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XT650, XT675, XT775
Lietotāja pamācība

SVARĪGI! Pirms šī aprīkojuma izmantošanas rūpīgi izlasiet visus 
brīdinājumus un instrukcijas. Izlasiet šī dzinēja darbināmās 
aparatūras lietošanas instrukcijas.

 Pirms jebkādu apkopes un servisa darbu veikšanas nodrošiniet, 
lai dzinējs būtu izslēgts un novietots uz līdzenas virsmas.

 Garantijas segums ir norādīts garantijas kartē un vietnē 
KohlerEngines.com. Rūpīgi to pārskatiet, jo tajā ir norādītas 
jūsu īpašās tiesības un pienākumi.

Pierakstiet informāciju par dzinēju, lai tā būtu pieejama rezerves daļu pasūtīšanas vai garantijas seguma 
saņemšanas gadījumā.

Dzinēja modelis

Specifi kācija

Sērijas numurs

Iegādes datums
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Kalifornijas 65. lēmumā ietvertais brīdinājums
Dzinēja izplūdes gāzes, ko rada šī ierīce, satur ķimikālijas, kuras, 
saskaņā ar Kalifornijas štata rīcībā esošo informāciju, izraisa vēzi, 
iedzimtus defektus un citas reproduktīvās slimības.

 BRĪDINĀJUMS

Eksplozīva 
degviela var 
izraisīt ugunsgrēku 
un nopietnus 
apdegumus.
Nekad neuzpildiet 
degvielas tvertni, 
ja dzinējs ir 
uzkarsis vai 
darbojas.

Benzīns ir ļoti viegli 
uzliesmojošs, un tā tvaiki 
var izraisīt sprādzienu, ja 
tiek aizdedzināti. Glabājiet 
benzīnu tikai tam paredzētās 
tvertnēs labi ventilētās telpās, 
palīgbūvēs, drošā attālumā 
no dzirkstelēm vai liesmām. 
Degvielas šļakatas var 
aizdegties, nonākot saskarē ar 
uzkarsušajām motora daļām vai 
aizdedzes dzirkstelēm. Nekad 
nelietojiet benzīnu kā tīrīšanas 
līdzekli.

 BRĪDINĀJUMS

Karstās daļas var 
izraisīt nopietnus 
apdegumus.
Nepieskarieties 
dzinējam 
lietošanas laikā 
vai uzreiz pēc 
izslēgšanas.

Nekad nedarbiniet dzinēju, ja 
ir noņemti karstuma vairogi vai 
aizsargi.

 BRĪDINĀJUMS

Saskare ar 
rotējošajām 
detaļām var izraisīt 
smagas traumas.
Ievērojiet drošu 
attālumu dzinēja 
darbības laikā.

Turiet rokas, kājas, matus 
un apģērbu drošā attālumā 
no kustīgajām daļām, lai 
izvairītos no savainojumiem. 
Nekad nedarbiniet dzinēju, ja 
ir noņemti pārsegi, apvalki vai 
aizsargi.

 BRĪDINĀJUMS

Nejauša 
ieslēgšanās var 
izraisīt nopietnus 
savainojumus vai 
nāvi.
Atvienojiet un 
zemējiet aizdedzes 
sveces vadu(s) 
pirms apkopes.

Pirms darbu pie dzinēja vai 
aparatūras veikšanas atslēdziet 
dzinēju šādi. 1) Atvienojiet 
aizdedzes sveces vadu(s). 2) 
Atvienojiet negatīvo (-) strāvas 
padeves kabeli no akumulatora. 

 BRĪDINĀJUMS

Oglekļa monoksīds 
var izraisīt 
nelabumu, ģībšanu 
vai nāvi.
Izvairieties no 
izplūdes gāzu 
ieelpošanas.

Dzinēja izplūdes gāzes satur 
indīgo oglekļa monoksīdu. 
Oglekļa monoksīds ir bez 
smaržas, bezkrāsains un 
ieelpošanas gadījumā var 
izraisīt nāvi.

