Problem som orsakas av dålig bensin kan
undvikas genom att följa dessa enkla tips.
95 E-10 RON
95
95 E-10
RON RON
95
98 RON
RON
98 RON

VILKEN TYP AV BENSIN BÖR DU ANVÄNDA?
•
•
•
•

Vanlig blyfri 98, 95, 95 E5 eller E10 kan användas i Honda produkter (E5 eller E10 innehåller 5%
eller 10% etanol).
Använd inte bensin som innehåller mer än 10% etanol. Detta kommer att orsaka korrosionsskador på
komponenter i bränslesystemet.
Honda anser inte att det finns några negativa effekter vid användningen av alkylatbensin
bensin. Eftersom antalet olika typer av Alkylatbensin bränslen på marknaden är stort, kan ingen
rekommendation för deras användning lämnas just nu. Vänligen hänvisas till instruktioner och
datablad från Alkylatbensin tillverkaren för mer information.

Om din Honda produkt inte används regelbundet (t.ex. mer än 4 veckor mellan varje användning) bör
använd bensin behandlas med bränslestabilisator vid tidpunkten för köpet.
		 > Vid öppnad flaska är livslängden maximalt 2 år.
		 > Fuel Stabilizer kommer inte att förbättra gammal bensin. Det måste läggas till när bensinen är färsk.
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HUR SKA BENSIN FÖRVARAS?
•
•
•
•
•

Om din bensin ska lagras i mer än 1 månad så häll i Honda bränslestabilisator när bensinen är färsk.
Häll i Honda bränslestabilisator till frisk bensin som kommer att lagras i mer än 1 månad.
Använd endast ren, förseglad och godkänd bränslebehållare som är speciellt utformad för att bära
eller förvara bensin.
Om bensin är lagrad i en stålbehållare se till att det inte finns någon rost på insidan av behållaren.
Förvara bensin svalt och åtskilt från direkt solljus.
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UNDERHÅLL AV DIN PRODUKT
•
•
•
•

Om din Honda produkt inte används regelbundet (t.ex. mer än 4 veckor mellan varje användning)
bör använd bensin behandlas med bränslestabilisator vid tidpunkten för köpet.
Stäng av bränsle kranen när produkten inte används.
Före användning, kontrollera att oljenivån är korrekt och se till att luftfiltret är rent.

Före vinterförvaring:
> Töm bensin ur förgasaren och bränsletanken (se bruksanvisningen för
korrekt förfarande).
		
ELLER
> Häll i bränslestabilisator, vilket kommer att förlänga hållbarheten av
återstående bensin i tank och förgasare. Fyll bränsletanken till den
rekommenderade högsta nivå, med behandlad bensin. Kör motorn i minst 5
minuter före förvaring för att låta behandlad bensin komma in i förgasaren.
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