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[2]
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[5] [9]

[8]

[6]

[7][4]

[10]

1 Degvielas uzpildes atveres vāciņš
2 Startera rokturis
3 Degvielas tvertne
4 Dzinēja vadības zona*
5 Gaisa filtrs

6 Aizdedzes svece
7 Trokšņa slāpētājs
8 Motora starteris (ja aprīkots)
9 Eļļas uzpildes atveres vāciņš/mērstienis

10 Dzinēja sērijas numurs

(Pielietojamie tipi)

(Izskats var atšķirties galīgajā versijā)

SASTĀVDAĻU IZVIETOJUMS

*  Dzinēja vadības zona atšķiras atkarībā no dzinēja tipa. Skatiet atsevišķos attēlus lappusē 2 un 3 lai noteiktu sava dzinēja 
vadības tipu, lasot Ekspluatācijas sadaļu un citas šīs rokasgrāmatas sadaļas.
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Pirms darbības uzsākšanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Dzinējs izdala toksisku oglekļa dioksīdu. Nedarbiniet slēgtā telpā.

Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs un eksplozīvs. Pirms degvielas uzpildes izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist.

Jūs varat apdedzināties ar karstu trokšņa slāpētāju. Ja dzinējs ir bijis ieslēgts, neaiztieciet to.

 1, 2  3  4  
[3]

[2]
[1]

[3][2]

[1]

[3]

[1]

LV
1., 2. tips

[1]  Degvielas vārsts
[2]  Tālvadības gaisa vārsts/

droseļvārsts
[3]  Spararata bremze

LV
3. tips

[1]  Degvielas vārsts
[2]  Automātiska gaisa vārsta atgrieze
[3]  Spararata bremze, fiksētais 

droseļvārsts

LV
4. tips

[1]  Degvielas vārsts
[3]  Spararata bremze
Automātisks gaisa vārsts, fiksētais 
droseļvārsts

1, 2 3 4
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 5, 6  7  8, 9 

[2]

[1]

X

[2]

[3]

[1]

OFF

ON

[3]

[2]
[1]

LV
5., 6. tips

[1] Degvielas vārsts
[2] Tālvadības gaisa vārsts/
droseļvārsts, asmens bremžu sajūgs

LV
7. tips

[1] Degvielas vārsts 
[2] Manuālais gaisa vārsts 
[3] Manuālais droseļvārsts

LV
8., 9. tips

[1]  Degvielas vārsts 
[2]  Manuālais gaisa vārsts 
[3] Apturēšanas slēdzis 
Fiksētais (autom.) droseļvārsts

[1]
Degvielas vārsts

X X

IESLĒGTS

IZSLĒGTS
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IEVADS
Paldies, ka iegādājāties Honda dzinēju. Vēlamies jums palīdzēt gūt 
labākos rezultātus no jūsu jaunā dzinēja un droši to ekspluatēt. Šī 
rokasgrāmata satur informāciju par to, kā to paveikt; pirms dzinēja 
darbināšanas, lūdzu, rūpīgi to izlasiet. Ja rodas problēmas vai 
jautājumi par dzinēju, sazinieties ar pilnvaroto Honda servisa pārstāvi.

Visa šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija ir balstīta uz iespiešanas 
brīdī pieejamo visjaunāko informāciju. American Honda Motor Co., Inc. 
patur tiesības veikt izmaiņas jebkurā laika bez iepriekšēja paziņojuma 
un, neuzņemoties nekādas saistības. Nevienu šīs publikācijas daļu 
nedrīkst pavairot bez rakstiskas atļaujas.

Šī rokasgrāmata ir uzskatāma par dzinēja komplektācijas 
neatņemamu daļu un tai jābūt kopā ar dzinēju, ja dzinējs tiek pārdots.

Izskatiet instrukcijas, kas piegādātas kopā ar iekārtu, kuru darbina 
šis dzinējs, lai saņemtu visu papildu informāciju par dzinēja 
iedarbināšanu, apturēšanu, ekspluatāciju, regulēšanu un visas 
īpašās apkopes instrukcijas.

SATURS

DROŠĪBAS PAZIŅOJUMI
Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga. Rokasgrāmatā un uz 
dzinēja esam norādījuši svarīgus drošības paziņojumus. Lūdzu, 
rūpīgi izlasiet šos paziņojumus.

Drošības paziņojums jūs brīdina par iespējamām briesmām, kas 
var kaitēt jums vai citiem. Drošības paziņojumus ievada drošības 
brīdinājuma simbols B un viens no trim vārdiem – BĪSTAMI, 
BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU.

Šie signālvārdi nozīmē, ka:

Instrukciju neievērošanas gadījumā 
jums DRAUD NĀVES BRIESMAS vai 
jūs varat BĪSTAMI SAVAINOTIES.

Instrukciju neievērošanas gadījumā 
jūs VAR NOGALINĀT vai BĪSTAMI 
SAVAINOT.

Instrukciju neievērošanas gadījumā 
jūs VAR SAVAINOT.

Katrs paziņojums informēs par iespējamam briesmām un par to, 
kas jādara, lai no tam izvairītos vai lai samazinātu iespējamos 
savainojumus.

PAZIŅOJUMI BOJĀJUMU NOVĒRŠANAI
Jūs ieraudzīsiet arī citu svarīgu informāciju, kuru ievadīs vārds 
PAZIŅOJUMS.

Šis vārds nozīmē, ka:

Instrukciju neievērošanas gadījumā dzinējs vai cits 
īpašums var tikt bojāts.

Šo paziņojumu mērķis ir palīdzēt novērst dzinēja, īpašuma bojājumus 
vai apkārtējās vides kaitējumu.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
• Izprotiet dzinēja vadības ierīču darbību un iemācieties ātri apturēt 

dzinēju avārijas gadījumos. Pārliecinieties, ka operators pirms 
iekārtu ekspluatēšanas ir saņēmis atbilstošas instrukcijas.

• Neļaujiet bērniem rīkoties ar dzinēju. Neļaujiet bērniem un 
mājdzīvniekiem tuvoties ekspluatācijas zonai.

• Dzinēja izplūdes gāzes satur indīgo oglekļa monoksīdu. 
Nedarbiniet dzinēju, ja nav pienācīgas ventilācijas, un nekad 
nedarbiniet dzinēju telpās.

• Dzinējs un izplūdes gāzes ekspluatācijas gaitā kļūst ļoti karstas. 
Ekspluatācijas laikā dzinējam jāatrodas vismaz 1 metra attālumā 
no ēkām un citām iekārtām. Nenovietojiet tuvumā uzliesmojošus 
materiālus un nenovietojiet neko uz dzinēju, kad tas darbojas.

DROŠĪBAS ETIĶEŠU IZVIETOJUMS
Etiķete, kas parādīta 1. lappusē satur svarīgu drošības informāciju. 
Lūdzu, uzmanīgi to izlasiet. Skatīt 1. lpp.

Šī etiķete tiek uzskatīta par dzinēja neatņemamu daļu. Ja etiķete kļūst 
nesalasāma, sazinieties ar savu izplatītāju, lai to nomainītu.

PIRMSEKSPLUATĀCIJAS PĀRBAUDES 
VAI DZINĒJS IR GATAVS DARBAM?
Jūsu drošības dēļ un lai maksimāli pagarinātu aprīkojuma kalpošanas 
laiku, ir ļoti svarīgi pārbaudīt dzinēja stāvokli pirms tā iedarbināšanas. 
Pirms dzinēja iedarbināšanas noteikti novērsiet visas konstatētās 
problēmas vai lieciet tās izlabot servisa darbiniekam.

Nepareiza dzinēja kopšana vai problēmu neizlabošana pirms 
dzinēja iedarbināšanas var izraisīt nepareizu dzinēja darbību, kā 
rezultātā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Vienmēr pirms katras ekspluatācijas reizes veiciet 
pirmsekspluatācijas pārbaudi un novērsiet visas problēmas.

