BRUGSVEJLEDNING
(Originalvejledning)

GCV140 • GCV160
GCV190

(Ser muligvis anderledes ud i den endelige anvendelse)

(På visse typer)

[2]

[1]

[3]
[6]

[5]
[10]

[9]

[4]

[8]

[7]

KOMPONENTPLACERING
1
2
3
4
5

Brændstofpåfyldningsdæksel
Startgreb
Brændstoftank
Placering af betjeningsanordning*
Luftfilter

6
7
8
9
10

Tændrør
Lydpotte
Startmotor (hvis monteret)
Oliepåfyldningsdæksel/målepind
Motorens serienummer

* Motorkontrolområdet varierer alt efter motortype. Se de enkelte figurer på siderne 2 og 3 for at bestemme din
motorbetjeningstype, når du læser Betjening -afsnittet og andre afsnit i denne vejledning.

00X3DZ0L A400

429187-Rev. 5

EM5

POM3DZ0LA400
WPG. 110000.2013.05
TRYKT I USA

© 2003–2013 American Honda Motor Co., Inc. – Alle rettigheder forbeholdes

1

Læs brugsvejledningen før betjening.

Motoren udstøder giftig kulilte. Lad den ikke køre på et indelukket sted.

Benzin er særdeles brændbar og eksplosiv. Sluk motoren, og lad den køle af før tankning.

En varm lydpotte kan brænde dig. Hold dig på afstand, hvis motoren har kørt.
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[1] Brændstofventil
[2] Fjernchoker/gasregulering
[3] Svinghjulsbremse
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DA
type 3

[1] Brændstofventil
[2] Automatisk returchoker
[3] Svinghjulsbremse, fast gasregulering
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[1] Brændstofventil
[3] Svinghjulsbremse
Automatisk choker, fast gasregulering
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[1] Brændstofventil
[2] Fjernchoker/gasregulering,
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INDLEDNING

MEDDELELSER OM FOREBYGGELSE AF SKADER

Tak for, at du har købt en Honda-motor. Vi vil gerne hjælpe dig med
at få det bedste ud af din nye motor og betjene den sikkert. Denne
vejledning indeholder oplysninger om, hvordan dette gøres, så du
bedes læse den omhyggeligt, før du bruger motoren. Hvis der opstår
et problem, eller du har spørgsmål vedr. motoren, bedes du henvende
dig til en autoriseret Honda-serviceforhandler.

Der er også angivet andre vigtige meddelelser, som er markeret med
ordet BEMÆRK.

Alle oplysninger heri er baseret på de nyeste produktoplysninger,
der var til rådighed, da vejledningen gik i trykken. American Honda
Motor Co., Inc. forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som
helst uden varsel og uden at pådrage sig nogen forpligtelser. Denne
vejledning må ikke gengives i uddrag eller i sin helhed uden skriftlig
tilladelse.
Denne vejledning skal betragtes som en del af motoren, og den skal
følge med motoren, såfremt denne videresælges.
Gennemgå instrukserne, der følger med det udstyr, som skal drives
af denne motor, for evt. yderligere oplysninger om start, slukning,
betjening og justering af motoren eller evt. specielle instrukser om
vedligeholdelse.

Dette ord betyder:
Motoren eller andet kan lide skade, hvis du ikke
følger instrukserne.
Disse meddelelser har til formål at medvirke til at undgå, at der sker
skade på motoren, andre genstande eller miljøet.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER
•

Sæt dig ind i, hvordan alle betjeningsanordninger fungerer, og lær,
hvordan du hurtigt stopper motoren i en nødsituation. Sørg for, at
operatøren får tilstrækkelig instruktion, før udstyret betjenes.
Lad ikke børn betjene motoren. Hold børn og kæledyr væk fra det
område, hvor motoren bruges.
Motorens udstødning indeholder giftig kulilte. Lad ikke motoren
køre, hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation, og lad den aldrig
køre indendørs.
Motoren og udstødningen bliver meget varme under drift. Hold
motoren mindst 1 m fra bygninger og andet udstyr under brug.
Hold brændbare materialer på afstand, og undlad at placere noget
på motoren, mens den kører.

•
•
•
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SIKKERHEDSMEDDELELSER
Din egen og andres sikkerhed er meget vigtig. Vi har anført nogle
vigtige sikkerhedsmeddelelser i denne vejledning og på motoren.
Du bedes læse disse meddelelser omhyggeligt.
En sikkerhedsmeddelelse advarer dig om mulige farer, der kan
medføre, at du eller andre kommer til skade. Foran hver enkelt
sikkerhedsmeddelelse vises et sikkerhedsadvarselssymbol B samt
et af disse tre ord: FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG.
Disse signalord betyder:

PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER
Mærkaten vist på side 1 indeholder vigtig sikkerhedsinformation.
Læs den omhyggeligt. Se side 1.
Denne mærkat anses for at være en permanent del af motoren. Hvis
mærkaten falder af eller bliver vanskelig at læse, kan du få en ny hos
en Honda-forhandler.

KONTROLLER FØLGENDE FØR START
ER MOTOREN KØREKLAR?
Det er meget vigtigt af hensyn til din egen sikkerhed såvel som for
at optimere udstyrets holdbarhed, at du bruger et par minutter på at
kontrollere motorens stand, før du starter den. Sørg for at afhjælpe
evt. problemer, du måtte finde, eller få en serviceforhandler til at
afhjælpe dem, før du bruger motoren.

Hvis du ikke vedligeholder motoren korrekt eller undlader at afhjælpe
et problem, før du starter den, kan det forårsage en funktionsfejl,
som kan medføre alvorlige kvæstelser.
Foretag altid et eftersyn før start, og afhjælp eventuelle problemer,
du måtte finde.
Inden du påbegynder dit eftersyn før start, skal du kontrollere, at
motoren står vandret og svinghjulsbremsehåndtaget, gasreguleringen
eller motorstopvælgeren står på STOP eller OFF (SLUKKET).

Det VIL medføre DØD eller
ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis
du ikke følger instrukserne.

Kontroller altid følgende, før du starter motoren:

Det KAN medføre DØD eller
ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis
du ikke følger instrukserne.

