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Lugege enne kasutamist kasutusjuhendit.

Mootor eraldab toksilist vingugaasi. Ärge laske mootoril töötada suletud alal.

Bensiin on kergestisüttiv ja plahvatusohtlik. Enne kütuse lisamist lülitage mootor välja ja laske sel maha jahtuda.

Kuum summuti võib teid põletada. Hoidke eemale, kui mootor on töötanud.
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SISSEJUHATUS

KAHJUENNETUSTEATED

Täname, et olete ostnud Honda mootori. Soovime aidata teil
saavutada uue mootoriga parimaid tulemusi ja selle ohutut kasutamist.
See juhend sisaldab sellekohast teavet. Lugege seda enne mootori
kasutamist hoolikalt. Probleemide või küsimuste tekkimisel seoses
mootoriga võtke ühendust Honda volitatud edasimüüjaga.

Näete ka muid olulisi teateid, mis järgnevad sõnale MÄRKUS.

Kogu väljaandes olev teave põhineb trükkimise ajal saadaolnud
värskeimale teabele toote kohta. American Honda Motor Co., Inc.
jätab endale õiguse teha muudatusi igal ajal ilma etteteatamata ja
ilma kaasnevate kohustusteta. Ühtegi selle väljaande osa ei tohi
paljundada ilma kirjaliku loata.

See sõna tähendab järgmist.
Juhiste mittejärgimisel võib teie mootor või muu vara
kahjustuda.
Nende teadete eesmärgiks on aidata ennetada mootori, muu vara või
keskkonna kahjustumist.

OHUTUSTEAVE

Käesolevat juhendit tuleb pidada mootoriga kaasaskäivaks osaks ja
see peab edasimüümisel jääma mootoriga.

•

Lisateavet mootori käivitamise, seiskamise, kasutamise, häälestamise
kohta või spetsiaalsete hooldusjuhiste saamiseks vaadake selle
mootori jõul töötavate seadmete juhistest.

•

SISUKORD
OHUTUSTEATED..................................................................................... Lk 5
KASUTUSEELNE KONTROLL ................................................................ Lk 5
KASUTAMINE........................................................................................... Lk 6
ETTEVAATUSABINÕUD OHUTUKS KASUTAMISEKS..................... Lk 6
MOOTORI KÄIVITAMINE/SEISKAMINE (KÕIK TÜÜBID).................. Lk 6
MOOTORI HOOLDAMINE........................................................................ Lk 7
OHUTUS HOOLDAMISEL.................................................................. Lk 7
HOOLDUSGRAAFIK........................................................................... Lk 8
TANKIMINE......................................................................................... Lk 8
MOOTORIÕLI..................................................................................... Lk 8
ÕHUFILTER........................................................................................ Lk 9
SÜÜTEKÜÜNAL................................................................................. Lk 9
HOORATTA PIDURI KONTROLLIMINE (kui kuulub varustusse)....... Lk 9
SÄDEMEPÜÜDUR (kui kuulub varustusse)...................................... Lk 10
MOOTORI HOIUSTAMINE...................................................................... Lk 10
TRANSPORTIMINE................................................................................ Lk 11
OOTAMATUTE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE.................................. Lk 11
TEHNILINE TEAVE................................................................................. Lk 11
TARBIJATEAVE....................................................................................... Lk 12

OHUTUSTEATED

•
•

Veenduge, et mõistate kõikide juhtelementide funktsioneerimist ja
õppige, kuidas hädaolukorras mootorit kiiresti seisata. Veenduge,
et kasutaja saab enne seadme kasutamist piisavalt juhiseid.
Ärge lubage lastel mootorit kasutada. Hoidke lapsed ja loomad
tööpiirkonnast eemal.
Teie mootori heitgaasid sisaldavad mürgist vingugaasi. Ärge
laske mootoril töötada piisava ventilatsioonita kohtades ega
siseruumides.
Töötamise ajal muutuvad mootor ja heitgaasid väga kuumaks.
Hoidke mootor töötamise ajal vähemalt 1 meetri kaugusel ehitistest
ja muudest seadmetest. Hoidke süttivad materjalid eemal ja ärge
paigutage midagi mootorile selle töötamise ajal.

OHUTUSSILDI ASUKOHT
Silt, mis on toodud leheküljel 1 sisaldab olulist ohutusteavet.
Lugege seda hoolikalt. Vt lk 1.
Seda silti peetakse teie mootori püsiosaks. Kui silt tuleb ära või muutub
loetamatuks, võtke uue sildi saamiseks ühendust oma edasimüüjaga.

KASUTUSEELNE KONTROLL
KAS TEIE MOOTOR ON TÖÖVALMIS?
Teie enda ohutuseks ja teie seadme tööea pikendamiseks on väga
oluline enne mootori kasutamist võtta veidi aega selle seisundi
kontrollimiseks. Enne mootori kasutamist kõrvaldage leitud
probleemid või laske seda teha edasimüüjal.

Teie ja teiste ohutus on väga oluline. Juhendis ja mootoril on toodud
olulised ohutusteated. Lugege neid teateid hoolikalt.
Mootori vale hooldamine või probleemide kõrvaldamata jätmine
enne mootori kasutamist võib põhjustada rikke, mis võib teile
tõsiseid vigastusi tekitada.

Ohutusteade teavitab teid võimalikest ohtudest, mis võivad teid või
teisi vigastada. Igale ohutusteatele eelneb hoiatussümbol B ja üks
kolmest sõnast – HÄDAOHT, HOIATUS või ETTEVAATUST.

Kontrollige mootorit alati enne iga kasutamist ja kõrvaldage
probleemid.

Need märksõnad tähendavad järgmist.
Juhiste
mittejärgimisel
SAATE
SURMA või TÕSISELT VIGASTADA.

Enne kasutamiseelseid kontrollimisi jälgige, et mootor oleks
horisontaalselt ja et hooratta pidurihoob, gaasiklapi hoob või mootori
stopplüliti oleksid asendis STOP või OFF (VÄLJAS).

Juhiste mittejärgimisel VÕITE saada
SURMA või TÕSISELT VIGASTADA.

Enne mootori käivitamist kontrollige alati järgmist.
1. Kütusetase (vt lk 8).

Juhiste mittejärgimisel VÕITE saada
VIGASTADA.

2. Õlitase (vt lk 9).
3. Õhufilter (vt lk 9).

Iga teade teavitab teid, mis ohuga on tegemist, mis võib juhtuda ja
mida saate vigastuste vältimiseks või vähendamiseks teha.

4. Üldine kontrollimine: Kontrollige võimalikke vedelike lekkeid ja
lahti olevaid või kahjustatud osi.
5. Kontrollige selle mootori jõul töötavaid seadmeid.
Ettevaatusabinõusid ja protseduure, mida tuleb enne mootori
käivitamist järgida, vaadake selle mootori jõul töötavate seadmete
juhistest.

