РЪКОВОДСТВО
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
(Оригинални инструкции)

GCV140 • GCV160
GCV190

(Външният вид може да се различава в крайното приложение)

(Приложими модели)
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ
1 Капачка на гърловината за зареждане с гориво
2 Ръкохватка за запалване
3 Резервоар за гориво
4 Местоположение на органите за управление*
5 Въздушен филтър

6
7
8
9

Запалителна свещ
Заглушител
Електродвигател на стартера (ако е оборудван)
Капачка на маслоналивната гърловина/нивомерна
щека
10 Сериен номер на двигателя

*З
 оната за управление на двигателя варира в зависимост от модела му. Вижте отделните фигури на страниците 2 и 3 за да
определите видовете управление на двигателя когато четете раздел "Работа" и други раздели в настоящото ръководство.
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Преди да пристъпите към работа прочетете ръководството на потребителя.

Двигателят изпуска токсични газове със съдържание на въглероден оксид. Не използвайте двигателя на закрито.

Бензинът е силно запалим и взривоопасен. Изключете двигателя и го оставете да изстине, преди да го заредите.

Горещият заглушител може да ви изгори. Ако двигателят е работил продължително, стойте настрана.
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ВЪВЕДЕНИЕ

НАДПИСИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Благодарим за закупуването на двигател Honda. Искаме да ви
помогнем да получите най-добри резултати от новия си двигател
и да го експлоатирате безопасно. Това ръководство съдържа
информация как да направите това; прочетете го внимателно
преди да започнете да експлоатирате двигателя. Ако възникне
проблем или имате въпроси относно двигателя, консултирайте
се с оторизиран сервизен дилър на Honda.

Целта на тези надписи е да ви помогне да предпазите двигателя
и друга ваша собственост от повреда и да пазите околната среда.

Цялата информация в тази публикация се основава на найактуалната към момента на отпечатване информация за продукта.
Американската компания Honda Motor Co., Inc. си запазва правото
на промени по всяко време без предизвестие. Забранено е
възпроизвеждането на този документ без писмено съгласие.
Това ръководство е неизменна част от двигателя и трябва да го
съпътства при неговата препродажба.
Запознайте се с инструкциите, съпътстващи оборудването,
задвижвано от този двигател за допълнителна информация
относно запалването и изключването на двигателя, неговата
експлоатация, регулировки или други специални инструкции
относно техническото му обслужване.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ НАДПИСИ
Вашата безопасност и безопасността на другите е много
важна. В ръководството и върху двигателя сме сложили важни
предупредителни надписи. Внимателно прочетете тези надписи.
Предупредителният надпис предупреждава за потенциални
опасности, които може да наранят вас или околните. Всеки
предупредителен надпис се предхожда от символ за опасност
B и една от трите думи: ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или
ВНИМАНИЕ.
Тези сигнални думи означават:
Ще УМРЕТЕ или СЕРИОЗНО ще
се НАРАНИТЕ, ако не спазвате
инструкциите.
МОЖЕ да УМРЕТЕ или СЕРИОЗНО
да се НАРАНИТЕ, ако не спазвате
инструкциите.
МОЖЕ да се НАРАНИТЕ, ако не
спазвате инструкциите.
Всеки надпис предупреждава за опасността, която може да
ви сполети и какво да направите, за да се предпазите или да
намалите степента на нараняване.

Ще видите също така и други важни надписи, които се предхождат
от думата ЗАБЕЛЕЖКА.
Тази дума означава:
Двигателят или друга ваша собственост може да
се повреди, ако не спазвате инструкциите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•

•
•
•

Разберете функционирането на всички органи за управление и
научете как да спирате двигателя бързо в случай на аварийна
ситуация. Проверете дали операторът е бил инструктиран
преди да започне да работи с оборудването.
Не позволявайте на деца да работят с двигателя. Пазете децата
и домашните любимци далече от зоната на работа на двигателя.
Отработените газове на вашия двигател съдържат отровен
въглероден оксид. Не използвайте двигателя в затворени
помещения без подходяща вентилация.
По време на работа двигателят и изпускателната система се
нагорещяват много. По време на работа дръжте двигателя
на разстояние минимум 1 метър от постройките и другото
оборудване. Дръжте запалимите предмети далеч и не
поставяйте нищо върху двигателя по време на неговата работа.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНАТА
ТАБЕЛКА
Етикетът, показан на страница 1 Съдържа важна информация за
безопасност. Моля, прочетете го внимателно. Вижте страница 1.
Този етикет е неразделна част от вашия двигател. Ако някоя
табелка падне, или четенето й стане трудно, обърнете се към
своя сервизен дилър за замяната й.

"ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ПУСКАНЕ
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ"
ГОТОВ ЛИ Е ВАШИЯТ ДВИГАТЕЛ ДА ЗАПАЛИ?
За ваша безопасност и за да удължите срока на експлоатация
на вашето оборудване, е изключително важно да отделите
малко време за проверка на двигателя преди неговото пускане
в експлоатация. Отстранете всеки проблем, който откриете или
поискайте от вашия сервизен дилър да направи това, преди да
започнете да експлоатирате двигателя.

Неправилната поддръжка на този двигател или пропускането
да се отстрани проблем преди употреба, може да доведе до
неизправност, при която Вие можете да бъдете сериозно наранен.
Винаги извършвайте предварителна проверка преди работа и
отстранявайте всеки проблем.
Преди да започнете проверките се уверете, че двигателят е
нивелиран и спирачният лост на маховика, лоста на дросела или
превключвателя за изключване на двигателя с а в позиция STOP
(СТОП) или OFF (ИЗКЛ.).
Винаги проверявайте следните позиции, преди да запалите
двигателя:
1. Ниво на горивото (вижте страница 8).
2. Ниво на маслото (вижте страница 9).
3. Въздушен филтър (вижте страница 9).
4. Обща проверка: проверете за течове и незатегнати или
повредени части.
5. Проверете оборудването, задвижвано от този двигател.
Прочетете
инструкциите,
съпътстващи
оборудването,
задвижвано от този двигател за допълнителни предпазни
мерки и процедури, които трябва да се спазват преди
запалването на двигателя.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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РАБОТА

Модел 1: Спирачка на маховика, дистанционен
смукач/дистанционен дросел

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
Преди да пристъпите към използване на двигателя за първи
път, разгледайте раздела ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ НАДПИСИ и
"ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ" страница 5.
С цел собствената ви безопасност, не използвайте двигателя в
закрити помещения, като например гараж. Отработените газове
на вашия двигател съдържат отровен въглероден оксид, който
може бързо да се натрупа в закрито помещение и да причини
болестно състояние или смърт.

