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AMPLASAREA COMPONENTELOR
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Dopul de umplere cu carburant
Mânerul demarorului
Rezervorul de carburant
Amplasarea comenzii*
Filtrul de aer
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Bujia
Toba de eşapament
Motorul demaror (dacă există)
Dopul de umplere cu ulei/joja
Numărul de serie al motorului

* Zona de comandă a motorului diferă în funcţie de tipul motorului. Consultaţi imaginile individuale de la paginile 2 şi 3 pentru
a determina tipul de comandă al motorului atunci când citiţi secţiunea Funcţionarea şi alte secţiuni din acest manual.
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Înainte de utilizare, citiţi Manualul utilizatorului.

Motorul emite monoxid de carbon, care este toxic. Nu-l lăsaţi să funcţioneze într-un spaţiu închis.

Benzina este extrem de inflamabilă şi explozivă. Înainte de alimentarea cu benzină, opriţi motorul şi lăsaţi-l să se răcească.

Toba de eşapament fierbinte vă poate produce arsuri. Dacă motorul funcţionează, nu o atingeţi.
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[1] Ventil de carburant
[2] Şoc/Acceleraţie acţionat(ă) de
la distanţă
[3] Frână cu volant
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[1] Ventil de carburant
[2] Şoc cu revenire automată
[3] Frână cu volant, acceleraţie fixă
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[3] Frână cu volant
Şoc automat, acceleraţie fixă
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INTRODUCERE
Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat un motor Honda. Dorim să vă
ajutăm să obţineţi cele mai bune rezultate de la noul dvs. motor şi să
îl utilizaţi în siguranţă. Acest manual conţine informaţii despre cum
trebuie să procedaţi; vă rugăm să îl citiţi cu atenţie înainte de a utiliza
motorul. În cazul în care apare o problemă sau dacă aveţi întrebări
legate de motorul dvs., consultaţi un service Honda autorizat.
Toate informaţiile din această publicaţie se bazează pe cele mai noi
informaţii referitoare la produs, disponibile la data tipăririi. American
Honda Motor Co., Inc. îşi rezervă dreptul de a face modificări, în orice
moment, fără notificare prealabilă şi fără a atrage asupra sa vreo
obligaţie. Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă fără
permisiunea noastră scrisă.
Acest manual trebuie considerat ca făcând parte din motor şi trebuie
să rămână împreună cu motorul, dacă acesta este revândut.
Recitiţi instrucţiunile furnizate cu echipamentul antrenat de acest
motor, pentru orice informaţii suplimentare privind pornirea motorului,
oprirea, funcţionarea, reglajele acestuia sau orice instrucţiuni speciale
de întreţinere.

MESAJE REFERITOARE LA PREVENIREA
DETERIORĂRILOR
Veţi vedea şi alte mesaje importante care sunt precedate de cuvântul
OBSERVAŢIE.
Acest cuvânt înseamnă:
Dacă nu respectaţi instrucţiunile, motorul sau alte
bunuri pot fi deteriorate.
Scopul acestor mesaje este de a ajuta la prevenirea deteriorării
motorului dvs., altor proprietăţi sau mediului.

INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ
•

Înţelegeţi funcţionarea tuturor comenzilor şi învăţaţi cum să
opriţi rapid motorul în caz de urgenţă. Asiguraţi-vă că operatorul
primeşte instrucţiuni adecvate, înainte de a lucra cu echipamentul.
Nu lăsaţi copiii să opereze motorul. Ţineţi copiii şi animalele
departe de zona de exploatare.
Substanţele evacuate de motor conţin monoxid de carbon, care
este otrăvitor. Nu lăsaţi motorul să funcţioneze fără o ventilare
adecvată şi nu-l lăsaţi niciodată să funcţioneze în spaţii închise.
Motorul şi ţeava de eşapare devin foarte fierbinţi în timpul
funcţionării. Ţineţi motorul la cel puţin 1 metru distanţă de clădiri şi
alte echipamente, în timpul funcţionării. Ţineţi materialele inflamabile
departe de motor şi nu puneţi nimic pe acesta în timpul funcţionării.

