ПРИРАЧНИК ЗА СОПСТВЕНИК
(Оригинални упатства)

GCV140 • GCV160
GCV190

(Изгледот може да се разликува во зависност од крајната примена)

(Применливи видови)
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ЛОКАЦИЈА НА КОМПОНЕНТИ
1
2
3
4
5

Капак на отворот за полнење гориво
Дршка на стартер
Резервоар за гориво
Локација на контрола*
Филтер за воздух

6
7
8
9
10

Свеќичка
Издувен лонец
Стартер на мотор (доколку е опремен со него)
Капаче на полнач за масло/шипка за контрола на течност
Сериски број на моторот

* Контролната област на моторот се разликува во зависност од видот на моторот. Погледнете ги засебните слики на страниците 2
и 3 за да го утврдите видот на контрола на вашиот мотор кога ќе го читате делот за Работа и другите делови во прирачникот.
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Пред да зпочнете со работа, прво прочитајте го овој Прирачник за сопственик.

Моторот емитува токсичен јаглероден моноксид. Не вклучувајте го во затворен простор.

Бензинот е високо запалива и експлозивна супстанција. Исклучете го моторот и оставете го да се излади пред да го полните
со гориво.

Жешкиот издувен лонец може да ве изгори. Тргнете се настрана доколку моторот претходно бил во функција.
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[1] Вентил за гориво
[2] Далечински саух/лептирест
вентил
[3] Сопирачка на погонско тркало
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Вид 3

[1] Вентил за гориво
[2] Саух со автоматски поврат
[3] Сопирачка на погонско тркало,
фиксен лептирест вентил

[1]
MK
Вид 4

[1] Вентил за гориво
[3] Сопирачка на погонско тркало,
автоматски саух, фиксен лептирест
вентил
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[1] Вентил за гориво
MK
[2] Далечински саух/Лептирест
Вид 7
вентил, Рачка за сопирање на сечило
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Вентил за гориво

[1] Вентил за гориво
[2] Рачен саух
[3] Рачен лептирест вентил
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Вид 8,9
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[1] Вентил за гориво
[2] Рачен саух
[3] Фиксен (Автоматски) прекинувач
на лептирест вентил
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ВОВЕД

ПОРАКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШТЕТА

Ви благодариме што купивте мотор Хонда. Ние сакаме да ви
помогнеме да ги добиете најдобрите резултати од вашиот нов
мотор и да работите со него на безбеден начин. Овој прирачник
содржи информации како да го направите тоа; внимателнно
прочитајте го пред да започнете да го користите моторот. Доколку
настане проблем, или доколку имате какви било прашања во врска
со вашиот мотор, консултирајте се со овластен сервисер на Honda.
Сите информации во оваа публикација се засновни врз најновите
информации за производот достапни во моментот на неговото
печатење. American Honda Motor Co., Inc. го задржува правото да
направи промени во секое време, без претходно известување и
без никакви обврски. Ниту еден дел од оваа публикација не смее
да се репродуцира без писмена дозвола.
Овој прирачник треба да се смета како составен дел на моторот
и треба да остане со него доколку истиот повторно се продава.
Прегледајте ги упатствата обезбедени со опремата која функционира
со помош на овој мотор заради дополнителни информации во врска
со стартување на моторот, исклучување, работење, приспособување
или какви били други посебни упатства за одржување.
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Вие исто така ќе видите и други важни пораки пред кои стои
зборот ИЗВЕСТУВАЊЕ.
Овој збор значи:
Вашиот мотор или друг имот може да бидат
оштетени доколку не ги следите упатствата.
Целта на овие пораки е да помогнат да се спречи оштетување на
вашиот мотор, другиот имот или животната средина.

ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
•

•
•
•

Разберете го функционирањето на сите контроли и научете
како да го изгаснете моторот брзо и лесно во случај на итна
состојба. Обезбедете операторот да ги добие соодветните
упатства пред да започне да работи со опремата.
Не дозволувајте деца да работат со моторот. Чувајте ги децата
и милениците подалеку од областа на работа.
Системот за издувни гасови на вашиот мотор содржи отровен
јаглероден моноксид. Не користете го моторот без соодветна
вентилација и никогаш не користете го во затворен простор.
Моторот и издувниот систем стануваат многу жешки во текот
на работата. Држете го моторот понастрана од објекти и друга
опрема за време на работата најмалку 1 метар. Чувајте ги
понастрана запалливите материјали и не ставајте ништо на
моторот додека истиот е во функција.

ЛОКАЦИЈА НА ОЗНАКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Ознаката прикажана на страница 1 содржи важни безбедносни
информации. Внимателно прочитајте ја. Погледнете ја
страница 1.
Оваа ознака се смета за постојан дел на вашиот мотор. Ако
ознаката отпадне или стане нечитлива, стапете во контакт со
вашиот продавач за нејзина замена.

ПРОВЕРКИ ПРЕД РАБОТА
ДАЛИ ВАШИОТ МОТОР Е СПРЕМЕН ЗА РАБОТА?
Заради ваша безбедност и за да го продолжите работниот век
на вашата опрема, многу е важно да одвоите малку време пред
да почнете да го користите моторот за да ја проверите неговата
состојба. Секој проблем што ќе го откриете треба да го решите
или да го поправи вашиот овластен сервисер пред да започнете
да работите со моторот.

ПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Вашата безбедност и безбедноста на другите се многу важни.
Затоа, во овој прирачник и на самиот мотор приложивме важни
пораки за безбедност. Внимателно прочитајте ги овие пораки.
Пораките за безбедност ве предупредуваат за потенцијалните
опасности што можат да ве повредат вас или другите. На
секоја порака за безбедност ѝ претходи симбол за безбедносно
предупредување B и еден од трите зборови, ОПАСНОСТ,
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ или ВНИМАНИЕ.
Овие зборови значат:
Вие ЌЕ ЗАГИНЕТЕ или СЕРИОЗНО
ЌЕ БИДЕТЕ ПОВРЕДЕНИ доколку
не ги следите упатствата.
Вие МОЖЕ да ЗАГИНЕТЕ или
СЕРИОЗНО да бидете ПОВРЕДЕНИ
доколку не ги следите упатствата.
Вие МОЖЕ да бидете ПОВРЕДЕНИ
доколку не ги следите упатствата.
Секоја порака ви кажува каква е опасноста, што може да се
случи и што може да направите за да го избегнете тоа или да ја
намалите повредата.

Несоодветното одржување на овој мотор или неуспешното
решавање на проблемот пред работа може да предизвика
неправилно работење што може да доведе до сериозна повреда.
Секогаш спроведувајте проверка пред секоја операција со
моторот и решавајте го секој проблем.
Пред да започнете со вашите проверки пред работа, проверете
дали моторот е поставен на рамна површина и дали рачката
на сопирачката на погонското тркало, рачката на лептирестиот
вентил или прекинувачот на моторот се во позиција на СТОП или
ИСКЛУЧЕНО.
Секогаш проверувајте ги следните ставки пред да го стартувате
моторот:
1. Ниво на гориво (погледнете на страница 8).
2. Ниво на масло (погледнете на страница 9).
3. Филтер за воздух (погледнете на страница 9).
4. Општа проверка: проверете дали протекуваат течности
и дали има олабавени или оштетени делови.
5. Проверете ја опремата која работи со помош на овој мотор.
Проверете ги упатствата приложени со опремата која работи
со помош на овој мотор заради претпазливост и процедурите
што треба да се следат пред да се вклучи моторот.