1. Brændstofstand (se side 8).

Det KAN medføre TILSKADEKOMST,
hvis du ikke følger instrukserne.

4. Generel inspektion: Tjek for væskeutætheder og løse eller
beskadigede dele.

2. Oliestand (se side 9).
3. Luftfilter (se side 9).

Hver meddelelse giver oplysning om, hvori faren består, hvad der kan
ske samt hvad du kan gøre for at undgå eller begrænse evt. skader.

5. Tjek det udstyr, der drives af motoren.
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Gennemgå instrukserne, der følger med det udstyr, som skal
drives af denne motor, for at se om der evt. er forsigtighedsregler
eller fremgangsmåder, der skal følges, før motoren startes.
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BETJENING

Type 1: Svinghjulsbremse, fjernchoker/gasregulering

FORSIGTIGHEDSREGLER FOR SIKKER BETJENING

START AF MOTOREN

Før betjening af maskinen første gang bedes du gennemlæse afsnittet,
SIKKERHEDSMEDDELELSER og KONTROLLER FØLGENDE FØR
START side 5.

1. Flyt chokeren/gasreguleringen* [2] til CHOKER-positionen.
2. Flyt svinghjulsbremsehåndtaget* [3] til KØR-positionen.

Af hensyn til din sikkerhed må du ikke betjene motoren i et lukket rum
som f.eks. en garage. Motorens udstødning indeholder giftig kulilte, som
kan akkumuleres hurtigt i et lukket rum og forårsage sygdom eller død.

4. Flyt chokeren/gasreguleringen* [2] til HURTIG-positionen.

3. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.
STANDSNING AF MOTOREN
1. Flyt chokeren/gasreguleringen* [2] til LANGSOM-positionen.
2. Slip svinghjulsbremsehåndtaget* [3] for at stoppe motoren.

Udstødning indeholder giftig kulilte, som kan nå til farlige niveauer
i lukkede rum. Hvis man indånder kulilte kan det have sygdom eller
død til følge.
Kør aldrig motoren i et lukket, eller delvist lukket rum, hvor der er
mennesker til stede.
Gennemgå instrukserne, der følger med det udstyr, som skal drives
af denne motor, for at se om der evt. er forsigtighedsregler, der skal
følges, når motoren startes, slukkes eller kører.
Motoren må ikke betjenes på skråninger på mere end 20°.

Hvis dit udstyr anvendes mindre hyppigt eller kun en gang i mellem
(mere end 4 uger mellem hver brug), bør du læse brændstofafsnittet
i kapitlet, OPLAGRING (side 10) for yderligere information med
hensyn til forringelse af brændstof.

Se figurerne på side 2 og 3 for at identificere, hvilken type
kontrol, der anvendes på dit udstyr. Typespecifik information om start
og stopfindes efter den generelle information vist herunder.
Brændstofventil tændt (ON): Drej brændstofventilen [1] til tændt
position (ON) før motoren startes.
Manuel choker (hvis monteret): Sæt chokerhåndtaget/-stangen
[2] i CHOKER-positionen, når motoren startes fra kold.
Flyt chokerhåndtaget/-stangen til slukket position, så snart
motoren er helt varmet op og kører jævnt uden brug af choker,
eller ved genstart af en varm motor.
•

•

Omdrejningstal: Det anbefales at betjene motoren med
gasreguleringen i positionen HURTIG (eller høj) med henblik på
at opnå den bedste motorydelse.
Startgreb: Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk
så hårdt til.

•

3. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.
STANDSNING AF MOTOREN
1. Flyt fjerngasreguleringen* [2] til LANGSOM-positionen.

Type 3: Svinghjulsbremse, fast gasregulering, automatisk
returchoker
START AF MOTOREN
1. Flyt den automatiske returchoker [2] til choker E positionen.
Chokerhåndtaget begynder automatisk at flytte til positionen
SLUKKET, når svinghjulsbremsehåndtaget flyttes til positionen KØR.
3. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.
Gasreguleringen er forindstillet på denne type.
STANDSNING AF MOTOREN
Slip svinghjulsbremsehåndtaget* [3] for at stoppe motoren.

Type 4: Svinghjulsbremse, automatisk choker, fast
gasregulering
START AF MOTOREN
1. Flyt svinghjulsbremsehåndtaget* [3] til KØR-positionen.
2. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.
STANDSNING AF MOTOREN
Slip svinghjulsbremsehåndtaget* [3] for at stoppe motoren.

Lad ikke startgrebet svippe tilbage mod motoren. Før det langsomt
tilbage for at undgå at beskadige starteren.

START AF MOTOREN

Genstart: For at kunne sikre nem genstart og maksimal ydelse fra
typerne med Auto Choke System™ skal motoren køre i mindst tre
minutter efter start af en kold motor, før motoren slukkes. Denne
minimums køretid vil være længere, hvis temperaturen ligger
under 21° C.

2. Sørg for, at klingekontrolhåndtaget* er koblet fra.

Brændstofventil slukket (OFF): Når du har slukket motoren,
skal du dreje brændstofventilen [1] til slukket position.
Hvis udstyret ikke skal bruges i 3 til 4 uger, anbefaler vi, at du kører
motorens karburator fri for brændstof. Du kan gøre dette ved at lade
brændstofventilen forblive slukket, starte motoren igen og køre den
fri for brændstof.
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2. Flyt svinghjulsbremsehåndtaget* [3] til KØR-positionen.

Type 5: Klingebremsekobling, fjernchoker/gasregulering

BEMÆRK

•

1. Flyt fjerngasreguleringen* [2] til HURTIG-positionen.

2. Flyt svinghjulsbremsehåndtaget* [3] til KØR-positionen.

START/STOP AF MOTOREN (ALLE TYPER)

•

START AF MOTOREN

2. Slip svinghjulsbremsehåndtaget* [3] for at stoppe motoren.

BRUGSHYPPIGHED

•

Type 2: Svinghjulsbremse, fjerngasregulering,
automatisk choker

1. Flyt chokeren/gasreguleringen* [2] til CHOKER-positionen.
3. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.
4. Flyt chokeren/gasreguleringen* [2] til HURTIG-position efterhånden
som motoren varmes op, og kobl så klingekontrolhåndtaget* til.
STANDSNING AF MOTOREN
1. Kobl klingekontrolhåndtaget* fra.
2. Flyt chokeren/gasreguleringen* [2] til LANGSOM-positionen, og
derpå til STOP-positionen.
* Se udstyrsmanualen for placering af kontrolanordninger.
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Type 6: Klingebremsekobling, automatisk choker,
fjerngasregulering

UDFØRELSE AF SERVICE PÅ MOTOREN

START AF MOTOREN

God vedligeholdelse er afgørende for, at motoren kan fungere sikkert,
økonomisk og problemfrit. Endvidere kan forureningen herved mindskes.