EESTI
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KASUTAMINE

Tüüp 1: H
 ooratta pidur, kaug õhuklapp/gaasiklapp

ETTEVAATUSABINÕUD OHUTUKS KASUTAMISEKS

MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Viige õhuklapi/gaasiklapi hoob* [2] asendisse CHOKE (ÕHUKLAPP).
2. Viige hooratta piduri hoob* [3] asendisse RUN (TÖÖTAMINE).
3. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet ja
tõmmake seejärel järsult.
4. Viige õhuklapi/gaasiklapi hoob* [2] asendisse FAST (KIIRE).

Enne mootori esmakordset kasutamist vaadake üle
OHUTUSTEATED ja KASUTUSEELNE KONTROLL lk 5.

jaotised

Teie ohutuseks ärge kasutage mootorit suletud alal, nagu garaa˛is.
Teie mootori heitgaasid sisaldavad mürgist vingugaasi, mis võib
suletud alal kiiresti koguneda ja põhjustada haigestumist või surma.

Heitgaasid sisaldavad mürgist vingugaasi, mis võib suletud alal
tõusta ohtliku piirini. Vingugaasi sissehingamine võib põhjustada
teadvuse kaotust või surma.
Ärge kunagi laske mootoril töötada suletud ega pooleldi suletud alal,
kus võib olla inimesi.
Ettevaatusabinõusid, mida tuleb järgida mootori käivitamisel,
seiskamisel ja kasutamisel, vaadake selle mootori jõul töötavate
seadmete juhistest.
Ärge kasutage mootorit kalletel, mis on suuremad kui 20°.

KASUTAMISSAGEDUS
Kui seadet kavatsetakse kasutada harva või vahetevahel (enam
kui 4 nädalat kahe kasutamise vahel), vt jaotist Kütus peatükis
HOIUSTAMINE (lk 10) kütuse omaduste halvenemise kohta
lisateabe saamiseks.

MOOTORI KÄIVITAMINE/SEISKAMINE (KÕIK TÜÜBID)
Vt jooniseid lehekülgedel 2 ja 3, et tuvastada oma seadmel
kasutatav juhtimistüüp. Tüübipõhise käivitamise ja seiskamise teabe
leiate pärast alljärgnevat üldteavet.
•

Kütusekraan ON (LAHTI): Pöörake kütusekraan [1] enne mootori
käivitamist asendisse ON (LAHTI).

•

Käsiõhuklapp (kui kuulub varustusse): Viige õhuklapi hoob/varras
[2] külma mootori käivitamisel asendisse CHOKE (ÕHUKLAPP).
Viige õhuklapi hoob/varras asendisse OFF (KINNI) kohe, kui
mootor on täielikult üles soojenenud ja töötab ühtlaselt ka ilma
õhuklappi kasutamata, või siis sooja mootori uuesti käivitamiseks.

MOOTORI SEISKAMINE
1. Viige õhuklapi/gaasiklapi hoob* [2] asendisse SLOW (AEGLANE).
2. Vabastage hooratta piduri hoob* [3], et mootor seisata.

Tüüp 2: H
 ooratta pidur, kaug gaasiklapp, automaatne
õhuklapp
MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Viige kaug gaasiklapi hoob* [2] asendisse FAST (KIIRE).
2. Viige hooratta piduri hoob* [3] asendisse RUN (TÖÖTAMINE).
3. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet ja
tõmmake seejärel järsult.
MOOTORI SEISKAMINE
1. Viige kaug gaasiklapi hoob* [2] asendisse SLOW (AEGLANE).
2. Vabastage hooratta piduri hoob* [3], et mootor seisata.

Tüüp 3: H
 ooratta pidur, fikseeritud gaasiklapp,
automaatselt tagastuv õhuklapp
MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Viige automaatselt tagastuv õhuklapp [2] asendisse CHOKE
(ÕHUKLAPP) E.
2. Viige hooratta piduri hoob* [3] asendisse RUN (TÖÖTAMINE).
Õhuklapi hoob hakkab automaatselt liikuma asendisse OFF (KINNI),
kui hooratta piduri hoob viiakse asendisse RUN (TÖÖTAMINE).
3. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet
ja tõmmake seejärel järsult. Sellel tüübil on gaasiklapi asend
eelseadistatud.
MOOTORI SEISKAMINE
Vabastage hooratta piduri hoob* [3], et mootor seisata.

Tüüp 4: H
 ooratta pidur, automaatne õhuklapp, fikseeritud
gaasiklapp

•

Mootori kiirus: Mootori parima jõudluse huvides on soovitatav
lasta mootoril töötada nii, et gaasiklapp on asendis FAST (KIIRE)
(või high (kõrge)).

MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Viige hooratta piduri hoob* [3] asendisse RUN (TÖÖTAMINE).
2. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet ja
tõmmake seejärel järsult.

•

Starteri käepide: Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete
vastusurvet ja tõmmake seejärel järsult.

MOOTORI SEISKAMINE
Vabastage hooratta piduri hoob* [3], et mootor seisata.

Tüüp 5: T
 era piduri sidur, kaug õhuklapp/gaasiklapp

MÄRKUS
Ärge laske käivitustrossil tagasi vastu mootorit põrgata. Starteri
kahjustamise vältimiseks laske see sujuvalt tagasi.
•

Uuesti käivitamine: Auto Choke System™ tüüpide lihtsa
taaskäivitamise ja maksimaalse jõudluse tagamiseks laske
külmalt käivitatud mootoril vähemalt 3 minutit töötada enne, kui
mootori seiskate. Selline minimaalne töötamisaeg on pikem, kui
temperatuur on madalam kui 21°C.

•

Kütusekraan OFF (KINNI): Pärast mootori seiskamist pöörake
kütusekraan [1] asendisse OFF (KINNI).
Kui teie seadet ei kavatseta 3 kuni 4 nädalat kasutada, soovitame
mootori karburaatori kütusest tühjaks lasta. Selleks võite
kütusekraani asendisse OFF (KINNI) jätta, mootori uuesti käivitada
ja lasta mootoril töötada kuni kütuse lõppemiseni.
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MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Viige õhuklapi/gaasiklapi hoob* [2] asendisse CHOKE (ÕHUKLAPP).
2. Veenduge, et tera juhthoob* on vabastatud.
3. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet ja
tõmmake seejärel järsult.
4. Viige õhuklapp/gaasiklapp* [2] mootori soojenedes asendisse
FAST (KIIRE) ja rakendage seejärel tera juhthoob*.
MOOTORI SEISKAMINE
1. Tera juhthoova* vabastamine.
2. Viige õhuklapi/gaasiklapi hoob* [2] asendisse SLOW (AEGLANE)
ja seejärel asendisse STOP.
* Vt seadme juhendist järele juhtseadise asukoht.

