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ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

[1]

[2]

[3]

[5] [9]

[8]

[6]

[7][4]

[10]

1 Τάπα πλήρωσης καυσίμου
2 Χειρολαβή μίζας
3 Ρεζερβουάρ καυσίμου
4 Θέση χειριστηρίου*
5 Φίλτρο αέρα

6 Μπουζί
7 Σιγαστήρας
8 Μοτέρ μίζας (εάν υπάρχει)
9 Τάπα πλήρωσης/δείκτης λαδιού

10 Αριθμός παραγωγής κινητήρα

(Σε ορισμένους τύπους)

(Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει στην τελική εφαρμογή)

ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

*  Η περιοχή ελέγχου κινητήρα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα. Ανατρέξτε στις εικόνες των σελίδων 2 και 3 για να 
προσδιορίσετε τον τύπο ελέγχου κινητήρα σας όταν διαβάζετε την ενότητα Λειτουργία και άλλες ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.
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Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη λειτουργία.

Ο κινητήρας εκπέμπει τοξικά αέρια μονοξειδίου του άνθρακα. Μην τον χρησιμοποιείτε σε κλειστό χώρο.

Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και εκρηκτική. Πριν από τον ανεφοδιασμό, σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

Ο καυτός σιγαστήρας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην πλησιάζετε εάν ο κινητήρας ήταν σε λειτουργία.

 1, 2  3  4  
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[1]
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[1]

[3]

[1]

EL
Τύπος 1,2

[1]  Βαλβίδα καυσίμου
[2]  Απομακρυσμένο τσοκ/γκάζι
[3]  Πέδηση σφονδύλου

EL
Τύπος 3

[1]  Βαλβίδα καυσίμου
[2]  Τσοκ αυτόματης επιστροφής
[3]  Πέδηση σφονδύλου, Σταθερό γκάζι

EL
Τύπος 4

[1]  Βαλβίδα καυσίμου
[3]  Πέδηση σφονδύλου
Αυτόματο τσοκ, Σταθερό γκάζι
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[2]

[1]

X

[2]

[3]

[1]

OFF

ON

[3]

[2]
[1]

EL
Τύπος 
5,6

[1] Βαλβίδα καυσίμου
[2] Απομακρυσμένο τσοκ/γκάζι,  
Ποδόπληκτρο πέδησης λεπίδας

EL
Τύπος 7

[1] Βαλβίδα καυσίμου 
[2] Χειροκίνητο τσοκ 
[3] Χειροκίνητο γκάζι

EL
Τύπος 
8,9

[1]  Βαλβίδα καυσίμου 
[2]  Χειροκίνητο τσοκ 
[3] Διακόπτης σβησίματος  
Σταθερό (αυτόματο) γκάζι

[1]
Βαλβίδα καυσίμου

X X

ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν κινητήρα Honda. Θέλουμε 
να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοσή 
του, χρησιμοποιώντας τον με ασφάλεια. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα το 
καταφέρετε αυτό. Διαβάστε το προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε 
τον κινητήρα. Εάν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή εάν 
έχετε απορίες σχετικά με τον κινητήρα, επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Honda.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο βασίζονται 
στις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, οι οποίες ήταν 
διαθέσιμες τη στιγμή της έκδοσης. Η American Honda Motor Co., 
Inc. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, 
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε 
υποχρέωση από την ενέργεια αυτή. Κανένα τμήμα της έκδοσης αυτής 
δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς γραπτή άδεια.
Αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του 
κινητήρα και θα πρέπει να συνοδεύει τον κινητήρα εάν αυτός πωληθεί.
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση, το σβήσιμο, 
τη λειτουργία, τις ρυθμίσεις του κινητήρα ή κάποιες ειδικές οδηγίες 
συντήρησής του, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν 
τον εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί και να λάβει κίνηση από τον 
κινητήρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια, η δική σας και τον άλλων, είναι πολύ σημαντική. Στο 
εγχειρίδιο, καθώς και επάνω στον κινητήρα υπάρχουν σημαντικά 
μηνύματα για την ασφάλεια. Διαβάστε αυτά τα μηνύματα προσεκτικά.
Τα μηνύματα ασφαλείας σας προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους 
που αφορούν εσάς ή τρίτους. Πριν από κάθε μήνυμα ασφαλείας 
υπάρχει ένα προειδοποιητικό σύμβολο B και μία από τις τρεις 
λέξεις, ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ή ΠΡΟΣΟΧΗ.
Η σημασία της κάθε ενδεικτικής λέξης είναι:

Θα προκύψει ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ εάν 
δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Υπάρχει ΜΕΓΑΛΟΣ κίνδυνος ΘΑΝΑΤΟΥ 
ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ εάν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Υπάρχει κίνδυνος ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 
εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Το κάθε μήνυμα σάς ενημερώνει σχετικά με τον κίνδυνο, τις πιθανές 
συνέπειες και τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή ή τον 
περιορισμό των συνεπειών.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Επίσης θα βρείτε και άλλα σημαντικά μηνύματα, πριν από τα οποία 
θα εμφανίζεται η λέξη ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ.
Η σημασία αυτής της λέξης είναι:

Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, υπάρχει 
κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον κινητήρα ή σε 
άλλα αντικείμενα.

Ο σκοπός των μηνυμάτων είναι να σας βοηθήσουν να αποφύγετε 
την πρόκληση φθορών στον κινητήρα, σε ξένη περιουσία ή στο 
περιβάλλον.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Θα πρέπει να κατανοήσετε τη λειτουργία όλων των χειριστηρίων 

και να μάθετε πώς να σβήνετε τον κινητήρα αμέσως, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Φροντίστε ώστε ο χειριστής να λάβει επαρκείς 
οδηγίες προτού χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό.

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τον κινητήρα. Κρατήστε 
τα παιδιά και τυχόν κατοικίδια μακριά από το χώρο λειτουργίας.

• Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν δηλητηριώδες μονοξείδιο 
του άνθρακα. Μην χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε χώρο με 
ανεπαρκή εξαερισμό, καθώς και σε εσωτερικούς χώρους.

• Ο κινητήρας και τα καυσαέρια αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες 
κατά τη λειτουργία. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, να τον διατηρείτε 
σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από κτίρια και άλλο εξοπλισμό. 
Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση, και μην τοποθετείτε 
αντικείμενα επάνω στον κινητήρα ενόσω λειτουργεί.

ΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ετικέτα που εμφανίζεται στη σελίδα 1 περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες ασφαλείας. Διαβάστε την προσεκτικά. Βλ. σελίδα 1.
Αυτή η ετικέτα θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του κινητήρα σας. 
Εάν η ετικέτα αφαιρεθεί ή γίνει δυσανάγνωστη, επικοινωνήστε με την 
αντιπροσωπεία σας προκειμένου να την αντικαταστήσετε.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ;
Για τη δική σας ασφάλεια, καθώς και για να αυξήσετε τον ωφέλιμο 
χρόνο ζωής του εξοπλισμού σας, είναι πολύ σημαντικό να διενεργήσετε 
κάποιους ελέγχους στην κατάσταση του κινητήρα, προτού τον θέσετε 
σε λειτουργία. Προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, φροντίστε 
να επιδιορθώσετε εσείς ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο οποιοδήποτε 
πρόβλημα εντοπίσετε.

Η κακή συντήρηση του κινητήρα ή η αδυναμία αντιμετώπισης κάποιου 
προβλήματος πριν από τη λειτουργία, μπορεί να προκαλέσει κάποια 
δυσλειτουργία λόγω της οποίας να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Πριν από κάθε λειτουργία, να εκτελείτε πάντοτε έλεγχο και να 
αντιμετωπίζετε τα τυχόν προβλήματα.

Πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο 
κινητήρας βρίσκεται σε οριζόντια επιφάνεια και ότι ο μοχλός πέδησης 
σφονδύλου, η ντίζα γκαζιού και ο διακόπτης σβησίματος του κινητήρα 
βρίσκονται στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, να ελέγχετε πάντοτε τα 
παρακάτω σημεία:
1. Στάθμη καυσίμου (βλ. σελίδα 8).
2. Στάθμη λαδιού (βλ. σελίδα 9).
3. Φίλτρο αέρα (βλ. σελίδα 9).
4. Γενικός έλεγχος: Ελέγξτε για διαρροές υγρών και χαλαρά ή 

φθαρμένα εξαρτήματα.
5. Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα.

Μελετήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που 
παίρνει κίνηση από τον κινητήρα, προκειμένου να εντοπίσετε τις 
προφυλάξεις και τις διαδικασίες, που θα πρέπει να ακολουθήσετε 
προτού τον θέσετε σε λειτουργία.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ......................................................  Σελίδα 5
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  .............................................  Σελίδα 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ......................................................................................  Σελίδα 6

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .......................  Σελίδα 6
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) .. Σελίδα 6

ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ...................................................................  Σελίδα 7
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ............................................  Σελίδα 7
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ..........................................  Σελίδα 8
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ .......................................................................  Σελίδα 8
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ .........................................................................  Σελίδα 8
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ .............................................................................  Σελίδα 9
ΜΠΟΥΖΙ ......................................................................................  Σελίδα 9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (εάν υπάρχει) ....................  Σελίδα 9
ΠΑΓΙΔΑ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ (εάν υπάρχει) ........................................  Σελίδα 10

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ....................................................  Σελίδα 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ...................................................................................... Σελίδα 11
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ............................... Σελίδα 11
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ......................................................................... Σελίδα 11
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ .......................................  Σελίδα 12
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πριν την πρώτη λειτουργία του κινητήρα, ανατρέξτε στις ενότητες 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ σελίδα 5.
Για την ασφάλειά σας, μη θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα μέσα σε 
κλειστό χώρο όπως ένα γκαράζ. Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν 
δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα που μπορεί να συγκεντρωθεί 
γρήγορα μέσα σε έναν κλειστό χώρο και να προκαλέσει ασθένεια ή 
θάνατο.

Τα καυσαέρια περιέχουν δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα που 
μπορεί να φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα συγκέντρωσης μέσα σε 
κλειστούς χώρους. Η εισπνοή του μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί 
να προκαλέσει απώλεια συνείδησης ή θάνατο. 
Μην αφήνετε ποτέ τον κινητήρα να λειτουργεί σε κλειστό ή ακόμα και 
εν μέρει κλειστό χώρο όπου είναι πιθανή η παρουσία ανθρώπων.

Μελετήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που λαμβάνει 
κίνηση από τον κινητήρα, προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν 
προφυλάξεις για την ασφάλεια που θα πρέπει να λάβετε προτού 
εκκινήσετε, σβήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα.
Μη χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη 
από 20°. 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Εάν ο εξοπλισμός σας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σποραδικά ή σε 
διακοπτόμενη βάση (πάνω από τις 4 εβδομάδες ανάμεσα στις χρήσεις), 
ανατρέξτε στην ενότητα Καύσιμο του κεφαλαίου ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
(σελίδα 10) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλοίωση 
του καυσίμου.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ)
Δείτε τις εικόνες στις σελίδες 2 και 3 για να προσδιορίσετε τον 
τύπο του χειριστηρίου που χρησιμοποιείται στο όχημά σας. Οι ειδικές 
για κάθε τύπο πληροφορίες εκκίνησης και σβησίματος περιγράφονται 
μετά τις γενικές πληροφορίες παρακάτω.
• Βαλβίδα καυσίμου στη θέση OΝ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ): Στρέψτε 

τη βαλβίδα καυσίμου [1] στη θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) πριν 
ξεκινήσετε τον κινητήρα.

• Χειροκίνητο τσοκ (εάν υπάρχει): Τοποθετήστε το μοχλό/τη 
ράβδο του τσοκ [2] στη θέση CHOKE (ΤΣΟΚ) όταν ξεκινάτε με 
κρύο κινητήρα.
Τοποθετήστε το μοχλό/τη ράβδο του τσοκ στη θέση OFF 
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) μόλις ο κινητήρας ζεσταθεί πλήρως και 
λειτουργεί ομαλά χωρίς τη χρήση του τσοκ ή σε περίπτωση 
επανεκκίνησης ενός ζεστού κινητήρα.

• Ταχύτητα κινητήρα: Για τη βέλτιστη απόδοση του κινητήρα, 
συνιστάται ο χειρισμός του κινητήρα να γίνεται με το γκάζι στη 
θέση FAST (ΓΡΗΓΟΡΟ) (ή υψηλή).

• Χειρολαβή μίζας: Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως 
ότου αισθανθείτε αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Μην αφήσετε τη χειρολαβή να επανέλθει με δύναμη και να χτυπήσει 
επάνω στον κινητήρα. Επαναφέρετέ την απαλά, προκειμένου να 
αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη μίζα.

• Επανεκκίνηση: Για να εξασφαλίσετε την εύκολη επανεκκίνηση 
και τη μέγιστη απόδοση των τύπων Auto Choke System™, 
αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για τουλάχιστον τρία λεπτά 
μετά από εκκίνηση με κρύο κινητήρα, πριν σβήσετε τον κινητήρα. 
Αυτός ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας είναι μεγαλύτερος εάν η 
θερμοκρασία είναι κάτω των 21°C.

• Βαλβίδα καυσίμου στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ): Αφού 
σταματήσετε τον κινητήρα, στρέψτε τη βαλβίδα καυσίμου [1] στη 
θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας 
για 3 έως 4 εβδομάδες, συνιστούμε να θέσετε σε λειτουργία το 
καρμπυρατέρ του κινητήρα μέχρι να εξαντληθεί το καύσιμο. Αυτό 
μπορείτε να το κάνετε αφήνοντας τη βαλβίδα καυσίμου στη θέση 
OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), επανεκκινώντας τον κινητήρα και 
αφήνοντάς τον να λειτουργήσει μέχρι να εξαντληθεί το καύσιμο.

Τύπος 1:  Πέδηση σφονδύλου, Απομακρυσμένο τσοκ/γκάζι
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το μοχλό τσοκ/γκαζιού* [2] στη θέση CHOKE (ΤΣΟΚ).
2. Στρέψτε το μοχλό πέδησης σφονδύλου* [3] στη θέση RUN 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
3. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 

αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.
4. Στρέψτε το μοχλό τσοκ/γκαζιού* [2] στη θέση FAST (ΓΡΗΓΟΡΟ).
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το μοχλό τσοκ/γκαζιού* [2] στη θέση SLOW (ΑΡΓΟ).
2. Αφήστε το μοχλό πέδησης σφονδύλου* [3] για να σβήσει ο κινητήρας.

Τύπος 2:  Πέδηση σφονδύλου, Απομακρυσμένο γκάζι, 
Αυτόματο τσοκ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το μοχλό απομακρυσμένου γκαζιού* [2] στη θέση FAST 

(ΓΡΗΓΟΡΟ).
2. Στρέψτε το μοχλό πέδησης σφονδύλου* [3] στη θέση RUN 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
3. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 

αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το μοχλό απομακρυσμένου γκαζιού* [2] στη θέση SLOW 

(ΑΡΓΟ).
2. Αφήστε το μοχλό πέδησης σφονδύλου* [3] για να σβήσει ο κινητήρας.

Τύπος 3:  Πέδηση σφονδύλου, Σταθερό γκάζι,  
Τσοκ αυτόματης επιστροφής

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το τσοκ αυτόματης επιστροφής [2] στη θέση CHOKE 

(ΤΣΟΚ) E.
2. Στρέψτε το μοχλό πέδησης σφονδύλου* [3] στη θέση RUN 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
Όταν ο μοχλός πέδησης του σφονδύλου μετακινηθεί στη θέση 
OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), ο μοχλός του τσοκ αρχίζει αμέσως να 
μετακινείται στη θέση RUN (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).

3. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 
αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη. Το γκάζι είναι 
προρυθμισμένο σε αυτόν τον τύπο.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αφήστε το μοχλό πέδησης σφονδύλου* [3] για να σβήσει ο κινητήρας. 

Τύπος 4:  Πέδηση σφονδύλου, Αυτόματο τσοκ, Σταθερό γκάζι
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το μοχλό πέδησης σφονδύλου* [3] στη θέση RUN 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
2. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 

αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αφήστε το μοχλό πέδησης σφονδύλου* [3] για να σβήσει ο κινητήρας.

Τύπος 5:  Ποδόπληκτρο πέδησης λεπίδας, 
Απομακρυσμένο τσοκ/γκάζι

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το μοχλό τσοκ/γκαζιού* [2] στη θέση CHOKE (ΤΣΟΚ).
2. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός πέδησης λεπίδας* είναι αποσυμπλεγμένος.
3. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 

αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.
4. Στρέψτε το μοχλό τσοκ/γκαζιού* [2] στη θέση FAST (ΓΡΗΓΟΡΟ) 

καθώς ζεσταίνεται ο κινητήρας και στη συνέχεια συμπλέξτε το 
μοχλό ελέγχου λεπίδας*.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Αποσυμπλέξτε το μοχλό ελέγχου λεπίδας*.
2. Στρέψτε το μοχλό τσοκ/γκαζιού* [2] στη θέση SLOW (ΑΡΓΟ) και, 

στη συνέχεια, στη θέση STOP (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ).
*  Δείτε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού για τη θέση του χειριστηρίου.
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Τύπος 6:  Ποδόπληκτρο πέδησης λεπίδας, Αυτόματο 
τσοκ, Απομακρυσμένο γκάζι

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το μοχλό απομακρυσμένου γκαζιού* [2] στη θέση FAST 

(ΓΡΗΓΟΡΟ).
2. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός πέδησης λεπίδας* είναι αποσυμπλεγμένος.
3. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 

αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.
4. Αφήστε τον κινητήρα να φθάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας και, 

στη συνέχεια, συμπλέξτε το μοχλό ελέγχου λεπίδας*.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Αποσυμπλέξτε το μοχλό ελέγχου λεπίδας*.
2. Στρέψτε το μοχλό απομακρυσμένου γκαζιού* [2] στη θέση SLOW 

(ΑΡΓΟ) και, στη συνέχεια, στη θέση STOP (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ).

