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XT650, XT675, XT775
Savininko vadovas

SVARBU: Prieš naudodamiesi įranga, perskaitykite visus saugumo 
nurodymus. Žiūrėkite šio variklio varomos įrangos naudojimo 
instrukcijas.

 Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar remonto 
darbus įsitikinkite, kad variklis išjungtas.

 Garantijos sąlygos pateiktos garantijos kortelėje ir internetinėje 
svetainėje KohlerEngines.com. Prašome atidžiai perskaityti šią 
informaciją, nes joje nurodytos jūsų teisės ir pareigos.

Užsakydami atsargines dalis ar kreipdamiesi dėl garantijos nurodykite informaciją apie variklį.

Variklio modelis

Specifi kacijos

Serijos numeris

Pirkimo data
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Kalifornijos 65 pasiūlymo perspėjimas
Šio produkto variklio išmetamosiose dujose yra cheminių medžiagų, 
kurios Kalifornijos valstijoje žinomos kaip sukeliančios vėžį, 
apsigimimus arba kitą žalą reprodukcijai.

 PERSPĖJIMAS

Sprogūs degalai 
gali sukelti gaisrą ir 
rimtai nudeginti.
Nepildykite degalų 
bako, kai variklis 
įkaitęs arba veikia.

Benzinas yra labai degus, 
o jo garai uždegus gali 
sprogti. Laikykite benziną tik 
patvirtintuose konteineriuose, 
gerai vėdinamuose, 
negyvenamuose pastatuose 
atokiai nuo žiežirbų arba 
liepsnų. Išsiliejęs kuras gali 
užsidegti, jei jis susilies 
su karštomis dalimis ar 
uždegimo kibirkštimis. Niekada 
nenaudokite benzino kaip 
valymo priemonės.

 PERSPĖJIMAS

Karštos dalys gali 
rimtai nudeginti.
Nelieskite variklio 
jam veikiant 
arba iš karto 
sustabdžius.

Niekada nepaleiskite variklio, 
kai skydai ar apsaugos nuo 
karščio nuimtos.

 PERSPĖJIMAS

Besisukančios 
dalys gali rimtai 
sužeisti.
Laikykitės atokiai 
nuo veikiančio 
variklio.

Kad nesusižeistumėte, 
žiūrėkite, kad rankos, kojos, 
plaukai ir drabužiai nebūtų arti 
besisukančių dalių. Niekada 
nepaleiskite variklio, kai 
dangčiai, gaubtai ar apsaugos 
nuimtos.

 PERSPĖJIMAS

Atsitiktinai užvedus 
galimi rimti 
sužeidimai arba 
mirtis.
Prieš atlikdami 
techninę priežiūrą 
atjunkite ir 
įžeminkite žvakės 
laidą (-us).

Prieš dirbdami prie variklio 
arba įrangos išjunkite variklį: 
1) Atjunkite degimo žvakės 
laidą (-us). 2) Atjunkite nuo 
akumuliatoriaus neigiamo 
poliaus (-) akumuliatoriaus 
kabelį. 

 PERSPĖJIMAS

Anglies 
monoksidas gali 
sukelti pykinimą, 
alpimą arba mirtį.
Venkikte įkvėpti 
išmetamųjų dujų.

Variklio išmetamųjų dujų 
sudėtyje yra nuodingojo anglies 
monoksido. Anglies monoksidas 
yra bekvapės, bespalvės dujos 
ir įkvėpus gali sukelti mirtį.

Saugos priemonės
  PERSPĖJIMAS: Pavojus, dėl kurio kyla grėsmė numirti, su(si)žeisti ar patirti didelių materialių nuostolių.

  ĮSPĖJIMAS:  Pavojus, dėl kurio kyls grėsmė šiek tiek su(si)žeisti arba patirti materialinių nuostolių.

PASTABA: naudojama siekiant įspėti apie svarbius mechanizmus, veikimą ar techninės priežiūros informaciją.

 ĮSPĖJIMAS

Elektros iškrova 
gali sužaloti.
Nelieskite laidų, 
kai variklis veikia.