МАКЕДОНСКИ
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РАБОТА
МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА БЕЗБЕДНО РАБОТЕЊЕ

Пред да започнете да го користите моторот за прв пат, прегледајте
ги ПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ и ПРОВЕРКИ ПРЕД РАБОТА на
страница 5.
Заради ваша безбедност, не вклучувајте го моторот во затворена
просторија, како на пример гаража. Емисиите што ги испушта
вашиот мотор содржат отровен гас јаглероден моноксид кој може
брзо да се насобере во затворена просторија и да предизвика
болест или смрт.

Емисиите содржат отровен гас јаглероден моноксид кој може
да се насобере до опасни нивоа во затворени простории.
Вдишувањето на јаглероден моноксид може да предизвика
несвестица или смрт.
Никогаш не користете го моторот во затворена или делумно
затворена просторија во која се присутни луѓе.
Прегледајте ги упатствата приложени со опремата која работи со
помош на овој мотор заради мерките на претпазливост што треба
да се почитуваат при стартување, исклучување или работење со
моторот.
Не ракувајте со моторот на падини со косина поголема од 20°.

ФРЕКВЕНЦИЈА НА УПОТРЕБА

Доколку вашата опрема планирате да ја користите ретко
или повремено (повеќе од 4 седмици од една до друга
употреба), погледнете го делот за Гориво во поглавје ЧУВАЊЕ
(страница 10) за дополнителни информации во врска со
расипување на горивото.

СТАРТУВАЊЕ/ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ (СИТЕ ВИДОВИ)
Погледнете ги сликите
идентификувате видот на
опрема. Информации за
и гаснење може да се
прикажани подолу.
•
•

•
•

на страниците 2 и 3 за да го
контрола што се користи кај вашата
видот на специфичното стартување
најдат после општите информации

Вентилот за гориво е ВКЛУЧЕН: Свртете го вентилот за гориво
[1] на позиција ВКЛУЧЕНО пред да го стартувате моторот.
Рачен саух (доколку има таква опрема): Ставете ја рачката на
саухот/лостот [2] во позиција САУХ кога стартувате ладен мотор.
Движете ја рачката на саухот/лостот кон позиција
ИСКЛУЧЕНО веднаш штом моторот целосно ќе се загрее
и започне да работи мирно без да го користи саухот, или пак
за рестартување на загреан мотор.
Брзина на моторот: За најдобар перформанс на моторот,
се препорачува моторот да работи со лептирестиот вентил
поставен во позиција БРЗО (или високо).
Дршка на стартер: Повлечете ја дршката на стартерот лесно,
додека не почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
НАПОМЕНА

•

•
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Не дозволувајте дршката на стартерот остро да се одбие
од моторот. Внимателно вратете ја назад за да спречите
оштетување на стартерот.
Рестартување: За да постигнете лесно рестартување
и максимален перформанс кај видовите со автоматски саух
(Auto Choke System™), оставете го моторот да работи барем
три минути откако ќе го стартувате како ладен мотор, пред
да го изгаснете. Ова минимално време на работа ќе биде
подолго доколку температурата е под 21°C.
Вентилот за гориво е ИСКЛУЧЕН: Откако ќе го изгаснете
моторот, свртете го вентилот за гориво [1] на позиција
ИСКЛУЧЕНО.
Доколку не планирате опремата да ја користите 3 до 4 седмици,
ви препорачуваме да го испразните горивото од карбураторот
на моторот. Ова можете да го направите со оставање на
вентилот за гориво на позиција ИСКЛУЧЕНО, со рестартување
на моторот и целосно трошење на горивото.

Вид 1: Сопирачка на погонско тркало, далечински
саух/лептирест вентил

СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете ја рачката на саухот/лептирестиот вентил* [2] до
позиција САУХ.
2. Ставете ја рачката на сопирачката на погонското тркало* [3]
на позиција ВО ФУНКЦИЈА.
3. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
4. Движете ја рачката на саухот/лептирестиот вентил* [2] до
позиција БРЗО.
ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете ја рачката на саухот/лептирестиот вентил* [2] до
позиција БАВНО.
2. Ослободете ја рачката на сопирачката на погонското тркало*
[3] за да го изгаснете моторот.

Вид 2: Сопирачка на погонско тркало, далечински
лептирест вентил, автоматски саух

СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете ја рачката на далечинскиот лептирест вентил* [2] до
позиција БРЗО.
2. Ставете ја рачката на сопирачката на погонското тркало* [3]
на позиција ВО ФУНКЦИЈА.
3. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете ја рачката на далечинскиот лептирест вентил* [2] до
позиција БАВНО.
2. Ослободете ја рачката на сопирачката на погонското тркало*
[3] за да го изгаснете моторот.

Вид 3: Сопирачка на погонско тркало, фиксен
лептирест вентил, автоматски повратен саух

СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете го автоматскиот повратен саух [2] до позиција САУХ E.
2. Ставете ја рачката на сопирачката на погонското тркало* [3]
на позиција ВО ФУНКЦИЈА.
Рачката на саухот автоматски започнува да се движи до
позиција ИСКЛУЧЕНО кога рачката на сопирачката на
погонското тркало е поставена на позиција ВО ФУНКЦИЈА.
3. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете. Лептирестиот
вентил е претходно поставен кај овој вид.
ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
Ослободете ја рачката на сопирачката на погонското тркало*
[3] за да го изгаснете моторот.

Вид 4: Сопирачка на погонско тркало, автоматски
саух, фиксен лептирест вентил

СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете ја рачката на сопирачката на погонското тркало* [3]
до позиција ВО ФУНКЦИЈА.
2. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
Ослободете ја рачката на сопирачката на погонското тркало*
[3] за да го изгаснете моторот.

Вид 5: Сопирачка на сечило, далечински саух/лептирест
вентил

СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете ја рачката на саухот/лептирестиот вентил* [2] до
позиција САУХ.
2. Проверете дали рачката за контрола на сечилото* е слободна.
3. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
4. Движете го саухот/лептирестиот вентил* [2] до позиција БРЗО
како што се загрева моторот, а потоа активирајте ја рачката за
контрола на сечилото*.
ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
1. Ослободете ја рачката за контрола на сечилото*.
2. Движете ја рачката на саухот/лептирестиот вентил* [2] до
позиција БАВНО, а потоа до позиција СТОП.
*П
 огледнете го прирачникот за опремата за да ја најдете локацијата
за контрола.
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Вид 6: Сопирачка на сечило, автоматски саух,
лептирест вентил

СЕРВИСИРАЊЕ НА ВАШИОТ МОТОР

СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете ја рачката на далечинскиот лептирест вентил* [2] до
позиција БРЗО.
2. Проверете дали рачката за контрола на сечилото* е слободна.
3. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
4. Оставете го моторот да се загрее до работната температура,
а потоа активирајте ја рачката за контрола на сечилото*.

