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LOKALIZACJA ELEMENTÓW
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Korek wlewu paliwa
Uchwyt rozrusznika
Zbiornik paliwa
Lokalizacja elementu sterującego*
Filtr powietrza
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Świeca zapłonowa
Tłumik
Silnik rozrusznika (jeśli jest w wyposażeniu)
Korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy
Numer seryjny silnika

* Obszar sterowania silnikiem różni się w zależności od typu silnika. Poszczególne ilustracje znajdują się na stronach 2 i 3
i służą określeniu żądanego typu układu sterowania silnikiem przy zapoznaniu się z treścią rozdziału Działanie oraz innych
rozdziałów zawartych w niniejszej instrukcji.
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Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Silnik emituje toksyczny tlenek węgla. Nie uruchamiać w zamkniętym pomieszczeniu.

Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa. Wyłączyć silnik i odczekać aż ostygnie przed uzupełnieniem paliwa.

Gorący tłumik może spowodować oparzenia. Nie zbliżać się, jeśli silnik pracuje.
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[1] Zawór paliwa
[2] Zdalny zasysacz/przepustnica
[3] Hamulec koła zamachowego
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PL
Typ 3

[1] Zawór paliwa
[2] Automatyczny zasysacz powrotny
[3] Hamulec koła zamachowego,
przepustnica stała
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Typ 4

[1] Zawór paliwa
[3] Hamulec koła zamachowego,
zasysacz automatyczny,
przepustnica stała
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Typ 5, 6

[1] Zawór paliwa
[2] Zdalny zasysacz/przepustnica,
sprzęgło hamulca noża

[1]
Zawór paliwa

PL
Typ 7

[1] Zawór paliwa
[2] Zasysacz ręczny
[3] Przepustnica ręczna

PL
Typ 8, 9

[1]
[1] Zawór paliwa
[2] Zasysacz ręczny
[3] Przycisk zatrzymania,
przepustnica stała (autom.)
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WPROWADZENIE

KOMUNIKATY OSTRZEGAJĄCE PRZED USZKODZENIEM

Dziękujemy za zakup silnika Honda. Chcielibyśmy zapewnić
najwyższy poziom wydajności, efektywności oraz bezpieczeństwa
pracy nowego silnika. Niniejsza instrukcja zawiera informacje w jaki
sposób to osiągnąć — przed rozpoczęciem korzystania z silnika
prosimy dokładnie przeczytać tę dokumentację. W przypadku
wystąpienia problemu lub w razie pytań na temat silnika, prosimy
o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem serwisu Honda.
Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku są oparte
na najnowszych informacjach na temat produktu, dostępnych
w chwili oddania do druku. Firma American Honda Motor Co., Ltd.
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w dowolnym czasie bez
powiadomienia i bez żadnych zobowiązań. Żadna część tej publikacji
nie może być powielana bez pisemnej zgody.
Podręcznik należy traktować jako integralną część silnika i należy
dołączyć go do silnika w razie jego sprzedaży.
Dodatkowe informacje na temat uruchamiania, wyłączania, obsługi,
regulacji silnika oraz specjalne instrukcje dotyczące konserwacji
można znaleźć w dokumentacji sprzętu napędzanego tym silnikiem.
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KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo użytkownika i bezpieczeństwo innych osób jest
bardzo ważne. W tym podręczniku oraz na silniku zamieściliśmy
ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. Należy bardzo
uważnie zapoznać się z tymi informacjami.
Komunikaty
bezpieczeństwa
ostrzegają
o
potencjalnych
zagrożeniach wobec użytkownika lub innych osób. Każdy komunikat
bezpieczeństwa jest poprzedzony symbolem ostrzegawczym B
i jednym z trzech wyrażeń: ZAGROŻENIE, OSTRZEŻENIE lub
PRZESTROGA.
Informacje te oznaczają, że:

ZAGROŻENIE

Użytkownik
nieprzestrzegający
instrukcji ULEGNIE ŚMIERTELNEMU
WYPADKOWI lub odniesie POWAŻNE
OBRAŻENIA.

OSTRZEŻENIE

Użytkownik
nieprzestrzegający
instrukcji MOŻE ulec ŚMIERTELNEMU
WYPADKOWI lub odnieść POWAŻNE
OBRAŻENIA.

PRZESTROGA

Użytkownik
nieprzestrzegający
instrukcji MOŻE odnieść OBRAŻENIA.

Każdy
komunikat
informuje
o
określonym
zagrożeniu,
o możliwych skutkach oraz o sposobach uniknięcia lub ograniczenia
prawdopodobieństwa wypadku.

Inne ważne komunikaty są poprzedzone wyrażeniem UWAGA.
Znaczenie tego komunikatu:
Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować
UWAGA
uszkodzenie silnika lub innych elementów.
Celem tych komunikatów jest pomoc w zapobieganiu uszkodzenia
silnika, innych obiektów lub zanieczyszczenia środowiska.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•

Użytkownik musi zrozumieć działanie wszystkich elementów
sterujących i poznać sposób szybkiego zatrzymania silnika w razie
wystąpienia niebezpieczeństwa. Należy upewnić się, że operator
przed rozpoczęciem obsługi urządzenia uzyskał odpowiednie
instrukcje.
Nie wolno pozwalać dzieciom obsługiwać tego urządzenia. Dzieci
i zwierzęta muszą znajdować się z dala od miejsca obsługi
urządzenia.
Spaliny wytwarzane przez silnik zawierają trujący tlenek węgla. Nie
wolno uruchamiać silnika bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji
i nigdy nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz pomieszczeń.
Silnik i spaliny podczas pracy są bardzo gorące. Silnik podczas pracy
musi znajdować się przynajmniej 1 metr od budynków oraz innych
urządzeń. Palne materiały muszą znajdować się w bezpiecznej
odległości i nie wolno umieszczać na pracującym silniku żadnych
przedmiotów.

•
•
•

LOKALIZACJA ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA
Etykieta przedstawiona na stronie 1 zawiera ważne informacje
na temat bezpieczeństwa. Należy dokładnie zapoznawać się z tymi
informacjami. Patrz strona 1.
Etykietę tę uznaje się integralną część silnika. Jeśli odpadnie lub
stanie się nieczytelna, należy skontaktować się z dealerem w celu
zamówienia nowej etykiety.

CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED
URUCHOMIENIEM
CZY SILNIK JEST GOTOWY DO PRACY?
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia maksymalnej
żywotności sprzętu, bardzo ważne jest poświęcenie kilku chwil na
czynności kontrolne stanu silnika przed jego uruchomieniem. Przed
uruchomieniem silnika należy koniecznie wyeliminować wszelkie
stwierdzone problemy lub skontaktować się z punktem serwisowym
w celu ustalenia szczegółów naprawy.