Drošības pasākumi
  BRĪDINĀJUMS!  Apdraudējums, kas var izraisīt letālas sekas, smagu traumu gūšanu vai būtiskus mantiskā 

īpašuma bojājumus.

  PIESARDZĪGI  Apdraudējums, kas var izraisīt vieglu traumu gūšanu vai mantiskā īpašuma bojājumus.

PIEZĪME. To lieto, lai izceltu uzstādīšanas, lietošanas vai apkopes informāciju.

 PIESARDZĪGI

Elektriskais 
šoks var radīt 
savainojumus.
Nepieskarieties 
vadiem, kamēr 
dzinējs darbojas.

Kalifornijas 65. lēmumā ietvertais brīdinājums
Šis izstrādājums satur ķimikālijas, kuras saskaņā ar Kalifornijas štata 
rīcībā esošo informāciju izraisa vēzi, iedzimtus defektus un citas 
reproduktīvās slimības.
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A Startera rokturis B
Degvielas 

uzpildes vietas 
vāciņš

C Eļļas uzpildes 
vāciņš/mērtausts D Degvielas tvertne

E Gaisa fi ltrs F
Degvielas 
padeves 

atslēgšanas 
vārsts

G Aizdedzes svece

Pārbaudes pirms iedarbināšanas
1. Pārbaudiet eļļas līmeni. Pievienojiet eļļu, ja tās līmenis ir zems. Nelejiet to pārāk daudz.
2. Pārbaudiet degvielas līmeni. Pievienojiet degvielu, ja tās līmenis ir zems. Pārbaudiet, vai degvielas sistēmas 

komponentos un līnijās nav pamanāmas sūces.
3. Pārbaudiet un notīriet dzesēšanas vietas, gaisa ieplūdes atveres un dzinēja ārējās virsmas (it īpaši pēc 

uzglabāšanas).
4. Pārbaudiet, vai gaisa fi ltra daļas un visi apvalki, aparatūras pārsegi un aizsargi atrodas pareizajās vietās un ir 

droši nostiprināti.
5. Pārbaudiet dzirksteļu uztvērēju (ja uzstādīts).

A B

D

G

C

E

F
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5. Kad dzinējs būs iedarbināts un uzsilis, pakāpeniski 
pārslēdziet gaisa droseļvārsta vadīklu atpakaļ 
pozīcijā OFF (izslēgts). Iesildīšanas laikā motoru/
aparatūru var izmantot, bet gaisa droseļvārstu var 
būt nepieciešams atstāt daļēji ieslēgtu, līdz motors 
būs uzsilis.

Padomi iedarbināšanai aukstos 
klimatiskajos apstākļos

1. Lietojiet eļļu, kas atbilst gaidāmajiem temperatūras 
apstākļiem.

2. Atvienojiet visas iespējamās ārējās slodzes.
3. Izmantojiet svaigu degvielu, kas paredzēta ziemas 

apstākļiem. Ziemas apstākļiem paredzētā degviela 
ir gaistošāka, lai uzlabotu iedarbināšanu.

Apturēšana
1. Ja iespējams, noņemiet slodzi, atvienojot visas 

darbināmās jaudas noņemšanas ierīces.
2. Ja ietilpst aprīkojumā, pārvietojiet droseles vadīklu 

uz lēnu vai tukšgaitas pozīciju; apturiet motoru.
3. Ja ietilpst aprīkojumā, aizveriet degvielas padeves 

atslēgšanas vārstu.

Lietošanas leņķis
Skatiet šī motora darbināmās aparatūras lietošanas 
instrukcijas. Nedarbiniet šo motoru, pārsniedzot 
maksimālo ekspluatācijas leņķi, skat. specifi kāciju 
tabulu. Nepietiekams eļļošanas rezultātā var tikt 
izraisīti motora bojājumi.

Dzinēja apgriezienu skaits
PIEZĪME. Nemēģiniet regulēt dzinēja regulatoru, lai 

palielinātu maksimālo dzinēja ātrumu. 
Pārāk lieli dzinēja apgriezieni ir bīstami, un 
jums var tikt anulēta garantija.