Отработените газове съдържат отровен въглероден оксид,
който може да се натрупа в закрити помещения до опасни нива.
Вдишването му може да доведе до безсъзнание или смърт.
Никога не използвайте двигателя в закрити или дори в частично
закрити помещения, където може да има хора.
Прочетете инструкциите, съпътстващи оборудването, задвижвано
от този двигател за допълнителни мерки за осигуряване на
безопасност, които трябва да се спазват при запалването,
изключването или работата на двигателя.
Не използвайте двигателя под наклон, който превишава 20°.

ЧЕСТОТА НА УПОТРЕБА
Ако оборудването ще бъде използвано на редки или сподарични
интервали от време (повече от 4 седмици между употреба),
вижте раздел "Гориво" в глава "СЪХРАНЕНИЕ" (страница 10)
за допълнителна информация относно влошаване качеството на
горивото.

СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (ВСИЧКИ
МОДЕЛИ)
Вижте фигурите на страници 2 и 3 за да определите типа
на използваното управление за вашето оборудване. Конкретна
информация за стартирането и спирането можете да намерите
след общата информация по-долу.
• Горивен клапан ВКЛ.: Поставете горивния клапан в позиция [1]
ON (ВКЛ.) преди да стартирате двигателя.
• Ръчен смукач (ако е оборудвана): Поставете лоста/рейката
на смукача [2] в позиция СHOKE (СМУКАЧ) при стартиране на
студен двигател.
Преместете лоста/рейката на смукача в позиция OFF (ИЗКЛ.)
след като двигателят загрее и работи гладко без използване
на смукача, или за рестартиране на топъл двигател.
• Обороти на двигателя: За да може двигателят да прояви найдобрите си експлоатационни характеристики, се препоръчва
ръчката за газ та бъде в позиция FAST (ВИС. ОБОРОТИ) (или
горна).
• Ръкохватка за запалване: Дръпнете леко ръкохватката за
запалване, докато усетите леко съпротивление, след което
дръпнете по-енергично.
ЗАБЕЛЕЖКА

•

•
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Не позволявайте на ръкохватката за запалване да се върне
обратно към двигателя. Върнете я внимателно в изходно
положение, за да предотвратите повреждане на стартера.
Рестартиране: За да осигурите лесно рестартиране и
максимална производителност от Auto Choke System™,
оставете двигателя да работи поне три минути след
стартиране на студен двигател, преди да спрете двигателя.
Това минимално време на работа ще е по-дълго, ако
температурата е под 21°C.
Горивен клапан в OFF (ИЗКЛ.): След спиране на двигателя,
завъртете горивния клапан [1] в позиция OFF (ИЗКЛ.)
Ако няма да използвате оборудването за 3 до 4 седмици,
препоръчваме ви да оставите двигателя да работи, докато
карбураторът му се изпразни от горивото. Ако направите
това, оставяйки горивния клапан в позиция OFF (ИЗКЛ.),
рестартирайте двигателя и го оставете да работи, докато се
изпразни горивото му.

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Преместете лоста* на смукача/дросела [2] в позиция CHOKE
(СМУКАЧ).
2. Преместете лоста* на спирачката на маховика [3] в позиция
RUN (РАБОТА).
3. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично.
4. Преместете лоста* на смукача/дросела [2] в позиция FAST
(ВИС. ОБОРОТИ).
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Преместете лоста* на смукача/дросела [2] в позиция SLOW
(НИС. ОБОРОТИ).
2. Освободете лоста на спирачката на маховика* [3], за да
спрете двигателя.

Модел 2: Спирачка на маховика, дистанционен
дросел, автоматичен смукач

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Преместете лоста* на дистанционния дросел [2] в позиция
FAST (ВИС. ОБОРОТИ).
2. Преместете лоста* на спирачката на маховика [3] в позиция
RUN (РАБОТА).
3. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Преместете лоста* на дистанционния дросел [2] в позиция
SLOW (НИС. ОБОРОТИ).
2. Освободете лоста на спирачката на маховика* [3], за да
спрете двигателя.

Модел 3: Спирачка на маховика, фиксиран дросел,
автоматично връщане на смукача

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Поставете автоматичното връщане на смукача [2] в позиция
CHOKE (СМУКАЧ) E.
2. Преместете лоста* на спирачката на маховика [3] в позиция
RUN (РАБОТА).
Лоста на смукача автоматично започва да се премества в
позиция OFF (ИЗКЛ.), когато лоста на маховика се премества
в позиция RUN (РАБОТА).
3. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично. При
този модел подаването на газта е предварително зададено.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Освободете лоста на спирачката на маховика* [3], за да
спрете двигателя.

Модел 4: Спирачка на маховика, автоматичен смукач,
фиксиран дросел

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Преместете лоста* на спирачката на маховика [3] в позиция
RUN (РАБОТА).
2. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Освободете лоста на спирачката на маховика* [3], за да
спрете двигателя.

Модел 5: Ножово спирачен съединител, дистанционен
смукач/дистанционен дросел

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Преместете лоста* на смукача/дросела в позиция CHOKE
(СМУКАЧ).
2. Уверете се, че лостът* на ножово спирачния съединител е
освободен.
3. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично.
4. Преместете смукача/дросела* [2] в позиция FAST (ВИС.
ОБОРОТИ), докато двигателят се загрява и след това включете
лоста* за управление на ножа.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Освободете лоста* за управление на ножа.
2. Преместете лоста* на смукача/дросела [2] в позиция SLOW
(НИС. ОБОРОТИ) и след това в позиция STOP (СТОП).
* Вижте ръководството на оборудването за местоположението на
органите за управление.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Модел 6: Ножово спирачен съединител, автоматичен
смукач, дистанционен дросел
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Преместете лоста* на дистанционния дросел [2] в позиция
FAST (ВИС. ОБОРОТИ).
2. Уверете се, че лостът* на ножово спирачния съединител е
освободен.
3. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично.
4. Оставете двигателя да загрее до работна температура и след
това включете лоста* за управление на ножа.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Освободете лоста* за управление на ножа.
2. Преместете лоста* на дистанционния дросел [2] в позиция
SLOW (НИС. ОБОРОТИ) и след това в позиция STOP (СТОП).