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe serwisowanie silnika lub nieusunięcie problemu
przed uruchomieniem mogą spowodować awarię, która może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Przed każdym uruchomieniem należy przeprowadzić wstępne
czynności kontrolne i wyeliminować wszelkie możliwe problemy.
Przed przystąpieniem do wstępnych czynności kontrolnych należy
sprawdzić, czy silnik jest w pozycji poziomej, oraz czy dźwignia
hamulca koła zamachowego, dźwignia przepustnicy i przycisk
zatrzymania silnika znajdują się w położeniu STOP lub WYŁ.
Przed uruchomieniem silnika zawsze należy sprawdzić następujące
pozycje:
1. Poziom paliwa (patrz strona 8).
2. Poziom oleju (patrz strona 9).
3. Filtr powietrza (patrz strona 9).
4. Generalny przegląd: sprawdzić, czy nie ma wycieków płynów oraz
luźnych lub uszkodzonych części.
5. Sprawdzić urządzenie napędzane tym silnikiem.
Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem
napędzanym tym silnikiem, zwracając szczególną uwagę na
środki ostrożności i procedury, które należy wykonać przed
uruchomieniem silnika.

POLSKI
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OBSŁUGA

Typ 1: H
 amulec koła zamachowego, zdalny zasysacz/
przepustnica

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ
OBSŁUGI
Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się
z rozdziałem KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA oraz CZYNNOŚCI
KONTROLNE PRZED URUCHOMIENIEM strona 5.
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno uruchamiać silnika
w zamkniętych pomieszczeniach, np. w garażu. Spaliny wytwarzane
przez silnik zawierają trujący tlenek węgla, który szybko gromadzi
się w zamkniętych przestrzeniach i może spowodować problemy
zdrowotne lub śmierć.

OSTRZEŻENIE
Spaliny zawierają trujący gaz (tlenek węgla), który może gromadzić
się w zamkniętych pomieszczeniach, stwarzając zagrożenie
dla życia. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę
przytomności lub śmierć.
Nie wolno uruchamiać silnika w zamkniętych lub nawet częściowo
otwartych pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie.
Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem
napędzanym tym silnikiem, zwracając szczególną uwagę na
środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, które muszą być
zastosowane podczas uruchamiania, zatrzymywania i pracy silnika.
Silnik nie może pracować na wzniesieniach o nachyleniu powyżej 20°.

CZĘSTOTLIWOŚĆ EKSPLOATACJI
Jeśli urządzenie będzie używane często lub okresowo (z przerwami
dłuższymi niż 4 tygodnie), patrz sekcja Paliwo w rozdziale
PRZECHOWYWANIE (strona 10), gdzie można znaleźć dodatkowe
informacje dotyczące starzenia paliwa.

URACHAMIANIE/ZATRZYMYWANIE SILNIKA
(WSZYSTKIE TYPY)
Ilustracje na stronach 2 i 3 pomogą w zidentyfikowaniu typu
sterowania użytego w eksploatowanym urządzeniu. Informacje na
temat uruchomienia i zatrzymania zależnego od typu zamieszczono
zamieszczono po informacjach ogólnych przedstawionych poniżej.
• Zawór paliwa WŁ.: Przed uruchomieniem silnika ustawić zawór
paliwa [1] w położeniu WŁ.
• Zasysacz ręczny (jeśli jest w wyposażeniu): Przy uruchamianiu
zimnego silnika ustawić dźwignię/drążek zasysacza [2]
w położeniu ZASYSACZA.
Po pełnym rozgrzaniu się silnika i uzyskaniu płynnych obrotów
bez użycia zasysacza, lub przy ponownym uruchamianiu ciepłego
silnika, przestawić dźwignię/drążek zasysacza do położenia WYŁ.
• Prędkość obrotowa silnika: Dla uzyskania optymalnych
osiągów silnika zaleca się jego uruchomienie przy przepustnicy
w położeniu SZYBKO (lub wysokim).
• Uchwyt rozrusznika: Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika
do poczucia oporu, a następnie energicznie.
UWAGA

•

•
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Nie wolno puszczać bezwładnie uchwytu rozrusznika, ponieważ
może on uderzyć w silnik. Zwolnić powoli uchwyt, aby nie
uszkodzić rozrusznika.
Ponowne uruchamianie: Dla umożliwienia łatwego ponownego
uruchamiania i maksymalnych osiągów w typach z układem
automatycznego zasysacza Auto Choke System™ należy
uruchomić zimny silnik na minimum trzy minuty, a następnie
wyłączyć silnik. Minimalny czas pracy będzie dłuższy
w temperaturze poniżej 21°C.
Zawór paliwa w położeniu WYŁ.: Po zatrzymaniu silnika
przestawić zawór paliwa [1] do położenia WYŁ.
Jeśli urządzenie nie będzie eksploatowane przez 3 do 4 tygodni,
zaleca się uruchomienie gaźnika silnika bez paliwa. Można to
uczynić przez pozostawienie zaworu paliwa w położeniu WYŁ.,
ponowne uruchomienie silnika i pracę bez paliwa.

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia
ZASYSACZA.
2. Przestawić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3] do położenia
PRACY.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie.
4. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia
SZYBKO.
ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia
WOLNO.
2. Zwolnić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3], aby zatrzymać
silnik.

Typ 2: H
 amulec koła zamachowego, zdalna przepustnica,
Zasysacz automatyczny

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zdalnej przepustnicy* [2] do położenia
SZYBKO.
2. Przestawić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3] do
położenia PRACY.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie.
ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zdalnej przepustnicy* [2] do położenia
WOLNO.
2. Zwolnić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3], aby zatrzymać
silnik.

Typ 3: H
 amulec koła zamachowego, przepustnica stała,
Automatyczny zasysacz powrotny

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię automatycznego zasysacza powrotnego [2]
do położenia E ZASYSACZA.
2. Przestawić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3] do
położenia PRACY.
Gdy dźwignia hamulca koła zamachowego zostaje przesunięta do
położenia PRACY, dźwignia zasysacza zaczyna automatycznie
przesuwać się do położenia WYŁ.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie. Przepustnica w tym typie jest wstępnie
ustawiona.
ZATRZYMANIE SILNIKA
Zwolnić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3], aby zatrzymać
silnik.

Typ 4: H
 amulec koła zamachowego, zasysacz
automatyczny, przepustnica stała

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3] do
położenia PRACY.
2. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie.
ZATRZYMANIE SILNIKA
Zwolnić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3], aby zatrzymać
silnik.

Typ 5: S
 przęgło hamulca noża, zdalny zasysacz/
przepustnica

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia
ZASYSACZA.
2. Sprawdzić, czy dźwignia sterowania nożem* nie jest zaciągnięta.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie.
4. Przestawić zasysacz/przepustnicę* [2] do położenia SZYBKO
w trakcie rozgrzewania się silnika, a następnie zaciągnąć dźwignię
sterowania nożem*.
ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Zwolnić dźwignię sterowania nożem*.
2. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia
WOLNO, a następnie do położenia STOP.
* Informacje na temat lokalizacji elementu sterującego znajdują się
w instrukcji obsługi urządzenia.

POLSKI

Typ 6: S
 przęgło hamulca noża, zasysacz automatyczny,
Przepustnica zdalna

SERWISOWANIE SILNIKA

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zdalnej przepustnicy* [2] do położenia
SZYBKO.
2. Sprawdzić, czy dźwignia sterowania nożem* nie jest zaciągnięta.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie.
4. Rozgrzać silnik do temperatury roboczej, a następnie zaciągnąć
dźwignię sterowania nożem*.

