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Les brukerhåndboken før bruk.

Motoren avgir giftig karbonmonoksid. Ikke kjør motoren i et innelukket område.

Bensin er høyantennelig og eksplosiv. Slå av motoren og la den nedkjøle før du etterfyller bensin.

En varm lyddemper kan forårsake forbrenning. Hold deg på avstand hvis motoren har vært i gang.

1,
1, 22

[3]

33

44
[2]

[3]

[3]

[2]
[1]
NO
Type 1,2

2

[1] Drivstoffventil
[2] Fjernmontert choke/gass
[3] Svinghjulsbrems

[1]
NO
Type 3

[1] Drivstoffventil
[2] Automatisk retur av choke
[3] Svinghjulsbrems, fast gass

[1]
NO
Type 4

[1] Drivstoffventil
[3] Svinghjulsbrems
Automatisk choke, fast gass

5, 6

7

8, 9
[3]

OFF

ON

[2]
X

[2]
[3]

[1]

[2]
[1]

NO
[1] Drivstoffventil
NO
Type 5,6 [2] Fjernmontert choke/gass, bladbrudd- Type 7
clutch
[1]
Drivstoffventil

[1] Drivstoffventil
[2] Manuell choke
[3] Manuell gass

NO
Type 8,9

[1]
[1] Drivstoffventil
[2] Manuell choke
[3] Stoppbryter, Fast (Auto) gass
AV

PÅ
X

X

3

F1

F2

[0,91 l]

F3

[0,35 ~ 0,40 l]

[1]

[1]
[1]

[3]
[2]

30

[4]

5W-30 • 10W-30
-20 -10

F4

0

10

20

30

[3]
40°C

F5

[2]

F6
[1]

[1]

[2]

[1]

[4]
[3]

[5]
[4]

[4]

[3]
[2]
[0,70 ~ 0,80 mm]
[2]

F7

F8
[3 mm]

[3]
[2]
[1]
[5]
[4]

[5]

4

INNLEDNING

SKADEFOREBYGGENDE INFORMASJON

Takk for at du kjøpte en Honda-motor. Vi ønsker å hjelpe deg å få
best mulig nytte av den nye motoren og bruke den trygt. Denne
håndboken inneholder informasjon om hvordan du oppnår dette. Les
nøye gjennom håndboken før du bruker motoren. Dersom det oppstår
et problem, eller hvis du har spørsmål om motoren, rådfør deg med
en autorisert Honda-forhandler.

Du vil også kunne se annen viktig informasjon angitt med ordene:
MERK DEG FØLGENDE.

All informasjon i denne publikasjonen er basert på den siste
produktinformasjonen som var tilgjengelig da håndboken gikk i
trykken. American Honda Motor Co., Inc. forbeholder seg retten til
å foreta endringer når som helst uten varsel og uten at det oppstår
noen plikt derav. Det er ikke tillatt å reprodusere noen del av denne
publikasjonen uten skriftlig tillatelse.

Disse ordene betyr:
Motoren eller andre eiendeler kan skades dersom du
ikke følger instruksjonene.
Hensikten med denne informasjonen er å forebygge skade på
motoren, på andre eiendeler eller miljøet.

SIKKERHETSINFORMASJON
•

Sett deg inn i og forstå bruken av alle kontroller og lær deg
hvordan du motoren stoppes raskt i en eventuell nødsituasjon.
Forsikre deg om at operatøren får tilstrekkelig instruksjon før
utstyret betjenes.
Ikke la barn betjene motoren. Barn og kjæledyr skal holdes unna
arbeidsområdet.
Eksos fra motoren inneholder giftig karbonmonoksid. Ikke kjør
motoren uten tilstrekkelig ventilasjon, og kjør den aldri innendørs.
Motoren og eksosen blir meget varm under drift. Hold motoren
minst 1 meter unna bygninger og annet utstyr under drift. Hold
god avstand til brennbart materieale, og ikke plasser noe oppå
motoren mens den er i drift.

Denne håndboken skal betraktes som en permanent del av motoren
og skal følge motoren ved et eventuelt videresalg.
Gjennomgå instruksjonene som følger med utstyret som
drives av motoren for eventuell tilleggsinformasjon vedrørende
oppstart,
stopping,
betjening,
justeringer
eller
spesielle
vedlikeholdsinstruksjoner.

•
•
•
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PLASSERING AV SIKKERHETSETIKETTER
Etiketten som vises på side 1 inneholder viktig sikkerhetsinformasjon.
Les den nøye. Se side 1.
Denne etiketten er vurdert å være en fast del av motoren. Hvis
etiketten faller av eller blir uleselig, kontakt forhandleren og be om
en ny etikett.

KONTROLLPUNKTER FØR BRUK
ER MOTOREN STARTKLAR?
For din egen sikkerhets skyld, og for å maksimere levetiden på
utstyret, er det svært viktig at du tar deg tid til å sjekke tilstanden på
motoren før den startes. Forsikre deg om at du eliminerer eventuelle
problemer som måtte ha oppstått, eller la forhandleren rette feilen før
motoren tas i bruk.

SIKKERHETSADVARSLER
Din og andres sikkerhet er meget viktig. Vi har sørget for viktige
sikkerhetsadvarsler i denne håndboken og på selve motoren.
Vennligst les disse advarslene grundig.
En sikkerhetsadvarsel varsler deg om potensielle farer som kan
skade deg eller andre. Hver sikkerhetsadvarsel er fulgt av et
sikkerhetsvarselsymbol B og ett av tre ord, FARE, ADVARSEL, eller
FORSIKTIG.
Disse varselsymbolene betyr:
Kan føre til ALVORLIG PERSONSKADE eller DØD dersom du ikke
følger instruksjonene.

Feilaktig vedlikehold av denne motoren, eller unnlatelse av å
korrigere et problem før drift, kan forårsake funksjonsfeil som kan
føre til alvorlig personskade.
Utfør alltid en inspeksjon hver gang før oppstart og bruk av motoren,
og korriger eventuelle problemer.
Før du utfører inspeksjonen før oppstart, kontroller at motoren
står i vannrett stilling og at spaken for svinghjulsbrems, gass eller
motorstopp-bryter er i posisjonen STOP (STOPP) eller OFF (AV).
Sjekk alltid følgende punkter før du starter motoren:
1. Drivstoffnivå (se side 8).

Kan føre til ALVORLIG PERSONSKADE eller DØD dersom du ikke
følger instruksjonene.