Τύπος 7:  Χειροκίνητο τσοκ, Χειροκίνητο γκάζι
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Στρέψτε το μοχλό του τσοκ [2] στη θέση CHOKE (ΤΣΟΚ) E .
2. Στρέψτε το μοχλό του γκαζιού [3] στη θέση FAST (ΓΡΗΓΟΡΟ) C.
3. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 

αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.
4. Στρέψτε το μοχλό του τσοκ [2] στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) 
e καθώς ζεσταίνεται ο κινητήρας.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Στρέψτε το μοχλό του γκαζιού [3] στη θέση SLOW (ΑΡΓΟ) D και 
στη συνέχεια στη θέση STOP (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ) F.

Τύπος 8:  Χειροκίνητο τσοκ, Διακόπτης σβησίματος 
κινητήρα, Σταθερό γκάζι

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Τραβήξτε τα ράβδο του τσοκ [2] στη θέση CHOKE (ΤΣΟΚ).
2. Στρέψτε το διακόπτη σβησίματος του κινητήρα [3] στη θέση ON 

(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
3. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 

αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.
4. Μετακινήστε τη ράβδο τσοκ στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) 

καθώς ζεσταίνεται ο κινητήρας. 
Η ταχύτητα του κινητήρα είναι προρυθμισμένη σε αυτόν τον τύπο.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Στρέψτε το διακόπτη σβησίματος του κινητήρα [3] στη θέση OFF 
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). 

Τύπος 9:  Χειροκίνητο τσοκ, Διακόπτης σβησίματος 
κινητήρα, Αυτόματο γκάζι

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Τραβήξτε τα ράβδο του τσοκ [2] στη θέση CHOKE (ΤΣΟΚ).
2. Στρέψτε το διακόπτη σβησίματος του κινητήρα [3] στη θέση ON 

(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
3. Τραβήξτε ελαφρά τη χειρολαβή της μίζας έως ότου αισθανθείτε 

αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε με δύναμη.
4. Μετακινήστε τη ράβδο τσοκ [2] στη θέση OFF 

(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) καθώς ζεσταίνεται ο κινητήρας.
Η λειτουργία αυτόματου γκαζιού λειτουργεί μόνο όταν ο κινητήρας 
έχει ζεσταθεί πλήρως.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Αφαιρέστε το φορτίο από τον κινητήρα έτσι ώστε το αυτόματο 

γκάζι να επαναφέρει τον κινητήρα σε κατάσταση αδράνειας.
2. Στρέψτε το διακόπτη σβησίματος του κινητήρα [3] στη θέση OFF 

(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). 
* Δείτε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού για τη θέση του χειριστηρίου.

ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η σωστή συντήρηση είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή, 
οικονομική και αδιάλειπτη λειτουργία του κινητήρα, χωρίς προβλήματα. 
Επίσης συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης.

Η κακή συντήρηση ή η αδυναμία αντιμετώπισης κάποιου προβλήματος 
πριν από τη λειτουργία, μπορεί να προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία 
λόγω της οποίας να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Να ακολουθείτε πάντοτε τις συστάσεις για τον έλεγχο και τη 
συντήρηση που δίνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης.

Για να σας βοηθήσουμε να φροντίσετε σωστά τον κινητήρα, στις 
σελίδες που ακολουθούν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης, 
διαδικασίες τακτικού ελέγχου, καθώς και οι διαδικασίες απλής 
συντήρησης με χρήση βασικών εργαλείων. Οι υπόλοιπες εργασίες, 
οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία ή απαιτούν τη χρήση 
ειδικών εργαλείων, είναι καλύτερο να ανατεθούν σε επαγγελματίες 
τεχνικούς και κανονικά εκτελούνται από τεχνικούς της Honda ή άλλους 
καταρτισμένους μηχανικούς.
Το χρονοδιάγραμμα συντήρησης τηρείται για λειτουργία υπό κανονικές 
συνθήκες. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες, όπως 
συνεχές υψηλό φορτίο ή λειτουργία υπό υψηλή θερμοκρασία ή 
λειτουργεί σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή υγρασία, επικοινωνήστε 
με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προκειμένου να ενημερωθείτε για 
τις συνιστώμενες ενέργειες, που αφορούν τις ανάγκες και τη χρήση 
του κινητήρα σας.
Να θυμάστε ότι οι εξουσιοδοτημένοι από τη Honda τεχνικοί έχουν 
άριστη γνώση του κινητήρα σας και διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό για 
τη συντήρηση και την επισκευή του.
Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία, κατά τις 
επισκευές και τις αντικαταστάσεις να χρησιμοποιείτε μόνον καινούρια 
και γνήσια ανταλλακτικά Honda ή τα αντίστοιχα συνιστώμενα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Παρακάτω αναγράφονται μερικές από τις σπουδαιότερες προφυλάξεις 
για την ασφάλεια. Ωστόσο, είναι αδύνατον να σας προειδοποιήσουμε 
για όλους τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν 
κατά τη συντήρηση. Εσείς είστε οι μόνοι αρμόδιοι για να κρίνετε εάν 
πρέπει ή όχι να εκτελέσετε κάποια εργασία.

Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες συντήρησης και τις προφυλάξεις 
μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Να εφαρμόζετε πάντοτε τις διαδικασίες και τις προφυλάξεις που 
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης ή επισκευών, 

βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Με αυτόν τον τρόπο 
θα αποφύγετε πολλούς πιθανούς κινδύνους:

 – Δηλητηρίαση από το μονοξείδιο του άνθρακα των 
καυσαερίων.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός όταν εργάζεστε 
στον κινητήρα.

 – Εγκαύματα από καυτά εξαρτήματα.
Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και η εξάτμιση έχουν κρυώσει 
προτού τα αγγίξετε.

 – Τραυματισμός από κινούμενα εξαρτήματα.
Μην θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, εκτός εάν το αναφέρουν 
ρητά οι οδηγίες.

• Προτού ξεκινήσετε, διαβάστε τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι 
διαθέτετε τα εργαλεία και τις ικανότητες που απαιτούνται.

• Για να περιορίσετε την πιθανότητα πυρκαγιάς ή έκρηξης, να είστε 
προσεκτικοί όταν εργάζεστε σε χώρους όπου υπάρχει βενζίνη. Για 
τον καθαρισμό των εξαρτημάτων να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά 
άφλεκτους διαλύτες και όχι βενζίνη. Κρατήστε τα τσιγάρα, τους 
σπινθήρες και τις φλόγες μακριά από τα εξαρτήματα του συστήματος 
καυσίμου.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Να εκτελείτε τα παρακάτω όταν ολοκληρωθεί ένα από τα χρονικά 
διαστήματα που αναφέρονται.(1)

Περίοδος 
Τακτικού Σέρβις Στοιχείο Σελίδα

Πριν από κάθε 
χρήση

Έλεγχος: Στάθμη λαδιού κινητήρα 
Έλεγχος: Φίλτρο αέρα

σελίδα 9
σελίδα 9

Πρώτος μήνας ή 5 
ώρες λειτουργίας

Αλλαγή: Λάδι κινητήρα σελίδα 9

Κάθε 3 μήνες ή 25 
ώρες λειτουργίας

Καθαρισμός: Φίλτρο αέρα(2) σελίδα 9

Κάθε 6 μήνες ή 50 
ώρες λειτουργίας

Αλλαγή: Λάδι κινητήρα(3)

Καθαρισμός: Φίλτρο αέρα(2)

Έλεγχος:  Πέλματα πέδησης σφονδύλου  
(εάν υπάρχουν)

σελίδα 9
σελίδα 9
σελίδα 9

Κάθε χρόνο ή 100 
ώρες λειτουργίας

Στοιχεία των 6 μηνών παραπάνω συν: 
Έλεγχος-ρύθμιση: Μπουζί 
Καθαρισμός:  Παγίδα σπινθήρων (εάν 

υπάρχει)(6)

Έλεγχος:  Ποδόπληκτρο πέδησης λεπίδας  
(εάν υπάρχει)

Έλεγχος-ρύθμιση: Στροφές ρελαντί 
Καθαρισμός:  Ρεζερβουάρ καυσίμου και 

φίλτρο 
Έλεγχος-ρύθμιση: Διάκενο βαλβίδων

σελίδα 9
σελίδα 10 

(5) 

(4)
(4) 

(4)
Κάθε 2 χρόνια 
ή 200 ώρες 
λειτουργίας

Ετήσια στοιχεία παραπάνω συν: 
Αντικατάσταση: Φίλτρο αέρα 
Αντικατάσταση: Μπουζί

σελίδα 9
σελίδα 9

Κάθε 2 χρόνια Έλεγχος: Σωλήνες καυσίμου 
(αντικαταστήστε τις εάν χρειάζεται)

(4)

(1)  Όταν ο κινητήρας προορίζεται για εμπορική χρήση, να καταγράφετε τις 
ώρες, προκειμένου να τηρείτε τα σωστά διαστήματα συντήρησης.