Prawidłowa konserwacja zapewnia bezpieczną, ekonomiczną
i niezawodną pracę silnika. Ogranicza ona również zanieczyszczenie
środowiska.

ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Zwolnić dźwignię sterowania nożem*.
2. Przestawić dźwignię zdalnej przepustnicy* [2] do położenia
WOLNO, a następnie do położenia STOP.

Typ 7: Z
 asysacz ręczny, przepustnica ręczna
URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zasysacza* [2] do położenia E ZASYSACZA.
2. Przestawić dźwignię przepustnicy [3] do położenia SZYBKO C.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie.
4. Przestawić dźwignię zasysacza [2] do położenia WYŁ. e w trakcie
rozgrzewania się silnika.
ZATRZYMANIE SILNIKA
Przestawić dźwignię przepustnicy [3] do położenia WOLNO D
a następnie do położenia STOP F.

Typ 8: Z
 asysacz ręczny, przycisk zatrzymania silnika,
Przepustnica stała
URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić drążek zasysacza [2] do położenia ZASYSACZA.
2. Ustawić przycisk zatrzymania silnika [3] w położeniu WŁ.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie.
4. Przestawić drążek zasysacza do położenia WYŁ. w trakcie
rozgrzewania się silnika.
Obroty silnika w tym typie są wstępnie ustawione.

ZNACZENIE KONSERWACJI

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe serwisowanie lub nieusunięcie problemu przed
uruchomieniem mogą spowodować awarię, która może doprowadzić
do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Zawsze należy przestrzegać zaleceń i harmonogramów czynności
kontrolnych i serwisowych, które zostały przedstawione w tej
instrukcji obsługi.
Na kolejnych stronach został przedstawiony harmonogram czynności
serwisowych, procedury przeglądów okresowych oraz proste
procedury konserwacyjne przy użyciu podstawowych narzędzi
ręcznych, które pomogą zapewnić prawidłową konserwację silnika.
Inne trudniejsze czynności serwisowe lub czynności wymagające
użycia specjalnych narzędzi najlepiej powierzyć specjalistom —
technikom firmy Honda lub innym wykwalifikowanym mechanikom.
Harmonogram konserwacji dotyczy normalnych warunków obsługi.
W przypadku eksploatacji silnika w ciężkich warunkach, np. przy
długotrwałym wysokim obciążeniu lub w wysokich temperaturach, albo
w bardzo mokrym lub zapylonym środowisku, należy skonsultować
się ze stacją serwisową w celu uzyskania zaleceń dotyczących
konkretnego zastosowania.
Autoryzowana stacja serwisowa Honda zna ten silnik najlepiej
i posiada wszelkie niezbędne wyposażenie umożliwiające
przeprowadzenie jego konserwacji i naprawy.
Aby zapewnić najwyższą jakość i niezawodność, do naprawy lub
wymiany należy stosować wyłącznie nowe oryginalne części Honda
lub ich odpowiedniki.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ

Poniżej zostały przedstawione niektóre najważniejsze środki
ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Nie możemy jednak
zamieścić tutaj wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić
podczas konserwacji. Decyzja o wykonaniu danego zadania należy
wyłącznie do użytkownika.

OSTRZEŻENIE

ZATRZYMANIE SILNIKA

Niezastosowanie się do instrukcji i środków ostrożności dotyczących
konserwacji i serwisowania może spowodować poważne obrażenia
ciała lub śmierć.

Ustawić przycisk zatrzymania silnika [3] w położeniu WYŁ.

Typ 9: Z
 asysacz ręczny, przycisk zatrzymania silnika,
Przepustnica automatyczna
URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić drążek zasysacza [2] do położenia ZASYSACZA.
2. Ustawić przycisk zatrzymania silnika [3] w położeniu WŁ.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu,
a następnie energicznie.
4. Przestawić drążek zasysacza [2] do położenia WYŁ. w trakcie
rozgrzewania się silnika.
Funkcja przepustnicy automatycznej działa tylko wówczas, gdy
silnik jest całkowicie rozgrzany.

Zawsze należy przestrzegać procedur i środków ostrożności
przedstawionych w tej instrukcji obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych
lub naprawczych należy upewnić się, że silnik jest wyłączony.
Dzięki temu wyeliminowanych zostanie kilka potencjalnych
zagrożeń:
–– Zatrucie tlenkiem węgla ze spalin silnikowych.
Przed każdym uruchomieniem silnika należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
–– Poparzenia spowodowane gorącymi częściami.
Przed rozpoczęciem czynności należy odczekać aż silnik
ZATRZYMANIE SILNIKA
i układ wydechowy ostygną.
1. Zwolnić obciążenie silnika tak, by przepustnica automatyczna
–
–
Obrażenia spowodowane ruchomymi częściami.
przywróciła obroty jałowe silnika.
Silnik należy uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy wydano
2. Ustawić przycisk zatrzymania silnika [3] w położeniu WYŁ.
odpowiednie polecenie.
• Przed rozpoczęciem czynności należy przeczytać instrukcje
i upewnić się, że przygotowane są odpowiednie narzędzia oraz
* Informacje na temat lokalizacji elementu sterującego znajdują się
wszystkie procedury są zrozumiałe.
w instrukcji obsługi urządzenia.
• Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub wybuchu należy zachować
szczególną ostrożność podczas czynności wymagających
styczności z benzyną. Do czyszczenia części należy używać
wyłącznie niepalnych rozpuszczalników, nie benzyny. Nie wolno
zbliżać się z papierosami, iskrami lub płomieniem do części
związanych z paliwem.
POLSKI
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HARMONOGRAM KONSERWACJI
Przeprowadzić w każdym wskazanym miesiącu/roku lub terminie
upływu godzin eksploatacji, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.(1)
Zwykły
termin serwisu
Przed każdym
użyciem
Po pierwszym
miesiącu lub
5 godzinach
Co 3 miesiące
lub 25 godzin
Co 6 miesięcy
lub 50 godzin

Co rok lub
100 godzin

Co 2 lata lub
200 godzin
Co 2 lata

Element

Strona

Sprawdzanie: poziom oleju silnikowego
Sprawdzanie: filtr powietrza
Wymiana: olej silnikowy

strona 9
strona 9
strona 9

Czyszczenie: filtr powietrza(2)

strona 9

Wymiana: olej silnikowy(3)
Czyszczenie: filtr powietrza(2)
Sprawdzanie: płytka cierna hamulca koła
zamachowego (jeśli jest
w wyposażeniu)
Pozycje 6-miesięczne powyżej plus:
Czyszczenie/regulacja: świeca zapłonowa
Czyszczenie: chwytacz iskier (jeśli jest
w wyposażeniu)(6)
Sprawdzanie: sprzęgło hamulca noża
(jeśli jest w wyposażeniu)
Czyszczenie/regulacja: prędkość biegu
jałowego
Czyszczenie: zbiornik i filtr paliwa
Czyszczenie/regulacja: luz zaworowy
Pozycje roczne plus:
Wymiana: filtr powietrza
Wymiana: świeca zapłonowa
Sprawdzanie: przewody paliwowe
(wymienić w razie potrzeby)

strona 9
strona 9
strona 9

OSTRZEŻENIE
Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa — podczas
uzupełniania paliwa może spowodować oparzenia lub poważne
obrażenia ciała.
• Należy zatrzymać silnik i nie zbliżać się do źródeł ciepła, iskier
lub płomieni.
• Uzupełnianie paliwa można przeprowadzać wyłącznie na
zewnątrz pomieszczeń.
• Rozlane paliwo należy natychmiast usunąć.

strona 9
strona 10
(5)

Dolewanie paliwa

(4)

Patrz F1 na stronie 4.