Ekspluatācija lielā augstumā
Ja dzinējs tiek darbināts 4000 pēdu (1219 metru) 
vai lielākā augstumā, nepieciešams liela augstuma 
karburatora komplekts. Lai saņemtu informāciju par 
darbībai lielā augstumā piemērotajiem komplektiem 
vai sameklētu pilnvarotu Kohler produkcijas izplatītāju, 
apmeklējiet vietni KohlerEngines.com vai zvaniet uz 
1-800-544-2444 (ASV un Kanāda).
Dzinēju jādarbina tā oriģinālajā konfi gurācijā, kas 
zemāka par 40000 pēdas (1219 metri).
Darbinot šo dzinēju ar nepareizu dzinēja konfi gurāciju, 
esošajā augstumā, var palielināt tā emisijas, 
samazināt degvielas efektivitāti un sniegumu, tā 
rezultātā bojājot dzinēju.

Iedarbināšana

 BRĪDINĀJUMS

Oglekļa monoksīds var izraisīt 
nelabumu, ģībšanu vai nāvi.
Izvairieties no izplūdes gāzu 
ieelpošanas.

Dzinēja izplūdes gāzes satur indīgo oglekļa 
monoksīdu. Oglekļa monoksīds ir bez smaržas, 
bezkrāsains un ieelpošanas gadījumā var izraisīt 
nāvi.

 BRĪDINĀJUMS

Saskare ar rotējošajām detaļām var 
izraisīt smagas traumas.
Ievērojiet drošu attālumu dzinēja 
darbības laikā.

Turiet rokas, kājas, matus un apģērbu drošā 
attālumā no kustīgajām daļām, lai izvairītos no 
savainojumiem. Nekad nedarbiniet dzinēju, ja ir 
noņemti pārsegi, apvalki vai aizsargi.

PIEZĪME. Gaisa droseļvārsta pozīcija iedarbināšanai 
var atšķirties atkarībā no temperatūras un 
citiem faktoriem. Kad dzinējs ir iedarbināts 
un uzsilis, pagrieziet gaisa droseļvārstu 
pozīcijā OFF (izslēgts).

PIEZĪME. Ik palaikam izstiepiet startera auklu līdz 
galam, lai pārbaudītu tās stāvokli. Ja aukla 
ir nodilusi, sazinieties ar Kohler pilnvarotu 
pārstāvi, lai auklu nomainītu.

1. Pagrieziet degvielas padeves atslēgšanas vārstu 
pozīcijā ON (Ieslēgts) (ja ietilpst aprīkojumā).

2. Pagrieziet motora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 
pozīcijā ON (Ieslēgts) (ja ietilpst aprīkojumā).

3. Iedarbiniet motoru šādi.
 a. Modeļiem ar manuālo slāpētāju:
  Auksts dzinējs: pārslēdziet droseles vadīklu 

pozīcijā FAST (ātri). Pavelciet gaisa 
droseļvārsta vadīklu pozīcijā CHOKE/ ON 
(droseļvārsts/ieslēgts).

  Uzsilis dzinējs: pārslēdziet droseles vadīklu 
pozīcijā RUN/FAST (darbība/ātri).

vai
 b. Smart-Choke™ modeļiem: šī funkcija 

automātiski regulē gaisa droseļvārstu 
iedarbināšanas laikā.

4. Iedarbināšana ar auklu: lēnām pavelciet startera 
rokturi, līdz tiek mazliet pārsniegta kompresija - 
APTURIET! ļaujiet startera rokturim atgriezties 
vietā, stingri velciet auklu taisnā virzienā, lai 
izvairītos no tās nodilšanas pret startera auklas 
vadotni.

 Elektriskā iedarbināšana: ar aizdedzes slēdzi 
(skatiet šī motora darbināmās aparatūras 
lietošanas instrukcijas).
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Apkopes instrukcijas

 BRĪDINĀJUMS
Pirms darbu pie dzinēja vai aparatūras veikšanas 
atslēdziet dzinēju šādi. 1) Atvienojiet aizdedzes sveces 
vadu(s). 2) Atvienojiet negatīvo (-) strāvas padeves 
kabeli no akumulatora. 