Pirms pirmsekspluatācijas pārbaudes sākšanas pārliecinieties, 
ka dzinējs ir novietots horizontāli un ka spararata bremzes svira, 
droseļvārsta svira vai dzinēja izslēgšanas slēdzis ir stāvoklī STOP 
vai IZSLĒGTS.

Pirms dzinēja darbināšanas vienmēr pārbaudiet turpmākos punktus:

1. Degvielas līmenis (skatīt 8. lpp.).
2. Eļļas līmenis (skatīt 9. lpp.).
3. Gaisa filtrs (skatīt 9. lpp.).
4. Vispārēja pārbaude: Pārbaudiet, vai nav sūces un vaļīgu vai 

bojātu daļu.
5. Pārbaudiet iekārtu, kas tiek darbināta ar šo dzinēju.

Izlasiet tās iekārtas instrukciju, kas tiek darbināta ar šo dzinēju, 
lai uzzinātu par visām profilakses procedūrām, kas jāizpilda pirms 
tiek iedarbināts dzinējs.

DROŠĪBAS PAZIŅOJUMI .....................................................................  5. lpp.
PIRMSEKSPLUATĀCIJAS PĀRBAUDES  ............................................  5. lpp.
EKSPLUATĀCIJA ..................................................................................  6. lpp.

DROŠAS EKSPLUATĀCIJAS PROFILAKSE .................................  6. lpp.
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA/APTURĒŠANA (VISI TIPI) ................  6. lpp.

DZINĒJA APKOPE ................................................................................  7. lpp.
APKOPES DROŠĪBA ......................................................................  7. lpp.
APKOPES GRAFIKS ......................................................................  8. lpp.
DEGVIELAS UZPILDĪŠANA ...........................................................  8. lpp.
MOTOREĻĻA ..................................................................................  8. lpp.
GAISA FILTRS ................................................................................  9. lpp.
AIZDEDZES SVECE .......................................................................  9. lpp.
SPARARATA BREMŽU PĀRBAUDE (ja aprīkots) ..........................  9. lpp.
DZIRKSTEĻU SLĀPĒTĀJS (ja aprīkots) ......................................  10. lpp.

DZINĒJA UZGLABĀŠANA ..................................................................  10. lpp.
TRANSPORTĒŠANA ..........................................................................  11. lpp.
NEGAIDĪTU PROBLĒMU RISINĀŠANA .............................................  11. lpp.
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA .................................................................  11. lpp.
PATĒRĒTĀJA INFORMĀCIJA .............................................................  12. lpp.
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EKSPLUATĀCIJA

DROŠAS EKSPLUATĀCIJAS PROFILAKSE
Pirms darbiniet dzinēju pirmo reizi, lūdzu, izlasiet nodaļu DROŠĪBAS 
PAZIŅOJUMI un nodaļu PIRMSEKSPLUATĀCIJAS PĀRBAUDES 
5. lpp.

Jūsu drošībai nekad nedarbiniet dzinēju tādās slēgtās telpās kā 
garāža. Jūsu dzinēja izplūdes gāzes satur indīgo oglekļa monoksīda 
gāzi, kas var ātri uzkrāties slēgtā telpā un izraisīt saslimšanu vai nāvi.

Izplūdes gāzes satur indīgo oglekļa monoksīda gāzi, kas noslēgtās 
telpās var uzkrāties bīstamā daudzumā. Oglekļa monoksīda 
ieelpošana var izraisīt bezsamaņu vai nāvi. 

Nekad nedarbiniet dzinēju noslēgtā vai daļēji noslēgtā telpā, kurā 
var atrasties cilvēki.

Izlasiet tās iekārtas instrukciju, kas tiek darbināta ar šo dzinēju, lai 
uzzinātu par visām profilakses procedūrām, kas jāizpilda dzinēja 
ieslēgšanas, izslēgšanas un ekspluatācijas laikā.

Nedarbiniet dzinēju, ja tas ir sašķiebts vairāk par 20°. 

LIETOŠANAS BIEŽUMS
Ja ierīce tiks izmantota reti vai neregulāri (retāk kā reizi 4 nedēļās), 
skatiet Degvielas sadaļu UZGLABĀŠANAS nodaļā (10. lpp.), lai 
gūtu papildu informāciju par degvielas novadēšanos.

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA/APTURĒŠANA (VISI TIPI)
Skatiet attēlus lappusē 2 un 3 lai noteiktu vadības tipu, kas 
izmantots jūsu ierīcē. Informāciju par dzinēja iedarbināšanu un 
apturēšanu atkarībā no tipa var aplūkot pēc vispārīgās informācijas, 
kas norādīta zemāk.

• Degvielas vārsts IESLĒGTS: Pirms dzinēja iedarbināšanas 
pagrieziet degvielas padeves vārstu [1] stāvoklī IESLĒGTS.

• Manuālais gaisa vārsts (ja aprīkots): Novietojiet gaisa vārsta sviru/
stieni [2] stāvoklī IESLĒGTS, kad tiek iedarbināts auksts dzinējs.

Pārvietojiet gaisa vārsta sviru/stieni stāvoklī IZSLĒGTS, tiklīdz 
dzinējs ir uzsilis un vienmērīgi darbojas bez gaisa vārsta palīdzības 
vai lai atkārtoti iedarbinātu dzinēju.

• Dzinēja ātrums: Lai nodrošinātu vislabāko dzinēja sniegumu, 
dzinēju ieteicams darbināt, iestatot droseļvārstu stāvoklī ĀTRI 
(vai vairāk).

• Startera rokturis: Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat 
pretestību, tad velciet ar rāvienu.

PIEZĪME

Neļaujiet startera rokturim sisties pret dzinēju. Viegli novietojiet to 
atpakaļ, lai pasargātu starteri no bojājumiem.

• Atkārtota iedarbināšana: Lai nodrošinātu vieglu atkārtotu 
iedarbināšanu un maksimālu Auto Choke System™ tipu 
sniegumu, ļaujiet aukstam dzinējam pēc iedarbināšanas darboties 
vismaz trīs minūtes pirms tas atkal tiek apturēts. Ja temperatūra 
ir zemāka par 21 °C, minimālais darbināšanas laiks būs ilgāks.

• Degvielas padeves vārsts IZSLĒGTS: Pēc dzinēja apturēšanas 
pagrieziet degvielas padeves vārstu [1] stāvoklī IZSLĒGTS.

Ja ierīce netiks izmantota 3 līdz 4 nedēļas, dzinēja karburatoru 
ieteicams darbināt līdz beidzas degviela. To varat izdarīt, atstājot 
degvielas padeves vārstu stāvoklī IZSLĒGTS, atkārtoti iedarbinot 
dzinēju un to darbinot līdz beidzas degviela.

1. tips:  Spararata bremze, tālvadības gaisa vārsts/
droseļvārsts

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pārvietojiet gaisa vārsta/droseļvārsta vadības sviru* [2], lai tā būtu 

stāvoklī IESLĒGTS.
2. Pārvietojiet spararata bremžu sviru* [3] tā, lai tā būtu stāvoklī 

DARBOJAS.
3. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 

velciet ar rāvienu.
4. Pārvietojiet gaisa vārsta/droseļvārsta vadības sviru* [2], lai tā būtu 

stāvoklī ĀTRI.
DZINĒJA APTURĒŠANA
1. Pārvietojiet gaisa vārsta/droseļvārsta vadības sviru* [2], lai tā būtu 

stāvoklī LĒNI.
2. Atlaidiet spararata bremžu sviru* [3], lai apturētu dzinēju.
2. tips:  Spararata bremze, tālvadības droseļvārsts, 

automātisks gaisa vārsts
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pārvietojiet tālvadības droseļvārsta sviru* [2] tā, lai tā būtu stāvoklī 

ĀTRI.
2. Pārvietojiet spararata bremžu sviru* [3] tā, lai tā būtu stāvoklī 

DARBOJAS.
3. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 

velciet ar rāvienu.
DZINĒJA APTURĒŠANA
1. Pārvietojiet tālvadības droseļvārsta sviru* [2] tā, lai tā būtu stāvoklī 

LĒNI.
2. Atlaidiet spararata bremžu sviru* [3], lai apturētu dzinēju.
3. tips:  Spararata bremze, fiksētais droseļvārsts, 

automātiska gaisa vārsta atgrieze
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pārvietojiet automātiskās atgriezes gaisa vārstu [2] stāvoklī 

IESLĒGTS. E pozīcijā.
2. Pārvietojiet spararata bremžu sviru* [3] tā, lai tā būtu stāvoklī 

DARBOJAS.
Gaisa vārsta svira sāk automātiski pārvietoties stāvoklī IZSLĒGTS, 
kad spararata bremzes svira ir pārvietota stāvoklī DARBOJAS.

3. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 
velciet ar rāvienu. Šim tipam droseļvārsts ir jau sākotnēji iestatīts.

DZINĒJA APTURĒŠANA
Atlaidiet spararata bremžu sviru* [3], lai apturētu dzinēju. 

4. tips:  Spararata bremze, automātisks gaisa vārsts, 
fiksētais droseļvārsts 

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pārvietojiet spararata bremžu sviru* [3] tā, lai tā būtu stāvoklī 

DARBOJAS.
2. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 

velciet ar rāvienu.
DZINĒJA APTURĒŠANA

Atlaidiet spararata bremžu sviru* [3], lai apturētu dzinēju.
5. tips:  Asmens bremžu sajūgs, tālvadības gaisa vārsts/

droseļvārsts
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pārvietojiet gaisa vārsta/droseļvārsta vadības sviru* [2], lai tā būtu 

stāvoklī GAISA VĀRSTS.
2. Pārliecinieties, ka asmens gremžu sajūga vadības svira* ir izslēgta.
3. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 

velciet ar rāvienu.
4. Pārvietojiet gaisa vārstu/droseļvārstu* [2] stāvoklī ĀTRI, kad 

dzinējs iesilst, un tad atvienojiet asmens vadības sviru*.

DZINĒJA APTURĒŠANA
1. Atvienojiet asmens bremžu sajūga vadības sviru*.
2. Pārvietojiet gaisa vārsta/droseļvārsta sviru* [2] stāvoklī LĒNI un 

tad stāvoklī STOP.

*  Informāciju par dzinēja vadības atrašanās vietu skatiet ierīces 
rokasgrāmatā.
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6. tips:  Asmens bremžu sajūgs, automātisks gaisa vārsts. 
tālvadības droseļvārsts

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pārvietojiet tālvadības droseļvārsta sviru* [2] tā, lai tā būtu stāvoklī 

ĀTRI.
2. Pārliecinieties, ka asmens gremžu sajūga vadības svira* ir izslēgta.
3. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 

velciet ar rāvienu.
4. Ļaujiet dzinējam uzsilt līdz ekspluatācijas temperatūrai un tad 

atvienojiet asmens vadības sviru*.

DZINĒJA APTURĒŠANA
1. Atvienojiet asmens bremžu sajūga vadības sviru*.
2. Pārvietojiet tālvadības droseļvārsta sviru* [2] stāvoklī LĒNI un tad 

stāvoklī STOP.

7. tips:  Manuālais gaisa vārsts, manuālais droseļvārsts
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pārvietojiet gaisa vārsta sviru [2] stāvoklī IESLĒGTS E pozīcija.
2. Pārvietojiet droseļvārsta vadības slēdzi [3] ĀTRI C stāvoklī.
3. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 

velciet ar rāvienu.
4. Pārvietojiet gaisa vārsta sviru [2] stāvoklī IZSLĒGTS, e kad 

dzinējs ir uzsilis.

DZINĒJA APTURĒŠANA
Pārvietojiet droseļvārsta vadības slēdzi [3] stāvoklī LĒNI D un 
tad stāvoklī STOP F pozīcija.

8. tips:  Manuālais gaisa vārsts, dzinēja apturēšanas 
slēdzis, fiksētais droseļvārsts

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pavelciet gaisa vārsta stieni [2] tā, lai tas atrodas stāvoklī 

IESLĒGTS.
2. Pagrieziet dzinēja apturēšanas slēdzi [3] stāvoklī IESLĒGTS.
3. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 

velciet ar rāvienu.
4. Pārvietojiet gaisa vārsta stieni stāvoklī IZSLĒGTS, kad dzinējs iesilst. 

Šim tipam dzinēja ātrums ir jau sākotnēji iestatīts.

DZINĒJA APTURĒŠANA
Pagrieziet dzinēja apturēšanas slēdzi [3] stāvoklī IZSLĒGTS. 

9. tips:  Manuālais gaisa vārsts, dzinēja apturēšanas 
slēdzis, automātisks droseļvārsts

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
1. Pavelciet gaisa vārsta stieni [2] tā, lai tas atrodas stāvoklī IESLĒGTS.
2. Pagrieziet dzinēja apturēšanas slēdzi [3] stāvoklī IESLĒGTS.
3. Nedaudz pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad 

velciet ar rāvienu.
4. Pārvietojiet gaisa vārsta sviru [2] stāvoklī IZSLĒGTS, kad dzinējs 

iesilst.
Automātiskā droseļvārsta funkcija darbojas tikai tad, kad dzinējs 
ir pilnībā uzsilis.

DZINĒJA APTURĒŠANA
1. Noņemiet slodzi no dzinēja, lai automātiskais droseļvārsts dzinēju 

atkal pārslēdz tukšgaitā.
2. Pagrieziet dzinēja apturēšanas slēdzi [3] stāvoklī IZSLĒGTS. 

* Informāciju par dzinēja vadības atrašanās vietu skatiet ierīces 
rokasgrāmatā.

DZINĒJA APKOPE
APKOPES NOZĪME
Labi veikta apkope ir ļoti svarīga, lai ekspluatācija būtu droša, ekonomiska 
un bez problēmām. Tas palīdz arī samazināt izmešu daudzumu.

Nepareiza kopšana vai problēmu neatrisināšana pirms dzinēja 
iedarbināšanas var izraisīt nepareizu dzinēja darbību, kā rezultātā 
iespējams gūt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.
Vienmēr ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos pārbaužu un apkopes 
ieteikumus un grafikus.

Lai palīdzētu pareizi kopt dzinēju, turpmākajās lappusēs ir iekļauts 
apkopes grafiks, ikdienas pārbaužu procedūru apraksts un vienkāršu 
apkopes procedūru apraksti, kuras veic ar rokas instrumentiem. 
Sarežģītākus servisa uzdevumus un tādas procedūras, kuru izpildei 
nepieciešami īpaši instrumenti, labāk ir uzticēt profesionāļiem, un 
parasti tos veic Honda tehniķi vai citi kvalificēti mehāniķi.

Apkopes grafiku izmanto normālos ekspluatācijas apstākļos. Ja 
dzinējs tiek darbināts sarežģītos apstākļos, piemēram, ilgstoša liela 
slodze vai augstas temperatūras apstākļos, neparasti putekļainā 
vidē, konsultējieties ar servisa darbinieku, lai saņemtu ieteikumus, 
kas atbilst jūsu individuālajām vajadzībām un dzinēja izmantojumam.

Atcerieties, ka pilnvarots Honda servisa darbinieks dzinēju pārzina 
labāk un ir pilnībā apgādāts ar tā apkopei un remontam nepieciešamo 
aprīkojumu.

Lai nodrošinātu vislabāko kvalitāti un uzticamību, remontam un 
mainīšanai izmantojiet tikai jaunas oriģinālas Honda daļas vai to 
analogus.

APKOPES DROŠĪBA
Tālāk ir sniegti svarīgākie norādījumi par drošības profilaksi. Tomēr 
nevaram brīdināt par visām iespējamām briesmām, kas var rasties, 
veicot apkopi. Tikai jūs pats varat izlemt, vai konkrēto uzdevumu 
izpildīt vai nepildīt.