(4)
(4)
strona 9
strona 9
(4)

(1) W
 przypadku zastosowań komercyjnych należy rejestrować liczbę godzin
pracy w celu zachowania właściwych terminów przeglądów i konserwacji.
(2) C
 zęstsze serwisowanie w przypadku eksploatacji w zapylonym miejscu.
(3) W
 ymieniać olej silnikowy co 25 godzin w przypadku eksploatacji przy
dużych obciążeniach lub w wysokich temperaturach otoczenia.
(4) Te pozycje powinny być serwisowane przez autoryzowaną stację
serwisową Honda, chyba że użytkownik posiada odpowiednie narzędzia
i umiejętności. Informacje na temat procedury serwisowej można znaleźć
w książce serwisowej Honda.
(5) Z
 apoznać się z instrukcją obsługi urządzenia lub instrukcją serwisową
silnika Honda.
(6) W
 Europie i innych krajach, w których obowiązuje dyrektywa maszynowa
2006/42/WE czyszczenie powinno być przeprowadzane przez stację
serwisową.

Niezastosowanie się do tego harmonogramu serwisowego może
doprowadzić do unieważnienia gwarancji w przypadku awarii.

UZUPEŁNIANIE PALIWA
Ten silnik jest przeznaczony do eksploatacji z benzyną bezołowiową
o liczbie oktanowej 91 lub wyższej.
Zaleca się uzupełnianie paliwa po każdym użyciu w celu
zminimalizowania obecności powietrza w zbiorniku paliwa.
Paliwo należy uzupełniać w dobrze wentylowanych miejscach
i przy zatrzymanym silniku. Jeśli silnik wcześniej pracował, należy
odczekać, aby ostygnął. Nie wolno uzupełniać paliwa w silniku
wewnątrz budynku, w którym opary benzyny mogą mieć kontakt
z płomieniami lub iskrami.
Można stosować zwykłą benzynę bezołowiową o zawartości
objętościowej etanolu (E10) nie większej niż 10% lub metanolu
5%. Oprócz tego metanol musi zawierać współrozpuszczalniki
i inhibitory korozji. Stosowanie paliwa o większej zawartości etanolu
lub metanolu może spowodować problemy z rozruchem lub pracą
silnika. Takie paliwo może również uszkodzić metalowe, gumowe
i wykonane z tworzywa części układu paliwowego. Ponadto etanol
ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że przyciąga i zatrzymuje
wodę w układzie paliwowym.
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Uszkodzenia silnika oraz problemy w działaniu spowodowane
użyciem paliwa o zawartości etanolu lub metanolu większej niż
wskazana w instrukcji nie są objęte gwarancją.
Jeśli urządzenie będzie używane często lub okresowo (z przerwami
dłuższymi niż 4 tygodnie), patrz sekcja Paliwo w rozdziale
PRZECHOWYWANIE (strona 10), gdzie można znaleźć dodatkowe
informacje dotyczące starzenia paliwa.
Nie wolno używać zwietrzałej lub zanieczyszczonej benzyny i/lub
mieszanki paliwowo-olejowej. Nie dopuścić do przedostania się
zabrudzeń lub wody do zbiornika paliwa.

1. Odkręcić korek w zbiorniku paliwa.
2. Dolewać paliwo w otworze zbiornika paliwa, do dolnej części
czerwonego wskaźnika poziomu paliwa [1]. Nie przekraczać
wartości maksymalnej. Przed uruchomieniem silnika wytrzeć
rozlane paliwo.
3. Założyć korek zbiornika paliwa i dobrze dokręcić.
Przed uruchomieniem silnika należy oddalić się przynajmniej
3 metry od źródła i miejsca tankowania paliwa.
UWAGA
Paliwo może zniszczyć lakier lub niektóre części wykonane z tworzyw
sztucznych. Podczas uzupełniania paliwa należy zwrócić uwagę, aby
nie rozlać paliwa. Uszkodzenia spowodowane rozlanym paliwem nie
są objęte ograniczoną gwarancją dystrybutora.

Kanister do przechowywania paliwa
Benzynę przechowywać w czystym i szczelnym kanistrze wykonanym
z tworzywa sztucznego, przeznaczonym do przechowywania
paliwa. W nieużywanym kanistrze zamknąć odpowietrznik (jeśli
jest w wyposażeniu) i pozostawić w miejscu nie wystawionym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku użycia
paliwa z kanistra po upływie okresu dłuższego niż 3 miesiące,
zaleca się użycie stabilizatora paliwa przy napełnianiu kanistra.
Jeśli na koniec sezonu w kanistrze pozostanie pewna ilość paliwa,
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zaleca wlanie
benzyny do zbiornika paliwa pojazdu.

OLEJ SILNIKOWY
Olej jest głównym elementem wpływającym na pracę i żywotność
silnika. Należy stosować olej do 4-suwowych silników
samochodowych. Olej należy wymieniać zawsze zgodnie
z harmonogramem konserwacji.

Zalecany olej
Patrz F2 na stronie 4.
Należy stosować olej do silników 4-suwowych, który spełnia lub
przewyższa wymagania wg kategorii API, SJ lub wyższe. Zawsze
należy sprawdzać, czy na etykiecie serwisowej API na pojemniku
z olejem znajduje się oznaczenie SJ lub wyższe.
Do ogólnego użytku zalecany jest olej SAE 10W-30. Olej o innej
lepkości należy stosować, gdy temperatura w danym rejonie mieści
się w określonej grupie aplikacji.

POLSKI

Sprawdzanie poziomu oleju

Czyszczenie

Patrz F2, F3 na stronie 4.
1. Sprawdzić olej przy zatrzymanym i poziomo ustawionym silniku.
2. Odkręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy [1] i wytrzeć go do
czysta.
3. Włożyć korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy w otwór wlewu oleju,
jak pokazano na ilustracji, ale nie dokręcać go. Następnie wyjąć
korek/wskaźnik prętowy, aby sprawdzić poziom oleju.
4. Jeśli poziom oleju jest w pobliżu lub poniżej oznaczenia dolnego
limitu [2] na wskaźniku prętowym, zdjąć korek wlewu oleju/
wskaźnik prętowy i dolać zalecanego oleju do oznaczenia górnego
limitu [3]. Nie przekraczać wartości maksymalnej.
5. Nałożyć i dokręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy.

