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Használat előtt olvassa el a Kezelési útmutatót.

A motor mérgező szénmonoxid gázt bocsát ki. Ne járassa zárt térben.

A benzin nagyon gyúlékony és robbanásveszélyes. Kapcsolja ki a motort, és hagyja kihűlni tankolás előtt.

A forró dobtól megégetheti magát. Ne menjen a közelébe, ha járt.
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BEVEZETÉS

KÁRMEGELŐZŐ ÜZENETEK

Köszönjük, hogy Honda motort vásárolt. Segíteni szeretnénk, hogy új
motorja biztonságosan működve a legjobb teljesítményt nyújthassa.
Ez a kézikönyv ennek módját ismerteti; kérjük, hogy a motor
használata előtt figyelmesen olvassa el. Ha motorjával kapcsolatosan
problémája, vagy bármilyen kérdése adódna, forduljon a hivatalos
Honda márkakereskedő szervizhez.

Más fontos üzenetek előtt a MEGJEGYZÉS szóval fog majd találkozni.

A kiadványban található összes adat a nyomtatás idejekor elérhető
legfrissebb termékinformációkon alapul. Az amerikai Honda Motor Co.
fenntartja magának a változtatás jogát, bármikor, bármiféle előzetes
értesítés és mindennemű ezzel kapcsolatos felelősségvállalás nélkül.
Jelen kiadvány egyetlen részét sem szabad sokszorosítani írásbeli
hozzájárulás nélkül.
Ezt a kézikönyvet a motor állandó részének kell tekinteni, eladáskor
a motorral együtt át kell adni.
Tekintse át az utasításokat, melyek ezzel a motorral hajtott berendezésre
vonatkoznak, a motor beindításával, leállításával, működtetésével,
beállításával vagy bármely különleges karbantartásával kapcsolatos
utasításokért.

Ez azt jelenti:
Motorkárok vagy más dologi károk következhetnek
be, ha nem követi az utasításokat.
Ennek az üzenetnek az a célja, hogy segítsen megelőzni
a motorkárokat, egyéb dologi és környezeti károkat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
•

Ismerje meg minden kezelőszerv működését, és tanulja
meg, hogyan kell vészhelyzetben a motort gyorsan leállítani.
Gondoskodjon róla, hogy a berendezés használata előtt
a gépkezelő megkapja a kellő oktatást.
Gyerekeknek ne engedje a motort használni. Gyermekeket és
kedvenc háziállatokat tartsa távol a működési területtől.
A motor kipufogógáza mérgező szénmonoxidot tartalmaz.
Megfelelő szellőztetés nélkül, zárt helységben soha ne
működtesse a motort.
A motor és a kipufogó működés közben felforrósodhat. Működés
közben a motort legalább 1 méteres távolságra tartsa az
épületektől és más berendezésektől. A tűzveszélyes anyagokat
tartsa távol, üzem közben ne tegyen semmit a motorra.

•
•
•
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BIZTONSÁGI FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE
A címke az ábrán, a köv. oldalon: 1 fontos biztonsági tudnivalókat
jelez. Olvassa el figyelmesen. Lásd oldal 1.
A címke a motor elválaszthatatlan tartozéka. Ha lejön vagy
nehezen olvashatóvá válik, akkor cseréért forduljon a Honda
márkakereskedőhöz.

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK
INDULÁSRA KÉSZ A MOTOR?
A biztonság és a berendezés minél hosszabb élettartama érdekében
nagyon fontos néhány percet a motor állapotának ellenőrzésére
szánni használat előtt. Használat előtt feltétlenül hozzon rendbe
minden talált hibát vagy javíttassa ki a márkakereskedő szervizében.

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK
Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Ebben a kézikönyvben
és magán a motoron fontos biztonsági tudnivalókat adunk. Gondosan
olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat!
A biztonsági üzenetek felhívják a figyelmét a lehetséges veszélyekre,
melyek Ön vagy mások sérülését okozhatják. Minden biztonsági
üzenetet előtt van egy figyelemfelhívó jel B és a három figyelmeztető
szó valamelyike: VESZÉLY, FIGYELEM, VIGYÁZAT.
A kiemelt szavak jelentése:
Az utasítások be nem tartása
HALÁLOS vagy SÚLYOS SÉRÜLÉST
okoz.

A motor nem megfelelő karbantartása, vagy valamely felmerülő
probléma használat előtti kijavításának elmulasztása súlyos
sérüléssel járó meghibásodáshoz vezethet.
Minden használat előtt végezzen ellenőrzést, és javítsa ki a talált
hibákat.
A használat előtti ellenőrzés megkezdése előtt ügyeljen arra, hogy
a motor vízszintes helyzetben, a lendkerékfék-kar, a gázkar és
a motorleállító kapcsoló pedig STOP vagy OFF (KI) helyzetben
legyen.
A motor indítása előtt mindig ellenőrizze a következőket:

Az utasítások be nem tartása
HALÁLOS vagy SÚLYOS SÉRÜLÉST
okozhat.

1. Üzemanyagszelep (lásd a köv. oldalt: 8).

Az utasítások be
SÉRÜLÉST okozhat.

4. Általános ellenőrzések: Keressen folyadékszivárgást, laza vagy
sérült alkatrészeket.

nem

tartása

Mindegyik üzenet megadja magát a kockázatot, mi történhet és
hogyan lehet elkerülni vagy mérsékelni a sérülést.

2. Olajszint (lásd a köv. oldalt: 9).
3. Levegőszűrő (lásd a köv. oldalt: 9).

5. Ellenőrizze a motorral működtetett berendezést.

MAGYAR

Keresse meg a motorral működtetett berendezéshez kapott
kezelési utasításban, milyen óvintézkedéseket és eljárásokat kell
a motor indítása előtt elvégezni.
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MŰKÖDTETÉS

1. típus: L
 endkerékfék, távoli szivató/gázkar

ÓVINTÉZKEDÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

A MOTOR BEINDÍTÁSA
1. Vigye a szivatókart/gázkart* [2] a (CHOKE) szivató állásba.
2. Állítsa a lendkerékfék-kart* [3] RUN állásba.
3. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez;
ekkor hirtelen húzza meg.
4. Vigye a szivatókart/gázkart* [2] a (FAST) gyors állásba.

A motor első működtetése előtt kérjük, hogy tekintse át
a BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK és a HASZNÁLAT
ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK oldal 5.
Saját biztonsága érdekében ne járassa a motort zárt térben, pl.
garázsban. A motor kipufogógáza mérgező szénmonoxidot tartalmaz,
mely gyorsan felhalmozódhat zárt térben és eszméletvesztést vagy
halált okozhat.