Ja netiks ievērotas apkopes un profilakses norādījumi, tas jums var 
izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.

Vienmēr ievērojiet procedūras un piesardzības pasākumus, kas 
norādīti šajā īpašnieka rokasgrāmatā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI
• Pirms apkopes vai remonta pārliecinieties, ka dzinējs ir izslēgts. 

Tas novērsīs nopietnas potenciālas briesmas:

 – Saindēšanās ar dzinēja izplūdes gāzēs esošo oglekļa 
monoksīdu.
Pārliecinieties, ka ventilācija ir pienācīga, ikreiz, kad darbināt 
dzinēju.

 – Karstu daļu radīti apdegumi.
Pirms pieskaraties dzinējam ļaujiet tam un izplūdes sistēmai 
atdzist

 – Kustīgu daļu radītas traumas.
Nedarbiniet dzinēju, ja neesat instruēts to darīt.

• Pirms darba sākšanas izlasiet instrukcijas un pārliecinieties, ka 
jums ir nepieciešamie instrumenti un iemaņas.

• Lai samazinātu aizdegšanās vai eksplozijas iespēju, esiet 
uzmanīgi, rīkojoties ar benzīnu. Izmantojiet tikai nedegošu 
šķīdumu un benzīnu, lai tīrītu daļas. Turiet cigaretes, dzirksteles 
un atklātu liesmu tālāk no ar benzīnu saistītam daļām.
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APKOPES GRAFIKS
Veiciet pēc norādītā mēnešu/gadu vai ekspluatācijas stundu intervāla, 
kas sasniegts ātrāk.(1)

Regulārie 
apkopju periodi Punkts Lpp.

Pirms katras 
lietošanas reizes

Pārbaudiet: Motoreļļas līmeni 
Pārbaudiet: Gaisa filtru

9. lpp.
9. lpp.

Pirmajā 
mēnesī vai pēc 
5 stundām

Nomainiet: Motoreļļa 9. lpp.

Reizi 3 mēnešos 
vai 25 stundās

Iztīriet: Gaisa filtru(2) 9. lpp.

Reizi 6 mēnešos 
vai 50 stundās

Nomainiet: Motoreļļa(3)

Iztīriet: Gaisa filtru(2)

Pārbaudiet:  Spararata bremžu uzlika 
(ja aprīkots)

9. lpp.
9. lpp.
9. lpp.

Reizi gadā vai 
100 stundās

Augstāk minētos punktus, kas jāpārbauda 
reizi 6 mēnešos, plus: 
Pārbaudiet-noregulējiet: Aizdedzes svece 
Iztīriet: Dzirksteļu slāpētājs (ja aprīkots)(6)

Pārbaudiet:  Asmens bremžu sajūgs 
(ja aprīkots)

Pārbaudiet-noregulējiet:  Tukšgaitas 
apgriezieni 

Iztīriet: Degvielas tvertne un filtrs 
Pārbaudiet-noregulējiet: Vārstu atstarpe

9. lpp.
10. lpp.
(5) 

(4)

(4)
(4)

Reizi 2 gados vai 
200 stundās

Augstāk minētos punktus, kas jāpārbauda 
reizi gadā, plus: 
Nomainiet: Gaisa filtru 
Nomainiet: Aizdedzes svece

9. lpp.
9. lpp.

Reizi 2 gados Pārbaudiet:  Degvielas vads (nomainiet, 
ja nepieciešams)

(4)

(1)  Komerciālam pielietojumam reģistrēt ekspluatācijas stundu skaitu, lai 
noteiktu pareizos apkopes intervālus.

(2)  Apkopes veikt biežāk, ja tiek ekspluatēts putekļainās zonās.
(3)  Mainīt dzinēja eļļu ik pēc 25 motorstundām, ja ekspluatē ar lielu slodzi vai 

augstas temperatūras apstākļos.
(4)  Šo mezglu apkopi veic pilnvarots Honda servisa darbinieks, ja vien jums 

nav pienācīgu instrumentu un mehāniķa kvalifikācijas. Skatiet Honda 
darbnīcas rokasgrāmatu par servisa procedūrām.

(5)  Skatiet aprīkojuma rokasgrāmatu vai Honda dzinēja darbnīcas rokasgrāmatu.
(6)  Eiropā un citās valstīs, kur spēkā ir mašīnu direktīva 2006/42/EK, šī 

tīrīšana jāveic servisa darbiniekam.

Neievērojot apkopju grafiku, var rasties bojājumi, uz kuriem neattiecas 
garantija.

DEGVIELAS UZPILDĪŠANA
Šis dzinējs ir sertificēts darbam ar bezsvina benzīnu ar zinātnisko 
oktānskaitli 91 vai augstāku.

Iesakām degvielu uzpildīt pēc katras lietošanas reizes, lai tvertnē 
būtu minimāls gaisa daudzums.

Degvielu uzpildiet labi vēdinātā telpā, kad dzinējs ir apturēts. Ja 
dzinējs ir bijis ieslēgts, vispirms ļaujiet tam atdzist. Nekad neuzpildiet 
degvielu dzinējam, atrodoties ēkā, kur benzīna tvaiki var sasniegt 
liesmas vai dzirksteles.

Jūs varat izmantot parastu bezsvina benzīnu, kas satur ne vairāk kā 
10 % etanola (E10) vai 5 % metanola pēc tilpuma. Turklāt metanolam 
jāsatur līdzšķīdinātāji un korozijas inhibitori. Izmantojot degvielu, kuras 
etanola vai metanola saturs ir lielāks nekā norādīts iepriekš, var rasties 
problēmas ar iedarbināšanu un/vai darbību. Tā var arī sabojāt degvielas 
sistēmas metāla, gumijas un plastmasas daļas. Turklāt etanols ir 
higroskopisks, kas nozīmē to, ka tas piesaista un uztur ūdeni degvielas 
sistēmā.

Garantija neattiecas uz darbības problēmām, kas radušās, izmantojot 
degvielu, kura satur vairāk procentus etanola vai metanola nekā 
norādīts iepriekš.

Ja ierīce tiks izmantota reti vai neregulāri (retāk kā reizi 4 nedēļās), 
skatiet LIETOŠANAS BIEŽUMS sadaļu UZGLABĀŠANAS nodaļā 
(10. lpp.), lai gūtu papildu informāciju par degvielas novadēšanos.

Nekad neizmantojiet novadējušos vai piesārņotu benzīnu vai eļļas 
un benzīna maisījumu. Nepieļaujiet netīrumu vai ūdens iekļūšanu 
degvielas tvertnē.

Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs un eksplozīvs, un jūs, veicot degvielas 
uzpildīšanu, varat gūt apdegumus vai nopietnus ievainojumus.
• Apstādiniet motoru un turiet to prom no siltuma, dzirkstelēm un 

liesmas.
• Uzpildiet degvielu tikai ārpus telpām.
• Nekavējoties noslaukiet izlijušo degvielu.

Degvielas iepildīšana
Skatīt F1 4. lappusē.

1. Noņemiet degvielas tvertnes vāku.
2. Iepildiet degvielu līdz uzpildes atveres kaklā esošās sarkanās 

degvielas līmeņa atzīmes [1] apakšai. Neiepildiet par daudz. 
Noslaukiet izlijušo degvielu pirms iedarbināt dzinēju.

3. Novietojiet degvielas tvertnes vāku vietā un to nostipriniet.
Pirms dzinēja iedarbināšanas pavirzieties vismaz 10 pēdas 
(3 metrus) prom no degvielas uzpildes avota un vietas.

Degviela var sabojāt krāsojumu un atsevišķus plastmasas veidus. 
Esiet uzmanīgi un, uzpildot tvertni, nepārlejiet degvielu pāri malām. 
Uz bojājumiem, kuru cēlonis ir izlijusi degviela, neattiecas dzinēja 
garantijas nosacījumi.