Patrz F4 na stronie 4.
1. Aby usunąć zanieczyszczenia, stuknąć filtrem kilka razy o twardą
powierzchnię lub przepuścić sprężone powietrze o wartości nie
wyższej niż 207 kPa przez filtr od czystej strony zwróconej do
silnika. Nie usuwać zanieczyszczeń szczotką. Czyszczenie
szczotką spowoduje wduszenie kurzu do włókien.
2. Zetrzeć kurz wilgotną szmatką z korpusu filtra powietrza [4]
i pokrywy. Należy zachować ostrożność, aby zanieczyszczenia
nie dostały się do kanału powietrznego [5] prowadzącego do
gaźnika.

Wymiana oleju

Patrz F5 na stronie 4.

Patrz F3 na stronie 4.
Spuścić olej silnikowy, gdy silnik jest ciepły. Ciepły olej wypływa
szybciej i nie pozostaje w układzie.
1. Przekręcić zawór paliwa do położenia WYŁ. w celu ograniczenia
możliwości wycieku paliwa.
2. Umieścić odpowiedni pojemnik przy silniku dla przejęcia zużytego
oleju.
3. Odkręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy [1] i spuścić olej
do pojemnika przez przechylenie silnika w stronę otworu wlewu
oleju [4].
Zużyty olej silnikowy należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska. Sugerujemy przekazanie
zużytego oleju w szczelnym pojemniku do lokalnego zakładu
utylizacji odpadów lub punktu odzyskiwania surowców wtórnych.
Nie wolno wyrzucać oleju razem z innymi odpadami do śmietnika,
wylewać go na ziemię lub do kanalizacji.
4. Gdy silnik znajduje się na równym podłożu, należy wlać zalecany
olej, nie przekraczając oznaczenia górnego limitu [3] na wskaźniku
prętowym.
UWAGA
Praca silnika przy niskim poziomie oleju może doprowadzić do
uszkodzenia silnika.
5. Nałożyć i dobrze dokręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy.

FILTR POWIETRZA
Odpowiednio konserwowany filtr powietrza pomoże zapobiec
dostaniu się zanieczyszczeń do silnika. Zanieczyszczenia mające
dostęp do gaźnika mogą zostać wciągnięte do wąskich kanałów
w gaźniku i spowodować przedwczesne zużycie silnika. Wąskie
kanały mogą ulec zatkaniu, powodując problemy z uruchomieniem
lub pracą silnika. Eksploatacja silnika w miejscach o dużym zapyleniu
wymaga częstszego czyszczenia filtra.
Zaleca się użycie oryginalnego filtra paliwa Honda dla uzyskania
odpowiedniego poziomu uszczelnienia i działania, jakie dla niego
przewidziano. Zastosowanie filtra powietrza innego niż Honda może
doprowadzić do ominięcia filtra przez zanieczyszczenia i spowodować
uszkodzenie silnika lub układu paliwowego.
UWAGA
Uruchomienie silnika bez filtra powietrza lub z uszkodzonym filtrem
powietrza spowoduje przedostawanie się zanieczyszczeń do silnika
i znacznie przyspieszy zużycie silnika. Ten typ uszkodzenia nie jest
objęty ograniczoną gwarancją dystrybutora.

Sprawdzanie
Patrz F4 na stronie 4.
1. Nacisnąć wypusty zamka [1] na górze pokrywy filtra powietrza [2],
i zdjąć pokrywę. Sprawdzić filtr [3], dla upewnienia się, że jest
czysty i w dobrym stanie.
2. Założyć filtr i pokrywę filtra powietrza.

ŚWIECA ZAPŁONOWA
Zalecana świeca zapłonowa:
NGK - BPR6ES W zastosowaniach z myjką ciśnieniową
NGK - BPR5ES Wszelkie inne zastosowania
Zalecana świeca zapłonowa posiada prawidłowy zakres cieplny
w przypadku normalnych temperatury roboczych silnika.
UWAGA
Nieprawidłowe świece zapłonowe mogą spowodować uszkodzenie
silnika.
Aby zapewnić prawidłowe parametry pracy silnika, pomiędzy
elektrodami świecy powinna być odpowiednia szczelina, i świeca
musi być pozbawiona osadu.
1. Zdjąć kapturek ze świecy zapłonowej i usunąć zabrudzenia
w pobliży świecy zapłonowej.
2. W celu usunięcia świecy zapłonowej użyć klucza do świec [1]
o odpowiedniej wielkości.
3. Sprawdzić świecę zapłonową. Wymienić, jeśli świeca jest
zniszczona, uszkodzona, jeśli podkładka uszczelniająca [2] jest
w złym stanie, lub jeśli elektroda jest zużyta.
4. Zmierzyć szczelinę elektrody odpowiednim przyrządem.
Prawidłowa szczelina wynosi 0,70 ~ 0,80 mm. Jeśli wymagana
jest regulacja, skorygować szczelinę przez delikatne ugięcie
bocznej elektrody.
5. Ostrożnie wkręcić ręcznie świecę zapłonową, zwracając uwagę,
aby nie przekręcić gwintu.
6. Gdy świeca jest dobrze wkręcona, dokręcić ją kluczem do
świec o odpowiedniej wielkości, tak aby podkładka przylegała
równomiernie.
W przypadku montażu nowej świecy zapłonowej należy dokręcić
o 1/2 obrotu po zablokowaniu świecy, aby równomiernie docisnąć
podkładkę.
W przypadku montażu wykręconej świecy zapłonowej należy
dokręcić o 1/8 ~ 1/4 obrotu po zablokowaniu świecy, aby
równomiernie docisnąć podkładkę.
UWAGA
Dokręcić odpowiednio świecę zapłonową. Poluzowana świeca
zapłonowa może rozgrzać się do wysokiej temperatury i spowodować
uszkodzenie silnika. Zbyt mocne dokręcenie świecy zapłonowej
może spowodować uszkodzenie gwintu w głowicy cylindra.
7. Założyć kapturek na świecę zapłonową.
SPRAWDZANIE KOŁA ZAMACHOWEGO (jeśli jest w wyposażeniu)
Patrz F6, F7 na stronie 4.
1. Odkręcić trzy nakrętki kołnierzowe [1] z rozrusznika linkowego [2],
i wyjąć rozrusznik linkowy z silnika.
2. Usunąć zbiornik paliwa [3] z silnika bez odłączania rurki paliwa
[4]. Jeśli w zbiorniku paliwa jest paliwo, usunąć je utrzymując
zbiornik w poziomym położeniu i złożyć poziomo przy silniku.
3. Sprawdzić grubość szczęki hamulcowej [5]. Jeśli wynosi mniej niż
3 mm, zawieźć silnik do autoryzowanej stacji serwisowej Honda.
4. Założyć zbiornik paliwa i rozrusznik linkowy, oraz dobrze dokręcić
trzy nakrętki.