(2)  Εάν λειτουργεί σε χώρους με σκόνη, να εκτελείτε σέρβις συχνότερα.
(3)  Να αλλάζετε το λάδι του κινητήρα κάθε 25 ώρες όταν χρησιμοποιείται υπό 

βαρύ φορτίο ή σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
(4)  Τα σέρβις αυτών των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο της Honda, εκτός εάν διαθέτετε τα κατάλληλα εργαλεία και την 
απαιτούμενη πείρα. Για τις διαδικασίες σέρβις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
συντήρησης.

(5)  Δείτε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού σας ή το εγχειρίδιο κινητήρα για 
αντιπροσωπείες της Honda.

(6)  Στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες όπου ισχύει η διαταγή σχετικά με τα 
μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, αυτός ο καθαρισμός πρέπει να εκτελείται από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος συντήρησης ενδέχεται να 
προκαλέσει βλάβες, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Αυτός ο κινητήρας είναι πιστοποιημένος για χρήση με αμόλυβδη 
βενζίνη με αριθμό οκτανίων έρευνας (RON) 91 και άνω.
Συνιστούμε τον ανεφοδιασμό μετά από κάθε χρήση για την 
ελαχιστοποίηση του αέρα στο ρεζερβουάρ.
Να εκτελείτε τους ανεφοδιασμούς καυσίμου σε καλά αεριζόμενο χώρο, 
με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Εάν ο κινητήρας λειτουργούσε 
αφήστε τον πρώτα να ψυχθεί. Ποτέ μην ανεφοδιάζετε τον κινητήρα 
μέσα σε κτίρια όπου οι αναθυμιάσεις της βενζίνης ενδέχεται να έρθουν 
σε επαφή με φλόγες ή σπινθήρες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλή, αμόλυβδη βενζίνη, της οποίας η 
περιεκτικότητα σε αιθανόλη να μην υπερβαίνει το 10% (E10) και της 
μεθανόλης το 5% κατ' όγκο. Επιπλέον, η μεθανόλη δεν πρέπει να 
περιέχει και συνδιαλύτες και αναστολείς οξείδωσης. Η χρήση καυσίμων 
με περιεκτικότητα σε αιθανόλη ή μεθανόλη υψηλότερη από εκείνη που 
αναφέρεται παραπάνω ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην 
εκκίνηση και/ή στην απόδοση. Επίσης ενδέχεται να φθείρει τα μεταλλικά, 
ελαστικά και πλαστικά εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου. Επιπλέον, 
η αιθανόλη είναι υγροσκοπική, κάτι που σημαίνει ότι προσελκύει και 
συγκρατεί το νερό στο σύστημα καυσίμου.

Βλάβες ή προβλήματα στην απόδοση του κινητήρα που θα 
προκύψουν από τη χρήση καυσίμων με περιεκτικότητα σε αιθανόλη 
ή μεθανόλη υψηλότερη από αυτή που περιγράφεται παραπάνω, δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση.
Εάν ο εξοπλισμός σας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σποραδικά ή σε 
διακοπτόμενη βάση (πάνω από τις 4 εβδομάδες ανάμεσα στις χρήσεις), 
ανατρέξτε στην ενότητα Καύσιμο του κεφαλαίου ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
(σελίδα 10) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλοίωση 
του καυσίμου.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ξεθυμασμένη ή βρώμικη βενζίνη ή μίγμα 
λαδιού/βενζίνης. Προσέξτε να μην μπει νερό ή άλλες ακαθαρσίες στο 
ρεζερβουάρ καυσίμου.

Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και εκρηκτική και μπορεί να υποστείτε 
σοβαρά εγκαύματα ή τραυματισμό κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα.
• Σβήστε τον κινητήρα και κρατήστε μακριά τις πηγές θερμότητας, 

τους σπινθήρες και τις φλόγες.
• Να ανεφοδιάζετε μόνον σε εξωτερικό χώρο.
• Να σκουπίζετε αμέσως το χυμένο καύσιμο.

Προσθήκη καυσίμου
Βλ. F1 στη σελίδα 4.
1. Αφαιρέστε το πώμα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
2. Προσθέστε καύσιμο έως τη βάση του κόκκινου δείκτη στάθμης 

καυσίμου [1] στο λαιμό του ρεζερβουάρ. Μην προσθέτετε 
περισσότερο από το κανονικό. Πριν θέσετε τον κινητήρα σε 
λειτουργία, σκουπίστε το καύσιμο που τυχόν χύθηκε.

3. Τοποθετήστε ξανά το πώμα του ρεζερβουάρ και σφίξτε το.
Μετακινηθείτε τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από την πηγή καυσίμου 
και τον χώρο ανεφοδιασμού πριν να ξεκινήσετε τον κινητήρα.

Το καύσιμο μπορεί να βλάψει τη βαφή και ορισμένους τύπους 
πλαστικών. Προσέξτε να μην χυθεί το καύσιμο κατά το γέμισμα του 
ρεζερβουάρ. Ζημιές που προκαλούνται από χυμένα καύσιμα δεν 
καλύπτονται από την Περιορισμένη εγγύηση της αντιπροσωπείας.

Περιέκτης Αποθήκευσης Καυσίμου
Αποθηκεύστε τη βενζίνη σας σε ένα καθαρό, πλαστικό και σφραγισμένο 
δοχείο, ειδικά σχεδιασμένο για αποθήκευση καυσίμων. Κλείστε την οπή 
εξαερισμού (εάν υπάρχει) όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και φυλάξτε το 
δοχείο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Εάν δεν σκοπεύετε 
να χρησιμοποιήσετε το καύσιμο του δοχείου για περισσότερους από 
3 μήνες, συνιστούμε να προσθέσετε σταθεροποιητή καυσίμου κατά 
την πλήρωση του δοχείου με καύσιμο. Εάν απομείνει μια ποσότητα 
καυσίμου στο δοχείο στο τέλος της σαιζόν, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 
Προστασίας (EPA) των ΗΠΑ συνιστά την προσθήκη της βενζίνης στο 
ρεζερβουάρ καυσίμου του οχήματός σας.

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το λάδι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 
απόδοση και την ωφέλιμη ζωή του κινητήρα. Να χρησιμοποιείτε 
λάδι αυτοκινήτων για τετράχρονους κινητήρες, με απορρυπαντικά 
πρόσθετα. Να αλλάζετε το λάδι πάντα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
συντήρησης.
Συνιστώμενο λάδι
Βλ. F2 στη σελίδα 4.
Να χρησιμοποιείτε λάδι για 4χρονους κινητήρες που πληρούν ή 
υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές για API, κατηγορίας SJ ή νεότερες. 
Να ελέγχετε πάντοτε την ετικέτα στοιχείων API στο δοχείο του λαδιού 
και να βεβαιώνεστε ότι περιλαμβάνει τις ενδείξεις SJ ή νεότερες.
Το συνιστώμενο ιξώδες για γενική χρήση είναι SAE 10W-30. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις υπόλοιπες τιμές ιξώδους, που 
αναγράφονται στον πίνακα, εάν η θερμοκρασία στην περιοχή σας 
περιλαμβάνεται στο ενδεικνυόμενο εύρος.
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Έλεγχος στάθμης λαδιού
Βλ. F2, F3 στη σελίδα 4.

1. Ελέγξτε το λάδι με τον κινητήρα σβηστό και σε επίπεδη θέση.
2. Αφαιρέστε την τάπα-δείκτη λαδιού [1] και καθαρίστε την με ένα 

πανί.
3. Τοποθετήστε την τάπα-δείκτη μέσα στο στόμιο πλήρωσης, όπως 

φαίνεται στην εικόνα, αλλά μην την βιδώσετε και, στη συνέχεια, 
αφαιρέστε την και πάλι για να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού.