Модел 7: Ръчен съединител, ръчен дросел
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Поставете лоста на смукача [2] в позиция CHOKE (СМУКАЧ) E.
2. Поставете управлението на дросела [3] в позиция FAST (ВИС.
ОБОРОТИ) C.
3. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично.
4. Поставете лоста на смукача [2] в позиция OFF (ИЗКЛ.) e
докато двигателят се загрява.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Поставете управлението на дросела [3] в позиция SLOW
(НИС. ОБОРОТИ) D и след това в позиция STOP (СТОП) F.

Модел 8: Ръчен смукач, изключвател на двигателя,
фиксиран дросел
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Поставете рейката на смукача [2] в позиция CHOKE (СМУКАЧ).
2. Завъртете изключвателя на двигателя [3] в позиция ON (ВКЛ.).
3. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично.
4. Поставете рейката на смукача в позиция OFF (ИЗКЛ.), докато
двигателят се загрява.
При този модел оборотите на двигателя са предварително
зададени.

СЕРВИЗИРАНЕ НА ВАШИЯ ДВИГАТЕЛ
ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Добрата поддръжка е от основно значение за безопасната,
икономична и безпроблемна работа. Тя съдейства и за
намаляване на замърсяването.

Неправилната поддръжка на двигателя или пропускането
да се отстрани проблем преди употреба, може да доведе до
неизправност, при която може да бъдете сериозно наранен или
убит.
Винаги спазвайте препоръките за проверка и техническо
обслужване, както и графиците в това ръководство на
потребителя.
За да ви помогнем да се грижите правилно за вашия двигател,
следващите страници съдържат график за техническо обслужване,
процедури за текущи периодични прегледи и процедури за
обикновено техническо обслужване с помощта на основни ръчни
инструменти. Други сервизни дейности, които са по-сложни или
изискват специални инструменти, е добре да се извършват от
професионалисти и обикновено се изпълняват от техническо лице
на Honda или друг квалифициран механик.
Графикът за техническо обслужване важи при нормални условия
на работа. Ако използвате вашия двигател при тежки условия,
като например високо натоварване, високи температури,
необичайно влажни или запрашени условия, консултирайте се
с вашия сервизен дилър за изискванията, препоръчителни за
индивидуалните ви нужди и употреба.
Не забравяйте, че оторизираните сервизни дилъри на Honda
познават най-добре вашия двигател и са напълно оборудвани да
го обслужват и ремонтират.
За да осигурите най-добро качество и надеждност, за ремонт
и замяна използвайте само нови оригинални части Honda или
техни еквиваленти.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Следват някои от най-важните мерки за осигуряване на
безопасност. Не можем да ви предупредим за всяка възможна
опасност, която може да възникне по време на техническото
обслужване на двигателя. Единствено вие можете да решите
дали да изпълните или не някоя задача.

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Завъртете изключвателя на двигателя [3] в позиция OFF
(ИЗКЛ.).

Модел 9: Ръчен смукач, изключвател на двигателя,
автоматичен дросел
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Поставете рейката на смукача [2] в позиция CHOKE (СМУКАЧ).
2. Завъртете изключвателя на двигателя [3] в позиция ON (ВКЛ.).
3. Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично.
4. Поставете рейката на смукача [2] в позиция OFF (ИЗКЛ.),
докато двигателят се загрява.
Функцията автоматичен дросел функционира само когато
двигателят е загрял напълно.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Освободете натоварването от двигателя, така че
автоматичният дросел да върне двигателя към обороти на
празен ход.
2. Завъртете изключвателя на двигателя [3] в позиция OFF
(ИЗКЛ.).
* Вижте ръководството на оборудването за местоположението на
органите за управление.

Неспазването на инструкциите по поддръжка и предпазните
мерки може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
Винаги следвайте процедурите и предпазните мерки в това
ръководство на потребителя.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•

•
•

Преди да пристъпите към техническо обслужване или ремонт
проверете дали двигателят е изключен. Това ще елиминира
няколко потенциални опасности:
–– Отравяне с въглероден оксид от отработените газове
на двигателя.
Проверявайте дали има подходяща вентилация - всеки
път, когато използвате двигателя.
–– Изгаряния от горещи части.
Оставете двигателя и изпускателната система да се
охладят преди да ги пипате.
–– Нараняване от движещи се части.
Не палете двигателя, освен ако не е указано да направите
това.
Прочетете тези инструкции преди да започнете и проверете
дали имате необходимите инструменти и познания.
За да намалите вероятността за пожар или експлозия,
бъдете особено внимателни, когато работите около бензин.
За почистване на части използвайте само незапалими
разтворители, а не бензин. Дръжте цигарите, искрите и
пламъците далеч от всички части на горивната система.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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ГРАФИК ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Да се извършва през посочения интервал в месеци/година или в
работни часове, което настъпи първо.(1)
Период на
редовно
сервизно
обслужване
Преди всяка
употреба
През първия
месец или след
5 часа
На всеки
3 месеца или
25 часа
На всеки
6 месеца или
50 часа
Всяка година
или на 100 часа

На всеки
2 години или
200 часа
През 2 години

Позиция

Страница

Проверка: Ниво на двигателното масло страница 9
Проверка: Въздушен филтър
страница 9
Смяна: Двигателно масло
страница 9

Почистване: Въздушен филтър(2)

страница 9

Смяна: Двигателно масло(3)
Почистване: Въздушен филтър(2)
Проверка: С
 пирачна накладка на
маховика (ако е оборудван)
Позиции на 6 месеца над плюс:
Проверка/Настройка: З
 апалителна
свещ
Почистване: Искроуловител
(ако е оборудван)(6)
Проверка: С
 пирачен съединител на
ножа (ако е оборудван)
Проверка/Настройка: О
 бороти на
празен ход
Почистване: Резервоар за гориво
и горивен филтър
Проверка/Настройка: Х
 лабина на
клапана
Годишни позиции над плюс:
Смяна: Въздушен филтър
Смяна: Запалителна свещ
Проверка: Горивопроводи (заменете,
ако е необходимо)

страница 9
страница 9
страница 9

страница 9
страница 10

(4)
(4)
(4)

стр. 9
стр. 9
(4)