A kipufogógáz mérgező szénmonoxidot tartalmaz, mely zárt
térben veszélyes koncentrációt érhet el. A szénmonoxid belégzése
eszméletvesztést vagy halált okozhat.
Soha ne járassa a motort zárt, vagy részlegesen zárt térben, ahol
emberek is tartózkodhatnak.
Tekintse át a motorral működtetett berendezés kezelési utasításában,
hogy milyen biztonsági óvintézkedéseket kell a motor indításakor,
leállításakor vagy működtetésekor betartani.
20°-nál nagyobb lejtőn ne működtesse a motort.

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
1. Vigye a szivatókart/gázkart* [2] a (SLOW) lassú állásba.
2. A lendkerékfék-kar* [3] elengedésével állítsa le a motort.

2. típus: L
 endkerékfék, távoli gázkar, automata szivatás
A MOTOR BEINDÍTÁSA
1. Vigye a távoli gázkart* [2] a (FAST) gyors állásba.
2. Állítsa a lendkerékfék-kart* [3] RUN állásba.
3. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez;
ekkor hirtelen húzza meg.
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
1. Vigye a távoli gázkart* [2] a (SLOW) lassú állásba.
2. A lendkerékfék-kar* [3] elengedésével állítsa le a motort.

3. típus: L
 endkerékfék, fix gázkar, automata visszaálló
szivató

A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA
Ha a készüléket ritkán vagy megszakításokkal (több mint 4 hetes
szünetekkel) fogja használni, nézze meg az üzemanyagról szóló
részt a TÁROLÁS fejezetben (oldal 10) az üzemanyag romlásával
kapcsolatban.

A MOTOR BEINDÍTÁSA / LEÁLLÍTÁSA (ÖSSZES TÍPUS)
Lásd az ábrákat a köv. oldalakon: 2 és 3 a készüléken használt
kezelőszerv típusának meghatározásához. A típusnak megfelelő
indítási és leállítási információkat az alábbi általános információk után
fogja megtalálni.
•

Üzemanyag szelep NYITVA: Állítsa az üzemanyagszelepet [1]
az ON (BE) helyzetbe.

•

Kézi szívató (ha van): Hidegindításkor tegye a szívatókart/rudat
[2] a szívatási helyzetbe.

A MOTOR BEINDÍTÁSA
1. Vigye az automata visszaálló szivatót [2] a (CHOKE) szivató E
állásba.
2. Állítsa a lendkerékfék-kart* [3] RUN állásba.
A szivatókar automatikusan elindul az OFF (KI) állásba, ahogy
a lendkerékfék-kart a RUN állásba viszi.
3. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez; ekkor
hirtelen húzza meg. Ennél a típusnál a gázkar gyárilag van beállítva.
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
A lendkerékfék-kar* [3] elengedésével állítsa le a motort.

4. típus: L
 endkerékfék, automata szívató, fix gázkar

Mihelyt a motor bemelegedett és simán jár a szívató használata
nélkül, tegye a szívatókart az OFF (KI) helyzetbe, ahogyan meleg
motor indításakor is.

A MOTOR BEINDÍTÁSA
1. Állítsa a lendkerékfék-kart* [3] RUN állásba.
2. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez;
ekkor hirtelen húzza meg.

•

Motor fordulatszám: A legjobb motorteljesítmény érdekében
javasolt a motort a gázkar FAST (gyors vagy magas fordulatszámú)
állásában működtetni.

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
A lendkerékfék-kar* [3] elengedésével állítsa le a motort.

•

Indítómarkolat: Kissé húzza meg az indítómarkolatot, amíg
ellenállást nem érez, majd ekkor hirtelen húzza meg.
MEGJEGYZÉS
Ne engedje, hogy az indítómarkolat visszapattanjon neki a motornak.
Finoman engedje vissza, nehogy az önindítóban kárt tegyen.

•

Újbóli indítás: Az Auto Choke System™ típusok akkor fognak jól
teljesíteni és akkor lesz könnyű az újbóli indításuk, ha hidegindítás
után legalább három percig engedi járni a motort, mielőtt leállítaná.
Ha a hőmérséklet 21 °C alatt van, ennél hosszabb időre lesz szükség.

•

Üzemanyagszelep OFF (KI): a motor leállítása után állítsa az
üzemanyagszelepet [1] KI helyzetbe.
Ha a készüléket 3 – 4 hétig nem fogja használni, ajánlott a motort
járatni, hogy a karburátorban ne maradjon üzemanyag. Ehhez az
üzemanyagszelepet kikapcsolt állásban hagyva indítsa el a motort
és hagyja járni, amíg kifogy az üzemanyaga.
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5. típus: H
 idrodinamikus tengelykapcsoló, távoli
szivatás/gázkar
A MOTOR BEINDÍTÁSA
1. Vigye a szivatókart/gázkart* [2] a (CHOKE) szivató állásba.
2. A lapát kezelőkar* legyen kioldva.
3. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez;
ekkor hirtelen húzza meg.
4. Ahogy a motor melegszik, vigye a szivatókart/gázkart* [2] a (FAST)
gyors állásba, majd utána húzza be a lapát kezelőkart*.
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
1. Engedje ki a lapát kezelőkart*.
2. Vigye a szivatókart/gázkart* [2] a (SLOW) lassú, majd ezután
a STOP állásba.
* A kezelőszerv helyének nézzen utána a készülék kézikönyvében.

MAGYAR

A MOTOR SZERVIZELÉSE

6. típus: H
 idrodinamikus tengelykapcsoló, automata
szivatás, távoli gázkar

A KARBANTARTÁS FONTOSSÁGA

A MOTOR BEINDÍTÁSA

A jó karbantartás nélkülözhetetlen a biztonságos, gazdaságos és
hibamentes működéshez. Ezáltal csökken a szennyezés is.

1. Vigye a távoli gázkart* [2] a (FAST) gyors állásba.
2. A lapát kezelőkar* legyen kioldva.
3. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez;
ekkor hirtelen húzza meg.
4. Engedje a motort üzemi hőmérsékletre melegedni, majd húzza be
a lapát kezelőkart*.

A nem megfelelő karbantartás, vagy valamely felmerülő probléma
használat előtti kijavításának elmulasztása súlyos, akár halálos
sérüléssel járó meghibásodáshoz vezethet.

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

Mindig kövesse a kezelési útmutatóban megadott ellenőrzési és
karbantartási előírásokat és ütemterveket.