VEDLIGEHOLDELSE ER VIGTIG

1. Flyt fjerngasreguleringen* [2] til HURTIG-positionen.
2. Sørg for, at klingekontrolhåndtaget* er koblet fra.
3. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.
4. Lad motoren varme op til driftstemperatur, og kobl så
klingekontrolhåndtaget* til.

Utilstrækkelig vedligeholdelse, eller hvis det undlades at afhjælpe
et problem før start, kan det forårsage en funktionsfejl, som kan
medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

STANDSNING AF MOTOREN
1. Kobl klingekontrolhåndtaget* fra.
2. Flyt fjerngasreguleringen* [2] til LANGSOM-positionen, og derpå
til STOP-positionen.

Type 7: Manuel choker, manuel gasregulering
START AF MOTOREN
1. Flyt chokerhåndtaget [2] til CHOKER E positionen.
2. Flyt gasreguleringen [3] til HURTIG C positionen.
3. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.
4. Flyt chokerhåndtaget [2] til SLUKKET e positionen, når motoren
varmes op.
STANDSNING AF MOTOREN
Flyt gasreguleringen [3] til LANGSOM D positionen, og så til
STOP F positionen.

Følg altid anbefalingerne mht. eftersyn og vedligeholdelse i denne
brugsvejledning.
På de efterfølgende sider finder du et vedligeholdelsesskema samt
anvisninger for rutinemæssige eftersyn og simpel vedligeholdelse med
almindeligt håndværktøj. Andre serviceopgaver, som er mere vanskelige
eller kræver specialværktøj, overlades bedst til fagfolk og udføres normalt
af en Honda-tekniker eller en anden faguddannet mekaniker.
Vedligeholdelsesskemaet gælder for normale driftsforhold. Hvis du
bruger din motor under ekstreme forhold, f.eks. til vedvarende drift
ved høj belastning eller høj temperatur, eller i et usædvanligt fugtigt
eller støvet miljø, bedes du kontakte din serviceforhandler for at få råd
om, hvordan du bør forholde dig i netop din situation.
Husk, at en autoriseret Honda-serviceforhandler kender din motor
bedst og har det fornødne udstyr og de fornødne færdigheder til at
vedligeholde og reparere den.
Du sikrer optimal kvalitet og driftssikkerhed ved kun at bruge nye,
originale Honda-dele eller tilsvarende til reparation og udskiftning.

Type 8: Manuel choker, motorstopvælger, fast
gasregulering

SIKKERHED I FORBINDELSE MED VEDLIGEHOLDELSE

START AF MOTOREN
1. Træk chokerstangen [2] til CHOKER-positionen.
2. Drej motorstopvælgeren [3] til TÆNDT-positionen.
3. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.

Nogle af de vigtigste sikkerhedsregler vil blive beskrevet herunder.
Vi kan dog ikke advare om alle de farer, der evt. kan opstå i forbindelse
med udførelse af vedligeholdelse. Kun du kan beslutte, om du bør
udføre en given opgave eller ej.

4. Flyt chokerstangen til SLUKKET-positionen, når motoren varmes op.
Omdrejningstallet er forindstillet på denne type.
Hvis du undlader at følge vedligeholdelsesanvisningerne og
forsigtighedsreglerne nøje, kan det føre til alvorlig tilskadekomst
eller død.

STANDSNING AF MOTOREN
Drej motorstopvælgeren [3] til SLUKKET-positionen.

Følg altid de fremgangsmåder og forsigtighedsregler, der angives
i denne brugsvejledning.

Type 9: Manuel choker, motorstopvælger, automatisk
gasregulering
START AF MOTOREN

SIKKERHEDSREGLER

1. Træk chokerstangen [2] til CHOKER-positionen.

•

2. Drej motorstopvælgeren [3] til TÆNDT-positionen.
3. Træk let i startgrebet, indtil du føler modstand, og træk så hårdt til.

–– Kulilteforgiftning fra motorudstødningen.
Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, når motoren kører.

4. Flyt chokerstangen [2] til SLUKKET-positionen, når motoren
varmes op.

–– Forbrændinger fra berøring af varme dele.
Lad motoren og udstødningssystemet køle af, før du berører
dem.

Den automatisk gasregulering fungerer kun, når motoren er helt
varmet op.

–– Kvæstelser forårsaget af bevægelige dele.
Start ikke motoren, medmindre du bliver instrueret om at gøre
det.

STANDSNING AF MOTOREN
1. Fjern belastningen fra motoren, så den automatiske gasregulering
tager motoren tilbage til tomgang.
2. Drej motorstopvælgeren [3] til SLUKKET-positionen.

Sørg for, at motoren er slukket, før du påbegynder vedligeholdelse
eller reparation. Herved eliminerer du flere potentielle farer:

•

Læs anvisningerne, før du går i gang, og sørg for, at du har de
nødvendige værktøjer og færdigheder.

•

Du kan reducere risikoen for brand eller eksplosion ved at udvise
forsigtighed, når du arbejder i nærheden af benzin. Brug kun et
ikke-brændbart opløsningsmiddel til rengøring – ikke benzin. Hold
cigaretter, gnister og flammer væk fra alle brændstoftilknyttede dele.

DANSK
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* Se udstyrsmanualen for placering af kontrolanordninger.