Неспазването на графика за техническо обслужване може да
доведе до повреди, които не се покриват от гаранцията.
Този двигател е сертифициран за работа с безоловен бензин с
октаново число 91 или по-високо.
Препоръчваме ви зареждане след всяка употреба, за да намалите
възхдуха в резервоара за гориво.
Зареждайте с гориво на добре проветрено място при спрял
двигател. Ако двигателят е работил, оставете го първо да изстине.
Никога не зареждайте двигателя с гориво в помещение, където
горивните изпарения може да достигнат до пламък или искри.
Може да използвате безоловен бензин, който не съдържа повече от
10 обемни процента етанол (E10) или 5 обемни процента метанол.
Освен това метанолът трябва да съдържа съразтворители и
корозионни инхибитори. Използването на горива със съдържание
на етанол или метанол по-голямо от горепосоченото може да
причини проблеми със запалването и/или влошаване на работните
характеристики на двигателя. Може също така да повреди
металните, гумените и пластмасовите части на запалителната
система. Освен това етанолът е хидроскопичен, което означава,
че привлича и задържа водата в горивната система.
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Бензинът е силно запалим и взривоопасен, може да бъдете
обгорен или ранен сериозно при зареждане с гориво.
• Спрете двигателя и дръжте топлината, искрите и пламъците
настрани.
• Презареждайте само на открито.
• Незабавно почистете разлятото количество гориво.

Добавяне на гориво
Вижте F1 на страница 4.
1. Свалете капачката на резервоара за гориво.
2. Добавете гориво до долната част на червения горивомер [1] в
гърловината на резервоара за гориво. Не препълвайте. Преди
да запалите двигателя, почистете разлятото гориво.
3. Поставете капачката на резервоара за гориво и я затегнете
здраво.
Преди да запалите двигателя се преместете на разстояние
най-малко 3 метра от мястото на източника на зареждане.

(5)

(1) П
 ри търговска употреба, записвайте работните часове, за да
определите правилните интервали на обслужване.
(2) О
 бслужвайте двигателя по-често, ако се използва в запрашени
райони.
(3) С
 меняйте двигателното масло на всеки 25 часа, когато се използва при
тежко натоварване или при високи температури на околната среда.
(4) Т
 ези позиции трябва да се обслужват от оторизиран сервизен
дилър на Honda, освен ако имате подходящите инструменти и сте
квалифициран механик. За процедурите вижте ръководството на
Honda за сервизно обслужване.
(5) В
 ижте ръководството за вашето оборудване, или ръководството за
сервизно обслужване на Honda.
(6) В
 Европа и в други държави, където действа Директива 2006/42/EО
относно машините, това почистване следва да се извършва от вашия
сервизен дилър.

ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО

Повреда или влошаване на работните характеристики на
двигателя, причинени от използването на гориво с процентно
съдържание на етанол или метанол по-голямо от горепосочените
стойности, не се покрива от гаранцията.
Ако оборудването ще бъде използвано на редки или сподарични
интервали от време (повече от 4 седмици между употреба), вижте
раздел Гориво в глава STORAGE (СЪХРАНЕНИЕ) (страница 10)
за допълнителна информация относно влошаване качеството на
горивото.
Никога не използвайте стар или мръсен бензин или смес от
масло и бензин. Избягвайте попадането в резервоара за гориво
на мръсотии или вода.

Горивото може да повреди боята и някои видове пластмаса.
Докато пълните резервоара, внимавайте да не разливате
гориво. Уврежданията, които са причинени от разлято гориво,
не се покриват от ограничената гаранция на дистрибутора.

Контейнер за съхранение на гориво
Съхранявайте бензина в чист, пластмасов, запечатан
контейнер, предназначен за съхранение на гориво. Затворете
вентилационния отвор (ако е оборудван), когато не се използва
и съхранявайте контейнера далеч от пряка слънчева светлина.
Ако ще използвате горивото в контейнера повече от 3 месеца,
препоръчваме ви да добавите стабилизатор за гориво, когато
пълните контейнера. Ако в края на сезона имате останало
гориво в контейнера за съхранение, Агенцията за защита на
околната среда на САЩ (EPA) препоръчва добавянето на бензин
в резервоара за гориво на превозното средство.

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО
Маслото е главният фактор, обуславящ работните характеристики
и срока на експлоатация на двигателя. Използвайте масло с
пречистващи добавки за автомобили с 4-тактови двигатели.
Винаги сменяйте маслото съгласно графика за техническо
обслужване.

Препоръчително масло
Вижте F2 на страница 4.
Използвайте масло за 4-тактови двигатели, което отговаря или
превишава изискванията на сервизната класификация на API
(Американски петролен институт) за категория SJ или по-късна
(или еквивалентна). Винаги проверявайте API
сервизната
лепенка върху варела за масло, за да се уверите, че тя съдържа
буквите за категория SJ или по-късна.
SAE 10W-30 се препоръчва при общо ползване. Други стойности
на вискозитет, посочени в таблицата, може да се използват,
когато средната температура във вашия район е в границите на
показания диапазон.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Проверка на нивото на маслото

Почистване

Вижте F2, F3 на страница 4.
1. Проверявайте маслото, когато двигателят не работи и е в
хоризонтално положение.
2. Свалете капачката на гърловината за наливане на масло/
пръчката за измерване нивото на маслото [1] и я избършете.
3. Поставете капачката на маслоналивната гърловина/нивомер
ната щека в гърловината, както е показано, но не я завивайте
и след това я извадете, за да проверите нивото на маслото.
4. Ако нивото на маслото е близо до или под отметката за
минимално ниво [2] на нивомерната щека, демонтирайте
маслоналивната гърловина/нивомерната щека и сипете
от препоръчителното масло до достигане на отметката за
максимално ниво [3]. Не препълвайте.
5. Поставете отново капачката на маслоналивната гърловина/
нивомерната щека.

Вижте F4 на страница 4.
1. Чукайте филтъра няколко пъти върху твърда повърхност, за
да отстраните замърсяванията или вкарайте сгъстен въздух,
ненадвишаващ 207 kPa през филтърна от чистата страна
срещу двигателя. Никога не опитвайте с четка. Почистването
с четка ще вкара мръсотии в нишките на филтъра.
2. Почистете с влажна кърпа праха от тялото [4] и капачката на
въздушния филтър. Внимавайте да не допуснете замърсяване
във въздухопровода [5], който води към карбуратора.