1. Engedje ki a lapát kezelőkart*.
2. Vigye a távoli gázkart* [2] a (SLOW) lassú, majd ezután a STOP
állásba.

7. típus: K
 ézi szívató, kézi gázkar
A MOTOR BEINDÍTÁSA
1. Vigye a szivatókart [2] a (CHOKE) szivató E állásba.
2. A gáz kezelőszervet [3] állítsa FAST (GYORS) C állásba.
3. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez;
ekkor hirtelen húzza meg.
4. Vigye a szivatókart [2] az OFF (KI) e állásba, ahogy a motor
melegszik.
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
A gáz kezelőszervet [3] állítsa SLOW (LASSÚ) D állásba, majd
ezután a STOP F állásba.

8. típus: K
 ézi szivató, motorleállító kapcsoló, fix gázkar

A következő oldalakon a motor megfelelő gondozását segítő
karbantartási ütemterv, rendszeres üzemi ellenőrzési eljárások
és egyszerű kéziszerszámokkal elvégezhető alap karbantartási
eljárások találhatóak. Más szerviz feladatok nehezebbek vagy
célszerszámokat igényelnek, melyeket jobb szakemberre bízni,
általában Honda technikus vagy más szakképzett szerelő végzi.
A karbantartási ütemterv normál működési körülményekre érvényes.
Ha a motort nehéz körülmények között működteti, hosszantartó
nagy terhelés vagy magas környezeti hőmérséklet, illetve
szokatlanul nedves vagy poros körülmények között, akkor forduljon a
márkakereskedő szervizhez a saját igényeihez igazodó előírásokért.
Ne feledje, hogy a hivatalos Honda márkakereskedő szerviz ismeri
legjobban a motort, és ők rendelkeznek minden eszközzel annak
megjavításához.
A legjobb minőség és megbízhatóság biztosítására csak új eredeti
Honda alkatrészeket vagy ezekkel egyenértékűeket használjon
javításra vagy cserére.

KARBANTARTÁSI BIZTONSÁG

A MOTOR BEINDÍTÁSA
1. A szivatórudat [2] húzza a CHOKE (szivatás) állásba.
2. Fordítsa a motorleállító kapcsolót [3] az ON (BE) állásba.
3. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez;
ekkor hirtelen húzza meg.

Néhány fontosabb biztonsági óvintézkedést felsorolunk. Nem tudunk
azonban figyelmeztetni minden elképzelhető veszélyre, amely a
karbantartás során jelentkezhet. Csak Ön döntheti el, hogy egy adott
feladatot végre kell-e hajtani vagy sem.

4. Vigye a szivatórudat a KI állásba, ahogy a motor melegszik.
Ennél a típusnál a fordulatszám gyárilag van beállítva.

A karbantartási előírások és óvintézkedések be nem tartása súlyos
sérülést vagy akár halált okozhat.

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

Mindig kövesse a kezelési útmutatóban szereplő eljárásokat és
óvintézkedéseket.

Fordítsa a motorleállító kapcsolót [3] az OFF (KI) állásba.

9. típus: K
 ézi szivató, motorleállító kapcsoló, automata
gázkar

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
•

A MOTOR BEINDÍTÁSA
1. A szivatórudat [2] húzza a CHOKE (szivatás) állásba.

–– Szénmonoxid mérgezés a motor kipufogógázától.
Ha járatja a motort, feltétlenül gondoskodjon megfelelő
szellőzésről.
–– Égési sérülések a forró alkatrészektől.
Hagyja lehűlni a motort és a kipufogórendszert, mielőtt munkát
végezne rajtuk.
–– A mozgó alkatrészek által okozott sérülések.
Ne működtesse a motor, ha erre nem utasítják.

2. Fordítsa a motorleállító kapcsolót [3] az ON (BE) állásba.
3. Finoman húzza az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez;
ekkor hirtelen húzza meg.
4. Vigye a szivatórudat [2] a KI állásba, ahogy a motor melegszik.
Az automata gáz funkció csak teljesen felmelegedett motornál
működik.
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
1. Vegye le a terhelést a motorról, hogy az automata gáz a motort
alapjáratba vigye vissza.
2. Fordítsa a motorleállító kapcsolót [3] az OFF (KI) állásba.

Győződjön meg arról, hogy ki van-e kapcsolva a motor, mielőtt
bármely karbantartási vagy javítási művelethez kezd. Ez kiküszöböl
néhány súlyos lehetséges kockázatot:

•

Munkakezdés előtt olvassa el az utasításokat, és győződjön meg
arról, hogy rendelkezik a megkívánt szerszámokkal és jártasággal.

•

A tűz vagy robbanás lehetőségének csökkentése érdekében
legyen óvatos, amikor benzin közelében dolgozik. Alkatrészek
tisztítására csak nem tűzveszélyes oldószert használjon, ne
benzint. Tartsa távol a cigarettát, a szikrát és nyílt lángot az
üzemanyaggal kapcsolatos alkatrészektől.

* A kezelőszerv helyének nézzen utána a készülék kézikönyvében.
MAGYAR
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KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
A jelzett havonként/évenként vagy adott üzemóra időközönként kell
elvégezni, amelyik előbb következik.(1)
Rendszeres
szerizelési
időköz

Tétel

Oldal

Minden használat Ellenőrzés: Motorolajszint
előtt
Ellenőrzés: Levegőszűrő

oldal 9
oldal 9

Első hónap vagy
5 óra

Csere: Motorolaj

oldal 9

Minden 3. hónap
vagy 25 óra

Tisztítás: Levegőszűrő(2)

oldal 9

Minden 6. hónap
vagy 50 óra

Csere: Motorolaj(3)
Tisztítás: Levegőszűrő(2)
Ellenőrzés: Lendkerékfék betét (ha van)

oldal 9
oldal 9
oldal 9

Minden év vagy
100 óra

A fenti 6 hónapos ellenőrzések plusz:
Ellenőrzés-beállítás: Gyújtógyertya
Tisztítás: Szikrafogó (ha van)(6)
Ellenőrzés: Hidrodinamikus
tengelykapcsoló (ha van)
Ellenőrzés-beállítás: Alapjárati
fordulatszám
Tisztítás: Üzemanyagtartály és -szűrő
Ellenőrzés-beállítás: Szelephézag

Minden 2. év
vagy 200 óra

A fenti éves ellenőrzések plusz:
Csere: Levegőszűrő
Csere: Gyújtógyertya

2 évente

Ellenőrzés: Üzemanyagvezetékek
(ha szükséges, csere)

A feltüntetett értéknél több etanolt vagy metanolt tartalmazó
üzemanyagok használatából eredő meghibásodásokra vagy
teljesítmény csökkenésre nem vonatkozik a garancia.
Ha a készüléket ritkán vagy megszakításokkal (több mint 4 hetes
szünetekkel) fogja használni, nézze meg az Üzemanyag részt
a TÁROLÁS fejezetben (oldal 10) az üzemanyag romlásával
kapcsolatban.
Soha ne használjon állott vagy szennyezett benzint, illetve olaj/benzin
keveréket. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szennyeződés vagy víz az
üzemanyagtartályba.

