Pateicamies, ka esat iegādājies Honda dzinēju.
Šī rokasgrāmata satur šādu dzinēju ekspluatācijas un apkopes
instrukcijas: GCV135E·GCV160E

GCV135E • GCV160E

Visa šajā publikācijā sniegtā informācija ir balstīta uz visjaunāko
iespiešanas brīdī pieejamo informāciju.
Ilustrācijas var mainīties atbilstoši augšējā vāka tipam.
Honda Motor Co., Ltd. patur tiesības veikt izmaiņas jebkurā laika bez
iepriekšēja paziņojuma un neuzņemoties nekādas saistības.
Neviena šīs publikācijas daļa nevar būt pavairota bez rakstiskas atļaujas.
Šī rokasgrāmata ir uzskatāma par dzinēja neatņemamu sastāvdaļu un tai
jābūt kopā ar dzinēju, ja tas tiek pārdots tālāk.
Īpašu uzmanību veltiet paziņojumiem, kurus ievada šādi vārdi:
BRĪDINĀJUMS
Norāda uz iespēju gūt bīstamus vai nāvējošus savainojumus, ja netiek izpildītas instrukcijas.

UZMANĪGI: Norāda uz iespēju gūt savainojumus vai sabojāt iekārtu,
ja netiek izpildītas instrukcijas.
PIEZĪME Norāda uz iespēju sabojāt iekārtu vai īpašumu, ja netiek
izpildītas instrukcijas.
SĒRIJAS NUMURS UN DZINĒJA TIPS

PIEZĪME: Sniedz noderīgu informāciju.

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
3HZ0M600
00X3H-Z0M-6000

© Honda Motor Co., Ltd. 2003

IESPIESTS ITĀLIJĀ

Ja rodas problēmas vai Jums rodas jebkādi jautājumi par dzinēju, sazinieties ar Honda pilnvaroto dīleri.
BRĪDINĀJUMS

Honda dzinējs ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu drošu un uzticamu
darbību, ja tiek ekspluatēts atbilstoši instrukcijām. Pirms ekspluatēt
dzinēju, izlasiet un saprotiet īpašnieka rokasgrāmatu. Šīs prasības
ignorēšana var būt savainojumu un iekārtas bojājumu cēlonis.
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Drošības instrukcijas

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Lai nodrošinātu drošu darbību • Honda dzinējs ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu
drošu un uzticamu darbību, ja tiek ekspluatēts
atbilstoši instrukcijām. Pirms ekspluatēt
dzinēju, izlasiet un saprotiet īpašnieka
rokasgrāmatu. Šīs prasības ignorēšana var būt
savainojumu un iekārtas bojājumu cēlonis.
• Pirms iedarbināt dzinēju, vienmēr veiciet pirmsekspluatācijas
parbaudi. Tādējādi Jūs novērsīsiet nelaimes gadījumu vai iekārtas
bojājumus.
• Lai izvairītos no ugunsgrēka un nodrošinātu atbilstošu ventilāciju,
ekspluatācijas laikā dzinējam jābūt vismaz 1 metra attālumā no
ēkām un citam iekārtām. Nenovietojiet uzliesmojošus priekšmetus
dzinēja tuvumā.
• Ņemot vērā iespējamos apdegumus un savainojumus, ko var gūt
saskaroties ar sakarsušo dzinēju vai iekārtām, kas tiek izmantotas
ar dzinēju, neļaujiet dzinēja darbības zonā uzturēties bērniem un
mājdzīvniekiem.
• Jums ir jāprot ātri apturēt dzinēju un jāzina, kā darbojas visas
vadības ierīces. Nekad neļaujiet nevienam darbināt dzinēju, ja tas
nav pienācīgi instruēts.
• Dzinējam darbojoties, nenovietojiet tā tuvumā uzliesmojošas vielas
un priekšmetus, piemēram, benzīnu, sērkociņus un tml.
• Degvielu uzpildiet labi ventilējama zona, kad dzinējs ir apturēts.
Benzīns noteiktos apstākļos ir ļoti viegli uzliesmojošs un
eksplozīvs.
• Nepārpildiet benzīna tvertni. Degvielas uzpildes kaklā nedrīkst būt
degviela.
Pārliecinieties, ka degvielas uzpildes atveres vāks ir droši
noslēgts.
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Lai nodrošinātu drošu darbību • Ja ir pārlijusi degviela, pirms iedarbināt dzinēju, savāciet un
satīriet izlijušo degvielu un ļaujiet izgarot degvielas tvaikiem.
• Nesmēķējiet un nepieļaujiet dzirksteļošanu laikā, kad dzinējs tiek
uzpildīts ar degvielu vai benzīna uzglabāšanas vietās.
• Izplūdes gāzes satur indīgo oglekļa monoksīdu (tvana gāzi). Izvairieties ieelpot izplūdes gāzes. Nekad nedarbiniet dzinēju slēgtā
garāžā vai nelielas telpās.
• Novietojiet dzinēju uz stabilas virsmas. Uzmaniet, lai dzinējs nebūt
sašķiebts vairāk par 15° attiecībā pret horizontāli. Ekspluatējot
pārmērīgi sašķiebtu dzinēju, var izplūst degviela.
• Nenovietojiet neko uz dzinēja, jo tas var izraisīt aizdegšanos.
• Šim dzinējam kā papildus aprīkojums ir pieejams dzirksteļu
slāpētājs. Atsevišķās vietās ir aizliegts darbināt dzinēju, ja tas nav
aprīkots ar dzirksteļu slāpētāju. Pirms darbināt dzinēju, noskaidrojiet vietējo likumu un noteikumu prasības.
• Ekspluatācijas laikā trokšņu slāpētājs stipri sakarst un ir karsts arī
zināmu laiku pēc dzinēja apstādināšanas. Esiet uzmanīgi un nepieskarieties trokšņu slāpētajam, kamēr trokšņu slapētājs ir karsts.
Lai izvairītos no stipriem apdegumiem un ugunsgrēka briesmām,
pirms dzinēju transportēt vai novietot glabāšanai telpās, ļaujiet tam
vispirms atdzist.