4. Εάν η στάθμη του λαδιού είναι κοντά ή κάτω από την ένδειξη 
κατώτατης στάθμης [2] στο δείκτη, αφαιρέστε την τάπα-δείκτη και 
συμπληρώστε με το συνιστώμενο λάδι μέχρι την ένδειξη ανώτατης 
στάθμης [3]. Μην προσθέτετε περισσότερο από το κανονικό.

5. Τοποθετήστε και πάλι την τάπα-δείκτη λαδιού στη θέση της.

Αλλαγή λαδιού
Βλ. F3 στη σελίδα 4.
Αποστραγγίστε το λάδι του κινητήρα όσο ο κινητήρας είναι ζεστός. Το 
ζεστό λάδι αφαιρείται γρηγορότερα και καλύτερα.
1. Στρέψτε τη βαλβίδα καυσίμου στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) 

για να μειώσετε την πιθανότητα διαρροής καυσίμου.
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο δίπλα στον κινητήρα για τη συλλογή του 

χρησιμοποιημένου λαδιού.
3. Αφαιρέστε την τάπα-δείκτη λαδιού [1] και αποστραγγίστε το λάδι 

σε ένα δοχείο, γέρνοντας τον κινητήρα προς το λαιμό πλήρωσης 
λαδιού [4].
Η απόρριψη του μεταχειρισμένου λαδιού θα πρέπει να γίνεται 
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Για την περισυλλογή του 
λαδιού, σας προτείνουμε να μεταφέρετε το χρησιμοποιημένο λάδι 
μέσα σε κλειστό δοχείο έως το πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης 
ή πρατήριο βενζίνης. Μην το πετάξετε στα σκουπίδια και μην το 
χύσετε στο έδαφος ή σε κάποια αποχέτευση.

4. Τοποθετήστε τον κινητήρα σε οριζόντια θέση και γεμίστε έως την 
ένδειξη ανώτατης στάθμης [3] του δείκτη, χρησιμοποιώντας τον 
συνιστώμενο τύπο λαδιού.

Η λειτουργία του κινητήρα με χαμηλή στάθμη λαδιού ενδέχεται να 
προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.

5. Τοποθετήστε και πάλι την τάπα-δείκτη λαδιού στη θέση της.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Ένα σωστά συντηρούμενο φίλτρο αέρα βοηθά στην αποτροπή της 
εισόδου ρύπων στον κινητήρα σας. Οι ρύποι που εισέρχονται στο 
καρμπυρατέρ μπορεί να προχωρήσουν σε στενές διόδους του 
καρμπυρατέρ και να προκαλέσουν πρόωρη φθορά του κινητήρα. 
Αυτές οι στενές δίοδοι μπορεί να φράξουν, προκαλώντας προβλήματα 
εκκίνησης ή λειτουργίας. Θα χρειαστεί να καθαρίζετε πιο συχνά τα 
φίλτρο εάν χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε περιοχές με πολύ σκόνη.
Συνιστούμε τη χρήση γνήσιων φίλτρων αέρα της Honda, τα οποία 
εξασφαλίζουν σωστή σφράγιση και βέλτιστη απόδοση. Η χρήση 
φίλτρων αέρα άλλων εταιρειών μπορεί να οδηγήσει στη διαφυγή 
ρύπων, προκαλώντας βλάβες στον κινητήρα ή το σύστημα καυσίμου.

Η λειτουργία του κινητήρα χωρίς εγκατεστημένο ή με φθαρμένο φίλτρο 
αέρα, θα επιτρέψει την είσοδο ρύπων στον κινητήρα, επιταχύνοντας 
τη φθορά του. Αυτού του είδους οι βλάβες δεν καλύπτονται από την 
Περιορισμένη εγγύηση της αντιπροσωπείας.

Έλεγχος
Βλ. F4 στη σελίδα 4.
1. Πιέστε τις προεξοχές του μαντάλου [1] επάνω από το κάλυμμα του 

φίλτρου αέρα [2] και αφαιρέστε το κάλυμμα. Ελέγξτε το φίλτρο [3] 
για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και σε καλή κατάσταση.

2. Επανατοποθετήστε το φίλτρο και το κάλυμμά του.

Καθαρισμός
Βλ. F4 στη σελίδα 4.

1. Χτυπήστε το φίλτρο αρκετές φορές σε μια σκληρή επιφάνεια για 
να απομακρύνετε τους ρύπους ή εμφυσήστε πεπιεσμένο αέρα 
λιγότερο από 207 kPa μέσα στο φίλτρο από την καθαρή πλευρά 
που είναι στραμμένη προς τον κινητήρα. Μην προσπαθήσετε σε 
καμία περίπτωση να απομακρύνετε τους ρύπους με βούρτσισμα. 
Το βούρτσισμα θα σπρώξει τους ρύπους μέσα στις ίνες.

2. Σκουπίστε τους ρύπους από το σώμα του φίλτρου αέρα [4] και 
καλύψτε το χρησιμοποιώντας ένα υγρό ύφασμα. Φροντίστε να μην 
εισέλθουν ρύποι στον αεραγωγό [5] που οδηγεί στο καρμπυρατέρ.

ΜΠΟΥΖΙ
Βλ. F5 στη σελίδα 4. 

Συνιστώμενα μπουζί:
NGK - BPR6ES Εφαρμογές πλυστικών υπό πίεση 
NGK - BPR5ES Όλες οι άλλες εφαρμογές
Τα συνιστώμενα μπουζί έχουν το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας για 
κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας του κινητήρα.

Η χρήση λανθασμένου τύπου μπουζί ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη 
στον κινητήρα.

Για καλή απόδοση, θα πρέπει να ρυθμίζετε το διάκενο του μπουζί και 
να το καθαρίζετε από τις επικαθήσεις.
1. Αποσυνδέστε το πώμα του μπουζί και αφαιρέστε τους ρύπους 

από την περιοχή γύρω από αυτό.
2. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος μπουζόκλειδου [1] για να 

αφαιρέσετε το μπουζί.
3. Ελέγξτε το μπουζί. Εάν είναι φθαρμένο ή πολύ βρόμικο ή εάν έχει 

φθαρεί η ροδέλα [2] στεγανοποίησης ή το ηλεκτρόδιό του, τότε 
αντικαταστήστε το.

4. Μετρήστε το διάκενο ηλεκτροδίου με τον κατάλληλο μετρητή. Το 
σωστό διάκενο είναι 0,70 ~ 0,80 mm. Εάν χρειάζεται προσαρμογή, 
διορθώστε το διάκενο κάμπτοντας προσεκτικά το πλευρικό 
ηλεκτρόδιο.

5. Τοποθετήστε το μπουζί προσεκτικά, με το χέρι, προκειμένου να 
αποφύγετε το στραβό βίδωμα.

6. Αφού τοποθετηθεί το μπουζί, σφίξτε το με ένα μπουζόκλειδο 
καταλλήλου μεγέθους, για να πιεστεί η ροδέλα.
Όταν τοποθετείτε καινούριο μπουζί, μετά την εφαρμογή του 
στρίψτε και κατά 1/2 της στροφής επιπλέον, προκειμένου να 
συμπιέσετε τη ροδέλα.
Όταν τοποθετείτε και πάλι το παλιό μπουζί, μετά την εφαρμογή του 
στρίψτε και κατά 1/8 ~ 1/4 της στροφής επιπλέον, προκειμένου να 
συμπιέσετε τη ροδέλα.

Σφίξτε το μπουζί. Το χαλαρωμένο μπουζί ενδέχεται να υπερθερμανθεί 
και να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα. Το υπερβολικό σφίξιμο 
του μπουζί ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα σπειρώματα της 
κυλινδροκεφαλής.

7. Προσαρμόστε το κάλυμμα του μπουζί στο μπουζί.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (εάν υπάρχει)
Βλ. F6, F7 στη σελίδα 4.
1. Αφαιρέστε τα τρία παξιμάδια φλάντζας [1] από τη μίζα με κορδόνι 

[2] και αφαιρέστε τη μίζα με κορδόνι από τον κινητήρα.
2. Αφαιρέστε το ρεζερβουάρ καυσίμου [3] από τον κινητήρα χωρίς 

να αποσυνδέσετε το σωλήνα καυσίμου [4]. Εάν το ρεζερβουάρ 
καυσίμου περιέχει καύσιμο, φροντίστε να το κρατήσετε επίπεδο 
καθώς το αφαιρείτε και τοποθετήστε το πίσω από τον κινητήρα σε 
επίπεδη θέση.

3. Ελέγξτε το πάχος του τακακιού του φρένου [5]. Αν είναι μικρότερο 
από 3 mm, πηγαίνετε τον κινητήρα σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Honda.