Kalifornijos 65 pasiūlymo perspėjimas
Šiame gaminyje yra cheminių medžiagų, kurios Kalifornijos 
valstijoje žinomos kaip sukeliančios vėžį, apsigimimus arba kitą žalą 
reprodukcijai.
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A Starterio rankena B Kuro dangtelis C
Alyvos užpildymo 

dangtelis/
matuoklis

D Kuro bakas

E Oro fi ltras F Kuro atjungimo 
vožtuvas G Žvakė

Kontrolinis sąrašas prieš paleidžiant
1. Patikrinkite alyvos lygį. Jei reikia, pripilkite alyvos. Nepripilkite per daug.
2. Patikrinkite kuro lygį. Jei reikia, pripilkite kuro. Patikrinkite ar kuro sistemos komponentuose ir linijose nėra 

nuotėkių.
3. Patikrinkite ir nuvalykite variklio aušinimo sritį, oro įleidimo sritis ir išorinius paviršius (ypač po sandėliavimo).
4. Patikrinkite, ar oro valytuvo komponentai ir visi gaubtai, įrangos dangčiai ir apsaugos yra savo vietose ir gerai 

pritvirtinti.
5. Patikrinkite kibirkščių gaudytuvą (jei yra).

A B

D

G

C

E

F
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5. Varikliui įsijungus ir sušilus palaipsniui grąžinkite 
droselio valdiklį į OFF (išjungta) padėtį. Variklį/
įrangą galima naudoti pašilimo metu, tačiau gali 
prireikti palikti droselį dalinai atidarytą, kol variklis 
sušils.

Patarimai užvesti šaltame ore
1. Naudokite numatomai temperatūrai tinkamą alyvą.
2. Atjunkite visas galimas išorines apkrovas.
3. Pilkite šviežią žieminį kurą. Žieminis kuras yra 

lakesnis ir palengvina užvedimą.

Stabdymas
1. Jei galima, pašalinkite apkrovą išjungdami visus 

PTO priedus.
2. Droselio valdiklį (jei yra) perjunkite į lėto veikimo ar 

tuščiosios eigos padėtį; išjunkite variklį.
3. Uždarykite kuro išjungimo vožtuvą (jei yra).

Veikimo kampas
Žiūrėkite šio variklio varomos įrangos naudojimo 
instrukcijas. Naudodami variklį neviršykite nurodytų 
ribų, žr. specifi kacijų lentelę. Variklį gali sugadinti 
nepakankamas tepimas.

Variklio apsukos
PASTABA: Nekeiskite reguliatoriaus nustatymų 

norėdami padidinti variklio apsukas. Per 
didelės apsukos yra rizikingos ir panaikins 
garantiją.

Darbas dideliame aukštyje
Varikliui gali reikėti didelio aukščio karbiuratoriaus 
rinkinio, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas, jei 
aukštis viršija 4000 pėdų (1219 m). Norėdami sužinoti 
daugiau informacijos apie didelio aukščio rinkinį arba 
rasti įgaliotą „Kohler“ atstovą, apsilankykite interneto 
svetainėje „KohlerEngines.com“ arba skambinkite tel. 
1-800-544-2444 (JAV arba Kanada).
Šis variklis su originalia konfi gūracija turi būti 
naudojamas iki 1219 m. aukštyje, mat sumontavus 
didelio aukščio karbiuratorių ir dirbant žemiau galimi 
pažeidimai.

Užvedimas

 PERSPĖJIMAS

Anglies monoksidas gali sukelti 
pykinimą, alpimą arba mirtį.
Venkikte įkvėpti išmetamąsias dujas.

Variklio išmetamųjų dujų sudėtyje yra nuodingojo 
anglies monoksido. Anglies monoksidas yra 
bekvapės, bespalvės dujos ir įkvėpus gali sukelti 
mirtį.

 PERSPĖJIMAS

Besisukančios dalys gali sunkiai 
sužeisti.
Laikykitės atokiai nuo veikiančio 
variklio.

Kad nesusižeistumėte, žiūrėkite, kad rankos, kojos, 
plaukai ir drabužiai nebūtų arti besisukančių dalių. 
Niekada nepaleiskite variklio, kai dangčiai, gaubtai 
ar apsaugos nuimtos.