Смяна на маслото
Вижте F3 на страница 4.
Източете двигателното масло, когато двигателят е топъл. Топлото
масло изтича бързо и изцяло.
1. Завъртете горивния клапан в позиция OFF (ИЗКЛ.), за да
намалите вероятността от теч на гориво.
2. До двигателя поставете подходящ съд, в който да съберете
отработеното масло.
3. Свалете капачката на гърловината за зареждане с масло/
пръчката за измерване нивото на маслото [1] и източете
маслото в контейнера, като обърнете двигателя към
гърловината за зареждане на масло [4].
Освобождавайте се от отработеното масло по начин, който
е съвместим с околната среда. Предлагаме да отнасяте
отработеното масло в запечатан съд до местния център за
рециклиране, или до сервизната станция за рекламация. Не
го изхвърляйте заедно със сметта и не го изливайте в почвата
или в канализацията.
4. Установете двигателя в хоризонтално положение, заредете с
препоръчваното масло до горната чертичка [3] на нивомерната
щека.
Работата на двигателя при ниско ниво на маслото може да
причини повредата му.
5. Поставете отново капачката на маслоналивната гърловина/
нивомерната щека.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
Правилното
техническо
обслужване
ще
помогне
за
предотвратяване на замърсяването на вашия двигател.
Проникналата в карбуратора мръсотия може да доведе до
преждевременно износване на двигателя. Малките отлагания
мръсотия може да причинят проблеми при стартиране и работа.
Ако използвате двигателя в силно запрашени райони, ще се
наложи да почиствате филтъра по-често.
Препоръчваме ви да използвате оригинален въздушен филтър
на Honda, за да сте сигурни, че уплътнява и работи както се
очаква. Използването на неоригинален Honda въздушен филтър
може да доведе до замърсяване на филтъра, което да причини
повреждане на двигателя или горивната система.
Използването на двигателя без филтър или с повреден
филтър, ще доведе до по-бързото му износване. Тази повреда
не се покрива от Ограничената дистрибуторска гаранция.

Проверка
Вижте F4 на страница 4.
1. Натиснете заключващия зъб [1] от горната страна на капака [2]
на въздушния филтър и свалете капака. Проверете филтъра [3],
за да се уверите, че е чист и в добро състояние.
2. Монтирайте отново въздушния филтър и поставете капачката.

ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ
Вижте F5 на страница 4.

Препоръчителни запалителни свещи:
NGK - BPR6ES Приложения на шайбата за високо налягане
NGK - BPR5ES Всички други приложения
Препоръчителната запалителна свещ има правилно топлинно
число за нормална работна температура на двигателя.
Неподходяща запалителна свещ може да причини повреждане
на двигателя.
За да гарантирате добри работни характеристики, междината на
запалителната свещ трябва да е регулирана правилно и по нея
да няма нагар.
1. Откачете капачката от запалителната свещ и почистете
замърсяването около свещта.
2. Използвайте подходящия размер гаечен ключ за запалителни
свещи [1], за да демонтирате запалителната свещ.
3. Проверете запалителната свещ. Сменете я, ако е повредена
или зле нагоряла, ако уплътнителната шайба [2] е в лошо
състояние, или ако електродът е износен.
4. Измерете междината между електродите с подходящ
измервателен уред. Правилната междина е 0,70 ~ 0,80 мм. Ако
е нужна корекция, коригирайте междината, като внимателно
огънете страничния електрод.
5. Внимателно монтирайте запалителната свещ, като я завиете
с ръка, за да избегнете изкривяване на резбата.
6. След като сте поставили запалителната свещ, затегнете я с
гаечен ключ с подходящ размер, за да прилепне уплътнителната
шайба.
Когато монтирате нова запалителна свещ, затегнете я с
1/2 оборот, за да прилепне уплътнителната шайба.
Когато монтирате отново оригиналната запалителна свещ,
затегнете я с 1/8 ~ 1/4 оборот, за да прилепне уплътнителната
шайба.

Запалителната свещ трябва да се затяга правилно.
Хлабавата запалителна свещ може да стане много топла
и повреди двигателя. Презатегнатата запалителна свещ
може да повреди резбата на цилиндровата глава.
7. Поставете капачката на запалителната свещ.
ПРОВЕРКА НА СПИРАЧКАТА НА МАХОВИКА (ако е
оборудвана)
Вижте F6, F7 на страница 4.
1. Демонтирайте трите гайки на фланеца [1] от ръчния стартер
[2], и демонтирайте ръчния стартер от двигателя.
2. Демонтирайте резервоара за гориво [3] от двигателя без да
разединявате горивната тръба [4]. Ако в резервоара за гориво
има гориво, дръжте го в хоризонтална позиция, докато го
демонтирате и го оставете близо до двигателя в хоризонтална
позиция.
3. Проверете дебелината на спирачната течност [5]. Ако е под
3 мм, закарайте двигателя на вашия оторизиран сервизен
дилър на Honda.
4. Монтирайте резервоара за гориво и ръчния стартер и
затегнете здраво трите гайки.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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ИСКРОУЛОВИТЕЛ (ако е оборудван)
Вижте F8 на страница 4.
В Европа и в други държави, където действа Директива 2006/42/
EО относно машините, това почистване следва да се извършва
от вашия сервизен дилър.
Искроуловителят трябва да се сервизира на всеки 100 часа, за
да функционира правилно.
Ако двигателят е работил, заглушителят ще е топъл. Оставете го
да изстине, преди да сервизирате искроуловителя.

Демонтаж
1. Демонтирайте трите 6-милиметрови винта [1] от протектора
на заглушителя [2] и го свалете.
2. Демонтирайте специалния винт [3] от искроуловителя [4] и
свалете искроуловителя от заглушителя [5].

Почистване и проверка
1. Използвайте четка, за да почистите саждите от екрана на
искроуловителя. Внимавайте да не повредите екрана. Сменете
искроуловителя, ако по него има пукнатини или отвори.
2. Монтирайте искроуловителя по обратния на разглобяването
начин.

СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИЯ ДВИГАТЕЛ

Подходящата подготовката за съхранение на вашия двигател е от
основно значение, за да до предпазите от повреди и в добър вид.
Следващите стъпка ще ви помогнат да не позволите ръждата и
корозията и да влошат функционирането на двигателя и вида му,
както и ще улеснят запалването му при следващата употреба.

Почистване
Ако двигателят е работил, оставете го да изстива поне
половин час, преди да го почистите. Почистете всички външни
повърхности, оправете повредената боя и нанесете тънък слой
масло по местата, където може да се образува ръжда.