4. Τοποθετήστε το ρεζερβουάρ καυσίμου και τη μίζα με κορδόνι και 
σφίξτε καλά τα τρία παξιμάδια.
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ΠΑΓΙΔΑ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ (εάν υπάρχει)
Βλ. F8 στη σελίδα 4.
Στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες όπου ισχύει η διαταγή σχετικά με 
τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, αυτός ο καθαρισμός πρέπει να εκτελείται 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Το σέρβις της παγίδας σπινθήρων πρέπει να γίνεται κάθε 100 ώρες 
λειτουργίας, προκειμένου το εξάρτημα να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.
Εάν ο κινητήρας ήταν σε λειτουργία, τότε η θερμοκρασία του 
σιγαστήρα θα είναι πολύ υψηλή. Αφήστε τον να ψυχθεί προτού κάνετε 
το σέρβις της παγίδας σπινθήρων.
Αφαίρεση
1. Ξεβιδώστε τα τρία μπουλόνια των 6 mm [1] από το προστατευτικό 

κάλυμμα του σιγαστήρα [2] και αφαιρέστε το.
2. Ξεβιδώστε την ειδική βίδα [3] από την παγίδα σπινθήρων [4] και 

αφαιρέστε την από το σιγαστήρα [5].
Καθαρισμός & Έλεγχος
1. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να αφαιρέσετε τις επικαθήσεις 

άνθρακα από τη σήτα της παγίδας σπινθήρων. Προσέξτε να μην 
φθείρετε τη σήτα. Εάν η παγίδα σπινθήρων έχει ρωγμές ή οπές 
αντικαταστήστε την.

2. Τοποθετήστε ξανά την παγίδα σπινθήρων ακολουθώντας τα 
παραπάνω βήματα με την αντίστροφη σειρά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η κατάλληλη προετοιμασία για την αποθήκευση είναι πολύ σημαντική 
για τη διατήρηση του κινητήρα σας σε άριστη λειτουργική κατάσταση 
και για την άψογη εμφάνισή του. Τα παρακάτω βήματα θα βοηθήσουν 
ώστε η λειτουργία και η εμφάνιση του κινητήρα να μην επηρεαστεί 
από τη σκουριά και τη διάβρωση και θα διευκολύνουν την εκκίνησή 
του όταν θα τον χρησιμοποιήσετε και πάλι.
Καθαρισμός
Εάν ο κινητήρας ήταν σε λειτουργία αφήστε να περάσει τουλάχιστον 
μισή ώρα προτού τον καθαρίσετε, ώστε να ψυχθεί. Καθαρίστε όλες τις 
εξωτερικές επιφάνειες, διορθώστε φθορές στη βαφή του και καλύψτε τα 
σημεία που ενδέχεται να σκουριάσουν με ένα λεπτό στρώμα λιπαντικού.

Εάν χρησιμοποιήσετε λάστιχο ποτίσματος ή πιεστικό μηχάνημα 
ενδέχεται να εισέλθει νερό στο φίλτρο αέρα ή στο άνοιγμα του 
σιγαστήρα. Η παρουσία νερού στο φίλτρο αέρα θα το μουσκέψει και 
ενδέχεται να εισχωρήσει στον κύλινδρο, μέσα από το φίλτρο αέρα ή το 
σιγαστήρα, γεγονός που θα προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.

Καύσιμο

Ανάλογα με την περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό 
σας, τα καύσιμα μπορεί να παρουσιάσουν γρήγορη αλλοίωση και 
οξείδωση. Η αλλοίωση και η οξείδωση του καυσίμου μπορεί να 
σημειωθεί μέσα και σε 30 ημέρες ακόμα και μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο καρμπυρατέρ ή/και το σύστημα καυσίμου. Μάθετε από 
το εξουσιοδοτημένο συνεργείο σας ποιες είναι οι συστάσεις για την 
αποθήκευση του εξοπλισμού στην περιοχή σας.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορείτε να αφήσετε τη βενζίνη στο 
ρεζερβουάρ και το καρμπυρατέρ χωρίς να δημιουργηθούν λειτουργικά 
προβλήματα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η σύσταση 
της βενζίνης, η θερμοκρασία αποθήκευσης, καθώς και εάν το ρεζερβουάρ 
είναι γεμάτο πλήρως ή κατά ένα μέρος. Ο αέρας που υπάρχει σε ένα 
τμηματικά γεμάτο ρεζερβουάρ διευκολύνει την αλλοίωση του καυσίμου. 
Οι υψηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης επιταχύνουν την αλλοίωση του 
καυσίμου. Εάν η βενζίνη με την οποία γεμίζατε το ρεζερβουάρ δεν ήταν 
φρέσκια, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στο καύσιμο μέσα 
σε ένα μήνα αδράνειας.
Η αποθηκευμένη βενζίνη οξειδώνεται και αλλοιώνεται. Η αλλοιωμένη 
βενζίνη θα δυσχεράνει την επανεκκίνηση του κινητήρα και θα 
σχηματίσει κολλώδεις επικαθήσεις, οι οποίες μπορούν να φράξουν 
τις στενές διόδους στο σύστημα καυσίμου. Εάν η βενζίνη που 
υπάρχει στον κινητήρα σας αλλοιωθεί κατά την αποθήκευση, ίσως να 
χρειαστεί να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε το καρμπυρατέρ και 
άλλα εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου.

Εάν διαθέτετε κάποιο δοχείο με βενζίνη για ανεφοδιασμό, φροντίστε 
ώστε η βενζίνη που περιέχει να είναι φρέσκια. Εάν δεν σκοπεύετε 
να χρησιμοποιήσετε το καύσιμο του δοχείου αποθήκευσης 
για περισσότερους από 3 μήνες, συνιστούμε να προσθέσετε 
σταθεροποιητή καυσίμου κατά την πλήρωση του δοχείου με καύσιμο.
Βλάβες στο σύστημα καυσίμου ή προβλήματα στην απόδοση του 
κινητήρα που οφείλονται σε αμελή προετοιμασία αποθήκευσης δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση του κινητήρα σας.
Βραχυχρόνια αποθήκευση (30 - 90 ημέρες)
Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας για 30 έως 
90 εβδομάδες, συνιστούμε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποφύγετε 
προβλήματα που σχετίζονται με το καύσιμο:
1. Προσθέστε σταθεροποιητή βενζίνης, ακολουθώντας τις οδηγίες 

του κατασκευαστή.
Εάν προσθέσετε σταθεροποιητή βενζίνης, να γεμίσετε το 
ρεζερβουάρ με φρέσκια βενζίνη. Εάν γεμίσετε ένα τμήμα μόνο 
του ρεζερβουάρ, ο αέρας που θα υπάρχει στο ρεζερβουάρ θα 
διευκολύνει την αλλοίωση του καυσίμου.
Σημείωση:
 – Όλοι οι σταθεροποιητές έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και η 

απόδοσή τους επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου.
 – Οι σταθεροποιητές καυσίμου δεν αποκαθιστούν το ξεθυμασμένο 

καύσιμο.
2. Μετά την προσθήκη του σταθεροποιητή καυσίμου, αφήστε 

τον κινητήρα να λειτουργήσει σε εξωτερικό χώρο επί 10 λεπτά, 
προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι το καρμπυρατέρ θα έχει γεμίσει 
με βενζίνη που περιέχει σταθεροποιητή.

3. Στρέψτε τη βαλβίδα καυσίμου στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
4. Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να σταματήσει λόγω 

έλλειψης καυσίμου στη δεξαμενή καυσίμου του καρμπυρατέρ. 
Ο χρόνος αυτός θα να είναι μικρότερος από 3 λεπτά.