Nejauša ieslēgšanās var izraisīt 
nopietnus savainojumus vai nāvi.
Atvienojiet un zemējiet aizdedzes 
sveces vadu(s) pirms apkopes.

Parastu apkopi, izmešu kontroles ierīču un sistēmu maiņu un remontu var veikt jebkura darbnīca vai remonta 
speciālists, tomēr remontdarbi garantijas ietvaros ir jāveic tikai pilnvarotiem Kohler produkcijas izplatītājiem, 
informācija par kuriem ir atrodama vietnē KohlerEngines.com vai saņemama, zvanot uz 1-800-544-2444 
(ASV un Kanāda).

Apkopju grafi ks
Pēc pirmajām 3 - 5 stundām
 ● Nomainiet eļļu. 
Ik pēc 25 stundām vai ikgadēji1 

 ● Nomainiet priekštīrītāju/veiciet tā apkopi.
 ● Pārbaudiet, vai gaisa fi ltra detaļas nav vaļīgas vai bojātas.
Ik pēc 50 stundām vai ikgadēji
 ● Nomainiet eļļu.
 ● Nomainiet degvielas fi ltru (ja uzstādīts).
Ik pēc 50 stundām vai ikgadēji1 

 ● Nomainiet gaisa fi ltra elementu.
Ik pēc 100 stundām vai ikgadēji1 

 ● Notīriet dzirksteļu uztvērēju (ja uzstādīts).
Ik pēc 100 stundām vai ikgadēji2 

 ● Dekarbonizējiet sadegšanas kameru.
Ik pēc 125 stundām vai ikgadēji1 

 ● Nomainiet aizdedzes sveci un iestatiet atstarpi.
1 Veiciet šīs procedūras daudz biežāk, ja strādājat īpaši putekļainos vai netīros apstākļos.
2 Šo servisa darbu veikšanu uzticiet pilnvarotam Kohler produkcijas izplatītājam.

Eļļas rekomendācijas
Lai panāktu vislabāko veiktspēju, mēs iesakām 
izmantot tikai Kohler eļļas. Ir pieļaujama arī citu 
augstas kvalitātes eļļu ar mazgājošām īpašībām 
(tai skaitā sintētisko) izmantošana, kuras atbilst API 
(Amerikas Naftas institūta) klasei SJ vai augstākai. 
Izvēlieties viskozitāti atbilstoši gaisa temperatūrai 
motora darbināšanas laikā atbilstoši tabulā 
parādītajam.

°F -20 0 20 32 40 6050 80 100

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40

 5W-30

10W-30

SAE 30

Pārbaudiet eļļas līmeni.
PIEZĪME. Lai novērstu dzinēja pārmērīgu nodilumu 

un bojājumu rašanos, nekādā gadījumā 
nedarbiniet to, ja eļļas līmenis ir virs vai 
zem darbības diapazona rādītāja uz eļļas 
līmeņa mērtausta.

Pārliecinieties, ka dzinējs ir atdzisis. Notīriet visus 
gružus no eļļas uzpildes vāciņa/eļļas līmeņa mērtausta.
1. Izņemiet taustu un noslaukiet eļļu.
 a. 1/4 pagrieziena veida vāciņš: ievietojiet 

mērtaustu atpakaļ caurulē, iespiediet līdz galam 
uz leju un pagrieziet par 1/4 pagrieziena.

vai
 b. Vāciņš ar vītni: ievietojiet mērtaustu atpakaļ 

caurulē, novietojiet vāciņu uz caurules, bet 
neuzskrūvējiet to.

2. Izņemiet mērtaustu un pārbaudiet eļļas līmeni. 
Līmenim jābūt mērtausta indikatora joslas 
augšpusē.

3. Ja eļļas līmenis uz indikatora joslas ir zems, 
pievienojiet eļļu, lai līmenis būtu indikatora 
augšdaļā.

4. Ievietojiet atpakaļ un nofi ksējiet eļļas līmeņa taustu.
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Eļļas maiņa
Veiciet eļļas nomaiņu, kamēr dzinējs ir silts.
Eļļas līmeņa mērtausta caurule.
1. Notīriet zonu ap eļļas uzpildes vāciņu/mērtaustu.
2. Noņemiet eļļas uzpildes vāciņu/izņemiet mērtaustu. 