Доброто одржување е многу важно за безбедно, економично
и непречено работење. Тоа исто така помага да се намали
загадувањето.

ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
1. Ослободете ја рачката за контрола на сечилото*.
2. Движете ја рачката на далечинскиот лептирест вентил* [2] до
позиција БАВНО, а потоа до позиција СТОП.

Вид 7: Рачен саух, рачен лептирест вентил
СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Движете ја рачката на саухот [2] до позиција E САУХ.
2. Движете ја контролата на лептирестиот вентил до позиција
C БРЗО.
3. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
4. Движете ја рачката на саухот [2] до позиција e ИСКЛУЧЕНО
како што се загрева моторот.
ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
Движете ја контролата на лептирестиот вентил [3] до позиција
D БАВНО, а потоа до позиција F СТОП.

Вид 8: Рачен саух, прекинувач на моторот, фиксен
лептирест вентил
СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Повлeчете го лостот на саухот [2] до позиција САУХ.
2. Свртете го прекинувачот за гаснење на моторот [3] во позиција
ВКЛУЧЕНО.
3. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
4. Движете го лостот на саухот до позиција ИСКЛУЧЕНО како
што се загрева моторот.
Брзината на моторот е претходно поставена кај овој вид.

КОЛКУ Е ВАЖНО ОДРЖУВАЊЕТО

Несоодветното одржување или неуспешното решавање на
проблемот пред работа може да предизвика неправилно
работење што може да доведе до сериозна повреда или смрт.
Секогаш следете ги препораките за проверка и одржување и
распоредите во овој Прирачник за сопственик.
За да ви помогнеме правилно да се грижите за вашиот мотор, на
следните страници вклучен е распоред за одржување, процедури
за рутинска проверка и едноставни процедури за одржување во кои
се користат основни рачни алати. Други активности за сервисирање
кои се потешки или за кои се потребни специјални алати најдобро
ги извршуваат професионалци и нормално е нив да ги изведува
техничар на Honda или друг квалификуван механичар.
Распоредот за одржување се однесува на мотор кој работи во
нормални работни услови. Доколку вашиот мотор го користите во
тешки услови, како на пример, под голем товар или при високи
температури, или пак го користите во невообичаено влажни
или правливи услови, консултирајте се со вашиот сервисер за
препораки согласно вашите индивидуални потреби.
Запомнете дека овластениот сервисер на HONDA најдобро го
познава вашиот мотор и ја поседува комплетната опрема за
негово одржување и поправање.
За да обезбедите најдобар квалитет и сигурност, користете само
нови оригинални делови на Honda или нивни еквиваленти за
поправка и заменување.

БЕЗБЕДНО ОДРЖУВАЊЕ

Следуваат некои од најважните мерки за безбедност. Меѓутоа, ние
не можеме да ве предупредиме за секоја можна опасност што може
да настане при активности за одржување. Само вие можете да
одлучите дали ќе извршите одредена активност или не.

Доколку не ги следите упатствата за одржување и мерките на
претпазливост, може да бидете повредени или да настрадате.

ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
Свртете го прекинувачот за гаснење на моторот [3] до позиција
ИСКЛУЧЕНО.

Вид 9: Рачен саух, прекинувач на моторот, автоматски
лептирест вентил
СТАРТУВАЊЕ НА МОТОРОТ
1. Повлeчете го лостот на саухот [2] до позиција САУХ.
2. Свртете го прекинувачот за гаснење на моторот [3] во позиција
ВКЛУЧЕНО.
3. Повлечете ја дршката на стартерот лесно, додека не
почувствувате отпор, а потоа остро повлечете.
4. Движете го лостот на саухот [2] до позиција ИСКЛУЧЕНО како
што се загрева моторот.
Функцијата на автоматски лептирест вентил функционира
само кога моторот е целосно загреан.
ГАСНЕЊЕ НА МОТОРОТ
1. Тргнете го товарот од моторот за да може автоматскиот
лептирест вентил да го врати моторот во мирување.
2. Свртете го прекинувачот за гаснење на моторот [3] до позиција
ИСКЛУЧЕНО.
* Погледнете го прирачникот за опремата за да ја најдете
локацијата за контрола.

Секогаш следете ги процедурите и мерките на претпазливост во
овој Прирачник за сопственик.

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ
•

Проверете дали моторот е изгаснаст пред да започнете со
какви било активности за одржување или поправки. Тоа ќе
елиминира неколку потенцијални опасности:
–– Труење со јаглероден моноксид од издувните гасови
на моторот.
Проверете дали има соодветна вентилација таму каде
што ракувате со моторот.
–– Изгореници од жешките делови.
Дозволете моторот и системот за издувни гасови да се
изладат пред да ги допрете.
–– Повреда од деловите што се движат.
Не користете го моторот доколку не сте упатени како да го
правите тоа.

•

Прочитајте ги упатствата пред да започнете и проверете дали
ги поседувате потребните алати и вештини.

•

За да ја намалите можноста од пожар или експлозија, бидете
внимателни кога работите околу бензинот. За чистење на
деловите, користете само незапалив разредувач, а не бензин.
Држете понастрана цигари, искри и пламен од сите делови
кои се поврзани со горивото.

МАКЕДОНСКИ
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РАСПОРЕД ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Направете го сервисот во секој наведен месец/година или интервал
на работни часови, во зависност од тоа кое ќе настапи прво.(1)
Период на
редовно
сервисирање

Ставка

Страница

Пред секоја
употреба

Проверете ги: Нивото на моторното масло страница 9
Проверете ги: Филтерот за воздух
страница 9

Прв месец или
5 часа

Заменете го: Моторното масло

страница 9

Секои 3 месеци Исчистете го: Филтерот за воздух(2)
или 25 часа

страница 9

Секои 6 месеци Заменете го: Моторното масло(3)
или 50 часа
Исчистете го: Филтерот за воздух(2)
Проверете ги: П
 лочка на сопирачка на
погонско тркало (доколку
има таква опрема)

страница 9
страница 9
страница 9

Секоја година
или 100 часа

Ставки што се проверуваат на секои
6 месеци или подолго:
Проверка-приспособување: Свеќичка
Исчистете го: П
 ридушувачот на пламен
(доколку има таква опрема)(6)
Проверете ја: Сопирачката на сечилото
(доколку има таква опрема)
Проверка-приспособување: Во мирување
Исчистете го: Р
 езервоарот за гориво
и филтерот
Проверка-приспособување: Чистење на
вентил

Секои 2 месеци Ставки што се сервисираат секоја година
или 200 часа
или подолго:
Заменете го: Филтерот за воздух
Заменете ја: Свеќичката
Секои 2 години

страница 9
страница 10
(5)

(4)

страница 9
страница 9

(1) П
 ри комерцијална употреба, запишете ги работните часови за да ги
утврдите соодветните интервали на одржување.
(2) С
 ервисирајте го моторот почесто кога го користите во области со
прашина.
(3) М
 енувајте го моторното масло на секои 25 часа кога го користите моторот
под тежок товар или во услови на високи температури во околината.
(4) О
 вие ставки треба да се сервисираат од страна на Овластен сервис
за Honda, освен ако имате соодветни алати и напредни познавања во
областа на механиката. Погледнете го прирачникот од продавниците
на Honda за постапки за сервисирање.
(5) П
 огледнете го прирачникот за опремата или прирачникот од
продавниците на Honda за мотори.
(6) В
 о Европа и други земји каде што е во сила директивата за машини
2006/42/ЕК, ова чистење треба да го врши вашиот овластен сервис.