DROŠĪBAS NORĀŽU IZVIETOJUMS

Šīs norādes brīdina par iespējamam briesmām, kas var izraisīt nopietnus
savainojumus. Izlasiet tās uzmanīgi.
PIRMS EKSPLUATĒŠANAS IZLASIET ĪPAŠNIEKA
ROKASGRĀMATU.
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2 SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA
ATSPERES STARTERIS

STARTERA ROKTURIS

SPARARATA BREMŽU SVIRA
(pielietojamie tipi)

DEGVIELAS TVERTNES VĀKS

VADĪBAS SVIRA

GAISA FILTRS

EĻĻAS UZPILDES
ATVERES VĀKS

AIZDEDZES SVECE

DEGVIELAS VĀRSTS

DEGVIELAS TVERTNE

TROKŠŅA SLĀPĒTĀJS
AUGŠĒJAIS VĀKS
(pielietojamiem tipiem)
GAISA VĀRSTA SVIRA
(pielietojamiem tipiem)
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3 PIRMSEKSPLUATĀCIJAS PĀRBAUDE
1. Dzinēja eļļas līmenis
UZMANĪGI:
• Dzinēja darbināšana ar nepietiekamu eļļas līmeni var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus.
• Eļļas līmeni noteikti pārbaudiet, dzinējam esot uz horizontālas
virsmas, un apstādinātam dzinējam.
1. Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu un noslaukiet mērstieni.
2. Iebāziet mērstieni eļļas uzpildes atverē, bet neaizskrūvējiet vāku.
3. Ja līmenis ir nepietiekams, pielejiet rekomendēto eļļu līdz līmenis sasniedz uz mērstieņa norādīto augšējo robežu.
Izmantojiet Honda četrtaktu vai ekvivaSAE viskozitātes kategorijas
SAE
lentu mazgājošu, augstākās kvalitātes
motoreļļu, kas atbilst vai pārsniedz
ASV automobiļu ražotāju prasības, kas
tiek izvirzītas SG servisa klasifikācijai.
Motoreļļām ar SG un SH klasifikāciju šie
TEMP.
apzīmējumi ir atrodami uz konteinera.
Vispārējam, visu temperatūru diapazonam
VIDES TEMPERATŪRA
ieteicams izmantot eļļu SAE 10W-30. Ja
tiek izmantota eļļa ar noteiktu viskozitāti,
izvēlieties eļļu ar attiecīgā reģiona
temperatūras režīmam vispiemērotāko
viskozitāti.