VEDLIGEHOLDELSESSKEMA
Udføres efter hver måned/hvert år eller driftstimeinterval som angivet,
alt efter hvad der måtte indtræffe først.(1)
Regelmæssig
serviceperiode
Før hver brug

Komponent

side

Kontroller: Motoroliestand
Kontroller: Luftfilter

side 9
side 9

Efter første måned
eller for hver
5 timer:

Skift: Motorolie

side 9

Hver 3. måned eller
for hver 25 timer

Rengør: Luftfilter(2)

side 9

Hver 6. måned eller
for hver 50 timer

Skift: Motorolie(3)
Rengør: Luftfilter(2)
Kontroller: Svinghjulsbremseklods
(hvis monteret)

side 9
side 9
side 9

Hvert år eller for
hver 100 timer

Punkterne herover for under 6 måneder plus:
Kontroller/juster: Tændrør
Rengør: Gnistskærm (hvis monteret)(6)
Kontroller: Klingebremsekobling
(hvis monteret)
Kontroller/juster: Tomgangshastighed
Rengør: Brændstoftank og -filter
Kontroller/juster: Ventilspillerum

Hvert 2. år eller for
hver 200 timer

Årlige punkter herover plus:
Udskift: Luftfilter
Udskift: Tændrør

Hvert 2. år

Kontroller: Brændstofledninger (udskift
efter behov)

Motorskade eller ydelsesproblemer som resultat af brug af benzin
med højere procentvolumen ethanol eller methanol end vist herover
dækkes ikke af garantien.
Hvis dit udstyr anvendes mindre hyppigt eller kun en gang i mellem
(mere end 4 uger mellem hver brug), bør du læse Brændstof afsnittet
i kapitlet, OPLAGRING (side 10) for yderligere information med
hensyn til forringelse af brændstof.
Brug aldrig gammel eller forurenet benzin eller olie/benzin-blandinger.
Sørg for, at der ikke kommer snavs eller vand i brændstoftanken.

Benzin er særdeles brændbar og eksplosiv, og du kan blive
forbrændt eller komme alvorligt til skade ved tankning.
•

Stands motoren, og hold varme, gnister og flammer på afstand.

•

Tank kun op udendørs.

•

Tør spildt brændstof op med det samme.

side 9
side 10
(5)

Optankning

(4)
(4)
(4)

1. Tag benzindækslet af.

side 9
side 9

3. Sæt brændstoftankdækslet på, og stram det til.

Se F1 på side 4.
2. Tank op til den nederste linje for benzinstand [1] i benzintankens
hals. Fyld ikke for meget på. Tør spildt brændstof op, før du starter
motoren.
Flyt mindst 3 m væk fra optankningskilden og -stedet, før motoren
startes.

(4)

(1) 
Ved kommerciel brug anvendes det registrerede antal driftstimer til at
bestemme, hvornår der skal udføres service.
(2) S
 ervice skal udføres hyppigere ved brug i støvede omgivelser.
(3) 
Skift motorolie for hver 25 timer, når motoren anvendes under stærk
belastning eller høje omgivende temperaturer.
(4) Disse elementer bør serviceres af en autoriseret Honda-serviceforhandler,
med mindre du har de rette værktøjer og færdigheder. Se Honda
værkstedshåndbogen for serviceprocedurer.
(5) S
 e udstyrsmanualen eller Honda-motorens værkstedshåndbog.
(6) I Europa og andre lande, hvor maskindirektivet 2006/42/EF er i kraft, skal
denne rengøring udføres af en serviceforhandler.

Hvis dette vedligeholdelsesskema ikke følges, kan det medføre fejl,
som ikke dækkes af garantien.

Brændstof kan beskadige maling og visse typer plast. Pas på ikke
at spilde brændstof, når du tanker op. Skader som følge af spildt
brændstof dækkes ikke af distributørens begrænsede garanti.

Brændstofdunk
Opbevar benzinen i en ren, tætlukkende plastikdunk som er beregnet
til formålet. Luk aftrækket (hvis monteret), når dunken ikke er i brug,
og opbevar den væk fra direkte sollys. Hvis det tager mere end
3 måneder at opbruge benzinen i dunken, anbefaler vi, at du hælder en
brændstofstabilisator i, når du fylder dunken. Hvis du har benzin tilbage
i opbevaringsdunken til sidst i sæsonen, anbefaler den amerikanske
miljøstyrelse (EPA) at hælde benzinen i din bils benzintank.

MOTOROLIE

PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF
Denne motor er certificeret til at køre på blyfri benzin med et oktantal
på 91 eller højere.

Olie har stor indflydelse på motorens ydeevne og holdbarhed. Brug
en selvrensende olie til 4-takts bilmotorer. Skift altid olie i henhold til
vedligeholdelsesplanen.

Vi anbefaler optankning efter hver brug for at minimere luftmængden
i brændstoftanken.

Anbefalet olie

Tank op på et sted med god ventilation, mens motoren er slukket.
Hvis motoren lige har kørt, skal den have tid til at køle af først. Tank
aldrig op inde i en bygning, hvor benzindampe kan komme i kontakt
med flammer eller gnister.

Se F2 på side 4.

Du kan bruge almindelig blyfri benzin med højst 10 volumenprocent
ethanol (E10) eller 5 volumenprocent methanol. Desuden skal
methanol indeholde hjælpefortyndere og rusthæmmere. Brug af
brændstoffer med et større indhold af ethanol elle methanol end
vist herover kan forårsage start og/eller ydelsesproblemer. Den kan
også beskadige metal-, gummi- og plastdele i brændstofsystemet.
Desuden er ethanol hygroskopisk, hvilket betyder at det tiltrækker og
opsuger vand i brændstofsystemet.

SAE 10W-30 anbefales til normal brug. De øvrige viskositeter
i skemaet kan bruges, hvis den gennemsnitlige temperatur i dit
område ligger inden for det angivne interval.
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Brug 4-takts motorolie, der som minimum opfylder API-normkravene
SJ eller senere krav. Kontroller altid API-mærkaten på oliedunken for
at sikre, at den indeholder bogstaverne SJ eller senere specifikation.

DANSK

Kontrol af oliestand

Rengøring

Se F2, F3 på side 4.

Se F4 på side 4.

1. Tjek oliestanden, mens motoren er slukket og står lige.

1. Slå filteret flere gange hårdt mod en hård flade for at fjerne snavs,
eller blæs trykluft under 207 kPa, gennem filteret fra den rene side
der vender mod motoren. Snavs må aldrig børstes af. Børstning
vil skubbe snavs ind i fibrene.