Използването на градински маркуч или машина за миене под
налягане може да вкара вода във въздушния филтър или отвора
на заглушителя. Пропитата вода ще премине през въздушния
филтър или заглушителя и може да постъпи в цилиндъра,
причинявайки повреда.

Гориво
В зависимост от региона, в който използвате своето
оборудване, е възможно съставът на горивото да влоши
качествата си и да се оксидира бързо. Влошаването на
качествата на горивото и оксидацията му може да настъпят
до 30 дни и е възможно да причинят повреда на карбуратора и/
или на горивната система. Уточнете със сервизния си дилър
местните препоръки за съхраняване.
Времето, за което бензинът може да бъде оставен във вашия
резервоар или карбуратор без да причини функционални
проблеми, ще зависи от фактори, като вид на бензина,
температура на съхранение и дали резервоарът за гориво е
частично или изцяло запълнен. Въздухът в частично запълнен
резервоар провокира влошаването на качествата на горивото.
Високите температури на съхранение ускоряват процеса на
влошаване на качествата. Проблеми с горивото може да се
появят след месец неактивност или дори по-рано, ако бензинът,
който е бил зареден в резервоара, не е бил свеж.
В склада бензинът се окислява и влошава качествата си. Бензинът
с влошени качества е причина за трудно запалване на двигателя
и образува утайки, които задръстват горивната система. Ако
бензинът във вашия двигател влоши качествата си по време на
неговото съхраняване, може да се наложи да сервизирате или
смените карбуратора и други елементи на горивната система.
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Ако притежавате варел с гориво за дозареждане, проверете дали
той съдържа само свеж бензин. Ако ще използвате горивото в
контейнера повече от 3 месеца, препоръчваме ви да добавите
стабилизатор за гориво, когато пълните контейнера.
Повреди на горивната система или проблеми с работните
характеристики на двигателя, в резултат на небрежна подготовка
за съхранение, не се покриват от гаранцията на двигателя.
Кратко съхранение (30 - 90 дни)
Ако няма да използвате оборудването си между 30 и 90 дни,
препоръчваме ви следното, за да избегнете проблеми, свързани
с горивото:
1. Добавяйте стабилизатор за бензин, следвайки указанията на
производителя.
Когато добавяте стабилизатори, пълнете резервоара със
свеж бензин. Ако резервоарът е частично пълен, въздухът
в него ще причини влошаване на качествата на горивото по
време на неговото съхранение.
Забележка:
–– Всички стабилизатори имат срок на годност и техните
характеристики се влошават с течение на времето.
–– Стабилизаторите не се разтварят в остаряло гориво.
2. След като сте добавили стабилизатор за бензин, оставете
двигателя да работи на открито за 10 минути, за да може
обработеният бензин да замени необработения в карбуратора.
3. Завъртете клапана за гориво в позиция OFF (ИЗКЛ.).
4. Оставете двигателя да работи докато спре поради свършване
на горивото в карбуратора. Двигателят трябва да работи помалко от 3 минути.
Продължително или сезонно съхранение (повече от 90 дни)
Стартирайте двигателя и го оставете да работи до свършване
на горивото в горивната система (включително резервоара за
гориво). Не позволявайте в двигателя да остава бензин, ако
същият няма да се използва повече от 90 дни.

Двигателно масло
1.
2.
3.
4.

Сменете двигателното масло (вижте страница 9).
Демонтирайте запалителната свещ (вижте страница 9).
Налейте 5 ~ 10 cc чисто масло в цилиндъра.
Дръпнете ръчния стартер няколко пъти, за да разпределите
маслото.
5. Монтирайте отново запалителната свещ.

Предпазни мерки при съхранение

Ако двигателят ще се съхранява с бензин в резервоара за гориво,
важно е да намалите опасността от запалване на бензиновите
пари. Изберете място за съхранение с добра вентилация, което
е далеч от уреди, които използват пламък, като фурни, бойлери
или сушилни за дрехи. Също така избягвайте места в близост
до произвеждащи искри електрически двигатели, или където се
използват електрически инструменти.
Ако е възможно, избягвайте помещения с висока влажност, тъй
като това може да доведе до образуване на ръжда и корозия.
Ако в резервоара за гориво има бензин, оставете горивния клапан
в позиция OFF (ИЗКЛ.).
Съхранявайте двигателя в хоризонтално положение. Неговото
наклоняване може да доведе до изтичане на гориво или масло.
Покрийте двигателя след като той и изпускателната система
изстинат, за да го предпазите от прах. Горещите двигател
и изпускателна система може да запалят или стопят някои
материали. Не използвайте пластмасово фолио за покриване.
Непорестата покривка задържа влага около двигателя,
причинявайки ръжда и корозия.

Извеждане от съхранение

Проверете двигателя си, както е описано в раздела "ПРОВЕРКИ
ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ" на това ръководство
(вижте страница 5).
Ако горивото е било източено по време на подготовката за
съхраняване, напълнете резервоара със свеж бензин. Ако
притежавате варел с гориво за дозареждане, проверете дали той
съдържа само свеж бензин. С течение на времето бензинът се
окислява, качествата му се влошават и може да причини трудно
запалване на двигателя.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Ако по време на подготовката за съхраняване цилиндърът е бил
покрит с масло, двигателят леко ще запуши при запалване. Това
е нормално.

ТРАНСПОРТИРАНЕ

По време на транспортиране двигателят трябва да бъде в
хоризонтално положение, за да се намали вероятността за теч
на гориво. Завъртете клапана за гориво в позиция OFF (ИЗКЛ.).
Прочетете инструкциите, съпътстващи оборудването, задвижвано
от този двигател за процедури, които трябва да се спазват при
транспортиране.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕОЧАКВАНИ ПРОБЛЕМИ
Двигателят не иска да се стартира
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
Горивен клапан е в позиция
OFF (ИЗКЛ.).
Дроселът е в позиция
OFF (ИЗКЛ.).

Ключът за запалване или ключът
за спиране на двигателя е в
позиция OFF (ИЗКЛ.).

Няма гориво.
Лошо гориво; двигателят е бил
съхраняван заедно с необработено
гориво, или е бил зареден с лошо
гориво.
Запалителната свещ е дефектна,
нагоряла или с неправилна
междина.
По запалителната свещ има
гориво (залят двигател).

Замърсен горивен филтър,
неизправен карбуратор,
неизправно запалване,
залепнал клапан и др.