PASTABA: Droselio padėtis užvedant gali būti 
skirtinga priklausomai nuo temperatūros ir 
kitų aspektų. Kai variklis užvestas ir šiltas, 
pasukite droselį į padėtį OFF (išjungta).

PASTABA: Norėdami patikrinti starterio virvės būklę 
periodiškai ją ištraukite. Jei virvė 
apsitrynusi, praneškite įgaliotam „Kohler 
atstovui“, kad ją pakeistų.

1. Pasukite degalų uždarymo vožtuvą į padėtį ON 
(įjungta) (jei yra).

2. Pasukite variklio įjungimo/išjungimo mygtuką į 
padėtį ON (įjungta) (jei yra).

3. Užveskite variklį taip:
 a. Rankinio droseliavimo modeliai:
  Šaltas variklis: Pastumkite droselio valdiklį į 

padėtį FAST (greitai). Patraukite droselio 
valdiklį į padėtį CHOKE/ON (droselis/įjungta).

  Šiltas variklis: Pastumkite droselio valdiklį į 
padėtį RUN/FAST (veikti/greitai).

arba
 b. „Smart-Choke“™ modeliai: ši funkcija 

automatiškai reguliuoja droselį paleidimo metu.
4. Įtraukiamas paleidimas: Lėtai traukite starterio 

rankeną truputį už suspaudimo–SUSTOKITE! 
Grąžinkite starterio rankeną, traukite tiesiai, kad 
starterio virvės kreiptuvo virvė per daug 
nesusidėvėtų.

 Elektrinis užvedimas: jungiklis (žr. šio variklio 
varomos įrangos naudojimo instrukcijas).
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Priežiūros instrukcijos

 PERSPĖJIMAS
Prieš dirbdami prie variklio arba įrangos išjunkite 
variklį: 1) Atjunkite degimo žvakės laidą (-us). 
2) Atjunkite nuo akumuliatoriaus neigiamo poliaus (-) 
akumuliatoriaus kabelį. 

Atsitiktinai užvedus galimi rimti 
sužeidimai arba mirtis.
Prieš atlikdami techninę priežiūrą 
atjunkite ir įžeminkite žvakės laidą 
(-us).

Įprastus emisijų kontrolės sistemų techninės priežiūros, keitimo arba remonto darbus gali atlikti bet kokia remonto 
įstaiga ar žmogus; tačiau garantinius remontus turi atlikti įgaliotas „Kohler“ platintojas, kurį galite rasti interneto 
svetainėje KohlerEngines.com arba paskambinę tel. 1-800-544-2444 (JAV arba Kanada).

Priežiūros tvarkaraštis
Po pirmųjų 3-5 valandų
 ● Pakeiskite alyvą. 
Kas 25 valandas arba kasmet1 

 ● Atlikite pirminio fi ltro priežiūrą/pakeiskite.
 ● Patikrinkite, ar oro valytuve nėra nešvarumų, atsilaisvinusių arba sugedusių dalių.
Kas 50 valandų arba kasmet 
 ● Pakeiskite alyvą.
 ● Pakeiskite degalų fi ltrą (jei yra).
Kas 50 valandų arba kasmet1 

 ● Pakeiskite oro fi ltro elementą.
Kas 100 valandų arba kasmet1 

 ● Išvalykite kibirkščių gaudytuvą (jei yra).
Kas 100 valandų arba kasmet2 

 ● Pašalinkite anglis iš degimo kameros.
Kas 125 valandų arba kasmet1

 ● Pakeiskite žvakę ir nustatykite tarpelį.
1 Šias procedūras atlikite dažniau, kai dirbama aplinkoje, kur daug dulkių ir nešvarumų.
2 Jas galite pavesti atlikti „Kohler“ įgaliotam atstovui.

Rekomendacijos alyvai
Geriausioms charakteristikoms pasiekti 
rekomenduojame naudoti „Kohler“ alyvas. Galima 
naudoti ir kitas API (Amerikos naftos institutas) SJ 
priežiūros ar didesnės klasės aukštos kokybės alyvas 
(įskaitant sintetines). Klampumą pasirinkite pagal oro 
temperatūrą darbo metu, žr. lentelę žemiau.