2. Oljenivå (se side 9).
3. Luftfilter (se side 9).
4. Generell inspeksjon: Sjekk etter væskelekkasjer og løse eller
skadde deler.

Kan føre til PERSONSKADE dersom
du ikke følger instruksjonene.

5. Sjekk utstyret som drives av denne motoren.

Hver advarsel forteller deg hva faren omfatter, hva som kan skje, og
hva du kan gjøre for å unngå eller redusere personskader.
NORSK

Les gjennom instruksjonene som følger med utstyret og som drives
av denne motoren for eventuelle forholdsregler og prosedyrer
som bør følges før motoren startes.
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BRUK

Type 1: Svinghjulsbrems, fjernmontert choke/gass

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUK

STARTE MOTOREN

Før motoren startes første gangen, vær vennlig å evaluere
SIKKERHETSADVARSLER og KONTROLLPUNKTER FØR BRUK
side 5.
For din egen sikkerhet, ikke kjør motoren i et innelukket område
slik som i en garasje. Eksos fra motoren inneholder giftig
karbonmonoksidgass som hurtig fyller et innelukket område og som
fører til lidelse eller død.

1. Sett choke/gass-spaken* [2] i posisjonen CHOKE.
2. Sett spaken* [3] for svinghjulsbremsen i posisjonen RUN (KJØR).
3. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter raskt.
4. Sett choke/gass-spaken* [2] i posisjonen FAST (HURTIG).
STOPPE MOTOREN
1. Sett choke/gass-spaken* [2] i posisjonen SLOW (SAKTE).
2. Utløs spaken* [3] for svinghjulsbremsen for å stoppe motoren.

Eksos inneholder giftig karbonmonoksidgass som kan bygge
seg opp til farlige nivåer i innelukkede områder. Innånding av
karbonmonoksid kan forårsake bevisstløshet eller død.
Motoren må aldri kjøres i et innelukket eller selv delvis innelukket
område hvor det kan være folk til stede.
Les gjennom instruksene som følger med utstyret som drives av
denne motoren for eventuelle sikkerhetsregler som skal følges ved
oppstart, stopp eller bruk av motoren.

Type 2: Svinghjulsbrems, fjernmontert gass, automatisk
choke
STARTE MOTOREN
1. Sett den fjernmonterte gass-spaken* [2] i posisjonen FAST (HURTIG).
2. Sett spaken* [3] for svinghjulsbremsen i posisjonen RUN (KJØR).
3. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter raskt.
STOPPE MOTOREN

Motoren skal ikke brukes i hellinger som er mer enn 20°.

1. Sett den fjernmonterte gass-spaken* [2] i posisjonen SLOW
(SAKTE).

BRUKSHYPPIGHET

Type 3: S
 vinghjulsbrems, fast gass, automatisk retur-choke

2. Utløs spaken* [3] for svinghjulsbremsen for å stoppe motoren.

Hvis utstyret kun skal brukes av og til, eller uregelmessig (mer
enn 4 uker mellom hver bruk), henvises det til Drivstoff-avsnittet
i OPPBEVARINGS- kapittelet (side 10) for ytterligere informasjon
om drivstofforringelse.

STARTE MOTOREN
1. Sett den automatiske retur-choken [2] i posisjonen CHOKE E.
2. Sett spaken* [3] for svinghjulsbremsen i posisjonen RUN (KJØR).
Chokespaken vil automatisk begynne å bevege seg til posisjonen
OFF (AV) når spaken for svinghjulsbremsen settes i posisjonen
RUN (KJØR).

STARTE / STOPPE MOTOREN (ALLE TYPER)
Se figurene på sidene 2 og 3 for å identifisere typen kontroll
som brukes på ditt utstyr. Typespesifikk informasjon om starting og
stopping er å finne etter generell informasjon som er vist nedenfor.
•

Drivstoffventil PÅ: Sett drivstoffventilen [1] i posisjonen ON (PÅ)
før du starter motoren.

•

Manuell choke (hvis utstyrt med dette): Sett choke-spaken/
stanga [2] i posisjonen CHOKE når du starter en kald motor.
Sett choke-spaken/stanga i posisjonen OFF (AV) så snart motoren
er oppvarmet og når den går jevnt uten choke, eller ved start av
varm motor.

•

•

Motorhastighet: For beste mulig motorytelse, anbefales det at
motoren betjenes med gassen i posisjonen FAST (HURTIG) (eller
høy).
Starthåndtak: Trekk startgrepet lett til det merkes motstand, trekk
deretter raskt.

•
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STOPPE MOTOREN
Utløs spaken* [3] for svinghjulsbremsen for å stoppe motoren.

Type 4: Svinghjulsbrems, automatisk choke, fast gass
STARTE MOTOREN
1. Sett spaken* [3] for svinghjulsbremsen i posisjonen RUN (KJØR).
2. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter raskt.
STOPPE MOTOREN
Utløs spaken* [3] for svinghjulsbremsen for å stoppe motoren.

Type 5: Bladbrudd-clutch, fjernmontert choke/gass
STARTE MOTOREN

MERKNAD

•

3. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter
raskt. Gassen er forhåndsinnstilt på denne typen.

1. Sett choke/gass-spaken* [2] i posisjonen CHOKE.

Ikke slipp starthåndtaket slik at det flyr tilbake med et smell mot
motoren. Slipp det forsiktig for å unngå skade på starteren.

2. Sjekk at spaken for bladkontrollen* er frakoplet.

Starte på nytt: For å være sikker på at motoren blir lett å starte
når den skal startes på nytt, og at du får maksimal ytelse på Auto
Choke System™, la motoren gå i minst tre (3) minutter etter
kaldstart før den stoppes. Den korteste tiden som motoren bør
være i gang, er lenger hvis temperaturen er under 21 °C.

4. Flytt choke/gass-spaken* [2] gradvis til posisjonen FAST (HURTIG)
under oppvarming av motoren, og kople deretter til spaken for
bladkontroll*.

Drivstoffventilen AV: Etter at motoren har stoppet, sett
drivstoffventilen [1] i posisjonen OFF (AV).

1. Kople fra spaken for bladkontroll*.

Hvis du ikke skal bruke utstyret de neste 3-4 ukene, anbefaler vi at
du kjører motoren til forgasseren er tom for drivsstoff. Dette gjør du
ved å la drivstoffventilen være i posisjonen OFF (AV) og deretter
starte motoren og kjøre den tom for drivstoff og stopper.

3. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter raskt.

STOPPE MOTOREN
2. Sett choke/gass-spaken* [2] i posisjonen SLOW (SAKTE), og
deretter i posisjonen STOP (STOPP).
*
Sjekk håndboken for utstyret med hensyn til plasseringen av
kontroller.

NORSK

Type 6: Bladbrudd-clutch, automatisk choke,
fjernmontert gass

SERVICE PÅ MOTOREN

STARTE MOTOREN

VIKTIGHETEN AV VEDLIKEHOLD

1. Sett den fjernmonterte gass-spaken* [2] i posisjonen FAST
(HURTIG).

Godt vedlikehold er viktig for sikker, økonomisk og problemfri drift.
Dette bidrar også til redusert forurensning.

2. Sjekk at spaken for bladkontrollen* er frakoplet.
3. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter raskt.
4. La motoren varme opp til arbeidstemperatur og kople deretter til
spaken for bladkontroll*.

Feilaktig vedlikehold, eller unnlatelse av å korrigere et problem før
drift, kan forårsake funksjonsfeil som kan føre til alvorlig personskade
eller død.

STOPPE MOTOREN

Følg alltid de anbefalte ettersyns- og vedlikeholdstabellene i denne
brukerhåndboken.

1. Kople fra spaken for bladkontroll*.
2. Sett den fjernmonterte gass-spaken* [2] i posisjonen SLOW
(SAKTE), og deretter i posisjonen STOP (STOPP).

Type 7: Manuell choke, manuell gass
STARTE MOTOREN
1. Sett choke-spaken [2] i posisjonen CHOKE E.
2. Sett gass-kontrollen [3] i posisjonen FAST (HURTIG) C.
3. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter
raskt.
4. Flytt choke-spaken [2] gradvis til posisjonen OFF (AV) e under
oppvarming av motoren.
STOPPE MOTOREN
Sett gass-kontrollen [3] i posisjonen SLOW (SAKTE) D, og
deretter i posisjonen STOP (STOPP) F.

Type 8: Manuell choke, motorstopp-bryter, fast gass
STARTE MOTOREN
1. Trekk choke-spaken [2] til posisjonen CHOKE.
2. Sett motorstopp-bryteren [3] i posisjonen ON (PÅ).
3. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter
raskt.
4. Flytt choke-spaken gradvis til posisjonen OFF under oppvarming
av motoren.

Som hjelp til et godt vedlikehold av motoren, inneholder påfølgende
sider en vedlikeholdstabell, prosedyrer for rutinemessig ettersyn, og
enkle vedlikeholdsprosedyrer som kun krever vanlig håndverktøy.
Andre vedlikeholdsoppgaver som er mer omfattende og krevende,
eller som krever spesialverktøy, utføres best av fagfolk og utføres
vanligvis av en Honda-tekniker eller annen kvalifisert mekaniker.
Vedlikeholdstabellen gjelder for normale driftsforhold. Hvis du bruker
motoren under krevende forhold, slik som under vedvarende høy
belastning eller høy temperatur, eller bruker motoren i områder med
spesiell høy fuktighet eller mye støv, rådfør deg med forhandleren for
anbefalte tiltak for individuelt behov og bruk.
Husk at en autorisert Honda serviceforhandler kjenner motoren best,
og er fullt utstyrt til å utføre vedlikehold og reparasjoner.
For å garantere best kvalitet og driftssikkerhet, bruk kun nye originale
Honda-deler eller tilsvarende ved reparasjon og utskiftning.

VEDLIKEHOLDSSIKKERHET
Noen av de viktigste sikkerhetsforholdsreglene er som følger. Vi kan
imidlertid ikke advare deg mot enhver mulig fare som måtte oppstå
under vedlikehold. Det er bare du selv som kan avgjøre hvorvidt du
bør utføre en gitt oppgave.

Motorhastigheten er forhåndsinnstilt på denne typen.
Unnlatelse av å følge vedlikeholdsinstruksene nøye og ta nødvendige
sikkerhetsforholdsregler kan resultere i alvorlig personskade eller død.

STOPPE MOTOREN
Sett motorstopp-bryteren [3] i posisjonen OFF (AV).

Følg alltid prosedyrene og sikkerhetsforholdsreglene i denne
brukerhåndboken.

Type 9: Manuell choke, motorstopp-bryter, automatisk
gass
STARTE MOTOREN

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

1. Trekk choke-spaken [2] til posisjonen CHOKE.

•

2. Sett motorstopp-bryteren [3] i posisjonen ON (PÅ).
3. Trekk startergrepet lett til det merkes motstand, trekk deretter
raskt.

Forsikre deg om at motoren er slått av før du begynner med
vedlikehold eller reparasjoner. Dette vil eliminere mange
potensielle farer:

4. Flytt choke-spaken [2] gradvis til posisjonen OFF under
oppvarming av motoren.

–– Karbonmonoksidforgiftning fra motoreksosen.
Forsikre deg om at det alltid er tilstrekkelig ventilasjon i
området der motoren brukes.

Den automatiske gassen vil kun fungerer når motoren er helt
oppvarmet.

–– Forbrenning som følge av varme motordeler.
La motoren og eksossystemet nedkjøle før du tar på motoren.
–– Personskade som følge av bevegelige deler.
Ikke start motoren med mindre du har blitt bedt om å gjøre det.

STOPPE MOTOREN
1. Avlast motoren slik at den automatiske gassen regulerer motoren
tilbake på tomgang.
2. Sett motorstopp-bryteren [3] i posisjonen OFF (AV).

•
•

Les instruksjonene før du begynner, og forsikre deg om at du har
nødvendig verktøy og tilstrekkelig kompetanse.