Degvielas uzglabāšanas tvertne
Glabājiet benzīnu tīrā un noslēgtā plastmasas konteinerā, kas 
paredzēts degvielas uzglabāšanai. To nelietojot, aizveriet ventilācijas 
atveri (ja aprīkota) un uzglabājiet tvertni prom no tiešiem saules 
stariem. Ja nepieciešami vairāk nekā 3 mēneši, lai izmantotu 
tvertnē esošo degvielu, uzpildot tvertni, iesakām degvielai pievienot 
stabilizatoru. Ja sezonas beigās uzglabāšanas tvertnē ir palikusi 
degviela, ASV Vides aizsardzības aģentūra (EPA) iesaka benzīnu 
izlietot jūsu transportlīdzekļa degvielas tvertnē.

MOTOREĻĻA
Eļļa būtiski ietekmē iekārtas veiktspēju un kalpošanas laiku. 
Izmantojiet četrtaktu automobiļu mazgāšanas eļļu. Vienmēr nomainiet 
eļļu saskaņā ar apkopes grafiku.

Ieteicamā eļļa
Skatīt F2 4. lappusē.

Izmantojiet četrtaktu dzinēju motoreļļu, kas atbilst API servisa 
SJ vai jaunākas klasifikācijas prasībām vai pārsniedz tās. Vienmēr 
pārbaudiet, vai uz eļļas konteinera ir API servisa etiķete, lai 
pārliecinātos, ka uz tām ir burti SJ vai jaunāka versija.

Vispārējam lietojumam iesakām SAE 10W-30 eļļu. Diagrammā 
norādītās eļļas ar citu viskozitāti var izmantot, ja vidējā temperatūra 
jūsu teritorijā ir norādītā diapazona robežās.
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Eļļas līmeņa pārbaude
Skatīt F2, F3 4. lappusē.

1. Lai pārbaudītu eļļu, apturiet dzinēju un novietojiet to horizontāli.
2. Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāku/mērstieni [1] un noslaukiet 

to tīru.
3. Eļļas uzpildes atveres vāku/mērstieni ievietojiet eļļas uzpildes 

atveres kaklā, kā parādīts attēlā, bet neaizskrūvējiet, tad izvelciet, 
lai pārbaudītu eļļas līmeni.

4. Ja eļļas līmenis ir tuvu vai zem mērstieņa apakšējā līmeņa atzīmes 
[2], noņemiet eļļas uzpildes atveres vāku/mērstieni un iepildiet 
rekomendēto eļļu līdz augšējā līmeņa atzīmei [3]. Neiepildiet par 
daudz.

5. Ievietojiet vietā eļļas uzpildes atveres vāciņu/mērstieni.

Eļļas mainīšana
Skatīt F3 4. lappusē.

Izlaidiet motoreļļu, kamēr dzinējs ir silts. Silta eļļa izplūst ātri un pilnīgi.

1. Pārslēdziet degvielas vārstu stāvoklī IZSLĒGTS, lai samazinātu 
degvielas noplūdes iespēju.

2. Novietojiet līdzās dzinējam piemērotu tvertni, lai savāktu izlietoto eļļu.
3. Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāku/mērstieni [1] un izlaidiet eļļu 

tvertnē, piešķiebjot dzinēju uz eļļas uzpildes atveres [4] pusi.
Lūdzu, iznīciniet izmantoto motoreļļu apkārtējai videi draudzīgā 
veidā. Iesakām nogādāt izmantoto eļļu noslēdzamā konteinerā 
uz vietējo pārstrādes centru vai servisa staciju. Neizmetiet eļļu 
atkritumos un neizlejiet to zemē vai kanalizācijas sistēmā.

4. Novietojiet dzinēju horizontāli un piepildiet līdz mērstieņa augšējai 
atzīmei [3] ar ieteicamo eļļu.

Dzinēja darbināšana ar nepietiekamu eļļas līmeni var izraisīt 
dzinēja bojājumus.

5. Droši uzlieciet eļļas uzpildes atveres vāciņu/mērstieni.

GAISA FILTRS
Pareizi uzturēts gaisa filtrs palīdzēs novērst netīrumu iekļūšanu dzinējā. 
Netīrumi, kas iekļūst karburatorā, var tikt ievilkti nelielās ejās karburatora 
iekšienē un izraisīt priekšlaicīgu dzinēja nodilumu. Šīs nelielās ejas 
var tikt nosprostotas, radot iedarbināšanas vai darbības problēmas. Ja 
dzinējs tiek ekspluatēts ļoti putekļainā vidē, filtrs jātīra biežāk.

Iesakām izmantot Honda Genuine gaisa filtru, lai nodrošinātu, ka 
tas pieguļ un darbojas kā paredzēts. Izmantojot gaisa filtru, ko nav 
ražojusi Honda, netīrumi var izkļūt caur filtru, radot kaitējumu dzinēja 
vai degvielas sistēmai.

Darbinot dzinēju bez gaisa filtra vai ar bojātu gaisa filtru, netīrumi 
iekļūst dzinējā, izraisot strauju dzinēja izdilšanu. Uz šādiem 
bojājumiem neattiecas dzinēja garantijas nosacījumi.

Pārbaude
Skatīt F4 4. lappusē.

1. Nospiediet fiksatorus [1] gaisa filtra augšpusē un noņemiet vāku [2]. 
Pārbaudiet filtru [3], lai pārliecinātos, ka tas ir tīrs un labā stāvoklī.

2. Uzstādiet vietā filtru un filtra vāku.

Tīrīšana
Skatīt F4 4. lappusē.

1. Pasitiet vairākas reizes ar filtru pa cietu virsmu, lai izpurinātu 
netīrumus, vai izpūtiet ar saspiestu gaisu, nepārsniedzot 207 kPa, 
no filtra tīrās puses, kas pavērsta pret dzinēju. Nekad nemēģiniet 
netīrumus izbirstēt. Birstējot netīrumus, tie iespiežas dziļāk šķiedrās.

2. Ar mitru drāniņu izslaukiet netīrumus no gaisa filtra apvalka [4] un 
vāka. Esiet uzmanīgi, lai nepieļautu netīrumu iekļūšanu gaisa 
vadā [5], kas ved uz karburatoru.

AIZDEDZES SVECE
Skatīt F5 4. lappusē. 

Ieteicamās aizdedzes sveces:
NGK – BPR6ES Lietojot augstspiediena mazgātāju 
NGK – BPR5ES Lietojot citas ierīces

Ieteicamajām aizdedzes svecēm ir pareizais temperatūru diapazons, 
kas paredzēts normālai dzinēja darba temperatūrai.

Nepareizas aizdedzes sveces var izraisīt dzinēja bojājumus. 

Lai nodrošinātu labu sniegumu, aizdedzes svecei jābūt pareizai 
atstarpei un brīvai no nosēdumiem.

1. Noņemiet uzgali no aizdedzes sveces un notīriet visus netīrumus 
no sveces zonas.

2. Izmantojiet pareiza izmēra sveču atslēgu [1], lai izskrūvētu sveci.
3. Pārbaudiet aizdedzes sveci. Nomainiet, ja tā ir bojāta, vai ja blīves 

paplāksne [2] ir sliktā stāvoklī, vai ja ir nodilis elektrods.
4. Izmēriet elektrodu atstarpi ar piemērotu šablonu. Pareizā atstarpe 

ir 0,70 – 0,80 mm. Ja ir nepieciešams veikt regulēšanu, uzmanīgi 
palokiet sānu elektrodu.

5. Lai vītnes sakristu viena ar otru, aizdedzes sveci uzmanīgi 
ieskrūvējiet ar roku.

6. Kad aizdedzes svece ir ieskrūvēta, pievelciet to ciešāk ar sveču 
atslēgu, lai saspiestu paplāksni.
Uzstādot jaunu sveci, pievelciet to vēl par 1/2 apgriezienu, kad 
svece ir ieskrūvēta, lai piespiestu paplāksni.