°F -20 0 20 32 40 6050 80 100

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40

 5W-30

10W-30

SAE 30

Alyvos lygio tikrinimas
PASTABA: Norėdami apsaugoti variklį nuo per didelio 

dėvėjimosi ar pažeidimų, niekuomet jo 
neįjunkite, jei alyvos lygis yra už leistinų 
matuoklio ribų.

Įsitikinkite, kad variklis atvėsęs. Nuvalykite vietas 
aplink alyvos užpildymo dangtelį/matuoklį.
1. Ištraukite matuoklį, jį nuvalykite.
 a. Pasukite dangtelį 1/4 apsisukimo: įstatykite 

matuoklį į vamzdelį; paspauskite ir pasukite 
1/4 apsisukimo.

arba
 b. Dangtelis su sriegiu: įstatykite matuoklį į 

vamzdelį, uždėkite dangtelį ant vamzdelio, 
neužsukite jo.

2. Ištraukite matuoklį, patikrinkite alyvos lygį. Alyvos 
lygis turėtų būti ties matuoklio indikatoriaus viršumi.

3. Jei alyvos per mažai, pripilkite jos, kad lygis 
pasiektų indikatoriaus viršų.

4. Įstatykite ir įspauskite matuoklį.
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Alyvos keitimas
Alyvą keiskite kol variklis šiltas.
Matuoklio vamzdelis:
1. Nuvalykite dangtelio/matuoklio vietas.
2. Nuimkite dangtelį/matuoklį. Paverskite variklį ant 

šono taip, kad oro valytuvas būtų atsuktas į viršų. 
Išleiskite alyvą į tinkamą talpyklą.

3. Kai iš karterio išleisite alyvą, pakelkite variklį.
4. Į karterį pripilkite naujos alyvos. Alyvos lygis turėtų 

būti ties matuoklio indikatoriaus viršumi.
5. Vėl uždėkite alyvos pildymo dangtelį / lygio matuoklį 

ir tvirtai užveržkite.
6. Panaudotą alyvą išpilkite pagal vietines taisykles.
Karterio kaištis:
1. Išjunkite variklį atjungdami žvakę.
2. Nuvalykite dangtelio(matuoklio) vietas. Nuimkite 

dangtelį(matuoklį).
3. Atsukite karterio kaištį variklio apačioje; išleiskite 

alyvą į tinkamą talpyklą.
4. Ant išleidimo kaiščio sriegio užtepkite sriegio 

sandarinimo priemonės, kaištį įsukite atgal. 
Priveržkite 120 col. svar. (13,6 N·m) jėga.

5. Į karterį pripilkite naujos alyvos. Alyvos lygis turėtų 
būti ties matuoklio indikatoriaus viršumi.

6. Vėl uždėkite alyvos pildymo dangtelį / lygio matuoklį 
ir tvirtai užveržkite.

7. Panaudotą alyvą išpilkite pagal vietines taisykles.

Rekomendacijos degalams

 PERSPĖJIMAS

Sprogūs degalai gali sukelti gaisrą ir 
rimtai nudeginti.
Nepildykite degalų bako, kai variklis 
įkaitęs arba veikia.

Benzinas yra labai degus, o jo garai uždegus 
gali sprogti. Laikykite benziną tik patvirtintuose 
konteineriuose, gerai vėdinamuose, 
negyvenamuose pastatuose atokiai nuo žiežirbų 
arba liepsnų. Išsiliejęs kuras gali užsidegti, jei 
jis susilies su karštomis dalimis ar uždegimo 
kibirkštimis. Niekada nenaudokite benzino kaip 
valymo priemonės.

PASTABA: E15, E20 ir E85 NĖRA patvirtinti ir jų 
NEGALIMA naudoti; pažeidimams dėl 
seno, užsistovėjusio ar užteršto kuro 
garantija negalioja.

Kuras turi atitikti šiuos reikalavimus:
● Švarus, šviežias, bešvinis benzinas.
● 87 (R+M)/2 ar didesnis oktaninis skaičius.