Доколку не се почитува овој распоред за одржување, може да
дојде до дефекти кои нема да бидат покриени со гаранцијата.
Овој мотор е сертифициран да работи со безоловен бензин со
91 октани или повисоко.
Наша препорака е да го полните со бензин после секоја употреба
за да се намали присуството на воздух во резервоарот за гориво.
Полнете го со гориво во добро проветрена област, при што
моторот треба да биде изгаснат. Доколку моторот бил бо
употреба, оставете го прво да се излади. Никогаш немојте да го
полните моторот во објект каде што испарувањата од бензинот
можат да дојдат во контакт со пламен или искри.
Можете да користите обичен безоловен бензин кој не содржи
повеќе од 10% етанол (Е10) или 5% метанол. Покрај тоа,
метанолот мора да содржи растворувачи и инхибитори на
корозија. Користењето на гориво што содржи етанол или метанол
повеќе од прикажаното погоре може да предизвика проблеми
при стартувањето и/или перформансот. Тие исто така можат да
го оштетат металот, гумата и пластичните делови на системот
за гориво. Освен тоа, етанолот е хигроскопски што значи дека ја
привлекува и задржува водата во системот за гориво.
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Бензинот е високо запаллива течност што може и да експлодира.
Вие може да се изгорите или сериозно да се повредите додека
повторно го полните моторот.
• Изгаснете го моторот и не дозволувајте топлина, искри и
оган во негова близина.
• Полнете го со гориво само надвор.
• Веднаш избришете доколку ви се истури бензин надвор од
моторот.

Додавање на гориво

(4)
(4)

Проверете ги: Ц
 ревата за гориво (заменете (4)
ги доколку е неопходно)

ПОВТОРНО ПОЛНЕЊЕ

Оштетувања на моторот или проблеми со перформансот што
произлегуваат од користење на гориво со процент на етанол
или метанол повисок од прикажаниот погоре не се покриени со
гаранција.
Доколку вашата опрема планирате да ја користите ретко или
повремено (повеќе од 4 седмици од една до друга употреба),
погледнете го делот за Гориво во поглавјето ЧУВАЊЕ
(страница 10) за дополнителни информации во врска со
расипување на горивото.
Никогаш не користете стар или контаминиран бензин ниту
пак мешавина на масло/бензин. Не дозволувајте да навлезе
нечистотија или вода во резервоарот за гориво.

Погледнете Ѓ1 на страница 4.
1. Извадете го капакот на резервоарот за гориво.
2. Додајте гориво до дното на црвената линија за мерење [1] во
грлото на резервоарот за гориво. Не преполнувајте. Избришете
го истурениот бензин пред да го стартувате моторот.
3. Ставете го капакот на резервоарот за гориво и стегнете го.
Пред да го стартувате, оддалечете го моторот барем 10 стапки
(3 метри) од изворот на полнење и од локацијата.

Горивото може да ја оштети бојата и одредени видови
пластика. Внимавајте да не ви истече гориво додека го
полните резервоарот за гориво. Штетата предизвикана од
истурено гориво не е покриена со Ограничената гаранција на
вашиот дистрибутер.

Контејнер за чување гориво

Бензинот чувајте го во чист, пластичен, запечатен контејнер
наменет за чување на гориво. Затворете го вентилот на контејнерот
(дококлу има) кога не го користите и чувајте го настрана од
директна сончева светлина. Доколку горивото планирате да го
користите после период подолг од 3 месеци, ви предлагаме да
додадете стабилизатор за гориво кога ќе го полните контејнерот
со гориво. Ако на крајот од сезоната ви остане малку гориво во
контејнерот, Агенцијата за заштита на животната средина на САД
(EPA) препорачува да го додадете бензинот во резервоарот на
вашето возило.

МОТОРНО МАСЛО

Маслото е главен фактор кој влијае врз перформансот и работниот
век. Користете 4-тактно авомобилско масло. Маслото секогаш
менувајте го во согласност со распоредот за одржување.

Препорачано масло

Погледнете Ѓ2 на страница 4.
Користете 4-тактно моторно масло кое ги задоволува или
надминува барањата за API сервис, категорија ЅЈ или
подоцнежни. Секогаш проверувајте ја АPI ознаката за сервис на
контејнерот на моторното масло за да бидете сигурни дека ги
содржи буквите ЅЈ или подоцнежни.
SAE 10W-30 се препорачува за општа употреба. Другите
вискозитети прикажани во графиконот можат да се користат
кога просечната температура во вашата област е во рамките на
наведениот опсег.

МАКЕДОНСКИ

Проверка на ниво на масло

Погледнете Ѓ2, Ѓ3 на страница 4.
1. Проверувајте го маслото со изгаснат мотор кој е поставен на
рамна површина.
2. Извадете го капачето на полначот за масло/шипката за
контрола на течност [1] и избришете го.
3. Ставете го капачето на полначот за масло/шипката за
контрола на течност во грлото на полначот за масло како што
е прикажано, но не вртете го, а потоа извадете го за да го
проверите нивото на маслото.
4. Доколку нивото на масло е близу или под ознаката за долниот
лимит [2] на шипката, извадете го капачето на полначот за
масло/шипката и наполнете со препорачаното масло до
ознаката за горниот лимит [3]. Не преполнувајте.
5. Повторно ставете го капачето на полначот за масло/шипката
за контрола на течност.

Замена на масло

Погледнете Ѓ3 на страница 4.
Исцедете го моторното масло кога моторот е загреан. Топлото
масло се цеди побрзо и целосно.
1. Свртете го вентилот за гориво на позиција ИСКЛУЧЕНО за да
ја намалите можноста од истекување на горивото.
2. Ставете соодветен контејнер веднаш до моторот за да го
соберете искористеното масло.
3. Извадете го капачето на полначот за масло/шипката [1]
и исцедете го маслото во контејнерот за масло со навалување
на моторот кон грлото на полначот за масло [4].
Фрлете го употребеното моторно масло на начин кој
е соодветен за околината. Наш предлог е да го ставите во
запечатен контејнер и да го однесете до вашиот локален
центар за рециклирање или до сервис за рекламација. Не
фрлајте го во ѓубре, не истурајте го на земја ниту во одвод.
4. Кога моторот е на рамна површина, наполнете со препорачаното
масло до ознаката за горниот лимит [3] на шипката.