EESTI

MOOTORI HOOLDAMINE

Tüüp 6: T
 era piduri sidur, automaatne õhuklapp, kaug
gaasiklapp

HOOLDUSE OLULISUS

MOOTORI KÄIVITAMINE

Hea hooldus on ohutu, ökonoomse ja probleemivaba kasutamise
eelduseks. Samuti aitab see vähendada saastatust.

1. Viige kaug gaasiklapi hoob* [2] asendisse FAST (KIIRE).
2. Veenduge, et tera juhthoob* on vabastatud.
3. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet ja
tõmmake seejärel järsult.
4. Laske mootoril soojeneda töötamistemperatuurini ja rakendage
seejärel tera juhthoob*.

Vale hooldamine või probleemide kõrvaldamata jätmine enne
mootori kasutamist võib põhjustada rikke, mis võib teil vigastusi
tekitada või surma põhjustada.

MOOTORI SEISKAMINE

Järgige alati käesolevas kasutusjuhendis olevaid kontrollimis- ja
hooldussoovitusi ja -graafikuid.

1. Tera juhthoova* vabastamine.
2. Viige kaug gaasiklapi hoob* [2] asendisse SLOW (AEGLANE) ja
seejärel asendisse STOP.

Tüüp 7: K
 äsiõhuklapp, käsigaasiklapp
MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Viige õhuklapp [2] asendisse CHOKE (ÕHUKLAPP) E.
2. Viige gaasiklapp [3] asendisse FAST (KIIRE) C.
3. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet ja
tõmmake seejärel järsult.
4. Viige õhuklapp [2] mootori soojenedes asendisse OFF (KINNI) e.
MOOTORI SEISKAMINE
Viige gaasiklapp [3] asendisse SLOW (AEGLANE) D ja seejärel
asendisse STOP F.

Tüüp 8: K
 äsiõhuklapp, mootori stopplüliti, fikseeritud
gaasiklapp

Aitamaks teil oma mootori eest korralikult hoolt kanda, on järgmistel
lehekülgedel toodud hooldusgraafik, regulaarsete kontrollimiste
protseduurid ja lihtsad hooldusprotseduurid, mida saab läbi viia
tavapäraste käsitööriistade abil. Hooldustöid, mis on keerukamad või
nõuavad spetsiaalseid tööriistu, tuleks lasta teha professionaalidel
ning neid teostavad tavaliselt Honda tehnikud või muud vastava
väljaõppega mehaanikud.
Hooldusgraafik kehtib tavapäraste kasutustingimuste puhul. Kui
kasutate mootorit keerulisemates tingimustes, nagu kasutamine püsivalt
kõrgel koormusel või kõrgel temperatuuril või ebatavaliselt niisketes
või tolmustes tingimustes, võtke soovituste saamiseks vastavalt teie
individuaalsetele vajadustele ja kasutusele ühendust edasimüüjaga.
Pidage meeles, et Honda volitatud edasimüüja tunneb teie mootorit
kõige paremini ja omab kõike selle hooldamiseks ja parandamiseks
vajaminevat.
Parima kvaliteedi ja töökindluse tagamiseks kasutage parandamisel ja
asendamisel ainult Honda Genuine’i või nendega samaväärseid varuosi.

OHUTUS HOOLDAMISEL

MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Viige õhuklapi varras [2] asendisse CHOKE (ÕHUKLAPP).
2. Pöörake mootorilüliti [3] asendisse ON (SEES).
3. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet ja
tõmmake seejärel järsult.

Järgnevalt on toodud mõned kõige olulisemad ettevaatusabinõud.
Sellegipoolest ei saa me teid hoiatada kõikide võimalike ohtude
eest, mis võivad seoses hooldustöödega tekkida. Vaid teie ise saate
otsustada, kas peaksite vastava toimingu ise teostama või mitte.

4. Viige õhuklapi varras mootori soojenedes asendisse OFF (KINNI).
Sellel tüübil on mootori kiirus eelseadistatud.

Hooldusjuhiste ja ettevaatusabinõude mittenõuetekohane järgimine
võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

MOOTORI SEISKAMINE

Järgige alati käesolevas kasutusjuhendis olevaid protseduure ja
ettevaatusabinõusid.

Pöörake mootorilüliti [3] asendisse OFF (VÄLJAS).

Tüüp 9: K
 äsiõhuklapp, mootori stopplüliti, automaatne
gaasiklapp

ETTEVAATUSABINÕUD
•

MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Viige õhuklapi varras [2] asendisse CHOKE (ÕHUKLAPP).

–– Vingugaasimürgitus mootori heitgaasist.
Tagage mootori kasutamisel alati piisav ventilatsioon.
–– Kuumade osade põhjustatud põletused.
Laske mootoril ja heitgaasisüsteemil enne nende puudutamist
jahtuda.
–– Liikuvatest osadest tekkinud vigastused.
Ärge laske mootoril töötada, välja arvatud juhtudel, kus see
on vajalik.

2. Pöörake mootorilüliti [3] asendisse ON (SEES).
3. Tõmmake starteri käepide kergelt, kuni tunnete vastusurvet ja
tõmmake seejärel järsult.
4. Viige õhuklapi varras [2] mootori soojenedes asendisse OFF (KINNI).
Automaatse gaasiklapi funktsioon
soojenenud mootori korral.

toimib

ainult

täielikult

MOOTORI SEISKAMINE

•

Lugege enne alustamist juhiseid ja veenduge, et teil on vajalikud
tööriistad ja oskused.

•

Tule- ja plahvatusohu vähendamiseks olge bensiini kasutamisel
ettevaatlik. Kasutage osade puhastamiseks ainult mittesüttivat
lahust, mitte bensiini. Kütusega kokkupuutuvate osade lähedal ei
tohi suitsetada ega olla sädemeid ja leeke.

EESTI
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1. Eemaldage mootorilt koormus, nii et automaatne gaasiklapp viib
mootori tagasi tühikäigule.
2. Pöörake mootorilüliti [3] asendisse OFF (VÄLJAS).

Veenduge enne hooldus- või parandustööde alustamist, et mootor
on välja lülitatud. Sellega kõrvaldate mitmed järgmiselt toodud
võimalikud ohud.

* Vt seadme juhendist järele juhtseadise asukoht.

