansuodatti-

men osien ollessa löysällä tai rikki, 
seurauksena voi olla ennenaikaista 
kulumista ja vikaantumista. Vaihda 
kaikki vääntyneet tai vioittuneet osat.

HUOM: Paperisuodatinta ei voi puhdistaa 
paineilmalla.

Avaa nupit ja irrota ilmanpuhdistimen kansi.
Esisuodatin (jos asennettu):
1. Irrota esisuodatin.
2. Vaihda esisuodatin tai pese se lämpimällä 

vedellä ja puhdistusaineella. Huuhtele ja 
anna kuivua ilmassa.

3. Imeytä esisuodattimeen uutta moottoriöljyä, 
purista liika öljy pois.

4. Asenna esisuodatin takaisin koteloon, keskitä 
esisuodattimen reikä yläkotelon nupin kanssa.

Paperisuodatin:
1. Poista suodatin rungosta ja aseta uusi tilalle.
2. Asenna suodatin laskostettu puoli ulospäin ja 

asettele kumitiiviste rungon reunoille.
Asenna ilmanpuhdistimen kansi paikoilleen ja 
kiinnitä se nupeilla.
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Vianmääritys
Älä yritä huoltaa tai vaihtaa moottorin pääkomponentteja tai sellaisia osia, jotka vaativat erityisiä 
ajoitus- tai säätötoimenpiteitä. Tällaiset tehtävät on annettava Kohler-huoltoliikkeen tehtäväksi.

Mahdollinen syy

Ongelma
Ei 

poltto-
ainetta

Väärä 
polttoaine

Likaa 
polttoaine-
letkussa

Likainen 
suodatin-

verkko

Öljytaso 
virheelli-

nen

Moottorin 
ylikuormi-

tus

Likainen 
ilman-

suodatin

Viallinen 
sytytys-
tulppa

Ei käynnisty ● ● ● ● ● ● ●

Käynnistyy vaikeasti ● ● ● ● ● ●

Sammuu yhtäkkiä ● ● ● ● ● ● ●

Tehottomuus ● ● ● ● ● ● ●

Epätasainen käynti ● ● ● ● ● ●

Nakutus ● ● ● ●

Sytytys katkoo ● ● ● ● ●

Sytytys on jäljessä ● ● ● ● ●

Ylikuumentuminen ● ● ● ● ● ●

Suuri 
polttoaineenkulutus ● ● ●

Moottorin tekniset tiedot

Malli Sylinteri-
halkaisija

Iskunpi-
tuus Iskutilavuus Öljytilavuus 

(täyttö)
Sytytys-
tulpan 

kärkiväli

Suurin sallittu 
toimintakulma 

(täydellä 
öljymäärällä)*

SV471

94 mm 
(3.7 in.)

86 mm 
(3.4 in.)

597 cc 
(36.4 cu. in.)

1.5 L 
1.6 U.S. qt.

0,76 mm 
(0.03 in.) 25°

SV530

SV541

SV591

SV601

*Suurimman sallitun toimintakulman ylittäminen voi johtaa moottorin vaurioitumiseen riittämättömän 
voitelun vuoksi.
Lisää teknisiä tietoja on annettu huolto-oppaassa sivustolla KohlerEngines.com.
Malleissa SV471-SV601 on EM-päästöjensäätelyjärjestelmä, joka täyttää USA:n EPA-määräykset, 
Kalifornian osavaltion asettamat määräykset sekä Euroopassa noudatettavat määräykset.
Kaikki Kohlerin ilmoittamat hevosvoima-arvot (hv) perustuvat testeissä hyväksyttyihin ja SAE 
J1940 / J1995 -standardien mukaisiin tuloksiin. Tarkat tiedot testituloksista löytyvät verkkosivustolta 
KohlerEngines.com.