● Mažiausias 90 RON oktaninis skaičius.
● Galima naudoti iki 10% etilo alkoholio ir 90% 

bešvinio benzino.
● Galima naudoti metil tert-butilo eterio (MTBE) ir 

bešvinio benzino mišinį (iki 15% MTBE).
● Nepilkite į benziną alyvos.
● Neperpildykite degalų bako.
● Nenaudokite senesnio nei 30 dienų benzino.

Degalų papildymas

 PERSPĖJIMAS

Sprogūs degalai gali sukelti gaisrą ir 
rimtai nudeginti.
Nepildykite degalų bako, kai variklis 
įkaitęs arba veikia.

Benzinas yra labai degus, o jo garai uždegus 
gali sprogti. Laikykite benziną tik patvirtintuose 
konteineriuose, gerai vėdinamuose, 
negyvenamuose pastatuose atokiai nuo žiežirbų 
arba liepsnų. Išsiliejęs kuras gali užsidegti, jei 
jis susilies su karštomis dalimis ar uždegimo 
kibirkštimis. Niekada nenaudokite benzino kaip 
valymo priemonės.

Įsitikinkite, kad variklis atvėsęs.
1. Nuvalykite vietas aplink kuro užpylimo dangtelį.
2. Atsukite kuro užpylimo dangtelį. Užpildykite iki 

pildymo kaklelio pagrindo. Neperpildykite degalų 
bako. Palikite vietos degalams plėstis.

3. Uždėkite kuro angos dangtelį ir gerai užsukite.

Degalų žarna
„Kohler Co.“ varikliuose su karbiuratoriais reikia 
montuoti mažos skvarbos kuro liniją siekiant atitikti 
EPA ir CARB reglamentus. 
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Žvakės

 ĮSPĖJIMAS

Elektros iškrova gali sužaloti.
Nelieskite laidų, kai variklis veikia.

Nuvalykite žvakių lizdus. Išsukite žvakes ir jas 
pakeiskite.
1. Patikrinkite žvakių tarpelius. Juos sureguliuokite, 

žr. specifi kacijų lentelę.
2. Į cilindro galvutę įsukite kaištį.
3. Priveržkite jį 20 svarų pėdai (27 N·m) jėga.

Oro fi ltras
PASTABA:  Variklis, veikiantis su laisvais ar pažeistais 

oro valymo komponentais, labiau dėvisi ir 
gali sugesti. Pakeiskite visus sulankstytus 
ar pažeistus komponentus.

PASTABA: Popierinių elementų negalima valyti 
suspaustu oru. 

Atlaisvinkite rankenėlę ir nuimkite oro fi ltro gaubtą.
Pirminis fi ltras (jei yra):
1. Išimkite pirminį fi ltrą.
2. Pakeiskite arba valikliu išplaukite pirminį fi ltrą 

šiltame vandenyje. Praskalaukite ir leiskite išdžiūti 
ore.

3. Įstatykite pirminį fi ltrą į gaubtą, sulygiuokite pirminio 
fi ltro skylutę su viršutine gaubto rankenėle.

Popierinis elementas:
1. Išimkite popierinį elementą ir jį pakeiskite. 
2. Įstatykite elementą taip, kad jo pusė su briaunomis 

būtų nukrepita į išorę, o guminį sandariklį uždėkite 
ant pagrindo kraštų.

Poroloninis elementas:
1. Išimkite putų elementą ir pakeiskite jį. 
2. Įstatykite elementą putų pusę nukreipę į išorę, o 

guminį sandariklį uždėkite ant pagrindo kraštų.
Įstatykite oro fi ltro gaubtą ir užsukite rankenėlę.

Alsuoklio vamzdelis
Įsitikinkite, kad abu alsavimo vamzdelio galai tinkamai 
sujungti.

Oro aušinimas

 PERSPĖJIMAS

Karštos dalys gali rimtai nudeginti.
Nelieskite variklio jam veikiant arba iš 
karto sustabdžius.

Niekada nepaleiskite variklio, kai skydai ar 
apsaugos nuo karščio nuimtos.