HOOLDUSGRAAFIK
Teostage igal näidatud kuul/aastal või töötundide arvu täitumisel
olenevalt sellest, kumb tuleb enne.(1)
Regulaarne
hooldusperiood

Artikkel

Lk

Enne iga
kasutamist

Kontrollige: mootoriõli tase
Kontrollige: õhufilter

lk 9
lk 9

Esimene kuu või
5 tundi

Vahetage: mootoriõli

lk 9

Iga 3 kuud või
25 tundi

Puhastage: õhufilter(2)

lk 9

Iga 6 kuud või
50 tundi

Vahetage: mootoriõli(3)
Puhastage: õhufilter(2)
Kontrollige: hooratta piduriklots
(kui kuulub varustusse)

lk 9
lk 9
lk 9

Iga aasta või
100 tundi

Eelnimetatud 6 kuu artiklid pluss lisaks:
Kontrollige-reguleerige: süüteküünal
Puhastage: s ädemepüüdur (kui kuulub
varustusse)(6)
Kontrollige: tera piduri sidur
(kui kuulub varustusse)
Kontrollige-reguleerige: tühikäigu kiirus
Puhastage: kütusepaak ja -filter
Kontrollige-reguleerige: klapivahe

Iga 2 aastat või
200 tundi

Iga-aastased artiklid pluss lisaks:
Vahetage: õhufilter
Vahetage: süüteküünal

Iga 2 aastat

Kontrollige: kütusevoolikud (vajaduse
korral vahetage)

Mootorikahjustusi või jõudlusega seotud probleeme, mis on tekkinud
ülaltoodust suurema etanooli- või metanoolisisaldusega kütuse
kasutamisest, garantii ei kata.
Kui seadet kavatsetakse kasutada harva või vahetevahel (enam
kui 4 nädalat kahe kasutamise vahel), vt jaotist Kütus peatükis
HOIUSTAMINE (lk 10) kütuse omaduste halvenemise kohta
lisateabe saamiseks.
Ärge kunagi kasutage liisunud või saastunud bensiini või õli ja bensiini
segu. Vältige mustuse või vee sattumist kütusepaaki.

Bensiin on kergestisüttiv ja plahvatusohtlik ja võite end tankimisel
põletada või raskelt vigastada.

lk 9
lk 10

•

Seisake mootor ja hoidke eemale kuumusest, sädemetest ja
lahtisest tulest.

•

Tankige ainult välitingimustes.

•

Pühkige mahaloksunud bensiin viivitamatult.

Kütuse lisamine

(5)

Vt F1 leheküljel 4.

(4)
(4)
(4)

1. Eemaldage kütusepaagi kork.
2. Lisage kütust kuni kütusepaagi punase kütusetaseme mõõdiku [1]
alumise osani. Ärge üle täitke. Pühkige mahaloksunud kütus enne
mootori käivitamist ära.

lk 9
lk 9

3. Pange kütusepaagi kork tagasi ja keerake kindlalt kinni.
Liikuge enne mootori käivitamist tankimisallikast ja – kohast
vähemalt 3 meetri kaugusele.

(4)

(1) K
 aubanduslikul eesmärgil kasutamisel märkige alati töötunnid üles, et
määrata hooldusintervalle õigesti.
(2) Tolmustes piirkondades kasutamisel tuleb hooldada sagedamini.
(3) V
 ahetage mootoriõli iga 25 tunni järel, kui seadet kasutatakse suure
koormusega või kõrgel välistemperatuuril.
(4) N
 ende elementide hooldust peaks teostama ametlik Honda teeninduspakkuja,
välja arvatud juhul, kui teil on endal vajaminevad tööriistad ja vastav
kvalifikatsioon. Hooldustööde kirjeldused leiate Honda hoolduskäsiraamatust.

Kütus võib kahjustada värvkatet ja mõnesid plastitüüpe. Olge ettevaatlik ja
ärge ajage kütusepaagi täitmisel kütust maha. Kütuse mahaloksumisest
tekkinud kahjusid edasimüüja piiratud garantii ei kata.

Kütuse hoiustamismahuti

Hooldusgraafiku mittejärgimine võib põhjustada tõrkeid, mida garantii
ei kata.

Hoiustage kütust puhas, plastikust ja õhutihedas kütuse hoiustamiseks
mõeldud mahutis. Sulgege õhutusava (kui on olemas), kui see ei ole
kasutusel ja hoiustage mahuti eemale otsesest päikesevalgusest.
Kui mahutis oleva kütuse kasutamine võtab aega kauem kui 3 kuud,
soovitame kütusele mahuti täitmise ajal lisada kütuse stabilisaatorit.
Kui teil on hooaja lõpul osa kütust järele jäänud, soovitab USA
keskkonnakaitseagentuur (EPA) lisada kütuse oma sõiduki bensiinipaaki.

TANKIMINE

MOOTORIÕLI

Antud mootor on heakskiidetud töötama pliivaba bensiiniga, mille
oktaanarv on vähemalt 91.

Õli on üks tähtsamaid jõudlust ja tööiga mõjutavaid tegureid.
Kasutage 4-taktilise mootori detergentõli. Vahetage õli alati vastavalt
hooldusgraafikule.

(5) V
 t oma seadme juhendit või Honda mootori hoolduskäsiraamatut.
(6) E
 uroopas ja muudes riikides, kus kehtib masinadirektiiv 2006/42/EÜ,
peaks puhastamist teostama teie edasimüüja.

Kütusepaagis sisalduva õhuhulga väiksena hoidmiseks soovitame
kütust pärast iga kasutuskorda juurde lisada.
Tankige ainult hästi ventileeritud kohas ja seisatud mootoriga. Kui
mootor on töötanud, laske sel enne maha jahtuda. Ärge kunagi
tankige siseruumides, kus bensiiniaurud võivad kokku puutuda
lahtise tule või sädemetega.
Võite kasutada tavalist pliivaba bensiini, mis ei sisalda üle 10%
etanooli (E10) või 5% metanooli. Metanool peab lisaks sisaldama
kaaslahuseid või korrosioonivastaseid vahendeid. Kütuste
kasutamine, mille etanooli- või metanoolisisaldus on ülaltoodust
suurem, võib põhjustada probleeme käivitamise ja/või jõudlusega.
Samuti võib see kahjustada kütusesüsteemi metallist, kummist või
plastmassist osi. Lisaks on etanool hügroskoopiline, mis tähendab, et
ta seob ja hoiab vett kütusesüsteemis.
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Soovitatav õli
Vt F2 leheküljel 4.
Kasutage 4-taktilise mootori õli, mis vastab API klassifikatsioonile
SJ või kõrgemale klassifikatsioonile. Kontrollige alati API hooldussilti
õlimahutil, veendumaks, et sellele on märgitud tähed SJ või kõrgema
klassifikatsiooni märgistus.
Üldiseks kasutuseks on soovitatav SAE 10W-30. Teiste tabelis näidatud
viskoossustega õlisid võib kasutada juhul, kui kasutuspiirkonna
keskmine temperatuur jääb näidatud vahemikku.

EESTI

Õlitaseme kontrollimine

Puhastamine

Vt F2, F3 leheküljel 4.

Vt F4 leheküljel 4.

1. Õlitaseme kontrollimiseks peab mootor olema seisatud ja
horisontaalses asendis.