2. Tag oliepåfyldningsdækslet/målepinden [1] ud, og tør den af.
3. Sæt oliepåfyldningsdækslet/målepinden i påfyldningshullet som
vist, uden at skrue den i. Tag den så ud, og tjek oliestanden.
4. Hvis oliestanden er tæt på eller under det nederste mærke [2] på
målepinden, skal oliepåfyldningsdækslet/målepinden fjernes, og
den anbefalede olie fyldes på op til det øverste mærke [3]. Fyld
ikke for meget på.

2. Tør snavs af luftfilterenheden [4], og dæk det til med en fugtig klud.
Pas på, at der ikke kommer snavs ind i luftkanalen [5] til karburatoren.

TÆNDRØR

5. Sæt oliepåfyldningsdækslet/målepinden på igen.

Se F5 på side 4.

Olieskift

Anbefalet tændrør:

Se F3 på side 4.

NGK – BPR6ES Trykvaskeranvendelser
NGK – BPR5ES Alle andre anvendelser

Udtøm olien, når motoren er varm. Varm olie løber hurtigt ud, og
udtømmes helt.
1. Drej brændstofventilen til SLUKKET-position for at mindske
risikoen for benzinutæthed.
2. Anbring et egnet kar ved siden af motoren for at opfange den
brugte olie.
3. Fjern oliepåfyldningsdækslet/målepinden [1], og udtøm olien i et
kar ved at vippe motoren mod oliepåfyldningshalsen [4].
Skaf dig af med den brugte motorolie på en miljøvenlig måde.
Vi anbefaler, at du hælder olien i en lukket beholder og indleverer
den på det lokale genbrugscenter eller en servicestation til
genvinding. Læg den ikke i affaldsspanden, og hæld den ikke
i jorden eller afløbet.
4. Mens motoren står plant, fyldes den anbefalede olie på op til det
øverste mærke [3] på målepinden.

Hvis du lader motoren køre med for lav oliestand, kan det
beskadige den.
5. Sæt oliepåfyldningsdækslet/målepinden sikkert på igen.

De anbefalede tændrør har det korrekte varmeområde til normale
motordriftstemperaturer.

Forkerte tændrør kan beskadige motoren.
For at opnå en god ydeevne skal tændrøret have den korrekte
elektrodeafstand, og være uden aflejringer.
1. Tag hætten af tændrøret, og fjern snavs fra området omkring
tændrøret.
2. Brug den rette størrelse tændrørsnøgle [1] til at fjerne tændrøret.
3. Efterse tændrøret. Udskift, hvis det er beskadiget, slemt tilsodet, hvis
tætningsskiven [2] er i dårlig stand, eller hvis elektroden er slidt.
4. Mål elektrodeafstanden med en egnet måler. Den korrekte
afstand er 0,70 ~ 0,80 mm. Hvis det er nødvendigt at justere, skal
afstanden rettes ved forsigtigt at bukke sideelektroden.
5. Skru forsigtigt tændrøret i med hånden for at undgå at ødelægge
gevindet.
6. Når tændrøret sidder i sædet, strammes der til med den rette
størrelse tændrørsnøgle for at presse spændskiven sammen.
Ved montering af nyt tændrør skal du stramme 1/2 omgang, når
tændrøret sidder i sædet, for at presse spændskiven sammen.

LUFTFILTER
Et korrekt vedligeholdt luftfilter vil hjælpe med at forhindre snavs i at
trænge ind i motoren. Snavs der trænger ind i karburatoren, kan blive
trukket ind i små passager i karburatoren med det resultat, at motoren
slides hurtigere. Disse små passager kan blive blokeret og forårsage
start- eller køreproblemer. Du skal rense filteret oftere, hvis du kører
motoren i meget støvede omgivelser.
Vi anbefaler brugen af Honda Genuine luftfilter for at sikre, at det
tætner og yder som konstrueret. Hvis der bruges et luftfilter, der ikke
er fra Honda, kan det medføre at snavs kommer uden om filtret,
hvilket kan beskadige motoren eller brændstofsystemet.

Ved montering af det gamle tændrør skal du stramme
1/8 – 1/4 omgang, når tændrøret sidder i sædet, for at presse
skiven sammen.

Stram tændrøret korrekt til. Et løst tændrør kan blive meget varmt
og kan beskadige maskinen. Hvis tændrøret strammes for meget,
kan det beskadige gevindene i topstykket.
7. Sæt tændrørshætten på tændrøret.
EFTERSYN AF SVINGHJULSBREMSEN (hvis monteret)

Hvis motoren køres uden filter eller med et beskadiget filter, vil der
komme snavs ind i motoren, med det resultat, at motoren slides
hurtigere. Denne type skade er ikke dækket af den begrænsede
forhandlergaranti.

Eftersyn
Se F4 på side 4.
1. Tryk på rigeltapperne [1] oven på luftfilterenhedens dæksel [2],
og fjern dækslet. Undersøg filtret [3] for at sikre, at det er rent og
i god stand.
2. Sæt filtret i igen, og luftfilterdækslet på igen.

Se F6, F7 på side 4.
1. Afmontér de tre flangemøtrikker [1] fra rekylstarteren [2], og
afmontér rekylstarteren fra motoren.
2. Afmontér benzintanken [3] fra motoren uden at koble benzinrøret
[4] fra. Hvis brændstoftanken indeholder brændstof, skal du holde
tanken vandret, når du fjerner den, og anbringe den ved siden af
motoren på et plant sted.
3. Tjek bremseskoens [5] tykkelse. Hvis den er mindre end 3 mm,
skal du tage motoren til en autoriseret Honda serviceforhandler.
4. Montér brændstoftanken og rekylstarteren, og stram de tre
møtrikker til.

DANSK
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GNISTSKÆRM (hvis monteret)
Se F8 på side 4.
I Europa og andre lande, hvor maskindirektivet 2006/42/EF er i kraft,
skal denne rengøring udføres af en serviceforhandler.
Der skal udføres service på gnistskærmen for hver 100 timer for at
sikre, at den bliver ved med at fungere efter hensigten.
Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være varm. Lad den køle af,
før du udfører service på gnistskærmen.