Функционирањето на моторот со ниско ниво на масло може
да предизвика штета.
5. Повторно вратете го назад капачето на полначот за масло/
шипката за контрола на течност.

ФИЛТЕР ЗА ВОЗДУХ

Правилно одржуван филтер за воздух ќе спречи навлегување
на нечистотија во вашиот мотор. Нечистотија што навлегува во
карубураторот може да биде повлечена во малите канали во
карбураторот и да предизвика прерано расипување на моторот.
Овие мали канали може да се блокираат, предизвикувајќи проблеми
при стартувањето или функционирањето. Филтерот треба да го
чистите почесто кога го користите моторот во правливи области.
Ви препорачуваме да користите оригинален филтер за воздух на
Honda за да ви обезбеди добар спој и перформанс според дизајнот.
Користењето на филтер за воздух кој не е произведен од Honda
може да резултира со поминување на нечистотија низ филтерот
предизвикувајќи оштетување на моторот или на системот за гориво.

Функционирањето на моторот без филтер или со оштетен
филтер овозможува да навлезе нечистотија во моторот,
што доведува до побрзо расипување на истиот. Овој вид на
оштетување не е покриено со Ограничената гаранција на
дистрибутерот.

Проверка

Погледнете Ѓ4 на страница 4.
1. Притиснете ги јазичињата за заклучување [1] на горниот дел
од капакот на филтерот за воздух [2] и извадете го капакот.
Проверете дали филтерот [3] e чист и во добра состојба.
2. Монтирајте го филтерот и капакот на филтерот за воздух.

Чистење
Погледнете Ѓ4 на страница 4.
1. Потчукнете го филтерот неколку пати од тврда површина за
да ја отстраните нечистотијата, или издувајте го со воздух
под притисок кој не надминува 207 kPa од чистата страна на
филтерот која со лицето е свртена кон моторот. Никогаш не
чистете ја нечистотијта со четка. Чистењето со четка само ќе
овозможи подалбоко навлегување на нечистотијата во влакната.
2. Избришете ја нечистотијата од телото на филтерот [4] за воздух
и капакот со помош на влажна крпа. Не дозволувајте да навлезе
нечистотија во цевката за воздух [5] што води до карбураторот.

СВЕЌИЧКА

Погледнете Ѓ5 на страница 4.

Препорачана свеќичка:

NGK – BPR6ES Примени кај апарати за миење под притисок
NGK – BPR5ES Сите други примени
Препорачаната свеќичка е всушност точниот опсег на топлина за
нормални работни температури на моторот.

Несоодветна свеќичка може да го оштети моторот.
За добар перформанс, свеќичката мора да биде правилно
зазорена и без наслаги од депозити.
1. Исклучете го капачето од свеќичката и отстранете ја сета
нечистотија околу свеќичката.
2. Користете соодветна големина на рачвест клуч [1] за да ја
извадите свеќичката.
3. Проверете ја свеќичката. Заменете ја доколку е оштетена,
многу нечиста, или доколку дихтунгот [2] е во лоша состојба,
или електродата изабена.
4. Измерете го зазорот на свеќичката со шаблон за мерење
(шпиунка). Правилниот зазор изнесува 0,70 ~ 0,80 мм. Доколку
е потребно дотерување, коригирајте го зазорот внимателно
свиткувајќи ја страната на електродата.
5. Внимателно монтирајте ја свеќичката рачно за да избегнете
оштетување на навоите.
6. Откако ќе ја наместите свеќичката, стегнете ја со соодветен
рачвест клуч за да ја притисне шајбната.
Кога монтирате нова свеќичка, стегнете ја за 1/2 завој откако
ќе ја поставите за да ја притисне шајбната.
Кога повторно ја монтирате оригиналната свеќичка, стегнете
ја за 1/8 ~ 1/4 завој откако ќе ја поставите за да ја притисне
шајбната.

Добро стегнете ја свеќичката. Лабавата свеќичка
може да се вжешти многу и да го оштети моторот.
Престегнувањето на свеќичката може да ги оштети
навоите во главата на цилиндерот.
7. Ставете го назад капачето на свеќичката.
ПРОВЕРКА НА СОПИРАЧКА НА ПОГОНСКО ТРКАЛО (доколку
има таква опрема)
Погледнете Ѓ6, Ѓ7 на страница 4.
1. Извадете ги трите фланши [1] од стартерот со повратен удар
[2] и извадете го од моторот.
2. Извадете го резервоарот за гориво [3] од моторот без да ја
откачувате цевката за гориво [4]. Ако резервоарот за гориво
содржи гориво, држете го на рамна површина додека го
вадите и ставете го покрај моторот во рамна позиција.
3. Проверете ја дебелината на папучата на сопирачката [5]. Ако
е потенка од 3 мм, однесете го моторот кај вашиот овластен
сервисер за Honda.
4. Монтирајте ги резервоарот за гориво и стартерот со повратен
удар и добро прицврстете ги трите навртки.

МАКЕДОНСКИ
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ПРИДУШУВАЧ НА ПЛАМЕН (доколку има таква опрема)

Погледнете Ѓ8 на страница 4.
Во Европа и други земји каде што е во сила директивата за машини
2006/42/ЕК, ова чистење треба да го врши вашиот овластен сервис.
Придушувачот на пламен мора да се сервисира на секои 100 часа
за да ја одржувате неговата функционалност согласно дизајнот.
Доколку моторот бил во функција, издувниот лонец ќе биде жежок.
Оставете го да се излади пред да го сервисирате придушувачот
на пламен.

Вадење

1. Извадете ги трите 6 мм навртки [1] од штитникот на издувниот
лонец [2] и извадете го штитникот.
2. Извадете ја специјалната завртка [3] од придушувачот
на пламен [4] и извадете го придушувачот на пламен од
издувниот лонец [5].

Чистење и проверка
1. Користете четка за да ги отстраните депозитите од јаглен
од мрежата на придушувачот на пламен. Внимавајте да не
ја оштетите мрежата. Заменете го придушувачот на пламен
доколку е поткршен или има дупки.
2. Монтирајте го придушувачот на пламен по обратен редослед
од неговото демонтирање.

ЧУВАЊЕ НА ВАШИОТ МОТОР

Соодветната подготовка за чување е од суштинско значење
за одржување на вашиот мотор во добра состојба и со добар
изглед. Следните чекори ќе ви помогнат да го заштитите од ’рѓа
и корозија кои можат да влијаат врз функционирањето на моторот
и неговиот изглед, а истовремено ќе ви помогнат моторот полесно
да го стартувате при повторно користење.

Чистење

Доколку моторот работел, оставете го да се излади барем
половина час пред чистењето. Исчистете ги сите надворешни
површини, оштетената боја поправете ја и премачкајте ги со
тенок слој масло другите површини што можат да ’рѓосаат.

Користењето на градинарско црево или опрема за миење
под притисок може да предизвика навлегување на вода во
филтерот за воздух или во отворот на издувниот лонец.
Водатата во филтерот за воздух ќе се впие во него и кога таа
ќе помине низ него или низ издувниот лонец може да навлезе во
цилиндерот и да предизвика штета.