1. Koputage filtrit mustuse eemaldamiseks mitu korda vastu kõva
pinda või puhuge suruõhku, mis ei ületa 207 kPa, läbi filtri vastu
mootorit oleva puhta külje poolt. Mitte mingil juhul ärge eemaldage
mustust harjates. Harjamine surub mustuse filtri kiudude vahele.

2. Eemaldage õlipaagi kork / õlivarras [1] ja pühkige varras puhtaks.
3. Sisestage õlipaagi kork / õlivarras näidatud viisil õlipaagi
täiteavasse seda kinni keeramata ja seejärel võtke see õlitaseme
kontrollimiseks välja.
4. Kui õlitase on õlivarda alumise piirmägise [2] lähedal või sellest
madalamal, eemaldage õlipaagi kork / mõõtevarras ja lisage
soovitatud õli kuni ülemise piirmärgiseni [3]. Ärge üle täitke.

2. Pühkige mustus õhupuhasti korpuselt [4] ja kattelt niiske
lapiga. Olge ettevaatlik, et mustus ei pääseks karburaatorisse
suunduvasse õhukanalisse [5].

SÜÜTEKÜÜNAL

5. Pange õlipaagi kork / õlivarras tagasi.

Vt F5 leheküljel 4.

Õlivahetus

Soovitatav süüteküünal:

Vt F3 leheküljel 4.

NGK – BPR6ES Survepesuri rakendused
NGK – BPR5ES Kõik ülejäänud rakendused

Tühjendage mootor õlist, kui mootor on soe. Soe õli väljub kiiresti ja
täielikult.
1. Kütuselekke tõenäosuse vähendamiseks kerake kütusekraan
asendisse OFF (KINNI).
2. Asetage kasutatud õli kogumiseks mootori kõrvale sobiv mahuti.
3. Eemaldage õlipaagi kork / mõõtevarras [1] ja laske mootorit õli
juurdevalamisava [4] suunas kallutades õlil välja voolata.
Käidelge kasutatud mootoriõli keskkonnasõbralikul viisil. Soovitame
viia kasutatud õli suletud mahutis kohalikku taaskasutuskeskusesse
või teenindusjaama regenereerimisele. Ärge visake seda prügi hulka
ega valage seda maha või kanalisatsioonist alla.
4. Kui mootor on horisontaalselt, lisage soovitatud õli kuni õlivarda
ülemise piirmärgiseni [3].

Madala õlitasemega mootori töötamine võib mootorit kahjustada.
5. Pange õlipaagi kork / õlivarras kindlalt tagasi.

ÕHUFILTER
Õigesti hooldatud õhufilter aitab takistada mustusel mootorisse
sattumast. Karburaatorisse sattunud mustus võidakse karburaatori
väikestesse kanalitesse tõmmata ja selline mustus võib põhjustada
mootori enneaegse kulumise. Nimetatud väikesed kanalid võivad
ummistuda ja põhjustada probleeme käivitamisel või töötamisel.
Mootorit väga tolmustes kohtades kasutades tuleb filtrit veelgi
sagedamini puhastada.

Soovitatav süüteküünal on sobivas kuumusvahemikus, et kasutada
seda tavapäraste mootori töötemperatuuride puhul.

Valed süüteküünlad võivad mootorit kahjustada.
Hea jõudluse tagamiseks peab süüteküünla elektroodide vahe olema
õige ja puhas.
1. Eemaldage süüteküünlalt piip ja eemaldage süüteküünla
ümbruses olev mustus.
2. Kasutage süüteküünla eemaldamiseks sobiva suurusega
süüteküünlavõtit [1].
3. Kontrollige süüteküünalt. Kui süüteküünal on kahjustunud,
tugevalt määrdunud, tihendusseib [2] on halvas seisukorras või
elektroodid kulunud, tuleb süüteküünal välja vahetada.
4. Mõõtke sobiva mõõdikuga elektroodide vahet. Õige vahe on
0,70 ~ 0,80 mm. Kui vahet on vaja reguleerida, muutke vahet
külgelektroodi ettevaatlikult painutades.
5. Pange süüteküünal ettevaatlikult tagasi, keerates käsitsi, et
vältida keermestiku kahjustumist.
6. Kui süüteküünal on pesasse keeratud, pingutage seda tihendusseibi
survestamiseks sobiva suurusega süüteküünlavõtmega.
Uue süüteküünla paigaldamisel pingutage seibi 1/2 võtmepöörde
võrra pärast süüteküünla pesasse paigaldamist.
Kasutatud süüteküünla paigaldamisel pingutage seibi 1/8 ~ 1/4
võtmepöörde võrra pärast süüteküünla pesasse paigaldamist.

Soovitame õhufiltrina kasutada Honda originaalõhufiltrit, et tagada
selle ettenähtud moel tihe sobivus ja toimimine. Mitteoriginaal õhufiltri
kasutamine võib tuua kaasa mustuse filtrist mööda pääsemise, mis
võib kahjustada mootorit või kütusesüsteemi.

Mootori kasutamisel ilma filtrita või kahjustatud filtriga satub mustus
mootorisse, põhjustades mootori kiiret kulumist. Sellist liiki kahju ei
kuulu edasimüüja piiratud garantii alusel hüvitamisele.

Kontrollimine

7. Paigaldage süüteküünla piip süüteküünlale tagasi.
HOORATTA PIDURI KONTROLLIMINE (kui kuulub varustusse)
Vt F6, F7 leheküljel 4.
1. Eemaldage tagasitõmbestarterilt [2] kolm äärikmutrit [1] ja
eemaldage mootorilt tagasitõmbestarter.

Vt F4 leheküljel 4.
1. Vajutage õhupuhasti kattel [2] asuvaid lukustussakke [1] ja
eemaldage kate. Kontrollige õhufiltrit [3] veendumaks, et see on
puhas ja heas seisukorras.
2. Pange filter ja õhupuhasti kate tagasi.

Pingutage korralikult süüteküünalt. Lahtine süüteküünal võib
muutuda väga kuumaks ja kahjustada mootorit. Süüteküünla
liigne keeramine võib silindripea keermeid kahjustada.

2. Eemaldage mootorilt kütusepaak [3] ilma kütusetoru [4] lahutamata.
Kui kütusepaagis on kütust, hoidke paaki eemaldamisel horisontaalselt
ja asetage mootori kõrvale horisontaalsesse asendisse.
3. Kontrollige piduriklotsi [5] paksust. Kui see on väiksem kui 3 mm,
viige mootor ametlikku Honda hoolduskeskusesse.
4. Pange kütusepaak ja tagasitõmbestarter tagasi ja keerake kolm
mutrit kindlalt kinni.