Atkārtoti uzstādot oriģinālo sveci, pievelciet to vēl par 1/8-1/4 
apgrieziena, kad svece ieskrūvēta, lai piespiestu paplāksni.

Pienācīgi pievelciet aizdedzes sveci. Vaļīga aizdedzes svece 
stipri sakarst un var sabojāt dzinēju. Pārmērīgi pievelkot sveci, 
var sabojāt vītni cilindra galvā.

7. Pievienojiet aizdedzes svecei sveces uzgali.

SPARARATA BREMŽU PĀRBAUDE (ja aprīkots)

Skatīt F6, F7 4. lappusē.

1. Noskrūvējiet trīs atloka uzgriežņus [1] no atsperes startera [2] un 
noņemiet atsperes starteri no dzinēja.

2. Noņemiet degvielas tvertni [3] no dzinēja, neatvienojot degvielas 
padeves cauruli [4]. Ja degvielas tvertnē ir degviela, turiet tvertni 
horizontāli, noņemiet to un novietojiet aiz dzinēja horizontāla 
stāvoklī.

3. Pārbaudiet bremžu uzliku [5] biezumu. Ja tas ir mazāks par 3 mm, 
nogādājiet dzinēju pie pilnvarota Honda servisa darbinieka.

4. Uzstādiet vietā degvielas tvertni un atsperes starteri un cieši 
pievelciet uzgriežņus.
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DZIRKSTEĻU SLĀPĒTĀJS (ja aprīkots)
Skatīt F8 4. lappusē.

Eiropā un citās valstīs, kur spēkā ir mašīnu direktīva 2006/42/EK, šī 
tīrīšana jāveic servisa darbiniekam.

Lai uzturētu paredzēto funkcionalitāti, dzirksteļu slāpētājam apkope 
jāveic ik pēc 100 motorstundām.

Ja dzinējs ir darbināts, trokšņa slāpētājs būs karsts. Ļaujiet tam 
atdzist, pirms veikt dzirksteļu slāpētāja apkopi.

Noņemšana
1. Izskrūvējiet trīs 6 mm skrūves [1] no trokšņu slāpētāja aizsarga [2] 

un noņemiet trokšņu slāpētāja aizsargu.
2. Izskrūvējiet īpašo skrūvi [3] no dzirksteļu slāpētāja [4] un noņemiet 

dzirksteļu slāpētāju no trokšņu slāpētāja [5].

Tīrīšana un pārbaude
1. Izmantojiet birsti, lai notīrītu oglekļa nosēdumus no dzirksteļu 

slāpētāja ekrāna. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu ekrānu. Nomainiet 
dzirksteļu slāpētāju, ja tam ir plaisas vai caurumi.

2. Dzirksteļu slāpētāju uzstādiet izjaukšanai pretējā secībā.

DZINĒJA UZGLABĀŠANA
Pareizi veikta sagatavošana uzglabāšanai ir ļoti svarīga dzinēja 
uzturēšanai labā darbspējas un vizuālā stāvoklī. Tālāk aprakstītas 
darbības palīdzēs novērst rūsēšanu un korozijas ietekmi uz dzinēja 
funkcionalitāti un izskatu, kā arī atvieglos dzinēja iedarbināšanu, kad 
to atkal izmantosiet.

Tīrīšana
Ja dzinējs ir darbināts, pirms tīrīšanas sākšanas ļaujiet tam vismaz 
pusstundu atdzist. Notīriet visas ārējās virsmas, pielabojiet visas 
bojātā krāsojuma vietas un pārklājiet ar plānu eļļas kartiņu pārējās 
virsmas, kas varētu rūsēt.

Ja izmantojat dārza šļūteni vai augstspiediena mazgāšanas iekārtu, 
ūdens var iekļūt gaisa filtra vai trokšņu slāpētāja atverēs. Ūdens, iekļūstot 
gaisa filtrā, samērcēs gaisa filtru, un cauri gaisa filtram vai trokšņu 
slāpētajam izkļuvušais ūdens var iekļūt cilindrā un izraisīt bojājumus.

Degviela

Atkarībā no reģiona, kurā ekspluatējat aprīkojumu, degvielas formula 
var ātri novadēties un oksidēties. Degviela var novadēties vai 
oksidēties pat 30 dienu laikā un var radīt bojājumus karburatoram 
un/vai degvielas sistēmai. Leteikumus par vietējām uzglabāšanas 
iespējām jautājiet servisa darbiniekam.

Laiks, uz kuru benzīnu var atstāt degvielas tvertnē un karburatorā, 
neradot funkcionālas problēmas, ir dažāds atkarībā no tādiem 
faktoriem, kā benzīna maisījums, uzglabāšanas temperatūra un arī no 
tā, vai degvielas tvertne ir piepildīta pilnībā vai daļēji. Daļēji piepildītā 
tvertnē esošais gaiss veicina degvielas novadēšanos. Arī ļoti silta 
uzglabāšanas vides temperatūra paātrina degvielas novadēšanos. 
Ja tvertnē iepildītais benzīns nav bijis svaigs, degvielas problēmas 
var parādīties mēneša laika vai pat agrāk.

Benzīns uzglabāšanas laikā oksidējas un novadējas. Novadējies 
benzīns var pasliktināt iedarbināšanu un radīt sveķu nosēdumus, kas 
var nosprostot nelielās ejas degvielas sistēmā. Ja benzīns dzinējā 
novadējas uzglabāšanas laikā, var gadīties, ka ir nepieciešams 
karburatoru un citas degvielas sistēmas sastāvdaļas nodot servisā 
vai nomainīt.

Ja jums ir tvertne benzīna uzglabāšanai, noteikti pārliecinieties, ka 
tajā ir tikai svaigs benzīns. Ja nepieciešami vairāk nekā 3 mēneši, 
lai izmantotu uzglabāšanas tvertnē esošo degvielu, uzpildot tvertni, 
iesakām degvielai pievienot stabilizatoru.

Uz degvielas sistēmas bojājumiem vai dzinēja snieguma problēmām, 
kuru cēlonis ir nevīžīga sagatavošana uzglabāšanai, neattiecas 
dzinēja garantijas nosacījumi.

Īstermiņa uzglabāšana (30 – 90 dienas)
Ja jūsu iekārta netiks lietota no 30 līdz 90 dienām, mēs iesakām veikt 
turpmākās darbības, lai izvairītos no ar degvielu saistītām problēmām:

1. Pievienojiet degvielas stabilizatoru saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Ja benzīnam jāpievieno benzīna stabilizētājs, piepildiet degvielas 
tvertni ar svaigu benzīnu. Ja tvertne ir piepildīta tikai daļēji, 
tvertnē esošais gaiss uzglabāšanas periodā veicinās degvielas 
novadēšanos.

Piezīme:
 – Visiem stabilizatoriem ir derīguma termiņš, un to darbība 

laika gaitā pasliktināsies.
 – Degvielas stabilizatori neatjaunos novadējušos degvielu.

2. Pēc tam, kad ir pievienots benzīna stabilizētājs, padarbiniet 
dzinēju ārpus telpām apmēram 10 minūtes, lai būtu drošs, ka 
apstrādātais benzīns karburatorā ir nomainījis neapstrādāto.

3. Pagrieziet degvielas padeves vārstu stāvoklī IZSLĒGTS.
4. Turpiniet darbināt dzinēju līdz tas apstājas no degvielas trūkuma 

karburatora degvielas bļodā. Darbības laikam būtu jābūt īsākam 
par 3 minūtēm.

Ilgtermiņa vai sezonāla uzglabāšana (ilgāk par 90 dienām)
Iedarbināt dzinēju un ļaujiet tam darboties pietiekami ilgi, lai iztukšotu 
visu benzīnu no visas degvielas sistēmas (tai skaitā degvielas tvertnes). 
Neļaujiet benzīnam bez darbības palikt dzinējā ilgāk par 90 dienām.