2. Gaisa filtrs
UZMANĪGI:
Nekad nedarbiniet dzinēju bez gaisa filtra. Tas izraisīs strauju dzinēja
izdilšanu.
Noņemiet gaisa filtra vāku un pārbaudiet vai filtra elements nav netīrs vai
aizsērējis (20.lpp.).

ELEMENTS

UZMANĪGI:
Tīrīšanas līdzekli nesaturošu divtaktu dzinēja eļļas izmantošana var
saīsināt dzinēja kalpošanas laiku.

EĻĻAS UZPILDES ATVERES
VĀKS/MĒRSTIENIS
AUGŠĒJĀ ROBEŽA
GAISA FILTRA VĀKS

APAKŠĒJĀ ROBEŽA
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3. Degviela
Izmantojiet svinu nesaturošu benzīnu ar zinātnisko oktānskaitli 91 vai
augstāku (sūkņa oktānskaitli 86 vai augstāku). Nekad neizmantojiet
novadējušos vai piesārņotu benzīnu vai eļļas un benzīna maisījumu.
Nepieļaujiet netīrumu iekļūšanu degvielas tvertnē.
BRĪDINĀJUMS

• Benzīns noteiktos apstākļos ir ļoti viegli uzliesmojošs un
eksplozīvs.
• Degvielu uzpildiet labi ventilējama zona, kad dzinējs ir apturēts.
Nesmēķējiet un nepieļaujiet dzirksteļošanu zonā, kur dzinējs tiek
uzpildīts ar degvielu vai tiek uzglabāts benzīns.
• Nepārpildiet degvielas tvertni (degvielas tvertnes uzpildes kaklā
nedrīkst būt degviela). Pēc uzpildīšanas pārliecinieties, ka tvertnes
vāks ir pienācīgi un droši noslēgts.
• Esiet uzmanīgi, lai uzpildot neizšļakstītu degvielu. Izšļakstīta
degviela vai tās tvaiki var aizdegties. Ja degviela ir izšļakstījusies,
pirms iedarbināt dzinēju, pārliecinieties, ka zona ir sausa.
• Izvairieties no ilgstoša ādas kontakta ar degvielu vai tās tvaiku
ieelpošanas.
UZGLABĀT BĒRNIEM NEAIZSNIEDZAMĀ VIETĀ.

AUGšĒJAIS LĪMENIS
DEGVIELAS
UZPILDES CAURULE
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PIEZĪME:
Benzīns bojājas ļoti ātri atkarībā no tādiem faktoriem, ka gaismas un
temperatūras iedarbība un uzglabāšanas ilguma.
Ļaunākajā gadījumā benzīns var sabojāties 1 mēneša laikā. Piesārņota
benzīna izmantošana var radīt nopietnus dzinēja bojājumus (aizsērēt
karburators, iesprūst vārsti).
Uz bojājumiem, kas radušies bojātas degvielas izmantošanas rezultātā,
netiek attiecināta garantija.
Lai izvairītos no tā, lūdzam strikti ievērot tālāk sniegtās rekomendācijas:
• Izmantojiet tikai norādīto benzīnu (9. lpp).
• Lai palēninātu pasliktināšanos, uzglabājiet degvielu sertificētā degvielas
konteinerā.
• Ja degvielu paredzēts uzglabāt ilgi (vairāk nekā 1 mēnesi), iztukšojiet
degvielas tvertni un karburatoru (29. lpp.).
SPIRTU SATUROŠS BENZĪNS
Ja izlemsiet izmantot spirtu saturošu benzīnu (gazoholu), pārliecinieties,
ka tā oktānskaitlis ir vismaz tik augsts, kā Honda ieteiktais. Ir divi spirtu
saturoša benzīna tipi: viens satur metanolu, bet otrs – metanolu. Neizmantojiet benzīnu, kuram pievienots vairāk nekā 10% etanola. Neizmantojiet benzīnu, kas satur metanolu (metilspirtu vai kokspirtu) kuram nav
pievienotas metanolu šķīdinošas piedevas un korozijas inhibitori. Nekad
neizmantojiet benzīnu, kas satur vairāk nekā 5% metanola, pat ja tam ir
šķīdinošas piedevas un korozijas inhibitori.
PIEZĪME:
• Uz degvielas sistēmas bojājumiem un dzinēja snieguma problēmām,
kuru cēlonis ir spirtu saturoša benzīna izmantošana, netiek attiecināti
garantijas nosacījumi. Kompānija „Honda” nevar akceptēt metanolu
saturoša benzīna izmantošanu, jo pierādījumi par tā piemērotību
pagaidām ir nepilnīgi.
• Pirms iegādāties degvielu nezināmā degvielas uzpildes stacijā, noskaidrojiet vai tā satur spirtu, ja satur, tad noskaidrojiet izmantotā spirta
tipu un procentuālo daudzumu. Ja konstatējat jebkādus nevēlamus
ekspluatācijas simptomus, izmantojot spirtu saturošu degvielu, vai jums
ir aizdomas, ka izmantojamā degviela varētu saturēt spirtu, nekavējoties
parejiet uz degvielu, par kuru zināt, ka tā nesatur spirtu.
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4 DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pārslēdziet degvielas padeves vārstu ieslēgta stāvoklī (ON).