EESTI
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SÄDEMEPÜÜDUR (kui kuulub varustusse)
Vt F8 leheküljel 4.
Euroopas ja muudes riikides, kus kehtib masinadirektiiv 2006/42/EÜ,
peaks puhastamist teostama teie edasimüüja.
Sädemepüüdjat tuleb hooldada iga 100 töötunni järel, et hoida seda
parimas korras.
Kui mootor on töötanud, on summuti kuum. Laske sel enne
sädemepüüdja hooldamist maha jahtuda.

Eemaldamine
1. Eemaldage summutikaitsmelt [2] kolm 6 mm polti [1] ja eemaldage
summutikaitse.
2. Eemaldage sädemepüüdjalt [4] spetsiaalne kruvi [3] ja eemaldage
sädemepüüdja summutilt [5].

Puhastamine ja kontrollimine
1. Kasutage
harja
sädemepüüdja
võre
puhastamiseks
süsinikujääkidest. Olge ettevaatlik, et võret mitte kahjustada. Kui
sädemepüüdjas on pragusid või auke, tuleb see välja vahetada.
2. Paigaldage sädemepüüdur eemaldamisele vastupidises järjekorras.

MOOTORI HOIUSTAMINE
Mootori töökorras hoidmiseks ja hea välimuse säilitamiseks on õiged
hoiustamisettevalmistused äärmiselt olulised. Järgmiste juhiste abil
saate ära hoida mootori välimust ja funktsioone rikkuva korrosiooni
mõju ja muuta mootori käivitamise selle uuesti kasutamisel lihtsamaks.

Puhastamine
Kui mootor on töötanud, laske sel enne puhastamist vähemalt pool tundi
jahtuda. Puhastage kõik välispinnad, värvige üle värvikahjustused ja
katke muud roostetada võivad alad õhukese õlikihiga.

Aiavooliku või survepesuri kasutamisel puhastamise käigus võib vesi
tungida õhufiltrisse või summutiavasse. Vee sattumisel õhufiltrisse
vettib õhufilter läbi ja läbi õhufiltri või summuti võib vesi tungida
silindrisse ning tekitada kahjustusi.

Kütus

Sõltuvalt piirkonnast, kus seadet kasutate, võivad kütuse koostisosad
kiiresti halveneda ja oksüdeeruda. Kütus võib rikneda ja oksüdeeruda
vaid 30 päevaga, kahjustades karburaatorit ja/või kütusesüsteemi.
Hoiustamissoovituste saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.
Ajavahemik, mille vältel bensiin võib kütusepaaki ning karburaatorisse
jääda ilma töötamisel probleeme tekitamata, sõltub kasutatavast
bensiinist, hoiustamistemperatuurist ning sellest, kas kütusepaak
on ainult osaliselt või täielikult täidetud. Osaliselt täidetud
kütusepaagis olev õhk kiirendab bensiini riknemist. Väga soojad
hoiustamistingimused kiirendavad samuti kütuse riknemist. Kütuse
probleemid võivad ilmneda ühe kuu tegevusetuse jooksul või isegi
kiiremini, kui bensiin ei olnud juba siis päris värske, kui te paaki täitsite.
Bensiin oksüdeerub ja rikneb hoiustamisel. Riknenud bensiin
põhjustab raskelt käivitumist ja tekitab kütusesüsteemi väikeseid
kanaleid ummistavaid vaigusetteid. Kui bensiin rikneb mootoris
hoiustamisel, peate tõenäoliselt laskma karburaatorit ja teisi
kütusesüsteemi osi hooldada või välja vahetada.
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Kui hoiate bensiini eraldi mahutis, veenduge, et seal oleks vaid värske
bensiin. Kui teie hoidemahutis oleva kütuse kasutamine võtab aega
kauem kui 3 kuud, soovitame kütusele mahuti täitmise ajal lisada
kütuse stabilisaatorit.
Hoiustamisettevalmistuste tegemata jätmise tõttu tekkinud
kütusesüsteemi kahjustusi või mootori jõudluse probleeme mootori
garantii ei kata.
Lühiajaline hoiustamine (30 – 90 päeva)
Kui teie seadet ei kasutata 30 kuni 90 päeva, kütusega seotud
probleemide vältimiseks järgmist.
1. Lisage bensiinistabilisaatorit vastavalt tootja juhistele.
Stabilisaatori lisamiseks täitke kõigepealt kütusepaak värske
bensiiniga. Kui paak on vaid osaliselt täidetud, kiirendab paagis
olev õhk bensiini riknemist.
Märkus:
–– Kõigil stabilisaatoritel on oma aegumisaeg ja nende mõju
halveneb aja möödudes.
–– Kütusestabilisaatorid ei suuda taastada riknenud kütuse
omadusi.
2. Pärast bensiinistabilisaatori lisamist laske mootoril 10 minuti vältel
välitingimustes töötada, tagamaks, et töödeldud bensiin asendab
kogu töötlemata bensiini karburaatoris.
3. Pöörake kütusekraani asendisse OFF (KINNI).
4. Laske mootoril edasi töötada kuni see karburaatoris kütuse lõppemise
tõttu seiskub. Töötamisaeg peaks olema vähem kui 3 minutit.
Pikaajaline või hooajaline hoiustamine (rohkem kui 90 päeva)
Käivitage mootor ja laske sel piisavalt kaua töötada, et tühjendada
kogu kütusesüsteem (sh kütusepaagist) bensiinist. Ärge laske kütusel
jääda mootorisse kauemaks kui 90 päeva kestvaks tegevuseta
hoiustamise ajaks.

Mootoriõli
1.
2.
3.
4.

Vahetage mootoriõli (vt lk 9).
Eemaldage süüteküünal (vt lk 9).
Valage silindrisse 5 ~ 10 kuupsentimeetrit puhast mootoriõli.
Tõmmake tagasitõmbestarterit mõned korrad õli silindris laiali
jaotamiseks.
5. Pange süüteküünal tagasi.

Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Kui hoiustate mootorit selliselt, et kütusepaaki jääb bensiini, on väga
oluline minimeerida bensiiniaurude süttimise ohtu. Valige hoiustamiseks
hästiventileeritud koht, eemal mis tahes tulega töötavatest seadmetest,
nagu nt keskkütteahjud, veeboilerid või kuivatuskapid. Samuti tuleb
vältida kohti, mis asuvad võimalike sädemeallikate, nt elektrimootorite
või elektritööriistade kasutusala lähedal.
Võimaluse korral tuleb vältida kõrge niiskustasemega ruume, sest
see kiirendab korrosiooni teket.
Kui kütusepaagis on bensiini, jätke kütusekraan asendisse OFF (KINNI).
Hoiustage mootorit tasapinnaliselt. Kallutamine võib tekitada kütusevõi õlilekkeid.
Kui mootor ja heitgaasisüsteem on jahtunud, katke mootor kinni, et
vältida tolmu juurdepääsu. Kuum mootor ja heitgaasisüsteem võivad
mõningaid materjale põlema süüdata või sulatada. Ärge kasutage
tolmukaitsena kilet. Mittepoorne kate hoiab mootori ümber niiskust
ning kiirendab korrosiooni teket.