Sagāziet dzinēju uz sāniem, lai gaisa fi ltrs būtu 
pavērsts uz augšu. Izteciniet eļļu piemērotā tvertnē.

3. Kad karteris ir pilnībā iztukšots, nostādiet dzinēju 
atpakaļ vertikāli.

4. Piepildiet karteri ar jaunu eļļu. Līmenim jābūt 
mērtausta indikatora joslas augšpusē.

5. Uzlieciet eļļas uzpildes vāku/eļļas līmeņa taustu un 
pievelciet to.

6. Atbrīvojieties no izlietotās eļļas atbilstoši vietējiem 
noteikumiem.

Dzinēja kartera noslēgs
1. Atspējojiet dzinēju, atvienojot svečvadu.
2. Notīriet zonu ap eļļas uzpildes vāciņu/mērtaustu. 

Noņemiet eļļas uzpildes vāciņu/izņemiet mērtaustu.
3. Izņemiet dzinēja kartera noslēgu dzinēja apakšā un 

izteciniet eļļu piemērotā tvertnē.
4. Uzklājiet hermetizējošu līdzekli trim pilnām 

drenāžas noslēga vītnēm un no jauna uzstādiet 
drenāžas noslēgu. Griezes moments līdz 
120 mārciņām uz collu (13,6 Nm).

5. Piepildiet karteri ar jaunu eļļu. Līmenim jābūt 
mērtausta indikatora joslas augšpusē.

6. Uzlieciet eļļas uzpildes vāku/eļļas līmeņa taustu un 
pievelciet to.

7. Atbrīvojieties no izlietotās eļļas atbilstoši vietējiem 
noteikumiem.

Ieteikumi saistībā ar degvielu.

 BRĪDINĀJUMS

Eksplozīva degviela var izraisīt 
ugunsgrēku un nopietnus apdegumus.
Nekad neuzpildiet degvielas tvertni, ja 
dzinējs ir uzkarsis vai darbojas.

Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs, un tā tvaiki var 
izraisīt sprādzienu, ja tiek aizdedzināti. Glabājiet 
benzīnu tikai tam paredzētās tvertnēs labi ventilētās 
telpās, palīgbūvēs, drošā attālumā no dzirkstelēm 
vai liesmām. Degvielas šļakatas var aizdegties, 
nonākot saskarē ar uzkarsušajām motora daļām vai 
aizdedzes dzirkstelēm. Nekad nelietojiet benzīnu kā 
tīrīšanas līdzekli.

PIEZĪME. E15, E20 un E85 lietošana NAV 
apstiprināta un NAV ieteicama; garantijas 
ietvaros netiek segti zaudējumi, kas 
radušies vecas, novadējušās vai 
piesārņotas degvielas lietošanas rezultātā.

Degvielai ir jāatbilst šādām prasībām.
● Tīra un svaiga degviela, bez svinu saturošām 

piedevām.
● Oktāna skaitlis 87 (R+M)/2 vai lielāks.
● Pētnieciskais oktānskaitlis (RON) 90 oktāna 

minimums.

● Benzīns ar līdz 10% etilspirta piemaisījuma, 90% 
bezsvina degvielas ir pieņemami.

● Lietošanai ir apstiprināts etil-terc-butilētera (MTBE) 
un bezsvina degvielas maisījums (MTBE saturs 
maks. 15%).

● Nepievienojiet benzīnam eļļu.
● Nepārpildiet degvielas tvertni.
● Nelietojiet benzīnu, kura vecums pārsniedz 30 dienas.

Pievienojiet degvielu

 BRĪDINĀJUMS

Eksplozīva degviela var izraisīt 
ugunsgrēku un nopietnus apdegumus.
Nekad neuzpildiet degvielas tvertni, ja 
dzinējs ir uzkarsis vai darbojas.

Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs, un tā tvaiki var 
izraisīt sprādzienu, ja tiek aizdedzināti. Glabājiet 
benzīnu tikai tam paredzētās tvertnēs labi ventilētās 
telpās, palīgbūvēs, drošā attālumā no dzirkstelēm 
vai liesmām. Degvielas šļakatas var aizdegties, 
nonākot saskarē ar uzkarsušajām motora daļām vai 
aizdedzes dzirkstelēm. Nekad nelietojiet benzīnu kā 
tīrīšanas līdzekli.

Pārliecinieties, ka dzinējs ir atdzisis.
1. Notīriet zonu ap degvielas tvertnes vāciņu.
2. Noņemiet degvielas tvertnes vāciņu. Piepildiet līdz 

ielietnes pamatnei. Nepārpildiet degvielas tvertni. 
Atstājiet vietu, kur degvielai izplesties.

3. Uzlieciet degvielas tvertnes vāciņu un nofi ksējiet to.

Degvielas vads
Kohler Co. dzinējiem ar karburatoru ir jāuzstāda 
zemas caurlaidības degvielas līnijas, lai atbilstu EPA 
un CARB kritērijiem. 
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Aizdedzes sveces

 PIESARDZĪGI

Elektriskais šoks var radīt 
savainojumus.
Nepieskarieties vadiem, kamēr dzinējs 
darbojas.

Iztīriet aizdedzes sveces spraugu. Izņemiet sveci un 
nomainiet.
1. Pārbaudiet atstarpi, izmantojot spraugmēru. 

Noregulējiet atstarpi, informāciju skatiet 
specifi kāciju tabulā.

2. Uzstādiet sveci cilindra galvā.
3. Pievelciet sveci ar griezes momentu līdz 

20 mārciņām uz collu (27 N·m).

Gaisa fi ltrs
PIEZĪME.  Lietojot dzinēju ar vaļīgām vai bojātām 

gaisa fi ltra sastāvdaļām, var tikt izraisīta 
dzinēja priekšlaicīga nolietošanās un 
bojāšanās. Nomainiet saliektās un bojātās 
sastāvdaļas.

PIEZĪME. Papīra fi ltru nevar tīrīt ar saspiestu gaisu.
Atlaidiet fi ksatoru un noņemiet gaisa fi ltra pārsegu.
Priekštīrītājs (ja uzstādīts)
1. Noņemiet priekštīrītāju.
2. Nomainiet priekštīrītāju vai mazgājiet to siltā ūdenī 

ar mazgāšanas līdzekli. Noskalojiet un ļaujiet nožūt.
3. Uzstādiet priekštīrītāju atpakaļ pārsegā, savietojot 

priekštīrītāja atveri ar augšējā pārsega fi ksatoru.
Papīra fi ltrs:
1. Izņemiet papīra fi ltru no pamatnes un nomainiet to. 
2. Uzstādiet fi ltru ar plisēto pusi uz āru un novietojiet 

gumijas blīvi uz pamatnes malām.
Putu fi ltrs:
1. Izņemiet putu fi ltru no pamatnes un nomainiet to. 
2. Uzstādiet fi ltru ar putu pusi uz āru un novietojiet 

gumijas blīvi uz pamatnes malām.
Uzstādiet atpakaļ gaisa fi ltra pārsegu un nostipriniet 
ar fi ksatoru.

Ventilācijas caurule
Pārliecinieties, ka abi ventilācijas caurules gali ir 
atbilstoši pievienoti.

Gaisa dzesēšana

 BRĪDINĀJUMS

Karstās daļas var izraisīt nopietnus 
apdegumus.
Nepieskarieties dzinējam lietošanas 
laikā vai uzreiz pēc izslēgšanas.

Nekad nedarbiniet dzinēju, ja ir noņemti karstuma 
vairogi vai aizsargi.

Pareiza dzesēšana ir būtiski svarīga. Lai novērstu 
pārkaršanu, notīriet sietus, dzesēšanas ribas un citas 
dzinēja ārējās virsmas. Izvairieties no vadojuma un 
citu elektrisko sastāvdaļu apšļakstīšanas ar ūdeni. 
Skatiet apkopju grafi ku.

