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Täname Teid, et valisite endale Propelleri mootorikomplekti koos Sky100 tüüpi mootoriga!

Propeller OÜ on tegelenud mootorvarju komplektide arendamisega alates aastast 2001. 
Meie mootorikomplektid on kerged ja vastupidavad 

Tähelepanu: Enne kui käivitate mootori, lugege hoolikalt läbi ka mootori Sky100 kasutusjuhend ja 
järgige seal kirja pandud instruktsioone.

NB! 
● See ei ole „Lendamise õpetus“.
● Ärge minge lendama ilma korraliku koolituseta ja õige ettevalmistuseta.
● Mootorvarjuga lendamist peate tingimata õppima professionaalse instruktori juures.

Mootorikomplekti kuuluvad järgnevad osad:

Kogus.                               Kirjeldus                                                                                                 
1 Propeller mootorikomplekt koos mootoriga Sky100
4 Propellerivõre sektorid
1 Sky100 mootori kasutusjuhend and mootorikomplekti kasutusjuhend 
1 2 või 3-labaline Helix-Carbon propeller
2-3 propelleri katet

Tehniline spetsifikatsioon
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Sky100
Mootori tüüp
CC
Karburaator
Võimsus
Reduktor Mehhaaniline, õlivannis
Reduktori suhe 1 : 4
Sidur Tsentrifugaalne
Starter Käsitsi
Tõukejõud
Kütus Bensiin 95 või 98 + 2-3% sünteetilist õli
Kütusepaak 14 l
Kütusekulu
Raami materjal Alumiiniumsulam D16T
Propellerivõre 4 osaline
Propellerivõre diameeter 1,4 1,28
Propeller
Propelleri diameeter 1,25 1,20
Kaal

Soovituslik piloodi kaal
Iste APCO koos automaatpannaldega

Sky100 Light
Sky 100 , ühesilindriline 2-taktiline, vesijahutusega

 102 cm3
Walbro W8

18 hj / 10200 rpm

kuni 60 kg kuni 56 kg

Ca 3-4 l/t

Süsinik 2 or 3 labaline

25 kg 22,5 kg
Max piloodi kaal 110 kg 100 kg

80 - 100 kg 75-95 kg

Välismõõdud cm 140 x 140 x 40 128 x 128 x 40



Raami kokkupaneku protseduur

Propelleri mootorikomplekti raam ja propellerivõre on tehtud alumiiniumsulamist D16T, ühendused 
on   keevitatud  argooniga.  Raami  ja  võre  lihtsus  võib  jätta  petliku  mulje  –  tegemist  on  siiski 
keerulise  3D  tehnilise  konstruktsiooniga.  Raami  kaalu  ja  tugevuse  suhe  oleme  püüdnud  viia 
võimalikult  optimaalseks.  Raam peab taluma talle  rakenduvaid mehhaanilisi  koormusi,  lööke ja 
samas  kaitsma  pilooti.  Löögi  v.  põrutuse  puhul  on raam ainukene  element,  mis  kaitseb  pilooti 
kehavigastuse eest.

Raam ja propellerivõre kaitsevad pilooti propelleri eest.
Pöörlev propeller on Teie lennuvahendi kõige ohtlikum osa! 
Enne  mootori  käivitamist  tuleb  alati raam  ja  propellerivõre 
nõuetekohaselt kokku panna! 
Propellerivõre koosneb  4 sektorist 
Propellerivõre  punutud  võrk  on  tähtis  kaitseelement  ning  takistab  kergemate  esemete  sattumist 
propellerisse, mis võivad põhjustada propelleri vigastamise või lõhkumise. Eelkõige aga kaitseb ta 
pilooti propelleri eest. Väga tähtis on, et võrk oleks alati korralikult pingul. Võrgu kiirparanduse 
tarbeks hoidke alati mõnda kaablisidet oma tööriistakastis.

NB! Kui kinnitate krõpsuribasid e. Velcrosid: vajutage ühe käega kindlalt võre ja raami osad kokku 
ja teise käega pingutage ja kinnitage Velcro.