3. Tikai tipam ar SPARARATA BREMŽU SVIRU: Pārvietojiet spararata
bremžu sviru stāvoklī ATLAISTS. Dzinēja slēdzis, kas ir savienots ar
spararata bremžu sviru, tiek ieslēgts, kad spararata bremžu svira tiek
pārslēgta stāvoklī ATLAISTS.
SPARARATA BREMŽU SVIRA

IESL

DEGVIELAS VĀRSTS

ATLAISTS

2 .•
		
•
		

Bez GAISA VĀRSTA SVIRAS:
Pārvietojiet vadības sviru AIZVĒRTĀ stāvoklī.
Ar GAISA VĀRSTU (GAISA VĀRSTS AR AUTOMĀTISKO ATGRIEZI):
Pārvietojiet gaisa vārsta sviru AIZVĒRTĀ stāvoklī.

PIEZĪME:
Neizmantojiet gaisa vārstu, ja dzinējs ir silts vai ja ir augsta gaisa
temperatūra.

4. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad velciet ar
rāvienu.
UZMANĪGI:
Neļaujiet startera rokturim sisties pret dzinēju. Atgrieziet to atpakaļ
vietā maigi, lai pasargātu starteri no bojājumiem.

[TIPS AR GAISA VĀRSTA SVIRU]

[TIPS BEZ GAISA VĀRSTA SVIRAS]
GAISA VĀRSTS
VADĪBAS SVIRA

GAISA VĀRSTA SVIRA

ATVĒRTS...

AIZVĒRTS...
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[Tips ar GAISA VĀRSTA SVIRU (tips ar AUTOMĀTISKO GAISA VĀRSTA
ATGRIEZI) Darbiniet atsitiena starteri tiklīdz spararata bremžu svira
ir pārvietota stāvoklī ATLAISTS. Kad spararata bremžu svira tiek
pārvietota stāvoklī ATLAISTS, Gaisa vārsts automātiski sāk virzieties
uz stāvokli ATVĒRTS.
5. Ja dzinējs nesāk darboties pēc vairākiem secīgiem startera vilcieniem,
pārvietojiet spararata bremžu sviru stāvoklī SASLĒGTS, bet gaisa
vārsta sviru – stāvoklī AIZVĒRTS.
6. Pārvietojiet spararata bremžu sviru stāvoklī ATLAISTS un nekavējoties
saciet darbināt atsitiena starteri.
[tips bez GAISA VĀRSTA SVIRAS]
7. Kad dzinējs ir uzsilis, pārvietojiet vadības sviru uz stāvokli ĀTRI vai
LĒNĀM.

LĒNĀM

• Darbs lielā augstumā
Lielā augstumā standarta karburatora sagatavotais degmaisījums
būs pārmērīgi trekns. Sniegums samazināsies, bet degvielas patēriņš
palielināsies.
Lielā augstumā sniegumu var uzlabot, veicot karburatoram specifiskas
izmaiņas. Ja dzinējs pastāvīgi jādarbina augstumā, kas ir lielāks par
1500m virs jūras līmeņa, griezieties pie jūsu Honda dīlera, lai veiktu karburatoram nepieciešamās izmaiņas.
Pat ar piemērotam karburatora sprauslām dzinēja jauda samazināsies
par aptuveni 3,5% uz katriem 300 metriem augstuma. Augstuma ietekme
uz dzinēja jaudu būs lielāka par norādīto, ja karburatoram netiks veiktas
nekādas izmaiņas.
UZMANĪGI:
Dzinēja darbināšana augstumā, kas ir zemāks, nekā tas, kuram sagatavots karburators, var izraisīt snieguma pazemināšanos, pārkaršanu
un nopietnus bojājumus, ko rada pārmērīgi liess degmaisījums.