•
•
•
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MESAJE DE SIGURANŢĂ
Siguranţa dvs. şi a celorlalţi este foarte importantă. Am introdus
mesaje importante de siguranţă în acest manual, precum şi pe motor.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste mesaje.
Un mesaj de siguranţă vă semnalează pericole potenţiale care vă
pot răni sau îi pot răni pe ceilalţi. Fiecare mesaj de siguranţă este
precedat de un simbol de alertare privind siguranţa B şi de unul din
aceste trei cuvinte: PERICOL, AVERTISMENT sau ATENŢIE.
Aceste cuvinte de semnalare înseamnă:
VEŢI FI OMORÂT sau RĂNIT GRAV
dacă nu respectaţi instrucţiunile.
PUTEŢI FI OMORÂT sau RĂNIT
GRAV dacă nu respectaţi instrucţiunile.
PUTEŢI FI RĂNIT dacă nu respectaţi
instrucţiunile.
Fiecare mesaj vă spune care este pericolul, ce se poate întâmpla şi
ce puteţi face pentru a evita sau reduce vătămarea.

AMPLASAREA ETICHETEI PRIVIND SIGURANŢA
Eticheta indicată la pagina 1 conţine informaţii importante de
siguranţă. Vă rugăm să o citiţi cu atenţie. Consultaţi pagina 1.
Această etichetă este considerată ca parte integrantă din motorul
dvs. Dacă eticheta s-a dezlipit sau a devenit ilizibilă, contactaţi
distribuitorul pentru înlocuire.

VERIFICĂRI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN
FUNCŢIUNE
ESTE MOTORUL DVS. PREGĂTIT DE PORNIRE?
Pentru siguranţa dvs. şi pentru a prelungi la maxim durata de viaţă
a echipamentului dvs., este foarte important să verificaţi starea
motorului înainte de a-l utiliza. Înainte de a utiliza motorul, asiguraţivă că aţi rezolvat orice problemă întâlnită, sau că aceasta este
remediată de către service-ul autorizat.

Întreţinerea necorespunzătoare a acestui motor sau necorectarea
unei probleme, înainte de a utiliza motorul, poate duce la o
funcţionare defectuoasă, în urma căreia puteţi fi grav rănit.
Efectuaţi întotdeauna o inspecţie preliminară înainte de fiecare
utilizare şi corectaţi orice fel de problemă.
Înainte să începeţi verificările premergătoare utilizării, asiguraţi-vă că
motorul este aşezat pe o suprafaţă dreaptă şi maneta de frână cu
volant, maneta de acceleraţie sau întrerupătorul motorului se află în
poziţia STOP sau OFF (OPRIT).
Înainte de porni motorul, verificaţi întotdeauna următoarele elemente:
1. Nivelul carburantului (consultaţi pagina 8).
2. Nivelul uleiului (consultaţi pagina 9).
3. Filtrul de aer (consultaţi pagina 9).
4. Inspecţie generală: Verificaţi prezenţa scurgerilor de lichide şi
desprinderea sau deteriorarea pieselor.
5. Verificaţi echipamentul antrenat de acest motor.

ROMÂNĂ

Consultaţi instrucţiunile furnizate cu echipamentul antrenat de
acest motor, pentru a găsi orice eventuale măsuri de precauţie şi
proceduri care trebuie respectate înainte de pornirea motorului.
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FUNCŢIONAREA

Tip 1: F
 rână cu volant, Şoc/Acceleraţie acţionat(ă) de la
distanţă

PRECAUŢII PENTRU FUNCŢIONAREA ÎN SIGURANŢĂ
Înainte de prima punere în funcţiune a motorului, vă rugăm să consultaţi
secţiunea MESAJE DE SIGURANŢĂ şi VERIFICĂRI ÎNAINTE DE
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pagina 5.
Pentru siguranţa dvs., nu puneţi în funcţiune motorul într-o zonă
închisă, cum ar fi un garaj. Substanţele evacuate de motor conţin
monoxid de carbon otrăvitor, care se poate acumula rapid în zonă şi
poate duce la îmbolnăviri sau deces.

Substanţele evacuate de motor conţin monoxid de carbon otrăvitor
care se poate acumula în zonă la niveluri periculoase. Inspirarea
monoxidului de carbon poate cauza pierderea cunoştinţei sau decesul.
Nu lăsaţi motorul să funcţioneze în spaţii închise sau chiar numai
parţial închise în care pot fi prezenţi oameni.
Consultaţi instrucţiunile furnizate cu echipamentul antrenat de acest
motor, pentru a găsi orice măsuri de precauţie care trebuie respectate
înainte de pornirea, oprirea sau funcţionarea motorului.
Nu puneţi în funcţiune motorul pe un plan cu înclinaţia mai mare de 20°.