A benzin nagyon gyúlékony illetve robbanásveszélyes, és
üzemanyag betöltésekor égési vagy más komoly sérüléseket
szenvedhet.

oldal 9
oldal 10
(5)

•

Állítsa le a motort, és tartsa távol hőtől, szikráktól és nyílt lángtól.

•

Csak szabad térben végezzen üzemanyag betöltést.

•

A kiloccsant üzemanyagot azonnal törölje fel.

Üzemanyag betöltése

(4)

Lásd F1 a köv. oldalon: 4.

(4)
(4)

1. Vegye le az üzemanyagtartály kupakját.

9. oldal
9. oldal

2. Töltsön üzemanyagot az üzemanyagtartályba a betöltőcsonk
piros üzemanyagszintjelző [1] aljáig. Ne töltse túl. A motor indítása
előtt törölje le a kiloccsant üzemanyagot.

(4)

3. Tegye vissza az üzemanyagtöltő sapkát és húzza rá.
Menjen legalább 3 méter távolra a töltőforrástól és helytől mielőtt
a motort beindítaná.

(1) K
 ereskedelmi célú használatnál naplózza az üzemórákat, hogy meg tudja
határozni a megfelelő karbantartási időközöket.
(2) P
 oros területeken való használat esetén gyakrabban cserélje.
(3) M
 otorolajat minden 25 óra elteltével cseréljen, amikor nagy megterheléssel
vagy magas környezeti hőmérséklet mellett használja.
(4) E
 zen tételek szervizelését egy Honda márkaszerviznek kell elvégeznie,
hacsak nem rendelkezik megfelelő szerszámokkal és jártas a gépészetben.
A szerviz eljárások ismertetését lásd a Honda javítási kézikönyvben.
(5) L
 ásd a berendezés kézikönyvét vagy a Honda javítási kézikönyvet.
(6) E
 urópában és a többi olyan országban, ahol a gépekre vonatkozó
2006/42/EK irányelv van érvényben, ezt a tisztítást a márkaszerviznek kell
végeznie.

Ezen karbantartási ütemterv betartásának elmulasztása garancián
kívül eső meghibásodásokhoz vezethet.

ÜZEMANYAG BETÖLTÉSE
A motor minősítése szerint ólmozatlan 91-es vagy magasabb kísérleti
oktánszámú benzinnel működik.
A tankolás minden használat után javasolt, hogy
üzemanyagtartályban a lehető legkevesebb levegő legyen.

az

Leállított motornál, jól szellőző helyen töltse be az üzemanyagot. Ha
működött a motor, akkor hagyja előbb kihűlni. Épület belsejében soha
ne töltsön üzemanyagot a motorba, mivel a benzingőz nyílt lánggal
vagy szikrákkal érintkezhet.
Használhat normál ólommentes üzemanyagot is, ha nem tartalmaz
10%-nál több etanolt (E10) és 5%-nál több metanolt. Továbbá
a metanolnak elegyítőt és korróziógátlót is tartalmaznia kell.
A feltüntetett értéknél több etanolt vagy metanolt tartalmazó
üzemanyagok indítási nehézséget és/vagy teljesítmény csökkenést
okozhatnak. Károsíthatja az üzemanyag-rendszer fém, gumi és
műanyag alkatrészeit is. Az etanol ezen felül nedvszívó hatású is,
azaz vizet vonz és tart benn az üzemanyagrendszerben.
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Az üzemanyag megrongálhatja a festéket és bizonyos műanyagokat.
Ügyeljen arra, hogy ne loccsanjon ki üzemanyag, amikor üzemanyagot
tölt az üzemanyagtartályba. A kiloccsant üzemanyag által okozott
károk nem tartoznak a nagykereskedő korlátozott garanciája körébe.

Üzemanyagtároló tartály
A tárolni kívánt benzint tiszta, műanyag, lezárt tartályba tegye. Zárja
el a szelepet (ha van), amikor nem használja, és közvetlen napfénytől
védve tárolja. Ha 3 hónapnál továbbtart majd a tartálybeli üzemanyag
felhasználása, akkor a tartályba töltéskor adjon hozzá üzemanyag
stabilizálót. Ha a tárolótartályban marad valamennyi üzemanyag a
szezon végén, akkor az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala
(EPA) ajánlása szerint, azt töltse a jármű üzemanyagtartályába.

MOTOROLAJ
A motorolaj jelentős tényező, mely befolyásolja a teljesítményt és
az élettartamot. 4 ütemű detergenstartalmú gépjármű kenőolajat
használjon. Mindig cseréljen olajat a karbantartási ütemtervenek
megfdelelően.

Előírt olaj
Lásd F2 a köv. oldalon: 4.
Olyan 4 ütemű motorolajat használjon, amely megfelel az API SJ
vagy későbbi besorolásnak. Mindig ellenőrizze az olajtartályon levő
API szervizcímkét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tartalmazza-e
az SJ betűket vagy későbbieket.
SAE 10W-30 ajánlott általános használatra. A diagramban megjelölt
egyéb viszkozitás is használható, ha lakóhelyén az átlaghőmérséklet
a megjelölt tartományon belül van.

MAGYAR

Motorolaj-szint ellenőrzése

Tisztítás

Lásd F2, F3 a köv. oldalon: 4.

Lásd F4 a köv. oldalon: 4.

1. Az olajszintet leállított és vízszintesen álló motornál ellenőrizze.

1. Ütögesse a szűrőt néhányszor kemény felületnek, vagy fújja ki
a port legfeljebb 207 kPa nyomású sűrített levegővel a motor
felőli, tiszta oldalról. Soha ne próbálja meg kefével eltávolítani
a szennyeződéseket. A kefe csak még jobban belenyomja
a szennyeződést a pórusokba.
2. Megnedvesített kendővel törölje le a port a levegőszűrő házáról
[4] és fedeléről. Feltétlenül előzze meg a por bekerülését
a levegőcsatornába [5], amely a porlasztóhoz vezet.

2. Szerelje ki az olajbetöltő sapkát/nívópálcát [1] és törölje tisztára.
3. Az ábrának megfelelően az olajbetöltő sapkát/nívópálcát tegye
az olajbetöltő csonkba, de ne csavarja be, majd vegye ki és
ellenőrizze az olaj szintjét.
4. Ha a nívópálcán az olajszint az alsó szintjelzéshez [2] közel vagy
alatta van, vegye ki a betöltőnyílás kupakját/nívópálcát, és töltsön
a javasolt olajból, amíg a eléri a felső szintet [3]. Ne töltse túl.
5. Szerelje vissza az olajbetöltő sapkát/nívópálcát.