Afmontering
1. Fjern de tre 6 mm bolte [1] fra lydpottebeskyttelsen [2], og fjern
lydpottebeskyttelsen.
2. Fjern specialskruen [3] fra gnistskærmen [4], og tag gnistskærmen
af lydpotten [5].

Rengøring og eftersyn
1. Brug en børste til at fjerne kulaflejringerne på gnistskærmens
fang. Pas på ikke at beskadige fanget. Udskift gnistskærmen, hvis
den er revnet eller hullet.
2. Montér gnistskærmen i omvendt rækkefølge af afmontering.

OPLAGRING AF MOTOREN
Hvis din motor skal holdes fri for problemer og blive ved med at se
godt ud, er det meget vigtigt at klargøre den korrekt før oplagring.
Følgende forholdsregler vil medvirke til, at rust og korrosion ikke
kommer til at forringe motorens funktion og udseende, og de vil gøre
motoren lettere at starte, når du skal bruge den igen.

Rengøring
Hvis motoren lige har kørt, skal du lade den køle af i mindst en halv
time, før du gør den ren. Rengør alle udvendige flader, reparer evt. ridser
i malingen, og smør andre flader, der kan ruste, med et tyndt lag olie.

Brug af haveslange eller trykrensningsudstyr kan medføre, at der
kommer vand ind i luftfilterhusets eller lydpottens åbning. Hvis
der kommer vand ind i filterhuset, vil luftfiltret blive vådt, og vand,
der kommer ind gennem luftfiltret eller lydpotten, kan trænge ind
i cylinderen, hvor det kan forrette skade.

Brændstof
Afhængig af hvilken region du bruger udstyret i, kan
brændstofformularen blive forringet og ilte hurtigt. Forringelse
og iltning kan opstå i løbet af blot 30 dage og forrette skade på
karburatoren og/eller brændstofsystemet. Du bedes tjekke de lokale
oplagringsanbefalinger med serviceforhandleren.
Hvor lang tid, benzin kan stå i tanken og karburatoren uden at
forvolde funktionsvanskeligheder, afhænger af faktorer som f.eks.
benzinblandingen, oplagringstemperaturen samt om tanken er fyldt
helt eller delvist. Luften i en delvist fyldt tank fremmer brændstoffets
forringelse. Meget varme oplagringstemperaturer accelererer
brændstoffets forringelse. Brændstofproblemer kan opstå på blot
nogle få måneder eller endnu hurtigere, hvis benzinen ikke var frisk,
da du fyldte tanken.

Hvis du har en benzindunk, som du bruger, når du skal tanke op, skal
du sikre dig, at den kun indeholder frisk benzin. Hvis det tager mere
end 3 måneder at opbruge benzinen i dunken, anbefaler vi, at du
hælder en brændstofstabilisator i, når du fylder dunken.
Beskadigelse af brændstofsystemet eller problemer med motorens
ydeevne, der opstår som følge af manglende klargøring til oplagring,
dækkes ikke af motorens garanti.
Kort tids oplagring (30 – 90 dage)
Hvis dit udstyr ikke skal bruges i 30 til 90 dage, anbefaler vi følgende
for at forebygge brændstoftilknyttede problemer:
1. Tilsæt brændstofstabilisatoren iht. producentens anvisninger.
Hvis du tilsætter en brændstofstabilisator, skal tanken fyldes med
frisk benzin. Hvis den kun fyldes delvist, vil luften i tanken fremme
brændstoffets forringelse under oplagringen.
Bemærk:
–– Alle stabilisatorer har begrænset holdbarhed, og deres
ydelse vil forringes over tid.
–– Brændstofstabilisatorer vil ikke kunne rekonstituere gammelt
brændstof.
2. Efter tilsætning af en brændstofstabilisator skal du lade motoren
køre udendørs i 10 minutter for at sikre, at den ubehandlede
benzin bliver udskiftet med den behandlede benzin i karburatoren.
3. Drej brændstofventilen til SLUKKET-positionen.
4. Fortsæt med at køre motoren, indtil den stopper som følge af
mangel på brændstof i karburatorens brændstofkar. Den bør ikke
køre mere end 3 minutter.
Lang tids eller sæsonoplagring (mere end 90 dage).
Start motoren, og lad den køre længe nok til at udtømme al benzinen fra
hele brændstofsystemet (inklusive brændstoftanken). Lad ikke benzinen
blive i motoren i mere end 90 dage, uden at motoren er i brug.

Motorolie
1.
2.
3.
4.
5.

Skift motorolie (se side 9).
Afmontér tændrøret (se side 9).
Hæld 5 ~ 10 cm2 ren motorolie i cylinderen.
Træk i rekylstarteren flere gange for at fordele olien.
Montér tændrøret igen.

Forsigtighedsregler ved oplagring
Hvis din motor oplagres med benzin i tanken, er det vigtigt at reducere
faren for antændelse af benzindampe. Vælg et godt ventileret
oplagringssted væk fra apparater, hvori der kan forekomme flammer,
f.eks. et fyr, en vandvarmer eller et tørreanlæg. Undgå også steder, hvor
der er gnistdannende elektromotorer, eller hvor der anvendes el-værktøj.
Undgå så vidt muligt at benytte oplagringssteder med en høj
luftfugtighed, da denne vil fremme rustdannelse og korrosion.
Hvis der er benzin i brændstoftanken, skal brændstofventilen efterlades
i SLUKKET-position.
Sørg for, at motoren står plant under oplagringen. Hvis den vippes,
kan det medføre lækage af brændstof eller olie.
Når motor og udstødningssystem er kolde, tildækkes motoren, så støv
holdes ude. Varm motor og udstødningssystem kan antænde eller
smelte visse materialer. Brug ikke tildækningsplast som støvdækken.
Et dækken, der ikke er porøst, lukker fugt inde omkring motoren,
hvilket fremmer rustdannelse og korrosion.