4-sektorilise propellerivõre kokkupanek
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1. Raami külge kinnitamist alustage sektoritest
 A ja B. Kõigepealt ühendage alumised tüüblid.

2. Siis ühendage 2  külgmist tüüblit.

3. Seejärel pingutage alumised Velcrod
(Sky100 Light -il on ainult külgmised Velcrod)

4. Pingutage külgmised Velcrod alustades 
alumisest.
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5. Pistke istme küljes olevad sarved vastavasse 
auku raami küljel ja lükake kuni põhjani.

6. Jälgige, et istme rihmadesse ei tekiks 
keerdusid. Istme sarv peab jääma kõigist 
rihmadest väljapoole. 

 

7. Keerake sarv nii, et istme küljes olev ots on 
vertikaalselt ülespoole.

8. Seejärel fikseerige sarv raami külge torgates 
splint läbi raamil oleva vastava augu.
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9. Nüüd kinnitage sektorid C ja D. 

10. Kõigepalt ühendage tüüblid, mis on õlgade 
kõrgusel, istme õlarihmadest veidi ülalpool

11. Siis ühendage külgmised ja seejärel ülemised 
propellerivõre tüüblid

12. Pingutage ja kinnitage Velcrod (liikudes raamil altpoolt üles).

13. Kontrollige ja vajadusel pingutage kõiki Velcrosid raamil ja propellerivõrel. Ükski Velcro ei tohi 
olla lahtiselt või pingutamata.
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Starteri käepideme kinnitamine

1. Avage seekel („ketilüli“), mis asub propelleri-
võre sektori D küljes.

2. Nüüd pange starterinööril olev rullik seeklisse 
nii nagu pildil näidatud.

3. Keerake seekel kinni.

NB! Kui te jätate seekli lahti, siis käivitamisel kasutatav jõud lõhub kindlasti seekli! 
Nöör peab jooksma nii nagu pildil näidatud. Vastasel juhul lõhute koheselt nööri v. starteri.
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Propelleri kinnitamine

Propeller,  mis  tuleb  koos  mootoriga  on kas  2-  või  3-  labaline  puust  või  süsinikkiust  propeller. 
Süsinikkiust  propeller  käib  lahti  kas  2-ks  või  3-ks  osaks.  Eriti  peaks  see  meeldima  neile,  kes 
reisivad sageli. Võrreldes puupropelleriga annab ta veidi rohkem tõukejõudu ja tekitab vähem müra. 
Ka  on  ta  suhteliselt  vastupidav  väikestele  purudele  ja  tükikestele.  Süsinikkiust  propeller  on 
praktiliselt alati remonditav.

Kinnitamisel kasutage kaasas olevat kuut polti, kuut seibi ja kinnitusplaati (flantsi).
Alati pingutage propelleri polte X-kujulises järjekorras  (1, 4, 2, 5, 3, 6 etc.) 

Tähelepanu! Kasutage alati Sky-100 mootorile ette nähtud propellerimudelit. Kui soovite kasutada 
mõnda teist propellerit, siis kontakteeruge edasimüüjaga või propelleritootjaga. Vastasel juhul võite 
korvamatult kahjustada oma Sky-100 mootorit ning sel juhul ei kehti mingi garantii!
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Istme e. rakmete seadistamine 

Meie mootorikomplektidel on kõrgekvaliteediline  APCO iste, mis on spetsiaalselt välja töötatud 
Propelleri mootorikomplektide tarvis.
Istme juurde kuuluvad:

● 3 automaatset metallpannalt, üks rinnarihma, kaks jalarihmade jaoks;
● 1 väike plastikpannal, et parandada stardi ajal istme püsimist õlgadel
● Reguleeritav istmeplaadi laiendus
● Kõrgekvaliteedilised rullikud akseleraatori jaoks 
● Varulangevarju ühenduskohad 
● 1 suur tasku istmeplaadi all 
● 2 automaatset karabiini tiibvarju kinnitamiseks