For å redusere risikoen for brann eller eksplosjon, vær forsiktig
når du arbeider i nærheten av bensin. Bruk kun ikke-brennbare
rensemidler for rengjøring av deler og ikke bensin. Hold sigaretter,
*
Sjekk håndboken for utstyret med hensyn til plasseringen av
gnister og flammer unna alle drivstoffrelaterte komponenter.
kontroller.
NORSK
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VEDLIKEHOLDSPROGRAM
Skal utføres ved hvert angitte måneds-/års- eller arbeidstime-intervall
(avhengig av hva som inntreffer først).(1)
Regulært
serviceintervall

Vedlikeholdspunkt

Side

Før hver bruk

Sjekk: Motoroljenivå
Sjekk: Luftfilter

side 9
side 9

Etter første
måned eller
5 timer

Skift: Motorolje

side 9

Hver 3. måned
eller etter
25 arbeidstimer

Rengjør: Luftfilter(2)

side 9

Hver 6. måned
eller etter
50 arbeidstimer

Skift: Motorolje
Rengjør: Luftfilter(2)
Sjekk: Bremsekloss på svinghjul
(hvis utstyrt med dette)

Hvert år
eller etter
100 arbeidstimer

Punktene ovenfor for hver 6. måned
i tillegg til:
Sjekk og juster: Tennplugg
Rengjør: G
 nistfanger (hvis utstyrt med
dette)(6)
Sjekk: Bladbrudd-clutch (hvis utstyrt med
dette)
Sjekk og juster: Tomgang
Rengjør: Drivstofftank og filter
Sjekk og juster: Ventilklaring

(3)

Hver 2. år
eller etter
200 arbeidstimer

Årlige vedlikeholdspunkter i tillegg til:
Skift: Luftfilter
Skift: Tennplugg

Hvert 2. år

Sjekk: Drivstoffrør (skift ut hvis
nødvendig)

Motorskade eller problemer med ytelse, som et resultat av drivstoff
brukt med høyere prosent etanol eller metanol som vist ovenfor, er
ikke dekket av garantien.
Hvis utstyret kun skal brukes av og til eller uregelmessig (mer
enn 4 uker mellom hver bruk), henvises det til Drivstoff avsnittet i
kapittelet om OPPBEVARING (side 10) for ytterligere informasjon
om drivstofforringelse.
Bruk aldri gammel eller forurenset bensin eller oljeblandet bensin.
Unngå smuss eller vann i drivstofftanken.

Bensin er meget lettantennelig og eksplosiv og kan føre til forbrenning
eller alvorlig personskade ved fylling.

side 9
side 9
side 9

side 9
side 10

•

Stans motoren og sørg for at varmekilder, gnister eller flamme
holdes unna.

•

Drivstoff skal kun fylles utendørs.

•

Tørk opp eventuelt søl umiddelbart.

Fylle drivstoff

(5)

Se F1 på side 4.

(4)
(4)
(4)

1. Ta av lokket på drivstofftanken.
2. Fyll drivstoff til det vises rett under det røde nivåmerket [1] i
påfyllingshalsen. Ikke fyll over. Tørk opp sølt drivstoff før motoren
startes.

side 9
side 9

3. Sett lokket på drivstofftanken og skru det forsvarlig til.
Flytt deg minst 3 meter unna der drivstoffet oppbevares/lagres før
du starter motoren.

(4)

(1) 
For kommersielt bruk skal driftstimene logges for å fastlegge riktige
vedlikeholdsintervaller.
(2) S
 ervice skal foretas hyppigere ved bruk i støvete områder.
(3) Motoroljen skal askiftes hver 25. arbeidstime når brukt ved tung belastning
eller ved høye omgivelsestemperaturer.
(4) Disse punktene bør vedlikeholdes og etterses av en Honda serviceforhandler
med mindre du har hensiktsmessig verktøy og er mekanisk kompetent. Det
henvises til Hondas verkstedhåndbok for serviceprosedyrer.

Drivstoff kan skade lakk og enkelte typer plast. Vær forsiktig at du
ikke søler drivstoff under påfylling av tanken. Skade påført av sølt
drivstoff er ikke dekket av distributørens begrensede garanti.

Beholder for lagring av drivstoff

FYLLING AV DRIVSTOFF

Bensin skal oppbevares i en ren og lukket beholder i plast som er
konstruert for oppbevaring av drivstoff. Lukk utluftingen (hvis den har
det) når beholderen ikke er i bruk og lagre den unna direkte sollys.
Hvis det tar mer enn 3 måneder å bruke drivstoffet i beholderen, er
det foreslått å blande stabiliseringsmiddel i bensinen når beholderen
fylles. Hvis du har drivstoff igjen i lagringsbeholderen ved slutten av
sesongen, er det foreslått at du fyller resterende bensin i bensintaken
på bilen din (foreslått av U.S. Environmental Protection Agency
(Miljøverndepartementet i USA).

Motoren er godkjent for å gå på blyfri bensin med et oktantall (RON)
på 91 eller høyere.

MOTOROLJE

(5) S
 e utstyrshåndboken eller verkstedhåndboken for Honda-motoren.
(6) I Europa og andre land hvor maskindirektiv 2006/42/EC må følges, skal
denne rengjøringen foretas av serviceforhandleren.

Unnlatelse av å følge dette vedlikeholdsprogrammet kan føre til
funksjonssvikt som ikke dekkes av garantien.

Vi anbefaler at tanken etterfylles med drivstoff etter hver bruk for å
minimere luft i drivstofftanken.
Drivstoff skal fylles på et sted med god ventilasjon før motoren startes.
Hvis motoren nettopp har vært i drift, la den først nedkjøle. Tanken
skal aldri fylles innendørs der bensindamp kan antennes av flammer
eller gnister.
Du kan bruke vanlig blyfri bensin som innholder maksimalt 10 %
etanol (E10) eller 5 % metanol ved volum. Metanolen skal i tillegg
inneholde løsemidler og korrosjonshemmende stoffer. Bruk av
drivstoff som inneholder en høyere prosent metanol eller etanol enn
det som er vist ovenfor, kan forårsake problemer med starting og/
eller motorytelse. Dette kan også skade metall-, gummi- og plastdeler
i drivstoffsystemet. I tillegg er etanol hygroskopisk som betyr at den
tiltrekker vann i drivstoffsystemet.
8

Olje er en avgjørende faktor som har innvirkning på motorens ytelse
og levetid. Bruk renseolje for firetakstmotorer. Oljen skal alltid skiftes
i henhold til vedlikeholdsprogrammet.

Anbefalt olje
Se F2 på side 4.
Bruk olje for firetaktsmotor som oppfyller eller overgår kravene for
API servicekategori SJ eller nyere. Kontroller alltid API-etiketten på
oljebeholderen for å være sikker på at den omfatter bokstavene SJ
eller nyere.
For generell bruk anbefales SAE 10W-30. Andre viskositeter på
tabellen kan brukes når gjennomsnittstemperaturen i området er
innenfor det angitte temperaturområdet.
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Sjekk oljenivå

Rengjøring

Se F2, F3 på side 4.