ĀTRI

VADĪBAS SVIRA
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5 DZINĒJA APTURĒŠANA
1. Pārvietojiet vadības sviru stāvoklī LĒNĀM
LĒNĀM

3. Tipam bez SPARARATA BREMŽU SVIRU:
Pārvietojiet vadības sviru stāvoklī STOP.
Dzinēja slēdzis, kas ir savienots ar vadības sviru, tiek izslēgts, kad
vadības svira tiek pārslēgta stāvoklī STOP.
STOP

VADĪBAS SVIRA

VADĪBAS SVIRA

2. Tipam ar SPARARATA BREMŽU SVIRU:
Atgrieziet spararata bremžu sviru stāvoklī SASLĒGTS. Dzinēja slēdzis,
kas ir savienots ar spararata bremžu sviru, tiek izslēgts, kad spararata
bremžu svira tiek pārslēgta stāvoklī SASLĒGTS.

4. Pārslēdziet degvielas padeves vārstu izslēgta stāvoklī (OFF).
IZSL.

SPARARATA BREMŽU SVIRA

SASLĒGTS

DEGVIELAS VĀRSTS
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Apkopju grafiks

6 APKOPES
BRĪDINĀJUMS

• Apturiet dzinēju, pirms izpildīt jebkādas apkopes procedūras.
• Lai nepieļautu nejaušu iedarbināšanu, atvienojiet aizdedzes sveci.
• Dzinēju apkopes jāizpilda pilnvarotam Honda dīlerim, ja
īpašniekam pašam nav pienācīgi instrumenti un servisa dati un ja
viņam nav mehāniķa kvalifikācijas.
UZMANĪGI:
Izmantojiet tikai oriģinālas Honda daļas vai to analogus. Tādu daļu
izmantošana, kuram nav līdzvērtīga kvalitāte, var radīt sabojāt
dzinēju.
Honda dzinēja periodiskas pārbaudes un regulēšana ir būtiski svarīgi, lai
uzturētu augstu snieguma līmeni. Regulāras apkopes arī nodrošina ilgu
kalpošanas laiku. Nepieciešamo apkopju intervāli un veicamo apkopju
veidi norādīti tālāk redzamajā tabulā.
UZMANĪGI:
Lai veiktu dzinēja (mehānisma) apakšdaļu, pagrieziet to par 90° un
nolieciet tā, lai karburators un gaisa filtrs vienmēr būtu augšpusē.

REGULĀRIE APKOPJU PERIODI (4)
PUNKTS Veikt pēc norādīta
mēnešu vai stundu intervāla,
kas pienāk ātrāk.
Motoreļļa

Parbaudīt
līmeni

Katrā
lietošanas
reizē

Pirmajā
mēnesī
vai pēc
5 st.

Parbaudīt

Ik pēc 6
men. vai
50 st.

katru
gadu
vai pēc
100 st.

 (2)




Iztīrīt

 (1)

Nomainīt
Spararata bremžu
uzlika (pielietojamie tipi)

Parbaudīt

Aizdedzes svece

Pārbaudītnoregulēt

Ik pēc 2
gadiem
vai 250
st.



Nomainīt
Gaisa filtrs

Ik pēc 3
men. vai
25 st.






Nomainīt
Dzirksteļu
slāpētājs (papildus
aprīkojums)

Iztīrīt

Tukšgaitas
apgriezieni

Pārbaudītnoregulēt

Degvielas tvertne
un filtrs

Iztīrīt

Vārstu atstarpe

Pārbaudītnoregulēt

Degkamera

Iztīrīt

Degvielas vads

Parbaudīt



 (3)
 (3)
 (3)
Ik pēc 250 st. (3)
Ik pēc 2 gadiem (nomainīt, ja nepieciešams) (3)