Гориво
Во зависност од регионот каде што ќе ја користите вашата
опрема, горивото може да се расипе и брзо да оксидира.
Расипување и оксидирање на гориво може да настане дури
и после 30 дена и може да предизвика оштетување на
карбураторот и/или системот за гориво. За совети во врска
со чување на моторот консултирајте се со вашиот сервисер.
Временскиот период во кој бензинот може да остане во
резервоарот за гориво и во карбураторот без да предизвика
функционални проблеми зависи од повеќе фактори, како на
пример од видот на бензинот, температурата на која е чуван
и дали резервоарот за гориво е делумно или целосно наполнет.
Воздухот во делумно наполнет резервоар за гориво го забрзува
расипувањето на горивото. Високите температури во просторијата
за чување исто така го забрзуваат расипувањето на горивото.
Проблеми со горивото можат да настанат во рок од еден месец
на неактивност на моторот, па дури и за пократокт период доколку
бензинот не бил свеж кога сте го полнеле резервоарот.
Бензинот ќе оксидира и ќе се расипе додека моторот не се користи.
Расипаниот бензин може да предизвика тешко стартување
и остава гумени депозити во малите канали во системот за
гориво. Ако бензинот во вашиот мотор се расипе додека не го
користите, можеби ќе треба карбураторот и другите компоненти
од системот за гориво да ги сервисирате или замените.
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Ако имате контејнер за бензин за повторно полнење, потрудете се
тој да содржи само свеж бензин. Доколку планирате горивото да
го користите после период подолг од 3 месеци, ви предлагаме да
додадете стабилизатор за гориво кога ќе го полните контејнерот
со гориво.
Оштетувањето на системот за гориво или проблемите со
перформансот на моторот што настануваат од несоодветни
подготовки за чување не се опфатени со гаранцијата за моторот.
Краткорочно чување (30 – 90 дена)
Доколку вашата опрема не планирате да ја користите за период
од 30 до 90 дена, ви препорачуваме да ги направите следните
чекори за да избегнете проблеми со горивото:
1. Додајте стабилизатор за бензин следејќи ги упатствата на
производителот.
Кога додавате стабилизатор на гориво, наполнете го
резервоарот за гориво со свеж бензин. Ако е само делумно
наполнет, воздухот во резервоарот ќе го забрза расипувањето
на горивото додека не го користите моторот.
Напомена:
–– Сите стабилизатори имаат рок на траење и нивниот
перформанс може да се влоши со тек на време.
–– Стабилизаторите на гориво ќе го обноват застојаното
гориво.
2. По додавањето на стабилизаторот за гориво, вклучете го
моторот надвор да работи 10 минути за да бидете сигурни
дека третираниот бензин го има заменето нетретираниот
бензин во карбураторот.
3. Свртете го вентилот за гориво на позиција ИСКЛУЧЕНО.
4. Продолжете да го користите моторот додека не се истроши
горивото во садот за гориво во карбураторот. Времето на
работа треба да биде пократко од 3 минути.
Долгорочно или сезонско чување (подолго од 90 дена)
Стартувајте го моторот и оставете го да работи доволно долго за да
се потроши целиот бензин од целиот систем за гориво (вклучително
и од резервоарот за гориво). Не дозволувајте да остане бензин во
вашиот мотор подолго од 90 дена кога не се користи.

Моторно масло
1.
2.
3.
4.

Заменете го моторното масло (погледнете на страница 9).
Извадете ја свеќичката (погледнете на страница 9).
Налејте 5 ~ 10 сс чисто моторно масло во цилиндерот.
Повлечете го стартерот со повратен удар за да се распредели
маслото насекаде.
5. Повторно монтирајте ја свеќичката.

Мерки на претпазливост при чување

Доколку вашиот мотор планирате да го чувате со бензин во
резервоарот за гориво и во карбураторот, важно е да се намали
опасноста од палење на испарувањата од бензинот. Изберете
добро проветрена просторија за чување, понастрана од уреди
кои работат на оган, како на пример, печки, бојлери за вода или
апарати за сушење алишта. Исто така избегнувајте простории
каде што има електро-мотори што продуцираат искри или каде
што се ракува со алатки на напојување.
Доколку е можно, избегнувајте простории со голема влажност,
затоа што тоа предизвикува појавување на 'рѓа и корозија.
Доколку има бензин во резервоарот за гориво, оставете го вентилот
за гориво на позиција ИСКЛУЧЕНО.
Чувајте го моторот на рамна површина. Навалувањето може да
предизвика истекување на горивото или маслото.
Кога ќе се изладат моторот и системот за издувни гасови,
покријте го моторот со прекривка за да го заштитите од прашина.
Загреаниот мотор и системот за издувни гасови можат да ги
запалат или стопат материјалите. Не користете пластична
прекривка за заштита од прашина. Непорозната прекривка ќе ја
задржи влагата околу моторот, предизвикувајќи 'рѓа и корозија.

Вадење од склад

Проверете го моторот како што е опишано во делот ПРОВЕРКИ
ПРЕД РАБОТА од овој прирачник (погледнете на страница 5).
Доколку горивото било исцедено за време на подготовката за
чување, наполнете го резервоарот со свеж бензин. Ако имате
контејнер за бензин за повторно полнење, потрудете се тој да
содржи само свеж бензин. Бензинот оксидира и се расипува со
тек на време, што пак предизвикува потешко стартување.

МАКЕДОНСКИ

Доколку цилиндерот бил премачкан со масло за време
на подготовката за чување, моторот кратко ќе чади после
стартувањето. Тоа е нормално.

ТРАНСПОРТ

При транспорт моторот треба да биде на рамна површина за
да се намали можноста од истурање на горивото. Свртете го
вентилот за гориво на позиција ИСКЛУЧЕНО.
Проверете ги упатствата приложени со опремата која работи со
помош на овој мотор заради претпазливост и процедурите што
треба да се следат при транспорт.

РЕШАВАЊЕ НА НЕОЧЕКУВАНИ ПРОБЛЕМИ
Моторот не стартува
МОЖНА ПРИЧИНА
Вентилот за гориво
е ИСКЛУЧЕН.
Саухот е ИСКЛУЧЕН.

Прекинувачот за палење
или копчето за гаснење на
моторот е ИСКЛУЧЕН.

Нема гориво.
Гориво со лош квалитет;
моторот бил чуван со
бензин кој не бил третиран,
или наполнет со бензин со
лош квалитет.
Расипана свеќичка,
замастена или неправилно
зазорена.
Свеќичката е натопена со
гориво (поплавен мотор).

ПОПРАВКА
Движете ја рачката на вентилот за
гориво до позиција ВКЛУЧЕНО.
Доколку моторот не е загреан, движете
ја рачката на саухот/лептирестиот
вентил, лостот на саухот или рачката на
саухот до позиција САУХ.
Ставете ја рачката на сопирачката
на погонското тркало на позиција ВО
ФУНКЦИЈА.
Рачката на лептирестиот вентил е во
позиција БРЗО. Прекинувачот за
гаснење на моторот е ВКЛУЧЕН.
Наполнете го повторно.
Повторно наполнете го со свеж бензин.