Se F4 på side 4.

1. Sjekk oljen med motoren stoppet og på vannrett underlag.

1. Slå filteret lett flere ganger mot et hardt underlag for å fjerne
smuss og skitt, eller bruk trykkluft som ikke overskrider 207 kPa
trykk (2,07 bar) gjennom filteret fra den rene siden som sitter mot
motoren. Prøv aldri å børste vekk smuss og skitt. Bruk av børste
tvinger smuss og skitt inn i fibrene.

2. Ta ut oljepåfyllingslokket/peilepinnen [1] og tørk rent.
3. Sett oljepåfyllingslokket/peilepinnen ned i oljepåfyllingshalsen
som vist, uten å skru det til, og ta lokket/peilepinnen så ut igjen og
sjekk oljenivået.
4. Hvis oljenivået er i nærheten eller under merket for nedre grense
[2] på peilepinnen, etterfyll med anbefalt olje opp til merket for
øvre grense [3]. Ikke fyll over.

2. Tørk smuss og skitt fra luftfilterhuset [4] og dekslet ved å bruke
en fuktig klut. Vær forsiktig slik at smuss og skitt ikke trenger inn i
luftinnsuget [5] som fører til forgasseren.

5. Monter oljepåfyllingslokket/peilepinnen på plass.

TENNPLUGG

Oljeskift

Se F5 på side 4.

Se F3 på side 4.

Anbefalt tennplugg:

Tapp ut motoroljen når motoren er varm. Varm olje vil renne ut raskt
og fullstendig.

NGK - BPR6ES For høytrykksvaskere
NGK - BPR5ES For alle andre bruksområder

1. Sett drivstoffventilen i posisjonen OFF (AV) for å redusere
muligheten for drivstofflekkasje.

Den anbefalte tennpluggen har det riktige varmeområdet for normale
arbeidstemperaturer på motoren.

2. Plasser en egnet beholder ved siden av motoren for å tappe den
brukte oljen i.
3. Ta av oljepåfyllingslokket/peilepinnen [1] og drener oljen i
beholderen ved å sette motoren på skrå mot oljepåfyllingshalsen
[4].
Avhend brukt motorolje på en måte som er forenlig med miljøet.
Vi foreslår at du tar den brukte oljen i en lukket beholder til
den lokale gjenvinningsstasjonen. Ikke kast olje sammen med
husholdningsavfall og oljen skal heller ikke tømmes på bakken
eller i avløpsnettet.
4. Med motoren i vannrett stilling, fyll til det øvre grensemerket [3] på
peilepinnen med anbefalt motorolje.

Hvis motoren kjøres med et lavt oljenivå, kan dette forårsake
motorskade.

Upassende tennplugger kan forårsake motorskade.
For god ytelse må tennpluggen ha korrekt elektrodeavstand og være
fri for avleiring.
1. Kople fra tennpluggshetten, og fjern alt smuss og skitt rundt
tennpluggen.
2. Bruk en hensiktsmessig pluggnøkkel [1] av riktig størrelse for å
skru ut tennpluggen.
3. Sjekk tennpluggen. Skift ut dersom den er skadd, sterkt forurenset,
hvis tetningsskive [2] er i dårlig forfatning eller at elektroden er slitt.
4. Mål elektrodeåpningen med egnet måleblad. Riktig åpning er
0,7 ~ 0,8 mm. Hvis det er nødvendig med justering, korriger
åpningen ved forsiktig bøying av sideelektroden.
5. Monterr tennpluggen forsiktig, for hånd, for å unngå kryssgjenging.
6. Når tennpluggen er skrudd i, trekkes den til med en hensiktsmessig
pluggnøkkel av riktig størrelse for å presse sammen tetningsskiva.

5. Sett oljepåfyllingslokket/peilepinnen forsvarlig på igjen.

Når du monterer en ny tennplugg, trekkes den til 1/2 omdreining etter
at den er skrudd til for hånd slik at tetningsskiva presses sammen.

LUFTFILTER
Et korrekt vedlikeholdt luftfilter vil forebygge inntrenging av smuss
og skitt i motoren. Skitt i forgasseren kan bli trukket inn i mindre
gjennomganger i forgasseren og forårsaker for tidlig motorslitasje.
Disse mindre gjennomgangene kan blokkeres og forårsake problemer
med starting og drift. Filteret må rengjøres hyppigere hvis du bruker
motoren i svært støvete områder.
Det anbefales å bruke originale Honda luftfilter for å være sikker på
at filteret tetter og yter som tiltenkt. Bruk av uorginale luftfilter kan
resultere i at smuss og skitt kommer forbi filteret som vil forårsake
skade på motor og drivstoffsystem.

Bruk av motoren uten luftfilter, eller med skadet filter, gjøre at smuss
og skitt kommer i motoren som gir hurtig motorslitasje. Denne typen
skade dekkes ikke av distributørens begrensede garanti.

Inspeksjon
Se F4 på side 4.
1. Trykk på låseklipsene [1] øverst på luftfilterdekslet [2] og ta det
av. Sjekk filteret [3] for å være sikker på at det er rent og i orden.
2. Monter filteret og filterdekslet på plass igjen.

Ved gjenmontering av den originale tennpluggen, trekk den til
1/8 ~ 1/4 omdreining etter at tennpluggen er skrudd til for hånd
slik at tetningsskiva presses sammen.

Trekk til tennpluggen forsvarlig. En løs tennplugg kan bli svært
varm og kan skade motoren. Trekkes tennpluggen til for hardt,
kan gjengene i topplokket skades.
7. Kople tennplugghetta til tennpluggen.
INSPEKSJON AV SVINGHJULSBREMS (hvis utstyrt med dette)
Se F6, F7 på side 4.
1. Fjern de tre flensmutrene [1] fra rekylstarteren [2], og fjern
rekylstarteren fra motoren.
2. Fjern drivstofftanken [3] fra motoren uten å koble fra drivstoffrøret
[4]. Hvis drivstofftanken inneholder drivstoff, hold den vannrett ved
demontering, og sett den ved siden av motoren i vannrett stilling.
3. Sjekk tykkelsen på bremseskoen [5]. Hvis tykkelsen er mindre
enn 3 mm, ta motoren til en autorisert Honda serviceforhandler.
4. Monter drivstofftanken og rekylstarteren, og trekk de tre mutrene
godt til.
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GNISTFANGER (hvis utstyrt med dette)
Se F8 på side 4.
I Europa og andre land hvor maskindirektiv 2006/42/EC må følges,
skal denne rengjøringen foretas av serviceforhandleren.
Gnistfangeren må vedlikeholdes hver 100. arbeidstime for at den skal
fungere som tiltenkt.
Hvis motoren nettopp har vært i drift, vil lyddemperen være varm. La
motoren avkjøles før du foretar vedlikehold på gnistfangeren.