PIEZĪME:
(1): Apkopes veikt biežāk, ja tiek ekspluatēts putekļainās zonās.
(2): Motoreļļū mainīt ik pēc 25 stundām, ja ekspluatē ar lielu slodzi vai augstas temperatūras
apstākļos.
(3): Šīs pozīcijas jāapkopj apkopes dīlerim, ja Jums nav pienācīgi instrumenti un neesat kvalificēts
mehāniķis. Apkopes procedūras skatīt Honda darbnīcas rokasgrāmatā.
(4): Komerciālam pielietojumam reģistrēt ekspluatācijas stundu skaitu, lai noteiktu pareizos apkopes intervālus.
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1. Eļļās mainīšana

2. Gaisa filtra apkope

Eļļu Eļļu izlaist, kamēr dzinējs ir silts, lai nodrošinātu strauju un pilnīgu
eļļas izlaišanu.
1. Pārslēdziet degvielas padeves vārstu izslēgta stāvoklī (OFF)
(skatīt 16. lpp.).
2. Noņemt eļļas uzpildes caurules vāku, piešķiebt dzinēju uz eļļas
uzpildes caurules pusi un izlaist eļļu eļļas konteinerā.
3. Iepildīt rekomendēto eļļu un pārbaudīt eļļas līmeni (skatīt 7. lpp.).
4. Uzlikt vietā eļļas uzpildes atveres vāku.

Netīrs gaisa filtrs apgrūtina gaisa plūsmu uz karburatoru. Lai nepieļautu
nepareizu karburatora darbību, regulāri veiciet gaisa filtra apkopes. Ja
dzinējs tiek ekspluatēts ļoti putekļainās zonās, apkopes veiciet biežāk.

MOTOREĻĻAS DAUDZUMS: 0,55 ℓ

UZMANĪGI:
Nekad nedarbiniet dzinēju bez gaisa filtra. Tas izraisīs strauju dzinēja
izdilšanu.

BRĪDINĀJUMS

Gaisa filtra elementa tīrīšanai nekad neizmantojiet benzīnu vai viegli
uzliesmojošus šķīdinātājus. Tas var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.

1. Noņemiet gaisa filtra vāku, atkabinot divas augšējas cilpas gaisa filtra
vāka virspusē un divas apakšējās cilpas.
ELEMENTS

GAISA FILTRA VĀKS

AUGŠĒJĀS CILPAS

EĻĻAS UZPILDES CAURULE

Pēc rīkošanās ar atstrādāto eļļu nomazgājiet rokas ar ziepēm.
PIEZĪME:
Atstrādāto motoreļļu lūdzam iznīcināt videi draudzīgā veidā. Iesakām
iepildīt to noslēdzamā konteinerā un nodot vietējā servisa stacijā. Neizlejiet to atkritumos, zemē vai kanalizācijas sistēmā.

APAKŠĒJĀS CILPAS

2. Izņemiet filtra elementu. Rūpīgi pārbaudiet vai filtram nav caurumi vai
plīsumi un nomainiet, ja tas ir bojāts.
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3. Vairākas reizes viegli uzsitiet ar filtra elementu pa cietu virsmu, lai
atdalītu lielāko daļu netīrumu vai izpūtiet ar saspiestu gaisu virzienā
no iekšpuses uz ārpusi. Nekad nemēģiniet izbirstēt netīrumus ar birsti;
birstējot netīrumus iespiež dziļāk šķiedrās. Nomainiet filtra elementu, ja
tas ir pārmerīgi netīrs.
4. Uzstādiet atpakaļ elementu un gaisa filtra vāku.

3. Spararata bremžu pārbaudīšana (pielietojamie tipi)
1. Atskrūvējiet trīs pašvītņotājskrūves un noņemiet augšējo vāku (tikai
tipam ar augšējo vāku).
2. Izskrūvējiet trīs 6 mm uzgriežņus un noņemiet starteri.
3. Noņemiet degvielas tvertni, cenšoties neatvienot degvielas vadu no
tvertnes un degvielas vārsta un turot degvielas tvertni horizontāli.
[TIPS AR AUGŠĒJO VĀKU]
PAŠGRIEZĒJA SKRŪVES

AUGŠĒJAIS VĀKS

ELEMENTS
[VISI TIPI]
6mm UZGRIEŽŅI

ATSPERES
STARTERIS
DEGVIELAS
TVERTNE

DEGVIELAS VADS
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4. Pārbaudiet bremžu kurpes biezumu. Ja tas ir mazāks par 3 mm,
nomainiet ar jaunu.
BREMŽU KURPES BIEZUMS

4. Aizdedzes sveces apkope
Ieteicamā aizdedzes svece:
BPR6ES (NGK)
UZMANĪGI:
Nekad neizmantojiet aizdedzes sveci ar nepareizu temperatūras
diapazonu.
Lai nodrošinātu pareizu dzinēja darbību, aizdedzes svecei jābūt pareizais
spraugai un uz kontaktiem nedrīkst būt nosēdumu.
1. Noņemiet aizdedzes sveces uzgali un ars vecu atslēgu izskrūvējiet
visas aizdedzes sveces.