ОТСТРАНЯВАНЕ
Поставете ръчката на горивния
клапан в позиция ON (ВКЛ.).
Освен ако двигателят е топъл,
преместете лоста на смукача/
дросела, рейката на смукача
или лоста на смукача в позиция
CHOKE (СМУКАЧ).
Преместете ръчката за
задействане на спирачката на
маховика в позиция РАБОТА.
Pъчката за газ в позиция ВИС.
ОБОРОТИ. Изключвателят на
двигателя в позиция ON (ВКЛ.)
Заредете.
Заредете със свежо гориво.

Регулирайте или заменете
запалителната свещ
(страница 9).
Подсушете запалителната свещ
и я монтирайте отново. Запалете
двигателя с ръчката на дросела/
за газ в позиция FAST (ВИС.
ОБОРОТИ).
Поставете смукача в позиция OFF
(ИЗКЛ.).
Занесете двигателя на оторизиран
сервизен дилър на Honda или
вижте ръководството за замяна
или ремонт на повредените
компоненти, ако е необходимо.

Липсва мощност на двигателя
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
Задръстен въздушен филтър.
Лошо гориво; двигателят
е бил съхраняван заедно
с необработено гориво, или
е бил зареден с лошо гориво.
Замърсен горивен филтър,
неизправен карбуратор,
неизправно запалване, залепнал
клапан и др.

ОТСТРАНЯВАНЕ
Почистете или заменете въздушния
филтър (страница 9).
Заредете със свежо гориво.

Занесете двигателя на оторизиран
сервизен дилър на Honda или
вижте ръководството за замяна
или ремонт на повредените
компоненти, ако е необходимо.

Модификации на карбуратора за работа при голяма
надморска височина
При голяма надморска височина, стандартната горивно-въздушна
карбураторна смес е много богата. Работните характеристики
на двигателя се влошават, а разходът на гориво се повишава.
Прекалено обогатената смес зацапва запалителната свещ и
затруднява запалването на двигателя. При продължителна употреба
на надморска височина, различна от тази, при която двигателят е
бил освидетелстван, той може да увеличи вредните си емисии.
Работата при голяма надморска височина може да се подобри
чрез специфични модификации на карбуратора. Ако двигателят
винаги работи при надморска височина над 1 500 м, поискайте от
вашия сервизен дилър да направи гореспоменатите модификации
на карбуратора. Този двигател ще отговаря на стандартите за
вредни емисии през целия си срок на експлоатация, когато работи
при голяма надморска височина с направените необходими
модификации на карбуратора за тази цел.
Дори с подходящите модификации на карбуратора, мощността
на двигателя намалява с около 3,5% на всеки 300 м увеличаване
на надморската височина. Влиянието на надморската височина
върху мощността на двигателя ще бъде по-голямо, ако на
карбуратора не са направени необходимите модификации.
Когато карбураторът е бил модифициран за работа при
голяма надморска височина, гориво-въздушната смес ще бъде
твърде обеднена при малка надморска височина. Работа при
надморска височина под 1 500 м с модифициран карбуратор
може да причини прегряване на двигателя и да доведе до
сериозна повреда. За употреба при ниска надморска височина,
поискайте от сервизния си дилър да върне заводските
настройки на карбуратора.

Технически характеристики
GCV140
МОДЕЛ
Дължина х Ширина х
Височина
Сухо тегло
Модел на двигателя
Работен обем [Диаметър x
ход на буталото]
Маслен капацитет
Вместимост на резервоара
за гориво
Разход на гориво
Охладителна система
Запалителна система
Въртене на силоотводния
вал

РЪЧЕН СТАРТЕР
367 x 331 x 360 мм
9,8 кг
4-тактов, с горно разположени клапани,
едноцилиндров
160 см3 [64 x 50 мм]
0,50 л
0,91 л
1,1 л./ч. при 3 000 об./мин.
Принудително въздушно охлаждане
Транзисторно запалване
Обратно на часовниковата стрелка

GCV160
МОДЕЛ

РЪЧЕН СТАРТЕР

Дължина х Ширина х
Височина
Сухо тегло
Модел на двигателя

367 x 331 x 360 мм

Работен обем [Диаметър x
ход на буталото]
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Маслен капацитет
Вместимост на резервоара
Място на серийния номер и модела
за гориво
Вижте фигура на страница 1.
Разход на гориво
Запишете серийния номер и модела в празното място, оставено
Охладителна система
по-долу. Тази информация ще ви бъде необходима при поръчката
Запалителна система
на резервни части и когато правите технически или гаранционни
Въртене на силоотводния
запитвания.
вал
Система за зареждане:
МОДЕЛ
СЕРИЕН НОМЕР
МОДЕЛ
BBC модели
GCV140,160,190
__ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __
Модели спирачки
Дата на покупка
на маховика
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТЕР
367 x 354 x 360 мм

9,8 кг
11,6 кг
4-тактов, с горно разположени клапани,
едноцилиндров
160 см3 [64 x 50 мм]
0,50 л
0,91 л
1,1 л./ч. при 3 000 об./мин.
Принудително въздушно охлаждане
Транзисторно запалване
Обратно на часовниковата стрелка
12 VDC, 0,15 A мин. @ 2 900 об/мин
12 VDC, 0,20 A мин. @ 2 900 об/мин
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GCV190
МОДЕЛ

РЪЧЕН СТАРТЕР

Дължина х Ширина х Височина

367 x 331 x 368 мм

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТЕР
367 x 354 x 368 мм

12,3 кг

13,3 кг

Сухо тегло
Модел на двигателя
Работен обем [Диаметър x ход
на буталото]
Маслен капацитет

Доставя се от производителя на оборудването.

ЧЕРЕН
[3]

БЯЛ

4-тактов, с горно разположени клапани,
едноцилиндров
187 см3 [69 x 50 мм]

[6]

M

0,50 л

Вместимост на резервоара за
гориво
Разход на гориво

0,91 л

[1]

[4]

[7]

[2]

[5]

1,3 л./ч. при 3 000 об./мин.