GYÚJTÓGYERTYA
Lásd F5 a köv. oldalon: 4.

Olajcsere

Előírt gyújtógyertya:

Lásd F3 a köv. oldalon: 4.
Akkor eressze le az elhasználódott olajat, amikor meleg a motor.
A meleg olaj gyorsabban és teljesen lefolyik.
1. Az üzemanyagszelepet fordítsa OFF (KI) állásba az üzemanyag
kifröccsenésének megelőzése érdekében.
2. Tegyen egy megfelelő tartályt a motor közelébe, hogy felfogja a
használt olajat.
3. Vegye ki az olajbetöltő nyílás sapkát/nívópálcát [1] és engedje le
az olajat a motor megdöntésével az olajbetöltő nyílás felé [4].
Az elhasználódott motorolajat a környezetvédelmi szempontoknak
megfelelő módon helyezze el. Javasoljuk az elhasználódott
olaj lezárt tartályokban a helyi újrahasznosító központba vagy
szervizállomásra való szállítását regenerálás céljából. Ne dobja
a szemétbe, ne öntse a földre vagy a csatornába.
4. Vízszintes helyzetben lévő motornál, a nívópálca felső határ
jelzéséig [3] töltse fel az előírt olajjal.

Alacsony olajszinttel való működtetés a motor károsodását
okozhatja.
5. Szerelje vissza biztosan az olajbetöltő sapkát/nívópálcát.

LEVEGŐSZŰRŐ
A rendesen karbantartott légszűrő segít megakadályozni, hogy piszok
kerüljön a motorba. A karburátorba jutó piszok a szűk járatokba jutva
a motor korai elkopását okozhatja. A szűk járat eltömődhet, ami
indítás és járás közben gondokat okozhat. Ha nagyon poros helyen
működteti a motort, akkor gyakrabban tisztítsa meg a levegőszűrőt.

NGK – BPR6ES Nagynyomású mosáshoz
NGK – BPR5ES Minden egyéb használathoz
Az előírt gyújtógyertyák a helyes hőértékkel rendelkeznek normál
motor működési hőmérsékletek esetén.

Nem megfelelő gyújtógyertya a motor károsodását okozhatja.
Jó teljesítmény érdekében megfelelő gyertyahézagot kell beállítani,
és a lerakódásokat el kell távolítani.
1. Vegye le a gyújtógyertya sapkáját és távolítson el minden
szennyeződést gyújtógyertya környezetéből.
2. A gyújtógyertyát megfelelő méretű [1] gyertyakulccsal szerelje ki.
3. Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Cserélje ki, ha sérült, elkormozódott,
ha a rossz állapotban van a tömítőalátét [2], vagy elhasználódott
az elektróda.
4. Megfelelő hézagmérővel mérje meg a elektródközt. A megfelelő
hézag 0,70 ~ 0,80 mm. Ha be kell állítani, az oldalsó elektróda
óvatos meghajlításával korrigálja a távolságot.
5. Kézzel körültekintően szerelje be a gyújtógyertyát a menet
beszorulásának elkerülésére.
6. A gyújtógyertya menetbe illesztése után a megfelelő méretű
gyertyakulccsal húzza meg a gyújtógyertyát a tömítőalátét
összenyomására.
Egy új gyújtógyertya beszerelése után, miután a gyújtógyertya
illeszkedik a menetbe az alátét összenyomására 1/2 fordulattal
húzza meg.
Az eredeti gyújtógyertya visszaszerelése után, miután a gyújtógyertya
illeszkedik a menetbe az alátét összenyomására 1/8 – 1/4 fordulattal
húzza meg.

Eredeti Honda légszűrő használatát javasoljuk, hogy a tervezett
módon zárjon és működjön. Ha nem Honda légszűrőt használ,
előfordulhat, hogy piszok jut be a szűrő mellett, és kárt tesz a
motorban vagy az üzemanyagrendszerben.

A motor levegőszűrő nélküli vagy sérült levegőszűrővel való
használata lehetővé teszi a szennyeződés bejutását a motorba,
mely annak gyors kopását okozza. Ilyen típusú károk nem tartoznak
a Nagykereskedő korlátozott garanciája körébe.

Ellenőrzés
Lásd F4 a köv. oldalon: 4.
1. Nyomja meg a zárónyelvet [1] a levegőszűrő burkolatának tetején
[2], és távolítsa el a fedelet. Ellenőrizze a szűrőt [3], hogy tiszta és
jó állapotban legyen.
2. Tegye vissza a szűrőt és a levegőszűrő fedelét.

Megfelelően húzza meg a gyújtógyertyát. Egy laza gyertya
túlmelegítheti és károsíthatja a motort. A túlzottan meghúzott
gyújtógyertya károsíthatja a hengerfejben lévő meneteket.
7. Tegye gyújtógyertya sapkát a gyújtógyertyára.
LENDKERÉKFÉK ELLENŐRZÉSE (ha van)
Lásd F6, F7 a köv. oldalon: 4.
1. Csavarja ki a három peremes anyát [1] a rugóerős önindítóról [2]
és szerelje le az indító szerkezetet a motorról.
2. Vegye le az üzemanyagtartályt [3] a motorról, de ne csatalkoztassa
le az üzemanyagtömlőt [4]. Ha az üzemanyagtartályban üzemanyag
van, tartsa vízszintesen, és tegye a motor mellé vízszintes helyzetbe.
3. Ellenőrizze a fékpofa [5] vastagságát. Ha kisebb mint 3 mm, vigye
a motort hivatalos Honda márkaszervizbe.
4. Szerelje be az üzemanyagtartályt és a rugóerős önindítót, és
biztonságosan húzza meg a három anyát.

MAGYAR
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SZIKRAFOGÓ (ha van)
Lásd F8 a köv. oldalon: 4.
Európában és a többi olyan országban, ahol a gépekre vonatkozó
2006/42/EK irányelv van érvényben, ezt a tisztítást a márkaszerviznek
kell végeznie.
A szikrafogót minden 100 óra után kell szervizelni, hogy a tervezésének
megfelelően lássa el feladatát.
Ha működött a motor, akkor felhevül a kipufogódob. A szikrafogó
szervizelése előtt hagyja kihűlni.

Eltávolítás
1. Szerelje ki az 6 mm-es csavarokat [1] a kipufogódob védőből [2] ,
és szerelje ki a kipufogó védőt.
2. Szerelje ki a speciális csavarokat [3] a szikrafogóból [4], és
szerelje le a szikrafogót a kipufogódobról [5].

Tisztítás és vizsgálat
1. Kefével távolítsa el a szénlerakódásokat a szikrafogó rácsáról.
Legyen óvatos, nehogy megsértse a falát. Cserélje ki a szikrafogót,
ha törött vagy lyukas.
2. Szerelje be a kiszereléshez képest fordított sorrendben.