Istme loomisel on eesmärgiks pakkuda maksimaalset mugavust pikkade lendude ajal. Piloot peaks 
enne  esimest  lendu  võtma  aega  ja  leidma  koha,  kus  ohutult  istmes  olles  saaks  lennuasendis 
rahulikult  rippuda.  See  on  vajalik,  et  harjuda  istme  seadistustega  ja  ka  selleks,  et  reguleerida 
rihmade pikkuseid vastavalt piloodi vajadustele

● Rinnarihm  ei  tohi  kunagi  olla  lõtv,  vaid  parasjagu  pingul.  Vastasel  korral  lennu  ajal 
rakenduvad jõud võivad kahjustada istme küljes olevaid sarvi

● Väike plastikpannal kindlustab istme püsimise õlgadel startimise ajal. 
● Startimise ja maandumise mugavuse pärast ärge kunagi jätke jalarihmasid liiga lõdvaks. Kui 

jalarihmad on õigesti reguleeritud, siis piloot saab peale lendutõusu istmesse ilma käte abita.
● Jälgige, et istme ja raami kinnitusrihmad oleks ümber raami osade korralikult kinni
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Kütusesüsteem

Sky-100 mootorikomplektil on lihtne ja tõhus kütusesüsteem, mis võimaldab kuni 3,5 tunni pikkusi 
lende.  Kütusepaagi  mahtuvus  on  14  liitrit.  Paagil  on  hooldusvaba  õhutusklapp.  Lisaks  on  veel 
kütuse pumpamise pirn raami küljes. 
Kütusepaak on kinnitatud raami külge 3 poldiga (Sky100 Light 2 poldiga). Kontrollige polte iga 10 
lennu järel. 

Tankimise protseduur

See mootor vajab töötamiseks bensiini ja õli küttesegu.
NB! Kasutades bensiini ilma õlita rikute kindlasti mootori. 

Tankige alati vastavalt oma eelnevale lennuplaanile. Kui lähete tegema kuni pooletunnilist lendu ei 
ole mõtet tankida paak „silmini“ täis.
Katsuge küttesegu teha alati valmis enne stardikohale minekut.
Järgige alati nõutud bensiini ja õli suhet (vaadake mootori kasutusjuhendit)
Kasutage  alati,  kui  võimalik,  tootja  poolt  soovitatud  õli.  Ärge  vahetage  õlimarki  kui  võimalik. 
Kasutage puhast,  ilma seteteta  bensiini.  Jälgige,  et  bensiinipaak oleks seest  alati  puhas.  Sellega 
väldite sodi sattumist kütusesüsteemist karburaatorisse ja edasi mootorisse.

● Valmistage segu eraldi kanistris (soovitav markerpliiatsiga eraldi märgistada)
● Enne tankimist pange mootori tasasele ja puhtale pinnale 
● Valage kütus kütusepaaki kasutades lehtrit.
● Vältige kütuse pritsimist istmele ja muudele mootorikomplekti osadele. 

NB! Ärge laske ennast häirida tankimise ajal 
(unustate lisada õli, valate valest kanistrist vms.)
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Stardieelne kontroll

Enamik  mootorvarjuga  seotud  õnnetusi  ja  intsidente  oleks  võimalik  kergesti  vältida  v. 
minimiseerida kui piloodid teeks enne käivitamist ja lendamist läbi regulaarse kontrollprotseduuri 
(Check-list) 
Tegelikkuses  kõikidel  teistel  õhusõiduvahenditel  on  KOHUSTUSLIK  kontrollprotseduur  - 
checklist - enne käivitamist ja enne lendamist. See on protseduur, et tuvastada potentsiaalseid vigu 
ja eelkõige selleks, et vältida õnnetusi.
Seetõttu soovitame kõikidel mootorvarju pilootidel teha alati stardieelne ja stardijärgne kontroll  