Når motoren fjernes fra oplagring

Kontroller motoren som beskrevet i afsnittet, KONTROLLER
FØLGENDE FØR START afsnittet i denne vejledning (se side 5).
Benzin iltes og forringes under oplagring. Forringet benzin gør
motoren vanskelig at starte og efterlader gummiagtige aflejringer,
Hvis brændstoffet blev tappet af under klargøringen til oplagring, skal
der kan tilstoppe små passager i brændstofsystemet. Hvis benzinen
tanken fyldes med frisk benzin. Hvis du har en benzindunk, som du
i motoren forringes under oplagring, kan det blive nødvendigt at få
bruger, når du skal tanke op, skal du sikre dig, at den kun indeholder
udført service på eller at udskifte karburatoren og andre komponenter
frisk benzin. Benzin oxiderer og forringes med tiden, hvilket gør det
svært at starte motoren.
i brændstofsystemet.
DANSK
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Hvis cylinderen blev behandlet med olie under klargøringen til oplagring,
vil motoren ryge i et kort stykke tid ved start. Dette er helt normalt.

TRANSPORT
Sørg for, at motoren står plant under transport for at reducere
muligheden for, at den lækker brændstof. Drej brændstofventilen til
SLUKKET-positionen.
Gennemgå instrukserne, der følger med det udstyr, som skal drives
af denne motor, for at se om der evt. er fremgangsmåder, der skal
følges, før motoren transporteres.

AFHJÆLPNING AF UVENTEDE PROBLEMER
Motoren vil ikke starte
MULIG ÅRSAG

AFHJÆLPNING

Brændstofventil er SLUKKET.

Flyt brændstofventilarmen til TÆNDT.

Chokeren er SLUKKET.

Med mindre motoren er varm, skal
choker/gasreguleringen, chokerstangen
eller chokerhåndtaget flyttes til
CHOKER-position.

Tændingsknappen eller
motorstopvælgeren er
SLUKKET.

Flyt svinghjulsbremsehåndtaget til
KØR‑positionen.
Gasreguleringen til HURTIG-position.
Motorstopvælgeren til TÆNDT.

Løbet tør.

Tank op.

Tilpasning af karburator ved drift i store højder
I store højder kan karburatorens standardblanding af luft og brændstof
være for fed. Ydeevnen mindskes, og brændstofforbruget stiger. En
meget fed blanding tilsoder også tændrøret og gør motoren vanskelig at
starte. Hvis motoren i længere perioder bruges i højder, der er forskellige
fra, hvad den er certificeret til, kan emissionsmængden øges.
Ydeevnen i store højder kan forbedres ved at foretage nogle
bestemte tilpasninger af karburatoren. Hvis du altid bruger motoren i
over 1500 meters højde, bør du få din serviceforhandler til at foretage
denne tilpasning af karburatoren. Denne motor vil, hvis den bruges
i store højder med de dertil beregnede tilpasninger af karburatoren,
overholde alle emissionsstandarder i hele sin levetid.
Selv med karburatormodifikationer vil motorens hestekræfter falde
med ca. 3,5 % for hver 300 m højdestigning. Højdens indvirkning
på hestekræfterne vil være større end dette, hvis der ikke foretages
nogen tilpasning af karburatoren.

Når karburatoren er blevet tilpasset til drift i store højder, vil luft-/
brændstofblandingen være for mager til drift i lav højde. Hvis motoren
bruges under 1500 meters højde med en tilpasset karburator, kan det
medføre overophedning af motoren samt alvorlige skader på motoren.
Hvis motoren igen skal bruges ved lav højde, bør du få serviceforhandleren
til at stille karburatoren tilbage til de oprindelige fabriksspecifikationer.

Dårligt brændstof; motoren
Tank op med ny benzin.
har været oplagret, uden at
benzinen har været behandlet,
eller den er blevet tanket op med
dårlig benzin.

Specifikationer
GCV140

Tændrør er defekt, tilsodet eller
har forkert elektrodeafstand.

Justér eller udskift tændrøret
(side 9).

TYPE

Tændrør fugtigt med benzin
(motoren er druknet).

Tør tændrøret, og monter det igen.
Start motoren ved at sætte chokeren/
gasreguleringen i HURTIG-position.
Choker i SLUKKET-position.

Tørvægt

Tilstoppet brændstoffilter, defekt
karburator, defekt tænding,
ventiler sidder fast m.v.

Tag motoren til en autoriseret
Honda-serviceforhandler, eller se
værkstedshåndbogen for udskiftning
eller reparation af defekte komponenter
efter behov.

4-takts, overliggende knastaksel,
enkeltcylindret

Forskydning
[boring x slaglængde]

0,50 l

Brændstoftankkapacitet

0,91 l
1,1 l/t ved 3000 o./min.

Kølesystem

AFHJÆLPNING

Luftfiltet tilstoppet.

Rengør eller udskift luftfiltret (side 9).

160 cm3 [64 x 50 mm]

Oliekapacitet
Brændstofforbrug

MULIG ÅRSAG

367 x 331 x 360 mm
9,8 kg

Motortype

Motoren mangler kraft

Forceret luftkøling

Tændingssystem

Transistoriseret tændingsmagnet

Kraftudtagsakselrotation

Dårligt brændstof; motoren
Tank op med ny benzin.
har været oplagret, uden at
benzinen har været behandlet,
eller den er blevet tanket op med
dårlig benzin.
Tilstoppet brændstoffilter, defekt
karburator, defekt tænding,
ventiler sidder fast m.v.

REKYLSTARTER

Længde x Bredde x Højde

Mod uret

GCV160
TYPE

Tag motoren til en autoriseret
Honda-serviceforhandler, eller se
værkstedshåndbogen for udskiftning
eller reparation af defekte komponenter
efter behov.

Længde x Bredde x Højde
Tørvægt
Motortype
Forskydning
[boring x slaglængde]

Placering af serienummer og type

Oliekapacitet

Se figur på side 1.

Brændstoftankkapacitet

Notér motorens serienummer og type i feltet herunder. Du skal bruge
denne oplysning, når du bestiller reservedele og fremsætter tekniske
eller garantirelaterede forespørgsler.