При голема надморска височина, стандардната смеса во
карбураторот воздух-гориво ќе биде многу богата. Перформансот
ќе се намали, а ќе се зголеми потрошувачката на гориво.
Многу богатата смеса исто така ја замастува свеќичката и го
отежнува стартувањето. Работењето подолг временски период
при надморска височина што се разликува од онаа за која
е сертифициран моторот може да ги зголеми емисиите.
Перформансот при голема надморска височина може да се
подобри со посебни модификации на карбураторот. Доколку
секогаш работите со моторот при надморски височини повисоки
од 1.500 метри, однесете го моторот кај вашиот овластен сервисер
за да направи модификација на карбураторот. Овој мотор,
кога работи при голема надморска височина со модификации
на карбураторот направени специјално за голема надморска
височина, ќе ги исполнува сите стандарди за емисија во текот на
целиот свој работен век.
Дури и со модификации на карбураторот, коњските сили
на моторот ќе се намалуваат за приближно 3,5% на секои
300 метри зголемување на надморската височина. Влијанието на
надморската височина врз коњските сили ќе биде поголемо од
ова доколку карбураторот не е модифициран.
Кога карбураторот е модифициран за работа при големи
надморски височини, смесата воздух-гориво ќе биде преслаба за
употреба при мала надморска височина. Работата при надморски
височини под 1.500 метри со модифициран карбуратор може да
го прегрее моторот и сериозно да го оштети. За употреба при
мали надморски височини, вашиот овластен сервисер треба да
го врати карбураторот во оригиналната фабричка состојба.

Спецификации
Дотерајте ја или заменете ја свеќичката
(страница 9).

Исушете ја и повторно монтирајте ја.
Стартувајте го моторот со рачката на
саухот/лептирестиот вентил на позиција
БРЗО.
Саухот е во позиција ИСКЛУЧЕНО.
Затнат филтер за гориво,
Однесете го моторот до овластен сервис
расипан карбуратор, дефект на Honda или погледнете го прирачникот
во палењето, заглавени
од продавниците за да ги замените или
вентили итн.
поправите расипаните делови, доколку
е потребно.

GCV140
ВИД

СТАРТ СО ПОВРАТЕН УДАР

Должина х Ширина х Висина

ПОПРАВКА
Исчистете го или заменете го филтерот
за воздух (страница 9).
Повторно наполнете го со свеж бензин.

Однесете го моторот до овластен сервис
на Honda или погледнете го прирачникот
од продавниците за да ги замените или
поправите расипаните делови, доколку
е потребно.

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
Локација на сериски број и вид

Погледнете ја сликата на страница 1.
Забележете ги серискиот број на моторот и видот во просторот
подолу. Овие информации ќе ви бидат потребни при нарачување
на делови или доколку ви се потребни технички информации или
информации околу гаранцијата.
МОДЕЛ

СЕРИСКИ БРОЈ

GCV140,160,190

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

ВИД

367 х 331 х 360 мм

Тежина кога е празен

9,8 кг

Вид на мотор

4-тактен, OHC, еден цилиндер

Компресија [Дијаметар
и должина на клип]

160 см3 [64 x 50 мм]

Капацитет на масло

0,50 л

Капацитет на резервоар за
гориво

0,91 л

Потрошувачка на гориво

Моторот нема напојување
МОЖНА ПРИЧИНА
Филтерот за воздух е
затнат.
Гориво со лош квалитет;
моторот бил чуван со
бензин кој не бил третиран,
или наполнет со бензин со
лош квалитет.
Затнат филтер за гориво,
расипан карбуратор, дефект
во палењето, заглавени
вентили итн.

Модификации на карбуратор за работа при голема
надморска височина

Систем на ладење

1,1 л/ч при 3.000 врт./мин.
Воздух под притисок

Систем на палење

Транзистор магнето

Ротација на PTO осовина

Спротивно од стрелките на часовникот

GCV160
ВИД

СТАРТ СО
ПОВРАТЕН УДАР

ЕЛЕКТРИЧЕН
СТАРТ

Должина х Ширина х Висина

367 х 331 х 360 мм

367 х 354 х 360 мм

9,8 кг

11,6 кг

Тежина кога е празен
Вид на мотор

4-тактен, OHC, еден цилиндер

Компресија [Дијаметар
и должина на клип]

160 см3 [64 x 50 мм]

Капацитет на масло

0,50 л

Капацитет на резервоар за
гориво

0,91 л

Потрошувачка на гориво
Систем на ладење

Воздух под притисок

Систем на палење

Транзистор магнето

Ротација на PTO осовина
Систем на полнење:

Датум на купување
МАКЕДОНСКИ

1,1 л/ч при 3.000 врт./мин.

Спротивно од стрелките на часовникот

ВВС
видови

12 VDC, 0,15 A мин. @ 2.900 врт./мин.

Видови сопирачки на
погонско тркало

12 VDC, 0,20 A мин. @ 2.900 врт./мин.
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GCV190
ВИД

СТАРТ СО
ЕЛЕКТРИЧЕН
ПОВРАТЕН УДАР
СТАРТ
367 х 331 х 368 мм 367 х 354 х 368 мм

Должина х Ширина х Висина
Тежина кога е празен

12,3 кг

Вид на мотор

ЦРН
[3]

13,3 кг

БЕЛ
[6]

187 см3 [69 x 50 мм]

Капацитет на масло

0,50 л

Капацитет на резервоар за
гориво

0,91 л

Потрошувачка на гориво

M
[1]

[4]

[7]

[2]

[5]

1,3 л/ч при 3.000 врт./мин.

Систем на ладење

Воздух под притисок

Систем на палење

Транзистор магнето

Ротација на PTO осовина

Спротивно од стрелките на часовникот

Систем на полнење: ВС видови

12 VDC, 0,15 A мин. @ 2.900 врт./мин.

Видови сопирачки
на погонско тркало

12 VDC, 0,20 A мин. @ 2.900 врт./мин.

Информации за брзи консултации

[1] СВЕЌИЧКА
[2] КАЛЕМ ЗА ПАЛЕЊЕ

[5] ПРЕКИНУВАЧ НА СТАРТЕР
[6] БАТЕРИЈА (+)

[3] ПРЕКИНУВАЧ ЗА ГАСНЕЊЕ
НА МОТОРОТ
[4] СТАРТЕР НА МОТОР

[7] КАЛЕМ ЗА ПОЛНЕЊЕ
(доколку има таква опрема)

Дотерување

Безоловен бензин со 91 октани или
повеќе (страница 8).
Моторно
Вид
SAE 10W-30, API SJ или подоцнежни,
масло
за општа употреба. Погледнете на
страница 8.
* Количина на повторно полнење:
0,35 ~ 0,41 л
Карбуратор Во мирување
1.400 ± 150 врт./мин.
2.500 ± 150 врт./мин. Вид со
автоматски лептирест вентил
Свеќичка
Вид
BPR6ES (NGK) Видови за миење под
притисок
BPR5ES (NGK) Сите други примени
Одржување Пред секоја
Проверете го нивото на масло.
употреба
Погледнете на страница 9.
Проверете го филтерот за воздух.
Погледнете на страница 9.
Првите 5 часа
Заменете го моторното масло.
Погледнете на страница 9.
Последователен Погледнете во распоредот за
распоред
одржување страница 8.