Uuesti kasutamine pärast hoiustamist
Kontrollige mootorit vastavalt käesoleva kasutusjuhendi jaotises
KASUTUSEELNE KONTROLL toodud juhistele (vt lk 5).
Kui lasite mootorist enne hoiustamist bensiini välja, täitke kütusepaak
värske bensiiniga. Kui hoiate bensiini eraldi mahutis, veenduge, et
seal oleks vaid värske bensiin. Bensiin oksüdeerub ja rikneb aja
jooksul ning põhjustab probleeme käivitamisel.

EESTI

Kui katsite silindri hoiustamiseks õliga, suitseb mootor käivitamise
alguses lühikese aja jooksul. See on normaalne.

TRANSPORTIMINE
Transportimisel tuleb mootorit hoida tasapinnalisena, et vältida kütuse
lekkimise võimalust. Pöörake kütusekraani asendisse OFF (KINNI).
Protseduure, mida tuleb enne mootori käivitamist järgida, vaadake
selle mootori jõul töötavate seadmete juhistest.

OOTAMATUTE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Mootor ei käivitu
VÕIMALIK PÕHJUS

TEGEVUS

Kütusekraan on OFF (KINNI).

Viige kütusekraani hoob asendisse ON
(LAHTI).

Õhuklapp OFF (KINNI).

Kui mootor ei ole just soe, viige õhuklapi/
gaasiklapi hoob, õhuklapi varras või
õhuklapi hoob asendisse CHOKE
(ÕHUKLAPP).

Süütelüliti või mootori
stopplüliti on asendis OFF
(VÄLJAS).

Viige hooratta piduri hoob asendisse RUN
(TÖÖTAMINE).
Gaasiklapi hoob on asendisse FAST
(KIIRE). Mootori stopplüliti asendisse ON
(SEES).

Kütus otsas.

Lisage kütust.

Karburaatori muutmine suurtel kõrgustel töötamiseks
Suurtel kõrgustel on standardse karburaatori õhu-kütuse segu äärmiselt
rikastatud. Jõudlus väheneb ning kütusetarbimine suureneb. Väga
rikastatud segu saastab ka süüteküünalt ning põhjustab probleeme
käivitamisel. Pikema aja vältel mootori kasutamine suurematel kõrgustel
kui see on ette nähtud, võib suurendada saasteainete hulka heitgaasis.
Suurtel kõrgustel kasutatava mootori jõudlust on võimalik suurendada,
muutes karburaatorit. Kui kasutate mootorit alati kõrgustes üle
1500 meetri, laske edasimüüjal karburaatorit reguleerida. Kui mootorit
kasutatakse suurtel kõrgustel muudetud karburaatoriga, vastab see
igale saasteainete standardile kogu kasuliku tööea vältel.
Isegi muudetud karburaatori korral väheneb mootori võimsus iga
300 m kõrguse suurenemise kohta ligikaudu 3,5 %. Kui karburaator
on muutmata, on kõrguse suurenemise mõju võimsuse vähenemisele
palju suurem.

Kui karburaatorit on suurtel kõrgustel töötamiseks muudetud, on
õhukütuse segu madalamatel kõrgustel töötamiseks liiga lahja.
Muudetud karburaatoriga töötamine kõrgusel alla 1500 m võib
põhjustada mootori ülekuumenemist ning tõsiseid mootorikahjustusi.
Madalamatel kõrgustel töötamiseks laske edasimüüjal karburaator
tagasi esialgsesse olekusse reguleerida.

Tehnilised andmed

Kütus on riknenud; mootorit
Valage paaki värske bensiin.
on hoiustatud ilma bensiini
välja laskmata või on täitmisel
kasutatud riknenud bensiini.

GCV140
TÜÜP

Süüteküünal vale, määrdunud Reguleerige süüteküünla elektroodide
või vale vahega.
vahet või vahetage süüteküünal (lk 9).
Süüteküünal on kütusega
koos (mootor on uputatud).

Pikkus x Laius x Kõrgus
Mootori tüüp
Töömaht
[ava läbimõõt x käik]

Viige mootor ametlikku Honda
hoolduskeskusesse või lugege
hoolduskäsiraamatust, kuidas vajaduse
korral tõrkuvaid komponente vahetada või
remontida.

Mootoril ei ole võimsust
TEGEVUS

Õhufilter on ummistunud.

Puhastage või vahetage õhufilter (lk 9).

160 cm3 [64 x 50 mm]

Õli mahutavus

0,50 L

Kütusepaagi mahutavus

0,91 L

Kütuse tarbimus

1,1 L/h 3000 p/min juures

Jahutussüsteem

Sundõhk

TÜÜP
Pikkus x Laius x Kõrgus

Viige mootor ametlikku Honda
hoolduskeskusesse või lugege
hoolduskäsiraamatust, kuidas vajaduse
korral tõrkuvaid komponente vahetada või
remontida.

Kuivkaal
Mootori tüüp
Töömaht
[ava läbimõõt x käik]
Õli mahutavus
Kütusepaagi mahutavus

Seerianumbri ja tüübi asukoht

Kütuse tarbimus

Vt joonist leheküljel 1.
Kirjutage seerianumber ja tüüp alljärgnevale kohale. Seda teavet
läheb teil vaja varuosade tellimisel ning tehniliste või garantiiga
seotud küsimuste tekkimisel.
SEERIANUMBER

Transistorsüüde
Vastupäeva

GCV160

TEHNILINE TEAVE

GCV140,160,190

4-taktiline, ülanukkvõlliga, ühe silindriga

Jõuvõtuvõlli pöörlemine

Kütus on riknenud; mootorit
Valage paaki värske bensiin.
on hoiustatud ilma bensiini
välja laskmata või on täitmisel
kasutatud riknenud bensiini.

MUDEL

9,8 kg

Süütesüsteem

VÕIMALIK PÕHJUS

Kütusefilter on ummistunud,
karburaatori töös on häired,
süütesüsteemis on häired,
klapid on kiilunud vms.

367 x 331 x 360 mm

Kuivkaal

Kuivatage süüteküünal ning pange tagasi.
Käivitage mootor viies õhuklapi/gaasiklapi
hoova asendisse FAST (KIIRE).
Õhuklapp on asendis OFF (KINNI).

Kütusefilter on ummistunud,
karburaatori töös on häired,
süütesüsteemis on häired,
klapid on kiilunud vms.