Brændstofforbrug

SERIENUMMER

GCV140,160,190

__ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __

TYPE

9,8 kg

11,6 kg

160 cm3 [64 x 50 mm]

0,91 l
Forceret luftkøling
Transistoriseret tændingsmagnet

Kraftudtagsakselrotation

DANSK

367 x 354 x 360 mm

1,1 l/t ved 3000 o./min.

Tændingssystem
Ladesystem:

367 x 331 x 360 mm

0,50 l

Kølesystem

Købsdato

ELEKTRISK START

4-takts, overliggende knastaksel,
enkeltcylindret

TEKNISKE OPLYSNINGER

MODEL

REKYLSTARTER

Mod uret

BBC-typer

12 VDC, 0,15 A min. @ 2900 o./min.

Svinghjulsbremsetyper

12 VDC, 0,20 A min. @ 2900 o./min.
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GCV190

ELEKTRISK STARTER
(med klingebremsekobling)

TYPE

Leveret af udstyrsproducenten.

REKYLSTARTER

ELEKTRISK
START
367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm

Længde x Bredde x Højde
Tørvægt

12,3 kg

Motortype

[3]

13,3 kg

HVID

4-takts, overliggende knastaksel,
enkeltcylindret
187 cm3 [69 x 50 mm]

Forskydning
[boring x slaglængde]
Oliekapacitet

[6]

M

0,50 l

Brændstoftankkapacitet

[1]

[4]

[7]

[2]

[5]

0,91 l

Brændstofforbrug

1,3 l/t ved 3000 o./min.

Kølesystem

Forceret luftkøling

Tændingssystem

Transistoriseret tændingsmagnet

Kraftudtagsakselrotation
Ladesystem:

Mod uret

BC-typer

12 VDC, 0,15 A min. @ 2900 o./min.

Svinghjulsbremsetyper

12 VDC, 0,20 A min. @ 2900 o./min.

[1] TÆNDRØR

[5] STARTERKONTAKT

[2] TÆNDSPOLE

[6] BATTERI (+)

[3] MOTORSTOPVÆLGER

[7] LADESPOLE (hvis monteret)

[4] STARTMOTOR

Tuning

Kvikreference
Brændstof

SORT

KOMPONENT

Type

Blyfri benzin med et oktantal på 91
eller højere (side 8).
Motorolie
Type
SAE 10W-30, API SJ eller senere til
normal brug. Se side 8.
* Optankningsmængde: 0,35 ~ 0,41 l
Karburator Tomgangshastighed
1400 ± 150 o./min.
2500 ± 150 o./min. auto. gastype
Tændrør
Type
BPR6ES (NGK) Trykvaskertyper
BPR5ES (NGK) Alle andre
anvendelser
Vedligehol- Før hver brug
Kontroller motoroliestand. Se side 9.
delse
Kontroller luftfilter. Se side 9.
Efter de første 5 timer Skift motorolie. Se side 9.
Derefter
Se vedligeholdelsesplanen side 8.

Elektrodeafstand på
tændrør

0,7 ~ 0,8 mm

Ventilspillerum (kold)

IND: 0,15 ± 0,04 mm
UD: 0,20 ± 0,04 mm

Andre specifikationer

KØR

ÅBEN

STOP

LUK

Kontakt autoriseret
Honda-forhandler

Ingen yderligere justeringer påkrævet.

Disse publikationer vil give dig ekstra information om vedligeholdelse
og reparation af motoren. Du kan bestille dem fra en autoriseret
Honda-motorserviceforhandler.
Værkstedshåndbog

Denne vejledning dækker alle vedligeholdelses- og
eftersynsprocedurer. Den er beregnet til brug af en
faglært tekniker.

Reservedelskatalog

Denne vejledning indeholder en komplet,
illustreret reservedelsliste. Kan rekvireres via en
Honda‑forhandler.

REKYLSTARTER (alle typer)
KONTAKTKNAP

Se side 9.

Honda publikationer

Ledningsdiagrammer
MOTOR

VEDLIGEHOLDELSE

FORBRUGERINFORMATION

* Faktisk mængde vil variere som følge af resterende olie i motoren. Brug altid målepinden
til at bekræfte den faktiske stand (se side 9)

SORT

SPECIFIKATION

Sådan finder du vores forhandlere
Besøg vores hjemmeside: www.honda-engines-eu.com
[1]
[1]

[2]
[2]

[3]
[3]

Kundeserviceinformation
Serviceforhandlernes personale er faguddannede. De kan sikkert
besvare alle de spørgsmål, du måtte have. Hvis du støder på et
problem, som din forhandler ikke kan løse på tilfredsstillende vis,
bedes du drøfte det med en ledende person hos forhandleren.
Servicechefen, direktøren eller ejeren vil kunne hjælpe. Næsten alle
problemer løses på denne måde.

ELEKTRISK STARTER
(med svinghjulsbremse)
E
E

SORT

SLUKKET

[3]
[3]

Leveret af
udstyrsproduOFF BAT
centen. OFF BAT
ST

TÆNDT

[4]
[4]

[2]
[2]

[7]
[7]

•
•
•
•

[6]
[6]

SLUKKET E
STOP
TÆNDT
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Når du skriver eller ringer, bedes du opgive følgende oplysninger:

[5]
[5]
HVID

[1]
[1]

Honda-kontor

ST

M
M

TÆNDT

•
•
•

DANSK

Fabrikat og modelnummer på det udstyr, motoren er monteret på
Motormodel, serienummer og -type (se side 11)
Navnet på forhandleren, som du har købt motoren hos
Navn, adresse og kontaktperson for den forhandler, som udfører
service på din motor
Købsdato
Dit navn, adresse og telefonnummer
En grundig beskrivelse af problemet
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혼다 범용엔진에 대한
보증수리 안내

Honda ᳢↪ࠛࡦࠫࡦ
⸽ߩߏ᩺ౝ

이 OEM제품에 장착된 혼다 범용엔진은 혼다
보증수리 기준에 따라 다음과 같이 적용됩니다.
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• 각나라별 혼다가 정한 범용엔진 보증조건을
따른다.
• 엔진결함의 원인이 제조상 또는 제원상일
경우에 보증조건을 따른다.
• 보증수리는 혼다 디스트리뷰터가 없는
나라에서는 적용되지 않는다.
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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.
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C Honda Motor Co., Ltd.
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