Rezerves daļas
Dzinēja apkopes, servisa un remonta darbu veikšanai 
mēs iesakām izmantot pilnvarota Kohler produkcijas 
izplatītāja pakalpojumus. Lai sameklētu pilnvarotu 
Kohler produkcijas izplatītāju, apmeklējiet vietni 
KohlerEngines.com vai zvaniet uz 1-800-544-2444 
(ASV un Kanāda).

Glabāšana
Ja dzinējs netiks lietots divus vai vairāk mēnešus, 
ievērojiet šos glabāšanas norādījumus.
1. Degvielas tvertnē pievienojiet Kohler PRO Series 

degvielas piedevas. Darbiniet dzinēju 2 - 3 minūšu 
ilgumā, lai stabilizētā degviela nonāktu degvielas 
sistēmā (uz bojājumiem, kas radušies 
neapstrādātas degvielas dēļ, neattiecas garantijas 
segums).

2. Nomainiet eļļu, kamēr dzinējs pēc darba vēl ir silts. 
Izņemiet aizdedzes sveci(es) un ielejiet cilindrā(os) 
aptuveni 1 unci motoreļļas. Ievietojiet atpakaļ 
aizdedzes sveces un lēnām ar kloķi darbiniet 
dzinēju, lai eļļa izplatītos sistēmā.

3. Atvienojiet negatīvo (-) strāvas padeves kabeli.
4. Uzglabājiet motoru tīrā un sausā vietā.
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Bojājumu meklēšana
Nemēģiniet patstāvīgi veikt remontu vai nomainīt dzinēja komponentus, vai citas lietas, kurām nepieciešams veikt 
speciālas uzstādīšanas un regulēšanas procedūras. Šis darbs ir jāveic pilnvarotam Kohler produkcijas izplatītājam.

Iespējamais cēlonis

Problēma Nav deg-
vielas

Neatbilstoša 
degviela

Netīrumi 
degvie-
las vadā

Netīrs 
gružu 

aizsargs

Neatbils-
tošs eļļas 
līmenis

Dzinējs 
pārslogots

Netīrs 
gaisa fi ltrs

Bojāta 
aizdedzes 

svece

Nedarbojas ● ● ● ● ● ● ●

Grūti iedarbināt ● ● ● ● ● ●

Pēkšņi izslēdzas ● ● ● ● ● ● ●

Trūkst jaudas ● ● ● ● ● ● ●

Darbojas nepastāvīgi ● ● ● ● ● ●

Klab vai džinkst ● ● ● ●

Pārlec vai pārtrauc ● ● ● ● ●

Atpakaļ trieciens ● ● ● ● ●

Pārkarst ● ● ● ● ● ●

Patērē daudz 
degvielas ● ● ●

Dzinēja specifi kācijas

Modelis Cilindra 
diametrs

Virzuļa 
gājiens Tilpums Eļļas tilpums 

(Uzpilde)
Aizdedzes 

sveces 
atstarpe

Maksimālais 
ekspluatācijas 

leņķis (pie pilna 
eļļas līmeņa)*

XT650 2,56 collas 
(65 mm) 1,8 collas 

(45 mm)

9,1 kubikcolla 
(149 cm3) 20 unces

(0,60 L) 
0,03 collas 
(0,76 mm) 20°XT675

XT775 2,75 collas 
(70 mm)

10,6 kubikcollas 
(173 cm3)

*Pārsniedzot maksimālo ekspluatācijas leņķi, ir iespējams izraisīt dzinēja bojājumus nepietiekamas eļļošanas dēļ.
Papildu informācija par specifi kācijām ir atrodama servisa rokasgrāmatā vietnē KohlerEngines.com. 
Izplūdes gāzu izmešu kontroles sistēma modeļiem XT650, XT675, XT775 ir EM ASV EPA, Kalifornijā un Eiropā.
Visas Kohler sniegtās atsauces uz zirgspēkiem (zs) ir sertifi cēti jaudas vērtējumi un atbilst SAE J1940 un J1995 
zs standartiem. Informācija par sertifi cētiem jaudas vērtējumiem ir atrodama vietnē KohlerEngines.com.