TAGASITÕMBEKÄIVITUS

TÜÜP

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

Jahutussüsteem
Süütesüsteem
Jõuvõtuvõlli pöörlemine

TAGASITÕMBEKÄIVITUS

ELEKTRILINE
KÄIVITUS

367 x 331 x 360 mm

367 x 354 x 360 mm

9,8 kg

11,6 kg

4-taktiline, ülanukkvõlliga, ühe silindriga
160 cm3 [64 x 50 mm]
0,50 L
0,91 L
1,1 L/h 3000 p/min juures
Sundõhk
Transistorsüüde
Vastupäeva

Laadimissüsteem: BBC tüübid

12 V alalisvool, 0,15 A min. @ 2900 p/min

Hooratta piduriga tüübid

12 V alalisvool, 0,20 A min. @ 2900 p/min

Ostukuupäev
EESTI
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GCV190
TÜÜP
Pikkus x Laius x Kõrgus

TAGASITÕMBEKÄIVITUS
367 x 331 x 368 mm

ELEKTRILINE
KÄIVITUS
367 x 354 x 368 mm

12,3 kg

13,3 kg

Kuivkaal
Mootori tüüp

ELEKTRILINE STARTER
(tera piduri siduriga)

MUST
[3]

VALGE

4-taktiline, ülanukkvõlliga, ühe silindriga

Töömaht
[ava läbimõõt x käik]
Õli mahutavus

[6]

187 cm3 [69 x 50 mm]

M

0,50 L

Kütusepaagi mahutavus

[1]

0,91 L

Kütuse tarbimus

Sundõhk

Süütesüsteem

Transistorsüüde

Jõuvõtuvõlli pöörlemine

Vastupäeva

Laadimissüsteem:
12 V alalisvool, 0,15 A min. 2900 p/min juures
BC tüübid
Hooratta piduriga tüübid 12 V alalisvool, 0,20 A min. 2900 p/min juures

Tüüp

Mootoriõli

Tüüp

Karburaator

Tühikäigu kiirus

Enne iga
kasutamist
Esimesed 5 tundi
Sellele järgnevad

TÖÖTAMINE

AVATUD

SEISKUMINE

SULETUD

[7] LAADIMISMÄHIS (kui kuulub
varustusse)

Klapivahe (külm)

TEHNILINE TEAVE
0,7 ~ 0,8 mm
SIS: 0,15 ± 0,04 mm
VÄL: 0,20 ± 0,04 mm

Muud spetsifikatsioonid

HOOLDUS
Vt lk 9.
Võtke ühendust
Honda volitatud
edasimüüjaga

Muud reguleerimised puuduvad.

TARBIJATEAVE
Honda trükised
Järgnevad trükised annavad teile täiendavat teavet teie mootori
hooldamise ja remontimise kohta. Võite neid tellida ametlikust Honda
mootorite hoolduskeskusest.

TAGASITÕMBESTARTER (kõik tüübid)
LÜLITI KONTAKT

[3] MOOTORI STOPPLÜLITI

Süüteküünla elektroodide
vahe

Juhtmestiku skeemid
MOOTOR

[6] AKU (+)

ELEMENT

* Tegelik kogus sõltub mootorisse jäävast õlikogusest. Kasutage tegeliku taseme
kindlakstegemiseks alati mõõtevarrast (vt lk 9)

MUST

[5] KÄIVITUSLÜLITI

[2] SÜÜTEPOOL

Häälestamine

Vähemalt 91 või kõrgema oktaanarvuga
pliivaba bensiin (lk 8).
SAE 10W-30, API SJ või hilisem,
üldotstarbeline. Vt lk 8.
* Juurdelisamise kogus: 0,35 ~ 0,41 L
1400 ± 150 p/min
2500 ± 150 p/min automaatse
õhuklapiga tüüp
BPR6ES (NGK) Survepesuri tüübid
BPR5ES (NGK) Kõik ülejäänud
rakendused
Kontrollige mootori õlitaset. Vt lk 9.
Kontrollige õhufiltrit. Vt lk 9.
Vahetage mootoriõli. Vt lk 9.
Vt hooldusgraafikut lk 8.

Süüteküünal Tüüp

[1] SÜÜTEKÜÜNAL

[4] STARTERI MOOTOR

Üldine ülevaatlik teave

Hooldus

[7]

[2]

[5]

[4]

1,3 L/h 3000 p/min juures

Jahutussüsteem

Kütus

Tarnitakse seadme tootja poolt.

Hoolduskäsiraamat

Selles juhendis on käsitletud kõik hooldus- ja
remonditoimingud. Käsiraamat on mõeldud
kasutamiseks kogenud tehnikule.

Osade kataloog

Selles trükises on toodud ära illustreeritud
terviklikud osade loendid. Saadaval teie Honda
edasimüüja juurest.

Edasimüüja asukohateave
Külastage meie kodulehte: www.honda-engines-eu.com
[1]
[1]

[2]
[2]

Klienditeeninduse teave

[3]
[3]

ELEKTRILINE STARTER
(hooratta piduriga)
E
E

MUST

Tarnitakse
seadmeOFF
tootja
BAT
poolt. OFF BAT
ST

OFF
ON
(VÄLJAS) (SEES)

[3]
[3]

ST

[4]
[4]

M
M

VALGE

[1]
[1]

[2]
[2]

[7]
[7]

SEISKUMINE

Honda kontor
Kui võtate ühendust kirja või telefoni teel, esitage palun järgmine teave.
•

[6]
[6]
OFF
E
(KINNI)

TÖÖTAMINE
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[5]
[5]

Meie teenindusmeeskondade personaliks on vastava väljaõppega
professionaalid. Nemad peaksid suutma vastata mis tahes küsimustele,
mis teil võivad tekkida. Kui teil peaks tekkima probleem, mida teie
edasimüüja ei suuda rahuldavalt lahendada, konsulteerige vastava
teeninduspunkti juhtkonnaga. Teenindusjuhataja, tegevdirektor või
omanik saavad teid aidata. Sellisel moel saavad lahendatud pea kõik
probleemid.

ON
(LAHTI)

•
•
•
•
•
•
EESTI

Seadme, millele mootor on paigaldatud, tootja nimetus ning
mudeli number
Mootori mudel, seerianumber ja tüüp (vt lk 11)
Teile mootori müünud edasimüüja nimi
Teie mootori teeninduspunkti nimi, aadress ja kontaktisik
Ostukuupäev
Teie nimi, aadress ja telefoninumber
Probleemi täpne kirjeldus
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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.

ᅤᖟ⊛產ຠᓧ࿕ୃℂ㧦
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ᖟ⊛產ຠ࿕ᦼ內⛫⧯ޕ㌟ᣆቯᒁᠳ㔛ⷐୃℂ
ᤨ㧘
ዞᦩᓧ࿕ୃℂޕ

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
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C Honda Motor Co., Ltd.
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Honda-takuun piiriin

takuun puitteissa
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