A MOTOR TÁROLÁSA
A megfelelő tárolási előkészítés nélkülözhetetlen motorja hibamentes
működéséhez és jó külső megjelenéséhez. A következő lépések
segítik abban, hogy megakadályozza a rozsdásodást és korróziót,
melyek rontják a motor működését, illetve megjelenését, és újbóli
használat esetén megkönnyíti az indítását.

Tisztítás
Ha működött a motor, akkor tisztítás előtt hagyja legalább fél óráig
hűlni. Tisztítson meg minden külső felületet, a sérült festéket javítsa ki
javítófestékkel, és vékony olajréteggel vonja be azokat a felületeket,
melyek rozsdásodhatnak.

Öntözőcső vagy nagynyomású mosóberendezés használatakor víz
kerülhet a levegőszűrő vagy a kipufogódob nyílásába. A levegőszűrő
nyílásába jutó víz átáztatja a levegőszűrőt, és a víz, amelyik túljutott
a levegőszűrőn vagy a kipufogódobon a hengerbe juthat, és
károsíthatja azt.

Üzemanyag

A berendezés használatának helyszínétől függően, az üzemanyag
hamar oxidálódhat, minősége romolhat. Az üzemanyag minőségromlása
és oxidálódása már akár 30 nap alatt is bekövetkezhet és károsíthatja
a karburátort és/vagy az üzemanyag rendszert. Kérjen javaslatot
a márkakereskedő szerviztől a helyi tárolási lehetőségeket illetőleg.
Az időtartam, ameddig működési problémák nélkül a benzint
üzemanyagtartályában és porlasztójában hagyhatja olyan tényezőktől
függ, mint a benzinkeveréktől, tárolási hőmérséklettől és attól,
hogy az üzemanyagtartály részben vagy teljesen fel van-e töltve.
A levegő, amely a részben feltöltött üzemanyagtartályban marad,
rontja az üzemanyag minőségét. A melegben való tárolás gyorsítja
az üzemanyag minőségének romlását. Üzemanyag problémák egy
hónapon belül, vagy már rövidebb idő alatt is jelentkezhetnek, ha
a benzin nem volt friss az üzemanyagtartályba töltéskor.
Tárolás során a benzin oxidálódik és romlik a minősége. A benzin
minőségromlása nehéz indítást és kátránylerakódást okoz, mely
eltömítheti az üzemanyag rendszer szűk járatait. Ha tárolás során
romlik motorjában a benzin minőségű, akkor a porlasztót és más
üzemanyag rendszer alkatrészt szervizeltetni vagy javíttatni kell.
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Ha feltöltéshez egy tartályban benzint tárol, akkor győződjön meg
arról, hogy csak friss benzint tartalmaz-e. Ha 3 hónapnál továbbtart
majd a tartálybeli üzemanyag felhasználása, akkor a tartályba
töltéskor adjon hozzá üzemanyag stabilizálót.
Az üzemanyag rendszer károsodása vagy a motor teljesítmény
problémái, melyeket hanyag tárolás előkészítés okozott nem
tartoznak a motor garancia körébe.
Rövid idejű tárolás (30 – 90 nap)
Ha a készüléket 30 – 90 napig nem fogja használni, az üzemanyaggal
kapcsolatos problémák megelőzésére a következőt javasoljuk:
1. A gyártó utasításait követve töltse be a benzinstabilizátort.
Benzinstabilizátor hozzáadásakor friss benzinnel töltse fel az
üzemanyagtartályt. Ha csak részben tölti fel, akkor a tartályban levő
levegő a tárolás során elősegíti az üzemanyag minőségromlását.
Megjegyzés:
–– Minden stabilizátornak van lejárati ideje, minőségük idővel
leromlik.
–– Az üzemanyagstabilizátorok nem hozzák rendbe az állott
üzemanyagot.
2. A benzinstabilizátor hozzáadása után, 10 percig szabadban
járassa a motort, hogy biztos legyen abban, hogy a porlasztóban
kezelt benzin került a kezeletlen benzin helyébe.
3. Állítsa az üzemanyagszelepet KI helyzetbe.
4. Hagyja járni a motort, amíg leáll, mert kifogyott a karburátorból az
üzemanyag. Ez 3 percnél nem tarthat tovább.
Hosszú idejű vagy szezonális tárolás (90 napnál tovább)
Indítsa el a motort és hagyja járni, hogy a teljes üzemanyagrendszer
kiürüljön (az üzemanyagtartályt is beleértve). Ne hagyjon benzint
a motorban 90 napnál hosszabb leállás esetére.

Motorolaj
1.
2.
3.
4.

Motorolaj csere (lásd a köv. oldalt: 9).
Szerelje ki a gyújtógyertyát (lásd a köv. oldalt: 9).
Öntsön 5 ~ 10 cc tiszta motorolajat a hengerbe.
Húzza meg néhányszor az indítót, hogy eloszoljon az olaj
a hengerben.
5. Szerelje vissza a gyújtógyertyát.

Tárolási óvintézkedések
Ha a motort úgy tárolja, hogy az üzemanyagtartályban van benzin, akkor
fontos, hogy csökkentse a benzingőz begyulladásának kockázatát.
Válasszon egy jól szellőző helyet, mely távol van minden olyan
készüléktől, mely nyílt lánggal működik, például kemence, vízmelegítő
vagy ruhaszárító. Szintén kerülje az olyan helyeket, ahol szikrát keltő
villamos motor, vagy elektromos meghajtású szerszámok működnek.
Ha lehetséges, akkor kerülje az olyan tárolási helyeket, ahol magas
a páratartalom, mivel az elősegíti a rozsdásodást és a korróziót.
Ha az üzemanyagtartályban benzin van, az üzemanyagszelepet
fordítsa OFF (KI) állásba.
Tárolás során tartsa vízszintes helyzetben a motort. A megdöntés
üzemanyag- vagy olajszivárgást okozhat.
A motor és kipufogórendszer lehűlése után takarja le, hogy védje
a portól. A forró motor és kipufogórendszer meggyújthat vagy
megolvaszthat néhány anyagot. Porvédőként ne használjon műanyag
fóliát. Egy nem porózus terítő a motor körül összegyűjti a párát és
elősegíti a rozsdásodást és korróziót.

Tárolás utáni teendők
Ellenőrizze a motort ezen kézikönyv HASZNÁLAT ELŐTTI
ELLENŐRZÉSEK részt a kézikönyvben (lásd a köv. oldalt: 5).
Ha a tárolási előkészületek során az üzemanyagot leengedte, akkor
friss benzinnel töltse fel az üzemanyagtartályt. Ha feltöltéshez egy
tartályban benzint tárol, akkor győződjön meg arról, hogy csak friss
benzint tartalmaz-e. A benzin az idők során oxidálódik és romlik
a minősége, amely nehéz indítást okoz.