Oletame nüüd, et mootorikomplekt on kindlal pinnasel püstises asendis ja valmis käivitamiseks
On paras hetke teha läbi tehniline kontroll: 

Tehke füüsiline (katsumine) kontroll kõikidele järgnevatele osadele: 

1. Istme kontroll: 
       • Karabiinid on töökorras ja õigesti istme küljes; 
       • Istme ja raami vahelised kinnitused: kõik rihmad parajalt pingutatud ja pandlad lukustatud, 

istme õlapiirkonna rihmade õmblused on terved
       • Kõik pandlad ja metallosad terved ja töökorras; 
       • Istmeplaat liigub takistuseta püstasendisse ja tagasi; 
       • Kui kasutate akseleraatorit -  akseleraator õigesti istme küljes valmis kinnitamiseks tiibvarju 

külge

2. Raami ja võre kontroll: 
       • Sarved peavad olema splintidega kinni; 
       • Raami ja võre elemendid on õiges asendis, keevitused on terved;
       • Kõik Velcrod (krõpsuribad) raamil ja võrel on kinni ja korralikult pingutatud;
       • Raam ja propellerivõre ei ole kõverad või muljutud; 
       • Propellerivõre võrk on terve ja pingul. 

3. Mootori kontroll: 
      • Õhufilter on karburaatori küljes kinni ja julgestatud kinnitusega raami külge
      • Süütesüsteem – küünlapiip on korralikult küünla peal kinni. Juhtme teine ots süütepooli 

küljes kinni; 
      • Sumbutaja kontroll – kõik sumbutaja padjad, kinnitused terved. Seistes mootori taga pange 

jalg raami peale ning raputage pehmelt sumbutajat veendumaks, et sumbutaja on korralikult 
kinni.
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4. Kütusesüsteemi kontroll: 
      • Voolikud ei ole üheski kohas katki, murdunud või murtud olekus (voltis); 
      • Kõik voolikute ühenduskohad kinni

5. Propelleri kontroll: 
      • Propeller ei ole kahjustatud ja õigesti paigaldatud (esiserv on liikumise suunas eespool 

tagaserva)
      • Propelleri ja võre vaheline kaugus peab olema enam vähem võrdne igas punktis. Propeller 

liigub võrega paralleelselt; 
      • Reduktori laagrite kontroll – Seistes mootori taga pange jalg raami peale ja võtke mõlema 

käega propellerist kinni u. 30 cm kaugusel keskkohast. Raputage õrnalt propellerit. Sellega 
kontrollite reduktori laagrite „loksu“ ja seda, et propeller on mootori küljes ja mootor raami 
küljes korralikult poltidega kinni.

6. Üldine kontroll: 
      • Mootorikomplekti läheduses ei tohi olla kergeid lahtiseid esemeid, mis propeller võib 

endasse imeda. Pinnas ei tohi olla lenduv. Vältige kivist, porist, liivast pinnast. Ka kõrge rohi 
ei ole soovitav; 

      • Veenduge, et üldtingimused on lendamiseks vastavad (ilm, stardipaik); 
      • Kõik muud „abividinad“ (kõrgusemõõtja, GPS, raadio, antennid, kaardihoidja, peegel, 

kiiver, kindad, prillid, riietus jne.) on lendamiseks ettevalmistatud ja kinnitatud. 

Täitke  logiraamatut,  kuhu  märgite  kõik  muudatused  ja  modifikatsioonid,  mis  on  teie  mootori-
komplektile tehtud.
Vähimagi kahtluse või tehnilise vea korral ärge minge lendama

Mootori käivitamine

Sky-100 mootoril  on lihtne mugav Walbro W8 tüüpi membraankarburaator,  millel  on õhusiiber 
(„tooreklapp“). Õhusiibri hoob on karburaatori peal.
Sky100  mootorikomplektil  on  ka  kütusepirn,  mis  asetseb  raami  küljel,  istme  paremal  pool. 
Kütusepirni kasutatakse ainult juhul, kui on lahti monteeritud kütusesüsteemi erinevaid osasid või 
kui mootorikomplektiga ei ole pikka aega lennatud. 