POLSKI
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CHWYTACZ ISKIER (jeśli jest w wyposażeniu)
Patrz F8 na stronie 4.
W Europie i innych krajach, w których obowiązuje dyrektywa
maszynowa 2006/42/WE czyszczenie powinno być przeprowadzane
przez stację serwisową.
Aby zapewnić prawidłowe parametry pracy, chwytacz iskier należy
serwisować co 100 godzin pracy.
Tłumik podczas pracy silnika jest gorący. Przed serwisowaniem
chwytacza iskier należy odczekać, aż tłumik ostygnie.

Demontaż
1. Wykręcić trzy wkręty 6 mm [1] z osłony tłumika [2], i zdjąć osłonę
tłumika.
2. Wykręcić wkręt specjalny [3] z chwytacza iskier [4] i wymontować
chwytacz iskier z tłumika [5].

Czyszczenie i sprawdzanie
1. Do usuwania osadu węglowego z membrany chwytacza
iskier należy użyć szczotki. Należy uważać, aby nie uszkodzić
membrany. Wymienić chwytacz iskier, jeśli jest popękany lub
dziurawy.
2. Zamontować chwytacz iskier w odwrotnej kolejności do procedury
demontażu.

PRZECHOWYWANIE SILNIKA
Prawidłowe przygotowanie silnika do przechowywania ma zasadniczy
wpływ na niezawodność, stan i wygląd silnika. Poniższe czynności
pomogą zabezpieczyć silnik przed rdzą i korozją i ułatwią rozruch
silnika po okresie przechowywania.

Czyszczenie
Jeśli silnik pracował, przed czyszczeniem należy odczekać
przynajmniej pół godziny. Wyczyścić wszystkie zewnętrzne
powierzchnie, zabezpieczyć zaprawką do lakieru wszystkie
uszkodzone miejsca lakieru i pokryć pozostałe powierzchnie podatne
na korozje cienką warstwą oleju.
UWAGA
Czyszczenie urządzenia za pomocą węża ogrodowego lub myjki
ciśnieniowej może spowodować przedostanie się wody do filtra
powietrza lub otworu tłumika. Woda w filtrze powietrza może
przesiąknąć przez filtr. Woda przedostając się przez filtr powietrza
lub tłumik może dostać się do cylindra, powodując jego uszkodzenie.

Paliwo
UWAGA
W zależności od regionu, w którym używany jest sprzęt, paliwo
może w stosunkowo szybkim czasie ulec utlenieniu. Pogorszenie
jakości paliwa i utlenienie może nastąpić już po 30 dniach i może
spowodować uszkodzenie gaźnika oraz/lub układu paliwowego.
Informacje na temat zaleceń przechowywania można uzyskać
u lokalnego przedstawiciela serwisu.
Czas przechowywana benzyny w zbiorniku paliwa i gaźniku bez
powodowania problemów może być różny i jest uzależniony od
czynników takich jak: skład mieszanki paliwowej, temperatura
przechowywania oraz od tego, czy zbiornik paliwa jest pełny, czy
częściowo opróżniony. Powietrze znajdujące się w częściowo
opróżnionym zbiorniku paliwa sprzyja procesom starzenia paliwa.
Wysoka temperatura przechowywania przyspiesza proces starzenia
paliwa. Problemy z pogorszeniem jakości paliwa mogą wystąpić po
miesiącu braku używania lub nawet szybciej, jeśli benzyna w chwili
tankowania nie była świeża.
Przechowywana
benzyna
ulega
utlenieniu
i
starzeniu.
Przeterminowana benzyna będzie powodem problemów z rozruchem
i spowoduje powstanie osadu żywicy, który zablokuje wąskie
kanały w układzie paliwowym. Jeśli benzyna w silniku podczas
przechowywania ulegnie procesom starzenia, może być konieczne
przeprowadzenie wymiany lub serwisowania układu paliwowego.
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Należy upewnić się, że zbiornik do uzupełniania paliwa zawiera
wyłącznie świeżą benzynę. W przypadku użycia paliwa z kanistra do
przechowywania po upływie okresu dłuższego niż 3 miesiące, zaleca
się użycie stabilizatora paliwa przy napełnianiu kanistra.
Uszkodzenie układu paliwowego lub problemy z pracą silnika
spowodowane
nieprzestrzeganiem
zaleceń
dotyczących
przechowywania nie są objęte gwarancją na silnik.
Przechowywanie krótkoterminowe (30 - 90 dni)
Jeśli urządzenie nie będzie używane w okresie między 30 a 90 dniami,
zaleca się wykonanie następujących czynności w celu zapobieżenia
problemom związanym z paliwem:
1. Dodać stabilizatora paliwa zgodnie z instrukcjami producenta.
W przypadku dodawania środka stabilizującego, należy napełnić
zbiornik paliwa świeżą benzyną. W przypadku częściowego
napełnienia powietrze znajdujące się w zbiorniku spowoduje
przyspieszone starzenie paliwa podczas przechowywania.
Uwaga:
–– Wszystkie stabilizatory mają swój okres przydatności i ich
skuteczność z biegiem czasu będzie się obniżać.
–– Stabilizatory paliwa nie powodują regeneracji odstanego paliwa.
2. Po dodaniu środka stabilizującego należy uruchomić silnik
na zewnątrz na 10 minut – dzięki temu benzyna ze środkiem
stabilizującym wypełni gaźnik.
3. Przekręcić zawór paliwa do położenia WYŁ.
4. Nie wyłączać silnika, aż przestanie pracować z powodu braku
paliwa w misce paliwowej gaźnika. Czas pracy nie powinien
przekraczać 3 minut.
Przechowywanie długoterminowe lub sezonowe (powyżej 90 dni)
Uruchomić silnik i nie wyłączać go, aż zużyje wszystką benzynę z całego
układu paliwowego (w tym ze zbiornika paliwa). Nie dopuścić, aby
benzyna pozostawała w silniku przez więcej niż 90 dni bez używania.

Olej silnikowy
1.
2.
3.
4.
5.

Wymiana oleju silnikowego (patrz strona 9).
Wykręcanie świec zapłonowych (patrz strona 9).
Nalać 5 ~ 10 cc czystego oleju silnikowego do cylindra.
Pociągnąć rozrusznik linkowy kilka razy, aby rozprowadzić olej.
Wkręcić świecę zapłonową.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania
Jeśli silnik będzie przechowywany z benzyną w zbiorniku paliwa,
wówczas istotne jest, aby ograniczyć ryzyko zapłonu oparów benzyny.
Należy wybrać dobrze wentylowane miejsce przechowywania, z dala
od wszelkich urządzeń, które wytwarzają iskry, np. pieców, kotłów,
podgrzewaczy wody lub suszarek do odzieży. Należy również unikać
miejsc, w których znajdują się silniki elektryczne wytwarzające iskry
lub gdzie używane są narzędzia elektryczne.
Jeśli jest to możliwe, należy unikać miejsc o wysokiej wilgotności,
ponieważ sprzyja ona rozwojowi rdzy i korozji.
Jeśli w zbiorniku paliwa znajduje się benzyna, pozostawić zawór paliwa
w położeniu WYŁ.
Silnik podczas przechowywania powinien być umieszczony na równej
powierzchni. Przechylenie silnika może spowodować wyciek paliwa
lub oleju.
Gdy silnik i układ wydechowy jest zimny, należy zakryć silnik, aby
zabezpieczyć go przed zakurzeniem i zabrudzeniem. Gorący
silnik i układ wydechowy mogą spowodować zapłon lub stopienie
materiału. Nie używać folii lub tworzyw sztucznych do okrywania
silnika. Nieporowate okrycie spowoduje uwięzienie wilgoci wokół
silnika i przyspieszy rdzewienie i korozję.