FREVENŢA DE UTILIZARE
Dacă echipamentul va fi utilizat ocazional sau la anumite intervale (mai
mult de 4 săptămâni între utilizări), consultaţi secţiunea Carburant din
capitolul DEPOZITAREA (pagina 10) pentru informaţii suplimentare
legate de degradarea carburantului.

PORNIREA/OPRIREA MOTORULUI (TOATE TIPURILE)
Consultaţi imaginile de la pagina 2 şi 3 pentru a identifica tipul
de comandă utilizat pe echipamentul dvs. Informaţiile de pornire şi
oprire specifice fiecărui tip pot fi găsite după informaţiile generale
prezentate mai jos.
•

Ventil de carburant în poziţia ON (PORNIT): Înainte de pornirea
motorului, rotiţi ventilul de carburant [1] în poziţia ON (PORNIT).

•

Şoc manual (dacă există): Atunci când porniţi motorul la rece,
puneţi maneta/tija de şoc [2] în poziţia CHOKE (ŞOC).
Mutaţi maneta/tija în poziţia OFF (OPRIT) imediat după încălzirea
motorului şi funcţionarea corespunzătoare a acestuia fără şoc sau
atunci când reporniţi un motor încălzit.

•

Turaţia motorului: Pentru cele mai bune performanţe ale
motorului, se recomandă utilizarea acestuia cu acceleraţia
poziţionată pe FAST (REPEDE) (sau puternic).

•

Mânerul demarorului: Trageţi uşor de mânerul demarorului până
când simţiţi o rezistenţă, apoi trageţi rapid.
OBSERVAŢIE
Nu lăsaţi mânerul demarorului să revină singur înapoi către motor.
Readuceţi-l uşor în poziţia iniţială, pentru a preveni deteriorarea
demarorului.

•

Repornirea: Pentru o repornire uşoară şi o performanţă maximă
a tipurilor Auto Choke System™, înainte de oprirea motorului,
lăsaţi-l să funcţioneze timp de cel puţin trei minute după pornirea
la rece. Acest timp minim de funcţionare nu se va prelungi dacă
temperatura este sub 21°C.

•

Ventil de carburant în poziţia OFF (OPRIT): După oprirea
motorului, rotiţi ventilul de carburant [1] în poziţia OFF (OPRIT).
Dacă echipamentul nu va fi utilizat pe o durată de 3 până la
4 săptămâni, vă recomandăm să lăsaţi motorul în funcţiune până
la golirea carburantului din carburator. Puteţi efectua acest lucru
lăsând ventilul de carburant în poziţia OFF (OPRIT), repornind
motorul şi lăsându-l pornit până la consumarea carburantului.
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PORNIREA MOTORULUI
1. Mutaţi maneta de şoc/acceleraţie* [2] în poziţia CHOKE (ŞOC).
2. Mutaţi maneta de frână cu volant* [3] în poziţia RUN (FUNCŢIONARE).
3. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid.
4. Mutaţi maneta de şoc/acceleraţie* [2] în poziţia FAST (REPEDE).
OPRIREA MOTORULUI
1. Mutaţi maneta de şoc/acceleraţie* [2] în poziţia SLOW (ÎNCET).
2. Pentru a opri motorul eliberaţi maneta de frână cu volant* [3].

Tip 2: F
 rână cu volant, acceleraţie acţionată de la distanţă,
şoc automat
PORNIREA MOTORULUI
1. Mutaţi maneta de acceleraţie acţionată de la distanţă* [2] în poziţia
FAST (REPEDE).
2. Mutaţi maneta de frână cu volant* [3] în poziţia RUN
(FUNCŢIONARE).
3. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid.
OPRIREA MOTORULUI
1. Mutaţi maneta de acceleraţie acţionată de la distanţă* [2] în poziţia
SLOW (ÎNCET).
2. Pentru a opri motorul eliberaţi maneta de frână cu volant* [3].

Tip 3: F
 rână cu volant, acceleraţie fixă, şoc cu revenire
automată
PORNIREA MOTORULUI
1. Mutaţi şocul cu revenire automată [2] în poziţia CHOKE (ŞOC) E.
2. Mutaţi maneta de frână cu volant* [3] în poziţia RUN
(FUNCŢIONARE).
Maneta de şoc se deplasează automat în poziţia OFF (OPRIT)
atunci când maneta de frână cu volant se află în poziţia RUN
(FUNCŢIONARE).
3. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid. Pe acest tip acceleraţia este prereglată.
OPRIREA MOTORULUI
Pentru a opri motorul eliberaţi maneta de frână cu volant* [3].