BREMŽU KURPE

5. Uzstādiet degvielas tvertni un starteri un stingri pievelciet trīs 6 mm
uzgriežņus.

BRĪDINĀJUMS

Ja dzinējs ir strādājis, trokšņa slāpētājs būs ļoti karsts. Esiet
uzmanīgs un nepieskarieties trokšņa slāpētājam.

6. Uzstādiet augšējo vāku un ieskrūvējiet trīs pašvītņotājskrūves (tikai
tipam ar augšējo vāku).
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2. Vizuāli pārbaudiet aizdedzēs sveces. Izmetiet aizdedzes sveci, ja tā
ir acīmredzami nodilusi, vai ja izolators ir saplaisājis vai sadrupis. Ja
svece tiks izmantota atkārtoti, notīriet to ar drāšu birsti.

4. Pārbaudiet vai aizdedzes sveces paplāksne ir labā stāvoklī un. lai
izvairītos no vītnes noraušanas, ar roku ieskrūvējiet sveci vietā.

3. Ar taustu izmēriet kontaktu atstarpi. Ja nepieciešams, koriģējiet to,
palokot sānu elektrodu.
Atstarpei jābūt:
0,70-0,80 mm

0,70-0,80 mm

5. Kad svece ir ieskrūvēta, pievelciet to ar sveču atslēgu, lai piespiestu
paplāksni.
PIEZĪME:
Uzstādot jaunu aizdedzes sveci, pēc tam, kad tā ir ieskrūvēta, pagrieziet
to vēl par ½ apgrieziena, lai piespiestu paplāksni. Uzstādot lietotu aizdedzes sveci, pēc tam, kad tā ir ieskrūvēta, pagrieziet to vēl par 1/8-1/4
apgrieziena, lai piespiestu paplāksni.
UZMANĪGI:
Aizdedzes svece ir droši jāpievelk. Slikti pievilkta aizdedzes svece
var ļoti stipri pārkarst un sabojāt dzinēju.
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5. Dzirksteļu slāpētāja apkope (papildus aprīkojums)
BRĪDINĀJUMS

Ja dzinējs ir strādājis, trokšņa slāpētājs būs ļoti karsts. Pirms sākt
darbu, ļaujiet tam atdzist.
UZMANĪGI:
Lai uzturētu dzirksteļu slāpētāja efektivitāti, tas jākopj ik pēc 100
stundām.

3.	Lai attīrītu dzirksteļu slāpētāju no oglekļa nosēdumiem, izmantojiet
birsti.
UZMANĪGI:
Uzmanieties, lai nesabojātu dzirksteļu slāpētāja ekrānu.
EKRĀNS

1. Izskrūvējiet trīs 6 mm uzgriežņus un noņemiet trokšņu slāpētāja
aizsargu.
2. Izskrūvējiet divas skrūves un noņemiet dzirksteļu ķērēju no trokšņu
slāpētāja. (Uzmanieties, lai nesabojātu drāšu sietu).
PIEZĪME:
Pārbaudiet vai ap izplūdes atverēm un dzirksteļu slāpētāju nav oglekļa
nosēdumu un notīriet, ja nepieciešams.
SKRŪVE
DZIRKSTEļU ĶĒRĀJS

PIEZĪME:
Dzirksteļu slāpētājam nedrīkst būt plīsumi un caurumi. Ja nepieciešams,
nomainiet.
4. Dzirksteļu slāpētāju un trokšņa slāpētāju samontē izjaukšanai pretējā
secībā.

TROKŠŅA SLĀPĒTĀJS
SKRŪVE

6mm SKRŪVES

TROKŠŅA SLĀPĒTĀJA AIZSARGS
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3. Nomainiet dzinējam eļļū (19. lpp.).