Вид

* Реалната количина ќе варира поради заостанато масло во моторот. Секогаш
користете шипка за контрола на течност за да го потврдите реалното ниво
(погледнете на страница 9).

СТАВКА
Зазор на свеќичка
Чистење на вентил
(ладен)
Други спецификции

СТАРТЕР СО ПОВРАТЕН УДАР (сите видови)
ЦРН

[1]

[2]

[3]

[1]

[2]

[3]

МОТОР

ПРЕКИНУВАЧ
ЗА КОНТАКТ

ВО
ФУНКЦИЈА

ОТВОРЕНО

СТОП

ЗАТВОРЕНО

ЦРН

E

ИСКЛУЧЕНО

Honda публикации
Овие публикации ќе ви дадат дополнителни информации за
одржување и поправање на вашиот мотор. Можете да ги нарачате
од овластен сервис за мотори Honda.
Прирачник од Овој прирачник ги содржи сите процедури за одржување
продавница
и поправки. Наменет е за употреба од страна на
квалификувани техничари.
Каталог на
делови

[3]

ST
OFF BAT

[3]
[4]
[4]

ST

M
M

[5]
[5]
БЕЛ

[6]

[1]

[2]

[7]

СТОП

[1]

[2]

[7]

ВКЛУЧЕНО

Информации за локација на дистрибутери/дилери
Посетете ја нашата веб-страница: www.honda-engines-eu.com

Канцеларија на Honda
Кога ни пишувате или ни се јавувате, обезбедете ги следните
информации:
•
•
•
•

[6]
ИСКЛУ- Д
ЧЕНО

Овој прирачник содржи целосни листи на делови со
илустрации. Достапен е преку вашиот дистрибутер за
Honda.

Вработените во овластениот сервис се обучени професионалци Тие
би можеле да одговорат на сите ваши прашања. Доколку се соочите
со проблем кој не може да го реши вашиот сервис, разговарајте
со менаџментот на овластеното застапништвото. Менаџерот за
сервисирање, генералниот директор или сопственикот би можеле
да ви помогнат. Скоро сите проблеми се решаваат на овој начин.

Обезбедено од
производителот
OFF BAT
на опремата.

ВКЛУЧЕНО

ОДРЖУВАЊЕ
Погледнете на
страница 9.
ИНЧИ: 0,15 ± 0,04 мм
Посeтете го
ПР: 0,20 ± 0,04 мм
вашиот овластен
дилер за Honda
Не се потребни други дотерувања.

Информации од службата за корисници

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАРТЕР (со сопирачка на погонско тркало)
E

СПЕЦИФИКАЦИЈА
0,7 ~ 0,8 мм

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Дијаграм на кабли
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Обезбедено од производителот на опремата.

4-тактен, OHC, еден цилиндер

Замена [Дијаметар х должина
на клип]

Гориво

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАРТЕР
(со сопирачка на сечило)

ВКЛУЧЕНО

•
•
•

Име на производител на опремата и број на модел на кој
е вграден моторот
Модел на мотор, сериски број и вид (погледнете на
страница 11)
Име на дилер кој ви го продал моторот
Име, адреса и лице за контакт кај дилерот кој го сервисира
вашиот мотор
Датум на купување
Ваше име, адреса и телефонски број
Детален опис на проблемот

МАКЕДОНСКИ

혼다 범용엔진에 대한
보증수리 안내

Honda ᳢↪ࠛࡦࠫࡦ
⸽ߩߏ᩺ౝ

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

ߎߩOEM ຠ㧔⋧ᚻవࡉࡦ࠼ຠ㧕ߦタߐ
ࠇߚHonda᳢↪ࠛࡦࠫࡦߦߪHondaߩ⸽߇ㆡ↪
ߐࠇ߹ߔޕၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߪޔએਅߩㅢࠅߢߔޕ

ᧄ↰ㅢ↪ᒁᠳ㓙࿕ㅢ⍮
1'/產ຠ ਛ⊛ᧄ↰ㅢ↪ᒁᠳ൮ਅ೨ឭਅ
⊛࿕ᛚ⻌ޕ
࿕ઙᙥ╓วᧄ↰㊎ወฦቯ⊛ㅢ↪ᒁᠳ⊛࿕
ઙޕ
࿕ઙㆡ↪ᣈ࿃છㅧᚗⷙᩰ㗴ᚲㅧᚑ⊛ᒁᠳ
㓚ޕ
࿕ਇㆡ↪ᣈήᧄ↰⛫㌟⊛ኅޕ

ᅤᖟ⊛產ຠᓧ࿕ୃℂ㧦
ዂᖟ⊛1'/產ຠㅍㄐℂᧄ ↰േജ產ຠ⊛⛫㌟ᚗᖟ
⾼⾈產ຠ⊛⛫㌟㧘
␜⾼⾈ᤨᚲᓧ⊛⊔㧘એ
ᖟ⊛產ຠ࿕ᦼ內⛫⧯ޕ㌟ᣆቯᒁᠳ㔛ⷐୃℂ
ᤨ㧘
ዞᦩᓧ࿕ୃℂޕ

• 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.

⸽᧦ઙߪߩߘޔ࿖ߦ߅ߡHonda߇ቯߡ
ࠆ᳢↪ࠛࡦࠫࡦߩ⸽᧦ઙߦᓥ߹ߔޕ
ࠛࡦࠫࡦୃℂߩේ࿃߇ㅧޔ᭽ߩ࠻ࡉ
࡞ߦࠃࠆ߽ߩߢࠆ႐วߦ⸽߇ㆡ↪ߐࠇ߹
ߔޕ
ߘߩ࿖ߦHonda࠺ࠖࠬ࠻ࡆࡘ࠲߇ή႐
วߪߪ⸽ޔฃߌࠄࠇ߹ߖࠎޕ

⸽ୃℂߩฃߌᣇ
⸽ᦼ㑆ౝߢࠆߎߣߩ⏕ߩߚޔຠ⾼ᤨ
ߩ㗔ᦠߣߦޔHonda᳢↪ຠࠍᛒߞߡࠆ࠺
ࠖߪOEM ຠࠍ߅⾈ߍߦߥߞߚ࠺
ࠖߦຠࠍ߅ᜬߜߊߛߐޕHondaࠛࡦࠫ
ࡦࠍୃℂߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߘߩ࠺ࠖ߇್ᢿ
ߒߚ႐วߪୃ⸽ޔℂ߇ⴕࠊࠇ߹ߔޕ

C Honda Motor Co., Ltd.

МАКЕДОНСКИ
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