Охладителна система

[1] ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ

Принудително въздушно охлаждане

Запалителна система

Транзисторно запалване

Въртене на силоотводния вал

[2] ИНДУКЦИОННА БОБИНА

Обратно на часовниковата стрелка

Система за зареждане:
BC модели
Модели спирачки на маховика

[3] КЛЮЧ ЗА СПИРАНЕ НА
ДВИГАТЕЛЯ
[4] ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ НА
СТАРТЕРА

12 VDC, 0,15 A мин. при 2 900 об/мин
12 VDC, 0,20 A мин. при 2 900 об/мин

Бърз справочник
Гориво

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
(със спирачен съединител на ножа)

Тип

Безоловен бензин с октаново число 91 или
по-високо (страница 8).
Двигателно
Тип
SAE 10W-30, API SJ или по-късна, за общо
масло
ползване. Вижте страница 8.
* Количество за напълване: 0,35 ~ 0,41 л
и карбуратора Обороти на
1 400 ± 150 об/мин
празен ход
2 500 ± 150 об/мин модел автоматичен
дросел
Запалителна Тип
BPR6ES (NGK) Модели шайби за високо
свещ
налягане
BPR5ES (NGK) Всички други приложения
Техническото Преди всяка
Проверете нивото на двигателното масло.
обслужване
употреба
Вижте страница 9.
Проверете въздушния филтър.
Вижте страница 9.
Първите 5 часа Сменете двигателното масло.
Вижте страница 9.
Последващ
Вижте графика за техническо обслужване
страница 8.
* Действителното количество ще варира в зависимост от остатъчното масло в
двигателя. Винаги използвайте нивомерната щека, за да потвърдите текущото
ниво (вижте страница 9)

Електрически схеми
РЪЧЕН СТАРТЕР (всички модели)
ДВИГАТЕЛ КОНТАКТ НА
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ

ЧЕРЕН

РАБОТА

ОТВОРЕН

СТОП

ЗАТВОРЕН

[5] ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА
СТАРТЕРА
[6] АКУМУЛАТОР (+)
[7] ВЪЗБУЖДАЩА БОБИНА (ако
е оборудвана)

Настройване
ПОЗИЦИЯ
Междина на
запалителната свещ
Хлабина на клапана
(студен)
Други технически
характеристики

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
0,7 ~ 0,8 мм

ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ
Вижте
страница 9.
ВЪТР.: 0,15 ± 0,04 мм
Вижте вашия
ВЪНШ.: 0,20 ± 0,04 мм
оторизиран дилър
на Honda
Не са необходими други регулировки.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Публикации на Honda
Тези публикации ще ви дадат допълнителна информация за
техническото обслужване и ремонта на вашия двигател. Може да
ги поръчате при оторизиран за обслужване на двигатели Honda
дилър.
Ръководство
за сервизно
обслужване
Каталог за
части

Това ръководство съдържа пълното техническо
обслужване и процедурите за цялостен ремонт.
То е предназначено за използване от квалифицирано
техническо лице.
Това ръководство предлага пълен списък на частите
с илюстрации. На разположение чрез вашия дилър
на Honda.

Местонахождение на дистрибутор/дилър
Посетете нашия уебсайт: www.honda-engines-eu.com

Сервизна информация за потребителя
[[11]]

[2]
[2]

Персоналът на сервизния дилър се състои от обучени
професионалисти. Те трябва да могат да отговорят на всеки ваш
въпрос. Ако срещнете проблем, който вашият дилър не може да
реши удовлетворително, обсъдете го с отговорните управители.
Сервизният мениджър, генералният мениджър и собственикът
могат да помогнат. Почти всички проблеми се решават по този
начин.

[[33]]

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
(със спирачка на маховика)
E
E

ЧЕРЕН

ИЗКЛ.

Доставя се от
производителя на
BAT
OFF BAT
оборудването.
OFF

ВКЛ.

[3]
[3]

ST
ST

[4]
[4]

M

12

[2]
[2]

[7]
[7]

СТОП
ВКЛ.

•
•
•

[6]
[6]
ИЗКЛ.

[1]
[1]

E

Когато пишете писмо или се обаждате по телефона, подайте
следната информация:
•

[5]
[5]
БЯЛ

Офис на Honda

ВКЛ.

•
•
•

Име на производителя на оборудването и номер на модела,
на който е монтиран двигателят
Модел на двигателя, сериен номер и тип (вижте страница 11)
Име на дилъра, който ви е продал двигателя
Име, адрес и лице за контакт на дилъра, който обслужва
двигателя ви
Дата на покупка
Вашето име, адрес и телефонен номер
Подробно описание на проблема

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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혼다 범용엔진에 대한
보증수리 안내

Honda ᳢↪ࠛࡦࠫࡦ
⸽ߩߏ᩺ౝ

이 OEM제품에 장착된 혼다 범용엔진은 혼다
보증수리 기준에 따라 다음과 같이 적용됩니다.

ߎߩOEM ຠ㧔⋧ᚻవࡉࡦ࠼ຠ㧕ߦタߐ
ࠇߚHonda᳢↪ࠛࡦࠫࡦߦߪHondaߩ⸽߇ㆡ↪
ߐࠇ߹ߔޕၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߪޔએਅߩㅢࠅߢߔޕ

• 각나라별 혼다가 정한 범용엔진 보증조건을
따른다.
• 엔진결함의 원인이 제조상 또는 제원상일
경우에 보증조건을 따른다.
• 보증수리는 혼다 디스트리뷰터가 없는
나라에서는 적용되지 않는다.

보증수리방법
OEM 제품이 보증수리기간 내에 있다는
증명서인 품질 보증서와 영수증을 지참하고
혼다범용엔진 딜러 또는 OEM제품을 구매한
딜러에게 방문하면 됩니다. 만일 그 딜러가
판단하여 엔진 수리가 필요할 경우 보증수리가
진행될 것입니다.

⸽᧦ઙߪߩߘޔ࿖ߦ߅ߡHonda߇ቯߡ
ࠆ᳢↪ࠛࡦࠫࡦߩ⸽᧦ઙߦᓥ߹ߔޕ
ࠛࡦࠫࡦୃℂߩේ࿃߇ㅧޔ᭽ߩ࠻ࡉ
࡞ߦࠃࠆ߽ߩߢࠆ႐วߦ⸽߇ㆡ↪ߐࠇ߹
ߔޕ
ߘߩ࿖ߦHonda࠺ࠖࠬ࠻ࡆࡘ࠲߇ή႐
วߪߪ⸽ޔฃߌࠄࠇ߹ߖࠎޕ
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ࡦࠍୃℂߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߘߩ࠺ࠖ߇್ᢿ
ߒߚ႐วߪୃ⸽ޔℂ߇ⴕࠊࠇ߹ߔޕ

C Honda Motor Co., Ltd.

Revised: March 2009 (PWL53374-B)
Printed in U.S.A.

13

14