Demontering
1. Skru av de tre 6 mm mutrene [1] på lyddemperbeskyttelsen [2],
og ta den av.

Hvis du har en beholder med bensin for etterfylling av bensintanken,
forsikre deg om at den kun inneholder ny bensin. Hvis det tar mer enn
3 måneder å bruke drivstoffet i beholderen, er det foreslått å blande
stabiliseringsmiddel i bensinen når beholderen fylles.
Skader på drivstoffsystemet eller problemer med motorytelsen som følge
av utilstrekkelige forberedelser før lagring, dekkes ikke av motorgarantien.
Kortsiktig lagring (30 - 90 dager)
Hvis utstyret ditt ikke skal brukes mellom 30 og 90 dager, anbefaler vi
følgende for å forebygge drivstoffrelaterte problemer:
1. Tilsett stabiliseringsmiddel i bensinen ved å følge produsentens
instruksjoner.
Når du tilsetter stabiliseringsmiddel skal drivstofftanken være fylt
opp med ny bensin. Hvis tanken bare er delvis full, vil luft i tanken
fremskynde bensinforringelse under lagring.

2. Ta ut spesialskruen [3] fra gnistfangeren [4], og ta gnistfangeren
av lyddemperen [5].

Merk deg følgende:

Rengjøring og inspeksjon
1. Bruk en børste for å fjerne karbonavleiring fra gnistfangerskjermen.
Vær forsiktig slik at du ikke skader skjermen. Skift ut gnistfangeren
dersom den har sprekker eller hull.
2. Monter gnistfangeren tilbak i omvendt rekkefølge.

LAGRE MOTOREN

–– Alle stabiliseringsmidler har en viss holdbarhet og ytelsen på
disse vil foringes over tid.
–– Et drivstoff stabiliseringsmiddel gjenoppretter ikke dårlig drivstoff.
2. Etter at du har tilsatt et stabiliseringsmiddel skal motoren kjøres
utendørs i 10 minutter for å være sikker på at den behandlede
bensinen har erstattet den ubehandlede bensinen i forgasseren.
3. Sett drivstoffventilen i posisjonen OFF (AV).

Korrekte forberedelser før lagring er viktig for at motoren skal være
problemfri og holde seg fin. Følgende trinn vil forhindre at rust og
korrosjon skader motorfunksjonen og utseende, som gjør at motoren
blir lettere å starte når den skal brukes neste gang.

Rengjøring
Hvis motoren nettopp har vært i drift, må den først avkjøles i minst
1 time før rengjøring. Rengjør alle utvendige overflater, reparer
eventuelle lakkskader, og ha på en tynn oljefilm på overflater som
måtte være utsatt for rust.

4. Fortsett å kjøre motoren til den stopper fra bensinmangel i
forgasseren. Kjøretiden skulle være mindre enn 3 minutter.
Langsiktig eller sesongmessig lagring (mer enn 90 dager)
Start motoren og la den gå lenge nok for å tømme hele drivstoffsystemet
(inklusive drifstofftanken). Ikke la det være bensin i motoren i mer enn
90 dager uten å bruke den.

Motorolje
1. Skifte motorolje (se side 9).
2. Ta ut tennpluggen (se side 9).
3. Hell 5 ~ 10 cc med ren olje i sylinderen.

Bruk av hageslange eller høyttrykkspyler ved rengjøring kan resultere
i at vann trenger inn i åpningene på luftfilteret og lyddemperen. Vann i
luftfilteret gjør luftfilteret fuktig, og vann som kommer gjennom luftfilteret
eller lyddemperen kan trenge inn i sylinderen og forårsake skade.

Drivstoff

Avhengig av regionen der du bruker utstyret, kan drivstofformuleringer
forringes og oksidere hurtig. Forringelse og oksidering av drivstoff kan
oppstå selv etter 30 dager og kan forårsake skade på forgasseren
og/eller drivstoffsystemet. Rådfør deg med serviceforhandleren om
anbefalt oppbevaring lokalt.
Hvor lenge du kan la bensinen være i drivstofftanken og forgasseren
uten at det oppstår funksjonsproblemer, vil variere med typen bensin,
lagringstemperatur og hvorvidt drivstofftanken er delvis eller helt full.
Luften i en delvis full drivstofftank fremskynder forringelsesprosessen
på bensinen. En høy lagringstemperatur under lagring fremskynder
forringelsesprosessen på bensin. Drivstoffproblemer kan oppstå i
løpet av en måned dersom motoren ikke er i gang, eller selv etter
kortere tid dersom bensinen var “gammel” da du fylte tanken.
Bensin vil oksidere og forringes under lagring. Forringet bensin gjør
det vanskelig å starte motoren, og etterlater klebrige avleiringer som
kan tilstoppe drivstoffsystemet. Hvis bensinen i motoren forringes
under lagring, er det mulig at du må ha service på eller skiftet ut
forgasseren og andre komponenter i drivstoffsystemet.
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4. Trekk flere ganger i rekylstarteren for å fordele oljen.
5. Monter tennpluggen på plass igjen.

Forholdsregler ved lagring
Hvis motoren skal lagres med bensin i drivstofftanken, er det viktig
å redusere risikoen for antennelse av bensindamp. Sørg for et godt
ventilert lagringsområde i god avstand fra eventuelle apparater som
opererer med flamme, slik som fyringsanlegg, varmtvannsbereder
eller tørketrommel. Unngå også eventuelle områder med elektriske
motorer som genererer gnister, eller der det brukes elektroverktøy.
Om mulig må det også unngås lagringsområder med høy fuktighet da
dette fremskynder rust- og korrosjonsdannelse.
Hvis det er bensin i drivstofftanken, sett drivstoffventilen i posisjonen
OFF (AV).
Motoren skal lagres i vannrett stilling. Lagres motoren i skråstilling,
kan det føre til drivstoff- eller oljelekkasje.
Etter at motoren og eksossystemet har nedkjølt, dekk til motoren for å
holde støvet unna. En varm motor og eksossystem kan antenne eller
smelte visse typer materialer. Ikke bruk plastfolie som dekke. Et ikkeporøst dekke vil fange fuktigheten rundt motoren som fremskynder
rust og korrosjon.