Motoreļļa
1. Nomainiet motoreļļu (skatīt 9. lpp.).
2. Izņemiet aizdedzes sveci (skatīt 9. lpp.).
3. Ielejiet 5 – 10 cm3 tīras motoreļļas cilindrā.
4. Pavelciet startera auklu vairākas reizes, lai eļļa tiktu izkliedēta.
5. Ieskrūvējiet vietā aizdedzes sveci.

Uzglabāšanas profilakse
Ja dzinējs tiks uzglabāts ar benzīnu degvielas tvertnē, ir svarīgi 
samazināt degvielas izgarojumu aizdegšanās briesmas. Izvēlieties 
labi vēdināmu uzglabāšanas zonu, kas neatrodas tādu iekārtu 
tuvumā, kas strādā ar liesmu, piemēram, kurtuvēm, ūdens sildītājiem 
vai drēbju žāvētājiem. Izvairieties arī no zonām, kur darbojas 
dzirksteļojoši elektromotori vai tiek darbināti elektroinstrumenti.

Ja iespējams, neuzglabājiet telpās ar augstu mitruma līmeni, jo tas 
veicina rūsēšanu un koroziju.

Ja degvielas tvertnē atrodas benzīns, atstājiet degvielas padeves 
vārstu stāvoklī IZSLĒGTS.

Dzinēju uzglabāšanai novietojiet horizontālā stāvoklī. Sašķiebjot var 
notikt degvielas vai eļļas noplūde.

Kad dzinējs un izplūdes sistēma ir atdzisuši, pārklājiet tos, lai 
pasargātu no putekļiem. Karsts dzinējs un izplūdes sistēma var 
aizdedzināt vai izkausēt dažus materiālus. Neizmantojiet par putekļu 
pārsegiem plastmasas loksnes. Neporains pārsegs aizturēs mitrumu 
ap dzinēju, šādi izraisot rūsēšanu un koroziju.

Izņemšana no uzglabāšanas
Pārbaudiet dzinēju, kā aprakstīts PIRMSEKSPLUATĀCIJAS 
PĀRBAUDES šīs rokasgrāmatas nodaļā (skatīt 5. lpp.).

Ja, sagatavojot dzinēju uzglabāšanai, degviela tika izlieta, iepildiet 
tvertnē svaigu benzīnu. Ja jums ir tvertne benzīna uzglabāšanai, noteikti 
pārliecinieties, ka tajā ir tikai svaigs benzīns. Uzglabāšanas periodā 
benzīns oksidējas un novadējas, izraisot apgrūtinātu iedarbināšanu.
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Ja, sagatavojot dzinēju uzglabāšanai, cilindros tika iepildīta eļļa, dzinējs 
pēc iedarbināšanas īsu brīdi var dūmot. Tā ir normāla parādība.

TRANSPORTĒŠANA
Lai transportētu dzinēju, novietojiet to horizontāla stāvoklī, lai 
samazināt degvielas izlīšanas iespēju. Pagrieziet degvielas padeves 
vārstu stāvoklī IZSLĒGTS.

Izlasiet tās iekārtas instrukciju, kas tiek darbināta ar šo dzinēju, lai uzzinātu 
par visām profilakses procedūrām, kas jāizpilda transportēšanas laikā.

NEGAIDĪTU PROBLĒMU RISINĀŠANA
Neizdodas iedarbināt dzinēju

IESPĒJAMAIS CĒLONIS DARBĪBAS
IZSLĒGTS degvielas padeves 
vārsts.

Pārvietojiet degvielas padeves vārstu 
stāvoklī IESLĒGTS.

Gaisa vārsts ir IZSLĒGTS. Pārvietojiet gaisa vārsta/droseļvārsta 
sviru, gaisa vārsta stieni vai gaisa vārsta 
sviru stāvoklī IESLĒGTS, ja vien dzinējs 
nav silts.

Aizdedzes slēdzis vai dzinēja 
apturēšanas slēdzis ir 
IZSLĒGTS.

Pārvietojiet spararata bremžu sviru 
stāvoklī DARBOJAS.
Novietojiet droseļvārsta sviru stāvoklī 
ĀTRI. IESLĒDZIET dzinēja apturēšanas 
slēdzi.

Beigusies degviela Uzpildiet degvielu.
Sabojājusies degviela; dzinējs 
uzglabāts bez benzīna 
apstrādes vai uzpildīts ar 
sabojājušos benzīnu.

Uzpildiet, izmantojot svaigu benzīnu.

Aizdedzes svece ir bojāta, 
aizsērējusi vai ar nepareizu 
atstarpi.

Noregulējiet vai nomainiet aizdedzes 
sveci (9. lpp.).

Aizdedzes svece ir izmirkusi 
degvielā (noplūdis dzinējs).

Nožāvējiet un ieskrūvējiet atpakaļ 
aizdedzes sveci. Iedarbiniet dzinēju, 
gaisa vārsta/droseļvārsta svirai 
atrodoties stāvoklī ĀTRI.
Gaisa vārsts atrodas stāvoklī IZSLĒGTS.

Degvielas filtrs nosprostots, 
karburators nedarbojas, 
aizdedze nedarbojas, vārsti ir 
iestrēguši utt.

Lai nomainītu vai remontētu bojātas 
sastāvdaļas, aiznesiet dzinēju servisa 
darbiniekam vai aplūkojiet darbnīcas 
rokasgrāmatu.

Dzinējam trūkst jaudas
IESPĒJAMAIS CĒLONIS DARBĪBAS
Gaisa filtrs nosprostots. Iztīriet vai nomainiet gaisa filtru 

(9. lpp.).
Sabojājusies degviela; dzinējs 
uzglabāts bez benzīna 
apstrādes vai uzpildīts ar 
sabojājušos benzīnu.

Uzpildiet, izmantojot svaigu benzīnu.

Degvielas filtrs nosprostots, 
karburators nedarbojas, aizdedze 
nedarbojas, vārsti ir iestrēguši utt.

Lai nomainītu vai remontētu bojātas 
sastāvdaļas, aiznesiet dzinēju servisa 
darbiniekam vai aplūkojiet darbnīcas 
rokasgrāmatu.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Sērijas numura un tipa izvietojums
Skatīt attēlu 1. lappusē.

Zemāk norādītajā vietā ierakstiet dzinēja sērijas numuru un tipu. 
Šī informācija jums būs nepieciešama, pasūtot daļas un gatavojot 
tehniskos vai garantijas pieprasījumus.

MODELIS SĒRIJAS NUMURS TIPS
GCV140,160,190 __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __
Iegādes datums

Karburatora modifikācijas darbam liela augstuma apstākļos
Lielā augstumā standarta karburatora sagatavotais degvielas un 
gaisa maisījums būs pārāk trekns. Sniegums samazināsies, bet 
degvielas patēriņš palielināsies. Ļoti trekns degmaisījums bojā 
aizdedzes sveces un var apgrūtināt dzinēja iedarbināšanu. Ilgstoši 
ekspluatējot dzinēju augstumā, kas neatbilst tam, kuram dzinējs ir 
sertificēts, var palielināt izmešu daudzumu.

Lielā augstumā sniegumu var uzlabot, veicot karburatoram specifiskas 
izmaiņas. Ja dzinējs vienmēr tiks darbināts augstumā, kas ir lielāks, nekā 
1500 m virs jūras līmeņa, palūdziet servisa darbinieku veikt karburatorā 
nepieciešamās izmaiņas. Ja dzinējs tiek darbināts lielā augstumā un 
karburatoram ir veiktas darbam augstumā paredzētās modifikācijas, 
dzinējs kalpošanas laika atbildīs emisijas standartu prasībām.

Taču pat ar pārveidotu karburatoru dzinēja jauda samazināsies par 
aptuveni 3,5 % uz katriem nākamajiem 300 metriem augstuma. 
Augstuma ietekme uz dzinēja jaudu būs lielāka par norādīto, ja 
karburatoram netiks veiktas nekādas izmaiņas.