1. Võtke kätte gaasikäepide. 

2. Vajutage gaasihooba mitu korda kinni-lahti. Kontrollige, et gaasihoob liigub vabalt. 

3. Pumbake pirniga kütus karburaatorisse.
NB! Pirniga pumbates peab olema väga tähelepanelik. Membraanile vajutades piisab 1-2 
korra pumpamisest, et kütus jõuaks karburaatorisse. Kui pumpate rohkem, siis ujutate 
kindlasti mootori üle (küünal saab märjaks). Ärge olge pumpamisega innukas!
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Vajutage alla karburaatori tagaküljel olev 
membraan (abivahendiks võib olla puutikk)

Samal ajal pumbake pirniga 1-2 korda.

4. Sulgege õhusiiber karburaatoril nii et hoob oleks suunaga piloodi poole.

5. Pange üks jalg teisest tahapoole ja veenduge, et teil on tugev, hästi toekas asend 

6. Vasaku käega milles on gaasihoob võtke tugevalt kinni propellerivõrest starterinööri rulliku 
kinnituse lähedalt.  Samal ajal parema käega võtke kinni starterinööri käepidemest. Ärge  
jätke gaasihooba ripakile võrgu vahele, maapinnale vms.

7. Võtke starterinööri käepide tugevalt kätte ja tõmmake õrnalt seni kuni tunnete takistust.  
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Takistuse tekkimine näitab, et mootori kolb hakkab jõudma ülemisse asendisse. Käivitamine 
sellest  punktist  aitab  mootoril  käivituda,  väldib  mootori  „tagasilööki“  ja  pikendab
starteri eluiga

8. Nüüd tõmmake nöörist energiliselt enda poole. Kui tõmbate liiga pehmelt, siis mootor võib 
„lüüa tagasi“ ning see võib lõhkuda starterit.  Selle vältimiseks püüdke tõmme alati teha  
energiliselt,  (kuid  mitte  brutaalselt).  Pärast  1-3  tõmmet  mootor  käivitub  ja  seejärel  
paari sekundi jooksul jääb iseenesest seisma

9. Oodake kuni propeller on seiskunud ja lükake õhusiibri klapp lahti.

10. Alustage jälle mootori käivitamise protseduuri alates punktist 5. 
Nüüd peaks mootor käivituma 1-2 tõmbe jooksul ja jääma tühikäigul töötama

NB! Kui olete hiljaaegu lennanud ja pole lahti võtnud ühtegi küttesüsteemi osa, siis ei ole vaja 
pirniga  kütust  pumbata.  Regulaarselt  lendav  piloot  võib  mootori  käivitamise  protseduuri 
alustada punktist 4.

NB! Kasutu on tõmmata starterit rohkem kui 10 korda. Kui mootori ei käivitu 5-6 tõmbe 
jooksul,  siis  on  ta  kas  üle  ujutatud,  või  on  kütuseleke  või  mõni  muu  probleem.  Pidev 
starterinöörist tõmbamine lihtsalt rikub starteri.

Probleem!
Olen üle ujutanud oma mootori, kütust tilgub karburaatorist või õhufiltrist. Kuidas saada mootor  
jälle käivituma? 

1. Võtke  maha  küünlapiip.  Kasutades  küünlavõtit  keerake  lahti  küünal.  Tõmmake 
starterinöörist 5-10 korda selleks, et kuivatada silinder ja kolb. Soovitav on panna pöial  
vms. küünlaaugu peale, et mitte täis pritsida mootorit ja istet. 

2. Kuivatage ja puhastage küünal
3. Keerake küünal tagasi kasutades küünlavõtit.
4. Pange  tagasi  küünlapiip,  kontrollige  et  õhusiiber  on  lahti   ja  seejärel  püüdke  koheselt  

mootorit  käivitada alustades punktist 5. Mootor peaks käivituma 1-2- tõmbega ja jääma 
tühikäigul töötama. 