Μακροχρόνια ή εποχική αποθήκευση (περισσότερες από 90 ημέρες)
Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία μέχρι να 
εξαντληθεί όλο το καύσιμο από ολόκληρο το σύστημα καυσίμου 
(συμπεριλαμβανομένου του ρεζερβουάρ καυσίμου). Μην αφήσετε 
βενζίνη στον κινητήρα σας για περισσότερες από 90 ημέρες αδράνειας.
Λάδι κινητήρα
1. Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα (βλ. σελίδα 9).
2. Αφαιρέστε το μπουζί (βλ. σελίδα 9).
3. Προσθέστε 5 ~ 10 κυβ. εκ. καθαρό λάδι κινητήρα μέσα στον κύλινδρο.
4. Τραβήξτε αρκετές φορές τη μίζα με κορδόνι για να διασκορπιστεί 

το λάδι.
5. Τοποθετήστε και πάλι το μπουζί.
Προφυλάξεις κατά την αποθήκευση
Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τον κινητήρα με καύσιμο μέσα στο 
ρεζερβουάρ, είναι σημαντικό να ελαττώσετε την πιθανότητα ανάφλεξης 
των αναθυμιάσεων της βενζίνης. Επιλέξτε για την αποθήκευση έναν 
καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από συσκευές που λειτουργούν 
με φλόγα, όπως φούρνους, θερμαντήρες νερού και στεγνωτήρες 
ρούχων. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγετε χώρους όπου υπάρχουν 
ηλεκτρικοί κινητήρες οι οποίοι παράγουν σπινθήρες ή χώρους όπου 
χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία.
Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε χώρους αποθήκευσης με υψηλή υγρασία 
διότι αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης σκουριάς και διάβρωσης.
Εάν υπάρχει καύσιμο στο ρεζερβουάρ, αφήστε τη βαλβίδα καυσίμου 
στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Να αποθηκεύετε τον κινητήρα σε οριζόντια θέση. Η κλίση του κινητήρα 
ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή καυσίμου ή λαδιού.
Όταν κρυώσει ο κινητήρας και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, 
καλύψτε τον κινητήρα για να κρατήσετε τη σκόνη μακριά. Ο 
καυτός κινητήρας ή το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, ενδέχεται 
να προκαλέσουν ανάφλεξη ή τήξη ορισμένων υλικών. Μην 
χρησιμοποιείτε πλαστικά υλικά ως καλύμματα για τη σκόνη. Τα μη 
πορώδη καλύμματα παγιδεύουν την υγρασία γύρω από τον κινητήρα 
και διευκολύνουν την εμφάνιση σκουριάς και διάβρωσης.
Επαναφορά από αποθήκευση
Ελέγξτε τον κινητήρα σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην ενότητα 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αυτού του εγχειριδίου (βλ. 
σελίδα 5).
Εάν κατά την προετοιμασία για αποθήκευση είχατε αφαιρέσει το 
καύσιμο, γεμίστε το ρεζερβουάρ με φρέσκια βενζίνη. Εάν διαθέτετε 
κάποιο δοχείο με βενζίνη για ανεφοδιασμό, φροντίστε ώστε η βενζίνη 
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που περιέχει να είναι φρέσκια. Η βενζίνη οξειδώνεται και αλλοιώνεται 
με το πέρασμα του χρόνου και δημιουργεί προβλήματα κατά την 
εκκίνηση του κινητήρα.
Εάν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για αποθήκευση είχατε 
καλύψει τον κύλινδρο με λάδι, ο κινητήρας θα εκλύει καπνό κατά την 
εκκίνηση του, για σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Κατά τη μεταφορά, διατηρήστε τον κινητήρα σε οριζόντια θέση, ώστε 
να μειώσετε την πιθανότητα διαρροής καυσίμου. Στρέψτε τη βαλβίδα 
καυσίμου στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Μελετήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που παίρνει 
κίνηση από τον κινητήρα, προκειμένου να εντοπίσετε τις διαδικασίες 
που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη μεταφορά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο κινητήρας δεν ξεκινά
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η βαλβίδα καυσίμου είναι στη θέση 
OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Στρέψτε το μοχλό της βαλβίδας 
καυσίμου στη θέση OΝ 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Το τσοκ είναι στη θέση OFF 
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Εκτός εάν ο κινητήρας είναι ζεστός, 
στρέψτε το μοχλό τσοκ/γκαζιού, τη 
ράβδο του τσοκ ή το μοχλό του τσοκ 
στη θέση CHOKE (ΤΣΟΚ).

Ο διακόπτης ανάφλεξης ή 
σβησίματος κινητήρα είναι στη θέση 
OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Στρέψτε το μοχλό πέδησης 
σφονδύλου στη θέση RUN 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
Μοχλός γκαζιού στη θέση 
FAST (ΓΡΗΓΟΡΟ). Διακόπτης 
σβησίματος κινητήρα στη θέση ON 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Δεν υπάρχει καύσιμο. Ανεφοδιάστε με καύσιμο.
Αλλοιωμένο καύσιμο, αποθήκευση 
κινητήρα χωρίς προσθήκη 
σταθεροποιητή ή ανεφοδιασμός με 
αλλοιωμένη βενζίνη.

Ανεφοδιάστε με φρέσκια βενζίνη.

Ελαττωματικό ή βρόμικο μπουζί ή με 
λάθος διάκενο.

Προσαρμόστε ή αντικαταστήστε το 
μπουζί (σελίδα 9).

Μπουζί ρυπασμένο με καύσιμο  
(διαρροή καυσίμου στον κύλινδρο).

Στεγνώστε και τοποθετήστε και πάλι 
το μπουζί. Ξεκινήστε τον κινητήρα 
με το μοχλό τσοκ/γκαζιού στη θέση 
FAST (ΓΡΗΓΟΡΟ).
Τσοκ στη θέση OFF 
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Φραγμένο φίλτρο καυσίμου, βλάβη 
καρμπυρατέρ, βλάβη ανάφλεξης, 
κολλημένες βαλβίδες κ.λπ.

Πηγαίνετε τον κινητήρα σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της Honda ή συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο συντήρησης για να 
αντικαταστήσετε ή να επιδιορθώσετε 
τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

Έλλειψη ισχύος στον κινητήρα
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φραγμένο φίλτρο αέρα. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το 
φίλτρο αέρα (σελίδα 9).

Αλλοιωμένο καύσιμο, αποθήκευση 
κινητήρα χωρίς προσθήκη 
σταθεροποιητή ή ανεφοδιασμός με 
αλλοιωμένη βενζίνη.

Ανεφοδιάστε με φρέσκια βενζίνη.

Φραγμένο φίλτρο καυσίμου, βλάβη 
καρμπυρατέρ, βλάβη ανάφλεξης, 
κολλημένες βαλβίδες κ.λπ.

Πηγαίνετε τον κινητήρα σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της Honda ή συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο συντήρησης για να 
αντικαταστήσετε ή να επιδιορθώσετε 
τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θέση αριθμού παραγωγής και τύπου
Βλ. εικόνα στη σελίδα 1.
Καταγράψτε τον αριθμό παραγωγής και τον τύπο του κινητήρα 
στον παρακάτω χώρο. Θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες για 
την παραγγελία ανταλλακτικών ή για την ενημέρωσή σας σε τεχνικά 
θέματα ή θέματα εγγύησης.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΣ
GCV140,160,190 __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __
Ημερομηνία αγοράς:

Ρύθμιση καρμπυρατέρ για μεγάλο υψόμετρο
Σε μεγάλο υψόμετρο, η κανονική ρύθμιση του καρμπυρατέρ για το 
μίγμα αέρα/καυσίμου θα είναι πολύ πλούσια. Η απόδοση θα μειωθεί, 
ενώ η κατανάλωση καυσίμου θα αυξηθεί. Το πολύ πλούσιο μίγμα θα 
προκαλέσει ρύπανση του μπουζί και θα δυσχεράνει την εκκίνηση 
του κινητήρα. Η λειτουργία σε υψόμετρο διαφορετικό από αυτό για 
το οποίο έχει πιστοποιηθεί ο κινητήρας, για παρατεταμένη χρονική 
περίοδο, ενδέχεται να αυξήσει τις εκπομπές ρύπων.
Η απόδοση σε μεγάλο υψόμετρο μπορεί να βελτιωθεί εάν γίνουν 
συγκεκριμένες μετατροπές στο καρμπυρατέρ. Εάν χρησιμοποιείτε 
τον κινητήρα πάντοτε σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 1.500 μέτρα, 
θα πρέπει να αναθέσετε τη μετατροπή του καρμπυρατέρ σε 
κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Ο συγκεκριμένος κινητήρας, 
όταν λειτουργεί σε μεγάλο υψόμετρο έχοντας υποστεί την ανάλογη 
μετατροπή, θα πληροί τις προδιαγραφές εκπομπής ρύπων για όλη τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.
Ακόμα και με τη μετατροπή στο καρμπυρατέρ, η ιπποδύναμη του 
κινητήρα θα μειώνεται κατά 3,5% περίπου, για κάθε 300 μέτρα αύξησης 
του υψόμετρου. Η επίδραση του υψόμετρου στην ιπποδύναμη θα 
είναι ακόμα εντονότερη αν δεν γίνει η μετατροπή στο καρμπυρατέρ.

Όταν γίνει η μετατροπή του καρμπυρατέρ για λειτουργία σε μεγάλο 
υψόμετρο, το μίγμα αέρα/καυσίμου θα είναι υπερβολικά φτωχό 
για λειτουργία σε χαμηλό υψόμετρο. Η λειτουργία σε υψόμετρο 
χαμηλότερο από 1.500 μέτρα με καρμπυρατέρ που έχει υποστεί 
μετατροπή ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και σοβαρή βλάβη 
του κινητήρα. Για χρήση σε χαμηλό υψόμετρο, θα πρέπει να αναθέσετε 
στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο να επαναφέρει το καρμπυρατέρ στις 
αρχικές, εργοστασιακές προδιαγραφές.