Labai svarbus tinkamas aušinimas. Norėdami 
apsaugoti nuo perkaitimo, išvalykite fi ltrus, aušinimo 
briaunas ir kitus išorinius paviršius. Nepurkškite 
vandens ant laidų ar kitų elektrinių komponentų. 
Žr. techninės priežiūros tvarkaraštį.

Remontas (keičiamos dalys)
Rekomenduojame variklio remonto, serviso darbus 
bei dalių keitimą atlikti pas „Kohler“ įgaliotą atstovą. 
Norėdami rasti įgaliotą „Kohler“ atstovą apsilankykite 
interneto svetainėje KohlerEngines.com arba 
paskambinkite tel. 1-800-544-2444 (JAV ir Kanada).

Laikymas
Jei variklis neveiks 2 ar daugiau mėnesių, atlikite 
žemiau nurodytą procedūrą.
1. Į kuro baką įpilkite „Kohler PRO Series“ ar 

atitinkamo kuro priedo. Paleiskite variklį 
2-3 minutėms, kad į kuro sistemą patektų 
stabilizuoto kuro (gedimams dėl netinkamo kuro 
garantija netaikoma).

2. Pakeiskite alyvą, kol variklis dar šiltas nuo veikimo. 
Išsukite žvakes ir įpilkite apie 1 unciją (30 g) variklio 
alyvos į cilindrą. Įsukite žvakes ir lėtai prasukite 
variklį, kad alyva pasiskirstytų.

3. Atjunkite neigiamą (-) akumuliatoriaus laidą.
4. Variklį laikykite švarioje, sausoje vietoje.
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Gedimų diagnostika
Nebandykite techniškai prižiūrėti arba keisti pagrindinių variklio komponentų arba bet kurių elementų, kuriems 
reikalingos specialios laiko nustatymo arba reguliavimo procedūros. Šį darbą turi atlikti įgaliotas „Kohler“ astsovas.

Galima priežastis

Problema Nėra 
degalų

Netinkami 
degalai

Nešva-
rumai 
degalų 
linijoje

Nešvarus 
nuosėdų 
ekranas

Netin-
kamas 
alyvos 
lygis

Variklio 
apkrova per 

didelė

Nešvarus 
oro 

valytuvas
Sugedusi 

žvakė

Neužsiveda ● ● ● ● ● ● ●

Sunkiai užsiveda ● ● ● ● ● ●

Netikėtai sustoja ● ● ● ● ● ● ●

Trūksta energijos ● ● ● ● ● ● ●

Veikia nereguliariai ● ● ● ● ● ●

Dunda arba zvimbia ● ● ● ●

Šokinėjimai arba 
uždegimo pertrūkiai ● ● ● ● ●

Ankstyvi uždegimai ● ● ● ● ●

Perkaitimai ● ● ● ● ● ●

Didelės degalų 
sąnaudos ● ● ●

Variklio specifi kacijos

Modelis Anga Eiga Litražas Alyvos talpa 
(pildymo)

Žvakės 
tarpas

Didžiausias darbinis 
kampas (kai alyvos 
lygis didžiausias)*

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

(45 mm)

9,1 kub. col. 
(149 kub. cm.) 20 unc. 

(0,6l)
0,03 col. 

(0,76 mm) 20°XT675

XT775 2,75 col. 
(70 mm)

10,6 kub. col. 
(173 kub. cm.)

*Viršijus didžiausias eksploatacines ribas kyla grėsmė sugadinti variklį (nepakankamai pateptas).
Papildomą specifi kacijų informaciją rasite interneto svetainėje KohlerEngines.com.
Išmetamųjų dujų emisijos valdymo sistema modeliams XT650, XT675, XT775 yra taikoma EM JAV, EPA, 
Kalifornijai ir Europai.
Bet kokios „Kohler“ paminėtos arklio galios (AG) yra sertifi kuoti galios dydžiai pagal SAE J1940 ir J1995 AG 
standartus. Išsamesnė informacija apie sertifi kuotus galios dydžius pateikiama interneto svetainėje 
KohlerEngines.com.