Etter lagring
Sjekk motoren som beskrevet i KONTROLLPUNKTER FØR BRUK
avsnittet i denne brukerhåndboken (se side 5).
Dersom drivstoffet ble tappet ut under forberedelsene til lagring,
fyll tanken med ny bensin. Hvis du har en beholder med bensin for
etterfylling av bensintanken, forsikre deg om at den kun inneholder
ny bensin. Bensin oksiderer og forringes over tid, noe som gjør det
vanskelig å starte motoren.
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Hvis sylinderen ble dekket med en oljefilm under forberedelsene, vil
motoren ganske kort avgi røykfull eksos når den startes. Dette er normalt.

TRANSPORT
Ha motoren i vannrett stilling under transport for å redusere mulighetene
for drivstofflekkasje. Sett drivstoffventilen i posisjonen OFF (AV).
Les gjennom instruksjonene som følger med utstyret og som drives
av motoren for eventuelle prosedyrer som bør følges for transport.

HÅNDTERE UVENTEDE PROBLEMER
Motoren vil ikke starte
MULIG ÅRSAK

FEILRETTING

Drivstoffventilen er i posisjonen OFF Sett hendelen for drivstoffventilen
(AV).
i posisjonen ON (PÅ).
Choke er i posisjonen OFF (AV).

Med mindre motoren er varm, sett
choke/gass-hendelen, choke-stanga,
eller choke-hendelen i posisjonen
CHOKE.

Tenningsbryter eller
motorstoppbryter er i posisjonen
OFF (AV).

Flytt svinghjulsbrems-spaken til
posisjonen RUN (DRIFT).
Gass-hendelen til posisjonen FAST
(HURTIG). Motorstoppbryteren til
posisjonen ON (PÅ).

Tomt for drivstoff.

Etterfyll drivstoff.

Dårlig drivstoff - motoren har vært
lagret uten bensinbehandling, eller
har blitt etterfylt med dårlig bensin.

Etterfyll med ny bensin.

Feil på tennpluggen, sterkt
forurenset eller den har feil
elektrodeavstand.

Juster eller skift ut tennpluggen
(side 9).

Tennpluggen er våt av drivstoff
(forgasseren har rent over).

Tørk av tennpluggen og monter den
på plass igjen. Start motoren med
choke/gass-hendelen i posisjonen
FAST (HURTIG).
Choken er i posisjonen OFF (AV).

Drivstoffilter tilstoppet, funksjonsfeil
på forgasser, funksjonsfeil på
tenning, ventilene sitter fast, osv.

Modifikasjon av forgasser for bruk i stor høyde
I stor høyde vil standardforgasserens luft/drivstoffblanding være for
fet. Motorens effekt blir redusert og drivstofforbruket vil øke. For fet
blanding vil også forurense og gjøre tennpluggen våt som gjør at
motoren blir vanskelig å starte. Bruk over lengre tid i stor høyde som er
forskjellig fra det som motoren er sertifisert for, kan øke CO2-utslippet.
Motorens ytelse ved bruk i stor høyde kan forbedres ved spesifikke
modifikasjoner på forgasseren. Dersom du alltid bruker motoren i
stor høyde, mer enn 1500 moh, få serviceforhandleren til å foreta
denne forgassermodifikasjonen. Når motoren anvendes i stor høyde,
med forgassermodifikasjonen for bruk i stor høyde, vil den oppfylle
aktuelle utslippskrav i levetiden.
Selv med forgassermodifikasjonen vil motorens hestekrefter
reduseres med ca. 3,5 % for hver 300 meter økning i høyde.
Innvirkningen som høyden har på hestekreftene vil være større hvis
forgassermodifikasjonen ikke foretas.

Når forgasseren er modifisert for bruk i stor høyde, vil luft/
drivstoffblandingen være for mager for bruk i lav høyde. Bruk i høyder
under 1500 moh med en modifisert forgasser, kan føre til at motoren
overopphetes, og vil resultere i alvorlig motorskade. For bruk i lave
høyder, la forhandleren justere forgasseren tilbake til den originale
fabrikkspesifikasjonen.

Spesifikasjoner
GCV140
TYPE

REKYLSTART

Lengde x Bredde x Høyde

367 x 331 x 360 mm

Tørrvekt

9,8 kg

Motortype

Ensylindret firetaktsmotor med overliggende
kamaksel

Sylindervolum
[Boring x Slaglengde]

Ta motoren til en autorisert Honda
serviceforhandler eller henvis til
verkstedhåndboken for å skifte ut eller
reparere defekte deler etter behov.

Oljekapasitet

0,5 liter

Drivstofftankkapasitet
Drivstofforbruk

Forsert luftkjøling

Tenningssystem

MULIG ÅRSAK

FEILRETTING

Tilstoppet luftfilter.

Gjør luftfilteret rent eller skift ut
(side 9).

Dårlig drivstoff - motoren har vært
lagret uten bensinbehandling, eller
har blitt etterfylt med dårlig bensin.

Etterfyll med ny bensin.

Drivstoffilter tilstoppet, funksjonsfeil
på forgasser, funksjonsfeil på
tenning, ventilene sitter fast, osv.

Ta motoren til en autorisert Honda
serviceforhandler eller henvis til
verkstedhåndboken for å skifte ut eller
reparere defekte deler etter behov.

0,91 liter
1,1 liter/time @ 3000 omdr/min.

Kjølesystem

Motoren mangler kraft

160 cm3 [64 x 50 mm]

Magnet med transistor

Rotasjonsretning på
kraftuttak-akslingen

Mot urviserne

GCV160
TYPE
Lengde x Bredde x Høyde
Tørrvekt
Motortype

ELEKTRISK START
367 x 354 x 360 mm

9,8 kg

11,6 kg

Ensylindret firetaktsmotor med overliggende
kamaksel

Sylindervolum
[Boring x Slaglengde]

TEKNISK INFORMASJON

REKYLSTART
367 x 331 x 360 mm

160 cm3 [64 x 50 mm]

Oljekapasitet

0,5 liter

Se fig. på side 1.

Drivstofftankkapasitet

0,91 liter

Skriv ned motorens serienummer og typen på området nedenfor.
Du trenger denne informasjonen ved delebestilling og henvendelser
vedrørende tekniske spørsmål eller garanti.