MAGYAR

Ha a tárolási előkészületek során a hengert olajjal vonta be, akkor
indítás után a motor rövid ideig füstölni fog. Ez nem rendellenes.

SZÁLLÍTÁS
Az üzemanyag szivárgás lehetőségének csökkentésére szállítás közben
tartsa vízszintes helyzetben a motort. Állítsa az üzemanyagszelepet
KI helyzetbe.
Keresse meg a motorral működtetett berendezéshez kapott kezelési
utasításban, milyen eljárásokat kell a motor szállításakor elvégezni.

ELŐRE NEM LÁTOTT PROBLÉMÁK
MEGOLDÁSA
A motor nem indul
LEHETSÉGES OK

BEAVATKOZÁS

Üzemanyagszelep OFF (KI)
állásban van.

Állítsa az üzemanyagszelepet ON
(BE) helyzetbe.

Szivató OFF (KI) állásban van.

Hacsak a motor nem meleg, vigye
a szivatókart/gázkart, a szivatórudat
vagy szivatókart a (CHOKE) szivató
állásba.

Töltsön be üzemanyagot.

Rossz üzemanyag; a motort a
benzin kezelése nélkül tárolták,
vagy rossz a benzin.

Töltse fel friss benzinnel.

Műszaki jellemzők
GCV140
TÍPUS

Szárítsa ki és szerelje vissza a gyertyát.
A szivató/gázkar FAST (GYORS)
állásában indítsa be a motort.
Szivató KI állásban.

Üzemanyagszűrő el van tömődve,
porlasztó hibás működése,
gyújtás hibás működése, szelep
beragadás, stb.

A nagy magasságban szolgáltatott teljesítmény javítható a porlasztó
megadott módosításával. Ha a motort mindig 1500 méteres magasság
felett használja, a márkakereskedő szervizében végeztesse el
ezt a porlasztó módosítást. Ha a porlasztó a nagy magasságban
történő használat követelményei szerint van beállítva, akkor a motor
károsanyag-kibocsátási szintje a jármű teljes élettartamában meg fog
felelni az előírásoknak.

Amikor a porlasztó nagy magasságban való működésre van módosítva,
akkor a levegő-üzemanyag keverék túl szegény a kis magasságban
való használathoz. Módosított porlasztóval 1500 méteres magasság
alatti működtetés a motor túlmelegedését okozhatja, és komoly
motorkárosodást okozhat. Kis magasságokban való használathoz,
márkakereskedője szervizével állíttassa vissza a porlasztó eredeti gyári
beállítását.

A gyújtógyertya hibás,
Állítsa be vagy cserélje ki
elkormozódott vagy nem megfelelő a gyújtógyertyát (oldal 9).
a hézag beállítása.
Gyújtógyertya üzemanyagtól
nedves (túlfolyásos motor).

Nagy tengerszint feletti magasságon a porlasztó gyárilag beállított
levegő-üzemanyag keveréke túl dús. A teljesítmény csökken, és nő
az üzemanyag-fogyasztás. A nagyon dús keverék esetén kormozódik
a gyújtógyertya, és nehéz indítást okoz. A nagy magasságban való
működés eltér attól, melyre a motor jellemzőit jóváhagyták, hosszabb
ideig való működés esetén megnőhet a károsanyag-kibocsátás.

A motor teljesítménye még átállított porlasztóval is kb. 3,5%-kal csökken a
magasság növekedésével 300 méterenként. A magasság teljesítményre
gyakorolt hatása nagyobb lesz, ha a porlasztó nincs átállítva.

Gyújtáskapcsoló vagy motorleállító Állítsa a lendkerékfék-kart RUN
kapcsoló OFF (KI) állásban van.
állásba.
A gázkart állítsa FAST (GYORS)
állásba. A motorleállító kapcsolót
tegye ON állásba.
Kifogyott az üzemanyag.

Porlasztó módosításai nagy magasságban történő
működtetéshez

Vigye a motort hivatalos Honda
márkaszervizbe vagy a műhelykönyv
alapján cserélje vagy javítsa meg
a hibás alkatrészeket.

A motorban nincs erő

RUGÓERŐS INDÍTÁS

Hossz x Szélesség x
Magasság
Száraz tömeg
Motortípus
Lökettérfogat [furat x löket]

Levegőszűrő eltömődött.

Tisztítsa vagy cserélje a légszűrőt
(oldal 9).

Rossz üzemanyag; a motort a
benzin kezelése nélkül tárolták,
vagy rossz a benzin.

Töltse fel friss benzinnel.

Üzemanyagszűrő el van tömődve,
porlasztó hibás működése,
gyújtás hibás működése, szelep
beragadás, stb.

Vigye a motort hivatalos Honda
márkaszervizbe vagy a műhelykönyv
alapján cserélje vagy javítsa meg
a hibás alkatrészeket.

4 ütemű, felül szelepelt motor, egy henger
160 cm3 [64 x 50 mm]
0,50 l

Üzemanyagtartály térfogata

0,91 l

Üzemanyag-fogyasztás
Gyújtási rendszer

BEAVATKOZÁS

9,8 kg

Olaj térfogata

Hűtőrendszer

LEHETSÉGES OK

367 x 331 x 360 mm

PTO tengely forgása

1,1 l/óra 3000 ford./percnél
Kényszer léghűtés
Tranzisztoros mágnesgyújtás
Óramutató járásával ellentétes irányba

GCV160
TÍPUS
Hossz x Szélesség x
Magasság
Száraz tömeg
Motortípus

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Lökettérfogat [furat x löket]

Motorszám és típus elhelyezkedése

Olaj térfogata

Lásd az ábrát a köv. oldalon: 1.