Προδιαγραφές
GCV140
ΤΥΠΟΣ ΜΙΖΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος 367 x 331 x 360 mm
Βάρος (κενός) 9,8 kg
Τύπος κινητήρα 4χρονος, με εκκεντροφόρο επικεφαλής, 

μονοκύλινδρος
Κυβισμός  
[Διάμετρος x Διαδρομή]

160 cm3 [64 x 50 mm]

Χωρητικότητα λαδιού 0,50 L
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 
καυσίμου

0,91 L

Κατανάλωση καυσίμου 1,1 L/ώρα στις 3.000 σ.α.λ.
Σύστημα ψύξης Αερόψυκτο
Σύστημα ανάφλεξης Με ηλεκτρονική ανάφλεξη
Περιστροφή άξονα PTO Αριστερόστροφα

GCV160
ΤΥΠΟΣ ΜΙΖΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος 367 x 331 x 360 mm 367 x 354 x 360 mm
Βάρος (κενός) 9,8 kg 11,6 kg
Τύπος κινητήρα 4χρονος, με εκκεντροφόρο επικεφαλής, 

μονοκύλινδρος
Κυβισμός  
[Διάμετρος x Διαδρομή]

160 cm3 [64 x 50 mm]

Χωρητικότητα λαδιού 0,50 L
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 
καυσίμου

0,91 L

Κατανάλωση καυσίμου 1,1 L/ώρα στις 3,000 σ.α.λ.
Σύστημα ψύξης Αερόψυκτο
Σύστημα ανάφλεξης Με ηλεκτρονική ανάφλεξη
Περιστροφή άξονα PTO Αριστερόστροφα
Σύστημα φόρτισης: Τύποι 
BBC

12 VDC, 0,15 A min. @ 2.900 σ.α.λ.

Τύποι πέδησης σφονδύλου 12 VDC, 0,20 A min. @ 2.900 σ.α.λ.
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M

[2][1]
[4]

[5]

[6]

[7]

[3]

Παρέχεται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

ΜΑΥΡΟ

ΛΕΥΚΟ

GCV190
ΤΥΠΟΣ ΜΙΖΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ

Μήκος x Πλάτος x Ύψος 367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm

Βάρος (κενός) 12,3 kg 13,3 kg

Τύπος κινητήρα 4χρονος, με εκκεντροφόρο επικεφαλής, 
μονοκύλινδρος

Κυβισμός [Διάμετρος x Διαδρομή] 187 cm3 [69 x 50 mm]

Χωρητικότητα λαδιού 0,50 L

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 
καυσίμου

0,91 L

Κατανάλωση καυσίμου 1,3 L/ώρα στις 3.000 σ.α.λ.

Σύστημα ψύξης Αερόψυκτο

Σύστημα ανάφλεξης Με ηλεκτρονική ανάφλεξη

Περιστροφή άξονα PTO Αριστερόστροφα

Σύστημα φόρτισης: Τύποι BC 12 VDC, 0,15 A min. στις 2.900 σ.α.λ.

Τύποι πέδησης σφονδύλου 12 VDC, 0,20 A min. στις 2.900 σ.α.λ.

Πληροφορίες γρήγορης αναφοράς
Καύσιμο Τύπος Αμόλυβδη βενζίνη με αριθμό οκτανίων έρευνας 

(RON) 91 και άνω (σελίδα 8).
Λάδι κινητήρα Τύπος SAE 10W-30, API SJ ή νεότερο, για γενική 

χρήση. Ανατρέξτε στη σελίδα 8.
* Ποσότητα αναπλήρωσης: 0,35 ~ 0,41 L

Καρμπυρατέρ Στροφές ρελαντί 1.400 ± 150 σ.α.λ.
2.500 ± 150 σ.α.λ. Τύπος αυτόματου γκαζιού

Μπουζί Τύπος BPR6ES (NGK) Τύποι πλυστικών υπό πίεση
BPR5ES (NGK) Όλες οι άλλες εφαρμογές

Συντήρηση Πριν από κάθε 
χρήση

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.  
Ανατρέξτε στη σελίδα 9.
Έλεγχος του φίλτρου αέρα.  
Ανατρέξτε στη σελίδα 9.

Πρώτες 5 ώρες 
λειτουργίας

Αλλαγή λαδιού κινητήρα  
Ανατρέξτε στη σελίδα 9.

Στη συνέχεια Ανατρέξτε στο χρονοδιάγραμμα συντήρησης 
σελίδα 8.

*  Η πραγματική ποσότητα διαφέρει ανάλογα με το υπολειπόμενο λάδι στον κινητήρα. 
Να χρησιμοποιείτε πάντα το δείκτη για επιβεβαίωση της πραγματικής στάθμης (βλ. 
σελίδα 9)

Διαγράμματα καλωδίωσης
ΜΙΖΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (όλοι οι τύποι)

OFF BAT

ST

M

E

[2] ]3[]1[

[3]

[1] [2] [7]

[6]

[5][4]

ΜΑΥΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΠΑΦΗ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ
(με πέδηση σφονδύλου)

OFF BAT

ST

M

E

[2] ]3[]1[

[3]

[1] [2] [7]

[6]

[5][4]

ΜΑΥΡΟ ΑΠΕ ΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΟ

Παρέχεται από τον 
κατασκευαστή του 
εξοπλισμού.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ
(με ποδόπληκτρο πέδησης λεπίδας)

[1] ΜΠΟΥΖΙ [5] ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ

[2] ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ [6] ΜΠΑΤΑΡΙΑ (+)

[3] ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

[7] ΠΗΝΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
(εάν υπάρχει)

[4] ΜΟΤΕΡ ΜΙΖΑΣ

Προσαρμογή

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διάκενο μπουζί 0,7 ~ 0,8 mm Ανατρέξτε στη σελίδα 9.

Διάκενο βαλβίδων 
(κρύο)

ΕΙΣ: 0,15 ± 0,04 mm
ΕΞ: 0,20 ± 0,04 mm

Επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Honda

Άλλες προδιαγραφές Δεν χρειάζονται άλλες ρυθμίσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Εκδόσεις Honda
Αυτές οι εκδόσεις σας προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για 
τη συντήρηση και επιδιόρθωση του κινητήρα σας. Μπορείτε να τις 
παραγγείλετε από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

Εγχειρίδιο 
συντήρησης

Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει σε βάθος τις διαδικασίες 
συντήρησης και επιθεώρησης. Προορίζεται για χρήση 
από καταρτισμένους τεχνικούς.

Κατάλογος 
Ανταλλακτικών

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πλήρεις και 
εικονογραφημένες λίστες των ανταλλακτικών. Διατίθεται 
από τις αντιπροσωπείες Honda.

Στοιχεία Διανομέων/Αντιπροσώπων
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.honda-engines-eu.com

Πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών
Το προσωπικό των εξουσιοδοτημένων συνεργείων αποτελείται 
από καταρτισμένους επαγγελματίες. Μπορούν να λύσουν κάθε 
σας απορία. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, στο οποίο 
ο αντιπρόσωπός σας δεν δίνει τη λύση που σας ικανοποιεί, 
επικοινωνήστε με τη διεύθυνση της αντιπροσωπείας. Ο Διευθυντής 
σέρβις, ο Γενικός Διευθυντής ή ο ίδιος ο Ιδιοκτήτης θα μπορέσουν 
να σας βοηθήσουν. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να λύσετε σχεδόν 
οποιοδήποτε πρόβλημα.

Κεντρικά Γραφεία Honda
Κατά τη γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία σας θα πρέπει να έχετε 
διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία:
• Ονομασία του κατασκευαστή και αριθμός μοντέλου του 

εξοπλισμού, στον οποίο έχει συνδεθεί ο κινητήρας
• Μοντέλο, αριθμός παραγωγής και τύπος κινητήρα (βλ. σελίδα 11)
• Ονομασία αντιπροσώπου από όπου προμηθευτήκατε τον κινητήρα
• Όνομα, διεύθυνση και υπεύθυνος του εξουσιοδοτημένου 

συνεργείου που συντηρεί τον κινητήρα
• Ημερομηνία αγοράς:
• Το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας
• Μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος.

ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

E ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

ΣΒΗΣΙΜΟ

ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

http://www.honda-engines-eu.com
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Honda

OEM
Honda Honda

Honda

Honda

Honda
OEM

Honda

혼다 범용엔진에 대한 
보증수리 안내

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

• 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. 

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

Honda Motor Co., Ltd.C

產

產

產 產
產
產 內
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