Ja karburators ir pārveidots darbam augstuma apstākļos, degvielas 
un gaisa maisījums būs par liesu darbam zemākā augstumā. Dzinēja 
ekspluatēšana augstumā, kas ir mazāks par 1500 m ar darbam 
augstumā modificētu karburatoru, var izraisīt dzinēja pārkaršanu un 
izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus. Lai izmantotu dzinēju nelielos 
augstumos, palūdziet servisa darbinieku iestatīt karburatoram 
sākotnējās rūpnīcas specifikācijas.

Specifikācijas

GCV140

TIPS ATSPERES STARTERIS
Garums x platums x augstums 367 x 331 x 360 mm
Svars bez šķidrumiem 9,8 kg
Dzinēja tips Četrtaktu, ar augšējo ekscentru, viens 

cilindrs
Dzinēja tilpums  
[atvērums x gājiens]

160 cm3 [64 x 50 mm]

Eļļas tilpums 0,50 L
Degvielas tvertnes tilpums 0,91 L
Degvielas patēriņš 1,1 L/h pie 3000 apgr/min
Dzesēšanas sistēma Piespiedgaisa
Aizdedzes sistēma Tranzistora magneto
Jūgvārpstas rotācija Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam

GCV160

TIPS ATSPERES 
STARTERIS

ELEKTRISKAIS 
STARTERIS

Garums x platums x augstums 367 x 331 x 360 mm 367 x 354 x 360 mm
Svars bez šķidrumiem 9,8 kg 11,6 kg
Dzinēja tips Četrtaktu, ar augšējo ekscentru, viens 

cilindrs
Dzinēja tilpums  
[atvērums x gājiens]

160 cm3 [64 x 50 mm]

Eļļas tilpums 0,50 L
Degvielas tvertnes tilpums 0,91 L
Degvielas patēriņš 1,1 L/h pie 3000 apgr./min
Dzesēšanas sistēma Piespiedgaisa
Aizdedzes sistēma Tranzistora magneto
Jūgvārpstas rotācija Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam
Uzlādes sistēma: BBC tipi 12 VDC, 0,15 A min. pie 2900 apgr./min

Spararata bremžu tipi 12 VDC, 0,20 A min. pie 2900 apgr./min
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Nodrošina ierīces ražotājs.

MELNS

BALTS

GCV190

TIPS ATSPERES 
STARTERIS

ELEKTRISKAIS 
STARTERIS

Garums x platums x augstums 367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm
Svars bez šķidrumiem 12,3 kg 13,3 kg
Dzinēja tips Četrtaktu, ar augšējo ekscentru, viens 

cilindrs
Dzinēja tilpums  
[atvērums x gājiens]

187 cm3 [69 x 50 mm]

Eļļas tilpums 0,50 L
Degvielas tvertnes tilpums 0,91 L
Degvielas patēriņš 1,3 L/h pie 3000 apgr/min
Dzesēšanas sistēma Piespiedgaisa
Aizdedzes sistēma Tranzistora magneto
Jūgvārpstas rotācija Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam
Uzlādes sistēma: BC tipi 12 VDC, 0,15 A min. pie 2900 apgr./min

Spararata bremžu tipi 12 VDC, 0,20 A min. pie 2900 apgr./min

Ātro uzziņu informācija

Degviela Tips Bezsvina benzīns ar zinātnisko oktānskaitli 
91 vai lielāku (8. lpp.).

Motoreļļa Tips SAE 10W-30, API SJ vai jaunāka, vispārīgai 
lietošanai. Skatīt 8. lpp.
* Uzpildes daudzums 0,35 – 0,41 L

Karburators Tukšgaitas 
ātrums

1400 ± 150 apgr./min
2500 ± 150 apgr./min Automātiskā 
droseļvārsta tips

Aizdedzes 
svece

Tips BPR6ES (NGK) Lietojot augstspiediena 
mazgātāju
BPR5ES (NGK) Lietojot citas ierīces

Apkope Pirms katras 
lietošanas 
reizes

Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni. Skatīt 9. lpp.
Pārbaudiet gaisa filtru. Skatīt 9. lpp.

Pirmās 
5 stundas

Nomainiet motoreļļu Skatīt 9. lpp.

Turpmāk Levērojiet apkopes grafiku 8. lpp.

*  Īstais daudzums atšķirsies atkarībā no dzinējā atlikušās eļļas. Vienmēr izmantojiet 
mērstieni, lai noteiktu atlikušās eļļas līmeni (skatīt 9. lpp.)

Vadojuma shēmas
ATSPERES STARTERIS (visi tipi)

OFF BAT

ST

M

E

[2] ]3[]1[

[3]

[1] [2] [7]

[6]

[5][4]

MELNS DZINĒJS SLĒDŽA 
KONTAKTS

DARBOJAS ATVĒRTS

STOP AIZVĒRTS

ELEKTRISKAIS STARTERIS (ar spararata bremzes)

OFF BAT

ST

M

E

[2] ]3[]1[

[3]

[1] [2] [7]

[6]

[5][4]

MELNS IZSLĒGTS IE-
SLĒGTS

BALTS

Nodrošina 
ierīces ražotājs.

ELEKTRISKAIS STARTERIS
(ar asmens bremžu sajūgu)

[1] AIZDEDZES SVECE [5] STARTERA SLĒDZIS

[2] AIZDEDZES SPOLE [6] AKUMULATORS (+)

[3] DZINĒJA APTURĒŠANAS 
SLĒDZIS

[7] UZLĀDES SPOLE (ja aprīkota)

[4] STARTERA MOTORS

Regulēšanas specifikācijas

PUNKTS SPECIFIKĀCIJAS APKOPE

Aizdedzes sveču 
kontaktu atstarpe

0,7 – 0,8 mm Skatīt 9. lpp.

Vārstu atstarpe 
(auksts)

IEPL.: 0,15 ± 0,04 mm
IZPL.: 0,20 ± 0,04 mm

Vērsieties pie pilnvarotā 
Honda darbinieka

Citas specifikācijas Cita regulēšana nav nepieciešama.

PATĒRĒTĀJA INFORMĀCIJA

Honda publikācijas
Šīs publikācijas sniegs papildu informāciju par dzinēja apkopi un remontu. 
Jūs varat tās pasūtīt pie pilnvarota Honda dzinēju servisa izplatītāja.

Darbnīcas 
rokasgrāmata

Šī rokasgrāmata ietver pilnu apkopes un kapitālā remonta 
procedūru aprakstu. Tā ir paredzēta kvalificētiem tehniķiem.

Daļu katalogs Šī rokasgrāmata satur pilnīgu un ilustrētu daļu sarakstu. 
Pieejams pie Honda izplatītāja.

Izplatītāju/tirgotāju meklēšana
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.honda-engines-eu.com

Informācija par klientu apkalpošanu
Apkalpojošā personāla darbinieki ir apmācīti profesionāļi. Viņiem 
vajadzētu spēt atbildēt uz visiem jūs interesējošajiem jautājumiem. 
Ja saskaraties ar problēmu, kuru apkalpojošais darbinieks nespēj 
pienācīgi atrisināt, lūdzam vērsties pie vadības. Jums palīdzēs 
pakalpojumu vadītājs, ģenerāldirektors vai īpašnieks. Gandrīz visas 
problēmas tiek atrisinātas šādā veidā.

Honda birojs
Ja nolemjat rakstīt vai zvanīt, lūdzu, norādiet šādu informāciju:

• Iekārtas ražotāja nosaukumu un modeļa numuru, uz kura 
uzstādīts dzinējs

• Dzinēja modeli, sērijas numuru un tipu (skatīt 11. lpp.)
• Preču izplatītāja nosaukumu, kas pārdeva jums dzinēju
• Preču izplatītāja nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, kas 

remontēja jūsu dzinēju
• Iegādes datums
• Jūsu vārdu, adresi un tālruņa numuru
• Detalizētu problēmas aprakstu

IZSLĒGTS E IESLĒGTS

APTURĒT

IESLĒGTS

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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