Kjølesystem

Plassering av serienummer og type

MODELL

SERIENUMMER

GCV140, 160, 190

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

Kjøpsdato

TYPE

Drivstofforbruk

1,1 liter/time @ 3000 omdr/min.
Forsert luftkjøling

Tenningssystem

Magnet med transistor

Rotasjonsretning på
kraftuttak-akslingen
Ladesystem:

NORSK

Mot urviserne

BBC-typer

12 V DC / 0,15 A min. @ 2900 omdr/min.

Svinghjulsbremstyper

12 V DC / 0,20 A min. @ 2900 omdr/min.
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GCV190

ELEKTRISK STARTER
(med bladbrudd-clutch)

TYPE

Levert av utstyrsprodusent.

REKYLSTART

ELEKTRISK
START
367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm

Lengde x Bredde x Høyde
Tørrvekt

12,3 kg

Motortype

Ensylindret firetaktsmotor med
overliggende kamaksel
187 cm3 [69 x 50 mm]

Sylindervolum
[Boring x Slaglengde]
Oljekapasitet

HVIT
[6]

M

0,5 liter

[1]

0,91 liter

Drivstofforbruk

Forsert luftkjøling

Tenningssystem

Magnet med transistor

Rotasjonsretning på kraftuttakakslingen
Ladesystem:
BC-typer

12 V DC / 0,15 A min. @ 2900 omdr/min.

Svinghjulsbremstyper

12 V DC / 0,20 A min. @ 2900 omdr/min.

Mot urviserne

Tennplugg
Vedlikehold

[7]

[2]

[5]

Type

Blyfri bensin med et oktantall (RON) på 91
eller høyere (side 8).
Type
SAE 10W-30, API SJ eller nyere, for
generell bruk. Det henvises til side 8.
* Påfyllingsmengde: 0,35 ~ 0,41 liter
Tomgangshas- 1400 ± 150 omdr/min.
tighet
2500 ± 150 omdr/min. m/automatisk type
gass
Type
BPR6ES (NGK) for høytrykksvasker
BPR5ES (NGK) for alle andre
bruksområder
Før hver bruk
Sjekk motoroljenivå. Det henvises til
side 9.
Sjekk luftfilter. Det henvises til side 9.
Første 5 timer: Skift motorolje. Det henvises til side 9.
Etter dette
Det henvises til vedlikeholdsprogrammet
side 8.

* Aktuell mengde vil variere med resterende olje i motoren. Bruk alltid peilepinnen for å
bekrefte det riktige nivået (se side 9)

Koplingsskjema
REKYLSTARTER (alle typer)

[1] TENNPLUGG

[5] STARTBRYTER

[2] TENNSPOLE (COIL)

[6] BATTERI (+)

[3] MOTORSTOPP-BRYTER

[7] LADESPOLE (hvis utstyrt med
dette)

[4] STARTMOTOR

Hurtigreferanse

Forgasser

[4]

1,3 liter/time @ 3000 omdr/min.

Kjølesystem

Motorolje

[3]

13,3 kg

Drivstofftankkapasitet

Drivstoff

SVART

Justering
VEDLIKEHOLDSPUNKT

SPESIFIKASJON

Elektrodeavstand

0,7 ~ 0,8 mm

Ventilklaring
(kald motor)
Andre spesifikasjoner

MOTOR

BRYTERKONTAKT

DRIFT

ÅPEN

STOPP

LUKKE

Det henvises til
side 9.
Kontakt autorisert
Honda-forhandler

Ingen andre justeringer er nødvendig.

FORBRUKERINFORMASJON
Publikasjoner utgitt av Honda
Disse publikasjonene gir deg ytterligere informasjon om vedlikehold
og reparasjon av motoren. Du kan bestille disse fra en autorisert
Honda serviceforhandler.
Verkstedhåndbok Denne håndboken dekker alle vedlikeholds- og
overhalingsprosedyrer. Den er tiltenkt brukt av en
fagutdannet mekaniker.
Delekatalog

SVART

INNSUG: 0,15 ± 0,04 mm
EKSOS: 0,20 ± 0,04 mm

VEDLIKEHOLD

Denne katalogen gir komplette illustrerte delelister.
Tilgjengelig fra Honda-forhandleren.

Lokaliseringsinformasjon om forhandlere
Gå på nettstedet vårt: www.honda-engines-eu.com

[[11]]

[2]
[2]

Kundeserviceinformasjon

[[33]]

Våre medarbeidere på merkeverkstedene er opplærte fagfolk. De vil
kunne svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Hvis du støter på et
problem som forhandleren ikke kan løse tilfredsstillende, vennligst ta
dette opp med ledelsen hos forhandleren. Servicesjefen, den daglig
lederen eller eieren kan hjelpe. Nesten alle problemer blir løst på
denne måten.

ELEKTRISK STARTER
(med svinghjulsbrems)
E
E

SVART

AV

Levert av
utstyrsproduOFF BAT
sent. OFF BAT

PÅ

[3]
[3]

ST
ST

[5]
[5]
HVIT

12

[2]
[2]

[7]
[7]

STOPP
PÅ

•
•
•

[6]
[6]
AV

[1]
[1]

Når du skriver eller ringer, vennligst oppgi følgende informasjon:
•

M

[4]
[4]

Hondas kontor

E-

PÅ

•
•
•
NORSK

Utstyrsprodusentens navn og modellnummer som motoren er
montert på
Motormodell, serienummer, og type (se side 11)
Navnet på forhandleren der du kjøpte motoren
Navn og adresse på forhandleren samt kontaktperson som foretar
service på motoren din
Kjøpsdato
Ditt navn, adresse og telefonnummer
En detaljert beskrivelse av problemet
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혼다 범용엔진에 대한
보증수리 안내

Honda ᳢↪ࠛࡦࠫࡦ
⸽ߩߏ᩺ౝ

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

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

• 각나라별 혼다가 정한 범용엔진 보증조건을
따른다.
• 엔진결함의 원인이 제조상 또는 제원상일
경우에 보증조건을 따른다.
• 보증수리는 혼다 디스트리뷰터가 없는
나라에서는 적용되지 않는다.

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
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ߘߩ࿖ߦHonda࠺ࠖࠬ࠻ࡆࡘ࠲߇ή႐
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C Honda Motor Co., Ltd.
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