Mootori soojendamine

Mootor töötab tühikäigul ja tavaliselt  sela ajal propeller seisab paigal.
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Kui propeller pöörleb kaasa, siis see tähendab et:
1. Kas tühikäigu pöörded on reguleeritud liiga kõrgeks
2. Sidur on vigastatud
Tühikäigu  pöörete  reguleerimiseks  lülitage  kõigepealt  mootor  välja  ja  oodake  kuni  propeller 
seiskub. Väikese kruvikeerajaga keerake karburaatoril olevat koonusekujulist tühikäigukruvi lahti 
1-2 ringi. (Täpsemaks tühikäigu seadistamiseks vaadake mootori kasutusjuhendit.) Käivitage uuesti 
mootor. 

Laske oma mootoril töötada tühikäigul, aeg-ajalt andke gaasi ja tõstke sujuvalt pöördeid kuni 4000 
p/min. (veerand gaasi). Gaasi lisamisel toetage tugevalt mootorit. Soojendage mootorit kokku u. 5 
minutit.
Mõttetu on selles asendis proovida kõrgeid või täispöördeid – nii tehes võite vigastada propellerit, 
iseennast või lähedal olevaid inimesi

HOIATUS: Täispööretel pöörleb propellerilaba ots kiirusega ca 700 km/t ning muutub 
mõõgaks, mis raiub katki kõik oma teel. Iga ese mis lendab läbi propelleri või satub 
propellerisse võib muutuda püssikuuliks ja vigastada või tappa.

Mootori soojendamise ajal olge alati oma mootorikomplekti läheduses! Ärge laske kunagi 
kõrvalseisjatel läheneda mootorile ja hoidke alati näpp väljalülitamisnupu läheduses!
Kui mootor ei seisku väljalülitamisnupust, siis alati saate mootori peatada tõmmates maha 
küünlapiibu.

Kui teie mootori on nüüd soojenenud ja valmis lendamiseks, siis ärge oodake liiga kaua muu 
ettevalmistusega. Vastasel juhul peate mootori soojendamise protseduuri kordama. Peatage mootor 
väljalülitamisnupust. Sellega saate ühtlasi kontrollida väljalülitamisnupu korrasolekut.

Käivitamine enne starti

Sky100 mootorit on suhteliselt kerge käivitada ka siis kui mootorikomplekt on piloodi seljas.
Järgnevalt on kirjeldatud seljas mootori käivitamise standardprotseduur enne starti.

1. Kontrollige,  et  gaasihoob  on  korralikult  kinnitatud  vasaku  käelaba  külge.  Vajadusel  
pingutage gaasikäepideme Velcroriba.

 
2. Parema käega võtke kinni õla kohal olevast  starterinööri käepidemest

3. Astuge vasaku jalaga samm ettepoole ja hoidke mõlemat jalga tugevalt maapinnal.
 
4. Parema käega tõmmake kergelt starterinööri seni kuni tunnete takistust. Takistuse tekkimine 

näitab, et mootori kolb hakkab jõudma ülemisse asendisse. Nüüd võtke starteri käepidemest 
mõlema käega kinni ja tõmmake energiliselt starterinööri endast eemale.  Samal ajal hoidke 
oma  keha  otse  ja  sirgelt.  Kui  mootor  on  õigesti  eelnevalt  soojendatud,  siis  peaks  ta  
käivituma esimese tõmbega.

Kui  peale  soojendamise  protseduuri  jäi  mootor  kauaks  seisma  ja  seljas  mootor  ei  käivitu  1-3  
tõmbega, siis võite proovida järgnevat varianti:

● Pigistage kütusepirni (asetseb raami küljes teie parema käe all) 1-2 korda. See nõuab veidi  
jõudu, kuna karburaatori membraan on suletud. Ärge pigistage liiga brutaalselt!