Zakończenie okresu przechowywania
Sprawdzić silnik zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w rozdziale
CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED URUCHOMIENIEM niniejszego
podręcznika (patrz strona 5).
Jeśli na czas przechowywania paliwo zostało spuszczone, należy
napełnić zbiornik paliwa świeżą benzyną. Należy upewnić się, że
zbiornik do uzupełniania paliwa zawiera wyłącznie świeżą benzynę.
Benzyna po pewnym czasie ulega utlenieniu i procesom starzenia, co
powoduje problemy z rozruchem.

POLSKI

Jeśli cylinder na czas przechowywania był zabezpieczony olejem, po
uruchomieniu silnik przez krótki czas będzie dymić. Jest to oznaka
prawidłowego działania.

TRANSPORT

Podczas transportu silnik powinien znajdować się na równym
podłożu, aby nie doszło do wycieku paliwa. Przekręcić zawór paliwa
do położenia WYŁ.
Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem
napędzanym tym silnikiem, zwracając szczególną uwagę na
środki ostrożności i procedury, które należy wykonać w związku
z transportem.

ROZWIĄZYWANIE NIEOCZEKIWANYCH
PROBLEMÓW
Nie można uruchomić silnika
MOŻLIWA PRZYCZYNA
Zawór paliwa w położeniu
WYŁ.
Zasysacz w położeniu WYŁ.

KOREKTA
Ustawić dźwignię zaworu paliwa
w położeniu WŁ.
Jeśli silnik nie jest rozgrzany, przestawić
dźwignię zasysacza/przepustnicy, drążek
zasysacza, lub dźwignię zasysacza do
położenia ZASYSACZA.
Przestawić dźwignię hamulca koła
zamachowego do położenia PRACY.
Dźwignia przepustnicy do położenia
SZYBKO. Przycisk zatrzymania silnika do
położenia WŁ.
Uzupełnić paliwo.
Uzupełnić świeżą benzyną.

Wyłącznik zapłonu lub
przycisk zatrzymania silnika
w położeniu WYŁ.
Brak paliwa.
Złe paliwo; silnik
przechowywany bez
dodatków stabilizujących
benzyny, lub zatankowano
niewłaściwą benzynę.
Uszkodzona, zniszczona
świeca zapłonowa lub
nieprawidłowa szczelina
między elektrodami świecy.
Świeca zapłonowa
zamoczona paliwem
(zalany silnik).

Po przeprowadzeniu modyfikacji gaźnika do eksploatacji na dużych
wysokościach, mieszanka paliwowo-powietrzna będzie zbyt uboga
do stosowania urządzenia na mniejszych wysokościach. Eksploatacja
urządzenia ze zmodyfikowanym gaźnikiem na wysokościach poniżej
1500 metrów może spowodować przegrzewanie silnika i w rezultacie
może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika. W przypadku
eksploatacji urządzenia na małych wysokościach należy skontaktować
się w przedstawicielem serwisu w celu przeprowadzenia modyfikacji
gaźnika i przywrócenia ustawień fabrycznych.

Dane techniczne
GCV140
TYP
Długość x szerokość x
wysokość
Ciężar silnika suchego
Typ silnika
Pojemność skokowa
[średnica cylindra × skok]
Objętość oleju
Pojemność zbiornika paliwa
Zużycie paliwa
Układ chłodzenia
Układ zapłonowy
Obroty wałka odbioru mocy

Wysuszyć i wkręcić świecę. Uruchomić
silnik przy dźwigni zasysacza/przepustnicy
w położeniu SZYBKO.
Zasysacz w położeniu WYŁ.
Zapchany filtr paliwa, usterka Zawieźć silnik do autoryzowanej stacji
gaźnika, nieprawidłowy
serwisowej Honda lub wymienić bądź
zapłon, zablokowanie
naprawić uszkodzone elementy w razie
zaworów itp.
potrzeby zgodnie z treścią instrukcji
serwisowej.

Silnikowi brakuje mocy

Złe paliwo; silnik
przechowywany bez
dodatków stabilizujących
benzyny, lub zatankowano
niewłaściwą benzynę.
Zapchany filtr paliwa, usterka
gaźnika, nieprawidłowy
zapłon, zablokowanie
zaworów itp.

KOREKTA
Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza
(strona 9).
Uzupełnić świeżą benzyną.

ROZRUCH LINKOWY
367 x 331 x 360 mm
9,8 kg
4-suwowy, rozrząd górny, jeden cylinder
160 cm3 [64 x 50 mm]
0,50 l
0,91 l
1,1 l/h przy 3000 obr./min
Wymuszony powietrzny
Iskrownik elektroniczny
W lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara)

GCV160
TYP

Zawieźć silnik do autoryzowanej stacji
serwisowej Honda lub wymienić bądź
naprawić uszkodzone elementy w razie
potrzeby zgodnie z treścią instrukcji
serwisowej.

INFORMACJE TECHNICZNE
Lokalizacja informacji o numerze seryjnym i typie
Patrz ilustracja na stronie 1.
Zapisać numer seryjny i typ silnika w poniższym miejscu. Te informacje
będą potrzebne w przypadku zamawiania części lub przesyłania
zapytań technicznych lub gwarancyjnych.
MODEL
GCV140,160,190
Data zakupu

Na dużych wysokościach standardowa mieszanka paliwowopowietrzna w gaźniku będzie zbyt bogata. Spowoduje to obniżenie
parametrów pracy oraz zwiększenie zużycia paliwa. Bardzo bogata
mieszanka spowoduje również zabrudzenie świecy zapłonowej oraz
problemy z rozruchem. Długotrwała eksploatacja na wysokościach
innych niż standardowo zamierzone dla pracy silnika może
spowodować podwyższony poziom emisji spalin.
Parametry pracy silnika na dużych wysokościach można poprawić,
stosując odpowiednie modyfikacje gaźnika. Jeśli silnik zawsze
jest eksploatowany na wysokości powyżej 1500 metrów, należy
zgłosić się do przedstawiciela serwisu w celu przeprowadzenia
modyfikacji gaźnika. Ten silnik używany na dużych wysokościach,
po przeprowadzeniu modyfikacji gaźnika do zastosowań na dużych
wysokościach, będzie spełniać wszystkie normy emisji spalin w całym
okresie eksploatacji.
Nawet po przeprowadzeniu modyfikacji gaźnika moc silnika spada
o około 3,5% na każde 300 metrów wysokości. Wpływ wysokości
na moc będzie większy, jeśli modyfikacje gaźnika nie zostaną
przeprowadzone.
UWAGA

Wyregulować lub wymienić świecę
zapłonową (strona 9).