Üzemanyagtartály térfogata

Az alábbi helyre írja be a motorszámot és típust. Alkatrész rendelések
illetve műszaki és garanciális természetű érdeklődések esetén lesz
erre az információra szüksége.
MODELL

SOROZATSZÁM

TÍPUS

GCV140,160,190

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

Üzemanyag-fogyasztás
Hűtőrendszer
Gyújtási rendszer
PTO tengely forgása

RUGÓERŐS
INDÍTÁS

ELEKTROMOS
INDÍTÁS

367 x 331 x 360 mm

367 x 354 x 360 mm

9,8 kg

11,6 kg

4 ütemű, felül szelepelt motor, egy henger
160 cm3 [64 x 50 mm]
0,50 l
0,91 l
1,1 l/óra 3000 ford./percnél
Kényszer léghűtés
Tranzisztoros mágnesgyújtás
Óramutató járásával ellentétes irányba

Töltő rendszer: BBC típusok

12 VDC, 0,15 A min. 2900 rpm ford/percnél

Lendkerékfék típusok

12 VDC, 0,20 A min. 2900 rpm ford/percnél

Vásárlás dátuma
MAGYAR
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GCV190
TÍPUS
Hossz x Szélesség x
Magasság
Száraz tömeg
Motortípus

RUGÓERŐS
INDÍTÁS
367 x 331 x 368 mm

ELEKTROMOS
INDÍTÁS
367 x 354 x 368 mm

12,3 kg

13,3 kg

[3]

FEHÉR
[6]

187 cm3 [69 x 50 mm]

Olaj térfogata

0,50 l

Üzemanyagtartály térfogata

0,91 l

Üzemanyag-fogyasztás

M
[1]

[4]

[7]

[2]

[5]

1,3 l/óra 3000 ford./percnél

Hűtőrendszer

Kényszer léghűtés
Tranzisztoros mágnesgyújtás

[1] GYÚJTÓGYERTYA

[5] INDÍTÁS KAPCSOLÓ

Óramutató járásával ellentétes irányba

[2] GYÚJTÓTEKERCS

[6] AKKUMULÁTOR (+)

Gyújtási rendszer
PTO tengely forgása
BC típusok

12 VDC, 0,15 A min. 2900 rpm ford/percnél

Lendkerékfék típusok

12 VDC, 0,20 A min. 2900 rpm ford/percnél

Gyorshivatkozási információ
Üzemanyag

FEKETE

4 ütemű, felül szelepelt motor, egy henger

Lökettérfogat [furat x löket]

Töltő rendszer:

ELEKTROMOS ÖNINDÍTÓ
(hidrodinamikus tengelykapcsoló esetén) A készülékgyártó szállítja.

Típus

Ólmozatlan, legalább 91-es kísérleti
oktánszámú benzin (oldal 8).
Motorolaj
Típus
SAE 10W-30, API SJ vagy későbbi,
általános használatra. Lásd oldal 8.
* Utántöltési mennyiség: 0,35 ~ 0,41 l
Porlasztó
Alapjárati
1 400 ± 150 percenkénti fordulat
fordulatszám
2 500 ± 150 rpm automata gázkar típus
Gyújtógyertya Típus
BPR6ES (NGK) Nagynyomású mosás
típusok
BPR5ES (NGK) Minden egyéb alkalmazás
Karbantartás Minden
Ellenőrizze a motorolajszintet
használat előtt Lásd oldal 9.
Ellenőrizze a levegőszűrőt. Lásd oldal 9.
Első 5 óra
Motorolaj csere. Lásd oldal 9.
Rákövetkezően Lásd a karbantartási ütemtervet oldal 8.
* A tényleges mennyiség a motorban maradt olajtól függően változó. Mindig ellenőrizze
a nívópálcával a tényleges szintet (lásd a köv. oldalt: 9)

Kapcsolási rajzok
RUGÓERŐS ÖNINDÍTÓ (minden típus)
FEKETE

MOTOR

KAPCSOLÓ
KONTAKTUS

RUN
(MŰKÖDÉS)

NYITVA

LEÁLLÍTÁS

ZÁRVA

[3] MOTORLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓ [7] TÖLTŐTEKERCS (ha van)
[4] INDÍTÓMOTOR

Finomhangolás
TÉTEL

ELŐÍRÁS

Gyújtógyertya hézag
Szelephézag
(hidegen)

0,7 ~ 0,8 mm

KARBANTARTÁS
Lásd oldal 9.

SZÍVÓ: 0,15 ± 0,04 mm
Keressen fel egy
KIPUFOGÓ: 0,20 ± 0,04 mm hivatalos Honda
márkakereskedést.

Egyéb műszaki
jellemzők

Egyéb beállításra nincs szükség.

VEVŐSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓ
Honda kiadványok
Ezek a kiadványok további információkat nyújtanak a motor
karbantartására és javítására vonatkozóan. A kiadványokat hivatalos
Honda márkakereskedők szervizeiben szerezheti be.
Javítási
kézikönyv

Ez a kézikönyv a teljes karbantartási és javítási eljárásokat
ismerteti. Szakképzett technikus általi használatra készült.

Alkatrész
katalógus

Ez a kézikönyv teljes, illusztrált alkatrész listát tartalmaz.
Beszerezhető a Honda márkakereskedőtől.

Nagykereskedő/márkakereskedő elérhetőségi információ
Látogassa meg honlapunkat: www.honda-engines-eu.com

[1]
[1]

[2]
[2]

Vevőszolgálati információ

[3]
[3]

ELEKTROMOS ÖNINDÍTÓ
(lendkerékfék esetén)
E
E

FEKETE

KI

[3]
[3]

A készülékgyártó
szállítja.OFF BAT

BE

OFF BAT
ST
ST

M
M

[4]
[4]

[1]
[1]

[2]
[2]

[7]
[7]

BE
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•
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[6]
[6]
KI

LEÁLLÍTÁS

E

Honda iroda
Amikor ír vagy telefonál, adja meg ezt az információt:

[5]
[5]

FEHÉR

A márkakereskedő szervizének személyzete képzett szakemberekből
áll. Bármely kérdésére választ kell tudniuk adni. Ha olyan problémával
találkozik, melyet megelégedésére márkakereskedője nem tud
megoldani, akkor a márkakereskedés vezetésével beszélje meg
a kérdést. A szervizvezető, az ügyvezető vagy a tulajdonos a segítségére
lehet. Majdnem minden probléma megoldható ilyen módon.

BE

•
•
•
MAGYAR

Berendezés gyártó neve és modell száma, amelyre a motort
szerelték
Motor modell, sorozatszám és típus (lásd a köv. oldalt: 11)
Márkakereskedő neve, aki eladta önnek a motort
A márkakereskedő neve, címe és a kapcsolattartó személy neve,
aki szervizeli a motorját
Vásárlás dátuma
Az ön neve, címe és telefonszáma
A probléma részletes leírása
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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↪
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• 각나라별 혼다가 정한 범용엔진 보증조건을
따른다.
• 엔진결함의 원인이 제조상 또는 제원상일
경우에 보증조건을 따른다.
• 보증수리는 혼다 디스트리뷰터가 없는
나라에서는 적용되지 않는다.
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보증수리방법
OEM 제품이 보증수리기간 내에 있다는
증명서인 품질 보증서와 영수증을 지참하고
혼다범용엔진 딜러 또는 OEM제품을 구매한
딜러에게 방문하면 됩니다. 만일 그 딜러가
판단하여 엔진 수리가 필요할 경우 보증수리가
진행될 것입니다.
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C Honda Motor Co., Ltd.
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