● Alustage jälle ülalkirjeldatud mootori seljas käivitamise protseduuri. Kui nüüd ka mootor ei  
käivitu, siis võtke mootor seljast maha võtma ja tehke läbi mootori käivitamise protseduur  
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nagu kirjeldatud leheküljel 12.
● NB! Kütusepirni pigistamine sel ajal  kui mootor on seljas võib kahjustada karburaatori  

membraane. Tehke seda mõõdutundega! 

Täisvõimsuse test

1. Koos seljas töötava mootoriga pange vasak jalg üks samm ette kummarduge kehaga veidi 
ettepoole ja väga sujuvalt gaasi lisades viige mootor täispööretele.

2. Hoidke täispöördeid 1-3 sekundit ja laske gaas sujuvalt lahti kuni mootor jääb tühikäigule. 
Nüüd olete valmis startima. 
NB! Enne täisvõimsuse testi jälgige, et ühtegi inimest ei oleks Teie lähiümbruses! 
(15-20m raadiuses)  Keegi ei tohi olla Teie külgedel! 

Kui  mootori  pöörded  ei  tõuse  vaid  kipuvad  gaasi  lisades  langema,  siis  tehke  selgeks  miks  ja 
parandage  viga.  Kui  on  väikseimgi  kahtlus,  siis  ärge  startige.  Vigade  põhjused  peavad  enne 
lenduminekut olema selged. Kui te ei tea probleemi põhjust ja ei saa seda parandada, siis lükake 
lendamine parem edasi.

Raami lahtivõtmise protseduur

Sama nagu raami kokkupanemisel ainult et vastupidises järjekorras.
1. Avage seekel ja võtke lahti starterinööri rullik.
2. Pange peale propelleri katted. 
3. Tehke lahti kõik Velcroribad liikudes raamil altpoolt ülespoole
4. Ühendage  lahti  propellerivõre  alustades  sektoritest  C  ja  D.  Kõigepealt  külgmised  ja 

ülemised tüüblid ning seejärel raamil  olevad tüüblid.
5. Ühendage lahti  sektorid  A ja  B.  Kõigepealt  raamil  olevad külgmised  tüüblid  ja  seejärel 

alumised tüüblid.
6. Pärast lahtivõtmist pange velcrod kokku. See on vajalik et nad ei ripuks igatpidi laiali ja 

võiks saada kahjustada.
7. Kui  transpordite  mootorit  autos,  eriti  püstiasendis,  siis  kinnitage  see  alati  mingi 

pingutusrihmaga, et vältida mootori viga saamist sõidu ajal. Ärge kasutage koormakinnituse 
kumme. 

8. Jälgige et kütuse ja õli jääke ei satuks teie tiibvarju või auto peale.
9. Pikaajaliseks mootori säilitamiseks lugege mootori kasutusjuhendit

GARANTII 

NB!  Tegemist  on  ekstreemspordiks  mõeldud  mittesertifitseeritud  tehnikaga.  Garantii 
üldtingimused on sarnased motospordiks mõeldud tehnika garantiitingimustega.

Järgnev osa puudutab mootorikomplekti garantiid. Lugege seda hoolikalt.
Propeller  OÜ  annab  mootorikomplektile  6  (kuue)  kuulise  garantii  raami  keevistele  ja 
koostiosadele ning mootori tootmis või koostevigadele. Kukkumisest ja põrutamisest tekkinud 
raami/ istme vigastused, kolvi kinnikiilumine ja sellest tulenevad vigastused ei kuulu garantii 
alla.
Probleemi korral kontakteefuge mootori müüjaga ja nõudmisel saatke vigased osad tootjale. 
Kui tootja nõuab, siis peate olema valmis ka saatma lisapilte vigastest/vigastatud osadest või 
mootorist. Täpseid garantiitingimusi mootorile lugege Sky100 mootori kasutusjuhendist.
Omaniku kanda jäävad kõik posti ja saatmiskulud.
Hoiatus: Mootori muutmine/modifitseerimine ei ole lubatud.
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