MOŻLIWA PRZYCZYNA
Zatkany filtr powietrza.

Modyfikacje gaźnika w przypadku eksploatacji na dużych
wysokościach

NUMER SERYJNY
TYP
__ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __

Długość x szerokość x
wysokość
Ciężar silnika suchego
Typ silnika
Pojemność skokowa
[średnica cylindra x skok]
Objętość oleju
Pojemność zbiornika paliwa
Zużycie paliwa
Układ chłodzenia
Układ zapłonowy
Obroty wałka odbioru mocy
Układ ładowania: Typy BBC
Typy z hamulcem koła
zamachowego

POLSKI

ROZRUCH
LINKOWY
367 x 331 x 360 mm

ROZRUCH
ELEKTRYCZNY
367 x 354 x 360 mm

9,8 kg
11,6 kg
4-suwowy, rozrząd górny, jeden cylinder
160 cm3 [64 x 50 mm]
0,50 l
0,91 l
1,1 l/h przy 3000 obr./min
Wymuszony powietrzny
Iskrownik elektroniczny
W lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara)
12 VDC, 0,15 A min. @ 2900 obr./min
12 VDC, 0,20 A min. @ 2900 obr./min
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GCV190
TYP

ROZRUCH
ROZRUCH
LINKOWY
ELEKTRYCZNY
367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm

Długość x szerokość x
wysokość
Ciężar silnika suchego
Typ silnika
Pojemność skokowa [średnica
cylindra x skok tłoka]
Objętość oleju
Pojemność zbiornika paliwa
Zużycie paliwa
Układ chłodzenia
Układ zapłonowy
Obroty wałka odbioru mocy

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY
(ze sprzęgłem hamulca noża)

Dostarczono przez producenta urządzenia.
CZARNY
[3]

12,3 kg
13,3 kg
4-suwowy, rozrząd górny, jeden cylinder
187 cm3 [69 x 50 mm]

Układ ładowania
Typy BC
Typy z hamulcem koła
zamachowego

BIAŁY
[6]

0,50 l
0,91 l
1,3 l/h przy 3000 obr./min
Wymuszony powietrzny
Iskrownik elektroniczny
W lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara)
12 VDC, 0,15 A min. @ 2900 obr./min
12 VDC, 0,20 A min. @ 2900 obr./min

Skrócone informacje referencyjne
Typ

Benzyna bezołowiowa, liczba oktanowa 91
lub wyższa (strona 8).

Olej
silnikowy

Typ

SAE 10W-30, API SJ lub nowsza, do użytku
ogólnego. Patrz strona 8.
* Ilość dolania: 0,35 ~ 0,41 l

Gaźnik

Prędkość biegu 1400 ± 150 obr./min
jałowego
2500 ± 150 obr./min Typ automatycznej
przepustnicy
BPR6ES (NGK) Typy myjki ciśnieniowej
BPR5ES (NGK) Wszystkie pozostałe
zastosowania

Przegląd

Przed każdym
użyciem

Sprawdzić poziom oleju silnikowego. Patrz
strona 9.
Sprawdzić filtr powietrza. Patrz strona 9.

Po pierwszych
5 godz.

Wymienić olej silnikowy. Patrz strona 9.

Następnie

Patrz harmonogram konserwacji
strona 8.

[7]

[2]

[5]

[1] ŚWIECA ZAPŁONOWA

[5] PRZEŁĄCZNIK ROZRUSZNIKA

[2] CEWKA ZAPŁONOWA

[6] AKUMULATOR (+)

[3] PRZYCISK ZATRZYMANIA
SILNIKA
[4] SILNIK ROZRUSZNIKA

[7] CEWKA DO ŁADOWANIA
(jeśli jest w wyposażeniu)

POZYCJA
Szczelina między
elektrodami świecy
zapłonowej
Luz zaworowy
(na zimno)
Inne dane techniczne

DANE TECHNICZNE
0,7 ~ 0,8 mm

PRZEGLĄD
Patrz strona 9.

WEWN.: 0,15 ± 0,04 mm
ZEWN.: 0,20 ± 0,04 mm

Skontaktować się
z autoryzowanym
dealerem Honda
Inne czynności regulacyjne nie są wymagane.

INFORMACJE DLA KONSUMENTA
Publikacje firmy Honda
Niniejsze publikacje zawierają dodatkowe informacje dotyczące
konserwacji i naprawy silnika. Można je zamówić w autoryzowanej
stacji serwisowej silników Honda.

* Rzeczywista ilość będzie się różnić z powodu szczątkowego oleju pozostającego
w silniku. Zawsze używać wskaźnika prętowego do potwierdzenia rzeczywistego
poziomu (patrz strona 9)

Schematy elektryczne

Instrukcja Niniejsza instrukcja obejmuje kompletne procedury
serwisowa konserwacji i przeglądu. Przeznaczona jest do użycia przez
wykwalifikowanego technika.
Katalog
części

ROZRUSZNIK LINKOWY (wszystkie typy)
CZARNY

[1]

Regulacja

Paliwo

Świeca
Typ
zapłonowa

M
[4]

SILNIK

STYK ŁĄCZNIKA

PRACA

OTWARTY

STOP

ZAMKNIĘTY

Niniejsza instrukcja zawiera pełny wykaz części z ilustracjami.
Dostępny u przedstawiciela serwisu Honda.

Dane adresowe dystrybutora/dealera
Zapraszamy na naszą witrynę internetową:
www.honda-engines-eu.com

Informacje związane z obsługą serwisową przeznaczone
dla klienta
[[11]]

[2]
[2]

Personel serwisowy dealera składa się z wyszkolonych specjalistów.
Specjaliści ci są w stanie odpowiedzieć praktycznie na wszystkie
pytania klienta. Jeśli dealer nie jest w stanie udzielić satysfakcjonującej
odpowiedzi, prosimy o kontakt z kierownictwem stacji serwisowej.
Menedżer działu serwisu, dyrektor generalny lub właściciel będą
w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu. Dzięki temu możliwe jest
rozwiązanie praktycznie prawie wszystkich problemów.

[[33]]

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY
(z hamulcem koła zamachowego)
E
E

CZARNY

WYŁ.

Dostarczono
przez producenta
OFF
BAT
OFF BAT
urządzenia.

WŁ.

[3]
[3]

ST
ST

[4]
[4]

M
M

BIAŁY

[5]
[5]

[6]
[6]
WYŁ.

STOP

[1]
[1]
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[2]
[2]

[7]
[7]

WŁ.

E

WŁ.

Biuro firmy Honda
W przypadku kontaktu telefonicznego lub listownego prosimy
o podanie następujących informacji:
• Nazwa producenta sprzętu i numer modeli, do którego
zamontowany jest silnik
• Model silnika, numer seryjny i typ (patrz strona 11)
• Nazwa dealera, u którego silnik został zakupiony
• Nazwa, adres i osoba kontaktowa u dealera serwisującego silnik
• Data zakupu
• Imię i nazwisko, adres i numer telefonu klienta
• Szczegółowy opis problemu

POLSKI
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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
࡞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
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