7 TRANSPORTĒŠANA/UZGLABĀŠANA
BRĪDINĀJUMS

Transportējot dzinēju, aizveriet degvielas vārstu un
novietojiet dzinēju horizontāli, lai neieļautu degvielas izlšļakstīšanos. Izlijušās degvielas izgarojumi var
aizdegties.
Pirms iekārtas novietošanas ilgstošā glabāšanā:
1. Pārliecinieties, ka uzglabāšanas zonā nav pārliecīgs mitrums un
putekļi.
2. Iztukšojiet degvielas tvertni un karburatoru piemērotā benzīna tvertnē:
A. Aizveriet degvielas padeves vārstu (OFF).
B. Izskrūvējiet karburatora drenāžas skrūvi un iztukšojiet karburatoru.
C. Atveriet degvielas padeves vārstu (ON) un izlaidiet benzīnu no
degvielas tvertnes konteinerā.
D. Ieskrūvējiet karburatora drenāžas skrūvi tā, lai pludiņa kameru un
paplāksni nevar pagriezt un aizveriet degvielas padeves vārstu
(OFF).
IZSL.

4. Pavelciet startera auklu līdz ir sajūtama pretestība. Vārsti un aizveras
un dzinējs tiek pasargāts no putekļiem un korozijas.

5. Pārklājiet vietas, kas var rūsēt, ar plānu eļļas kārtiņu. Apsedziet dzinēju
un uzglabājiet to uz horizontālas virsmas sausā un no putekļiem brīvā
vietā.

IESL.

DEGVIELAS VĀRSTS

GRENĀŽAS SKRŪVE
BRĪDINĀJUMS

Benzīns noteiktos apstākļos ļoti viegli uzliesmo un ir eksplozīvs.
Nesmēķējiet un nepieļaujiet dzirksteļošanu vai atklātu liesmu darba
zonā.
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8 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

9 SPECIFIKĀCIJAS

Ja dzinēju nevar iedarbināt:

1. Vai ir atvērts degvielas padeves vārsts (ON)?
2. Vai degvielas tvertnē ir benzīns?
3. Vai benzīns nonāk līdz karburatoram? Lai parbaudītu, atveriet degvielas padeves vārstu un izskrūvējiet drenāžas skrūvi.

Izmēri
Jaudas aparatūras apraksta
kods
Garums
Platums
Augstums

BRĪDINĀJUMS

Ja degviela ir izšļakstījusies, pirms parbaudīt aizdedzes sveci vai
iedarbināt dzinēju, pārliecinieties, ka zona ir sausa. Izlijušās degvielas izgarojumi var aizdegties.
IZSL.
IESL.

Svars bez šķidrumiem

GCV135E

GCV160E

GJAFE

GJAAE

351 mm
331 mm
353 mm

367 mm
331 mm
360 mm

10,4 kg

10,5 kg

Dzinējs
Dzinēja tips

4-taktu, ar augšejo ekscentru, 1-cilindra

Dzinēja tilpums

135 cm3

160 cm3

Diam. x Gājiens

64 x 42 mm

64 x 50 mm

Maks. jauda

2,6 kW/3600 apgr

Maks. griezes mom.

6,9 N·m/2500 apgr

Degvielas patēriņš

0,95 l /h /3000 apgr

Dzesēšanas sistēma

Tranzistora magneto

Jaudas noņ. vārpstas grieš.

Pretēji pulksteņr.virz.
0,77 ℓ

Motoreļļas daudz.
GRENĀŽAS SKRŪVE

Motoreļļa
DEGVIELAS VĀRSTS

4. Vai vadības svira ir pareizā stāvoklī (11. lpp.)?
5. Vai spararata bremzes svira ir stāvoklī ATLAISTS (12. lpp.)?
(pielietojamie tipi)
6. Vai aizdedzes svece ir labā stāvoklī (24. lpp.)?
7. Ja dzinēju joprojām nevar iedarbināt, nogādājiet to pie pilnvarota
Honda dīlera.

31

9,4 N·m/2500 apgr
1,1 l /h /3000 apgr

Piespiedu, gaiss

Aizdedzes sistēma
Degvielas tv. tilp.

3,3 kW/3600 apgr

0,91 ℓ
0,55 ℓ

Servisa klasifikācija SG vai SH; SAE 10W-30

Aizdedzes svece

BPR6ES (NGK)

PIEZĪME:
Specifikācijas var mainīties atkarība no tipa; var tikt mainītas bez
iepriekšēja paziņojuma.
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