Tip 4: F
 rână cu volant, şoc automat, acceleraţie fixă
PORNIREA MOTORULUI
1. Mutaţi maneta de frână cu volant* [3] în poziţia RUN
(FUNCŢIONARE).
2. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid.
OPRIREA MOTORULUI
Pentru a opri motorul eliberaţi maneta de frână cu volant* [3].

Tip 5: Ambreiaj de frână cuţit, Şoc/Acceleraţie acţionat(ă)
de la distanţă
PORNIREA MOTORULUI
1. Mutaţi maneta de şoc/acceleraţie* [2] în poziţia CHOKE (ŞOC).
2. Asiguraţi-vă că maneta de comandă a cuţitelor* este decuplată.
3. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid.
4. Mutaţi maneta de şoc/acceleraţie* [2] în poziţia FAST (REPEDE)
în timp ce motorul se încălzeşte şi apoi cuplaţi maneta de
comandă a cuţitelor*.
OPRIREA MOTORULUI
1. Decuplaţi maneta de comandă a cuţitelor*.
2. Mutaţi maneta de şoc/acceleraţie* [2] în poziţia SLOW (ÎNCET)
apoi în poziţia STOP.
*C
 onsultaţi manualul echipamentului pentru a afla amplasarea comenzii.

ROMÂNĂ

OPERAŢII DE SERVICE

Tip 6: Ambreiaj de frână cuţit, şoc automat,
acceleraţie acţionată de la distanţă

IMPORTANŢA ÎNTREŢINERII

PORNIREA MOTORULUI
1. Mutaţi maneta de acceleraţie acţionată de la distanţă* [2] în poziţia
FAST (REPEDE).

O bună întreţinere este esenţială pentru o funcţionare sigură,
economică şi fără probleme. Aceasta va ajuta şi la reducerea poluării.

2. Asiguraţi-vă că maneta de comandă a cuţitelor* este decuplată.
3. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid.

Întreţinerea necorespunzătoare a acestui motor sau necorectarea
unei probleme, înainte de a utiliza motorul, poate duce la o funcţionare
defectuoasă, în urma căreia puteţi fi grav rănit sau omorât.

4. Lăsaţi motorul să se încălzească la temperatura de funcţionare şi
apoi cuplaţi maneta de comandă a cuţitelor*.

Respectaţi întotdeauna recomandările şi graficele privind inspecţia
şi întreţinerea, prezentate în acest Manual al utilizatorului.

OPRIREA MOTORULUI
1. Decuplaţi maneta de comandă a cuţitelor*.
2. Mutaţi maneta de acceleraţie acţionată de la distanţă* [2] în poziţia
SLOW (ÎNCET) apoi în poziţia STOP.

Tip 7: Ş
 oc manual, acceleraţie manuală
PORNIREA MOTORULUI
1. Mutaţi maneta de şoc [2] în poziţia CHOKE (ŞOC) E .
2. Mutaţi maneta de acceleraţie [3] în poziţia FAST (REPEDE) C .
3. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid.
4. Mutaţi maneta de şoc [2] în poziţia OFF (OPRIT) e în timp ce
motorul se încălzeşte.
OPRIREA MOTORULUI
Mutaţi maneta de acceleraţie [3] în poziţia SLOW (ÎNCET) D şi
apoi în poziţia STOP F .

Tip 8: Ş
 oc manual, întrerupător de motor,
acceleraţie fixă
PORNIREA MOTORULUI

Pentru a vă ajuta să îngrijiţi corect motorul dvs., următoarele pagini
conţin un grafic de întreţinere, proceduri pentru inspecţia de rutină şi
proceduri simple de întreţinere, care utilizează scule manuale de bază.
De alte sarcini de service, care sunt mai dificile sau care necesită
scule speciale, se ocupă cel mai bine profesioniştii şi sunt executate
în mod normal de un tehnician Honda sau alt mecanic calificat.
Graficul de întreţinere este valabil doar în condiţii normale de
funcţionare. Dacă motorul dvs. funcţionează în condiţii grele, precum
funcţionarea susţinută sub sarcină grea sau la temperaturi înalte sau
este utilizat în condiţii deosebite de umiditate sau praf, consultaţi
service-ul autorizat pentru recomandări aplicabile cerinţelor şi utilizării
dvs. particulare.
Reţineţi că un membru al personalului unui service Honda autorizat
cunoaşte cel mai bine motorul dvs. şi este complet echipat pentru a-l
întreţine şi repara.
Pentru a asigura cea mai bună calitate şi fiabilitate, utilizaţi pentru
reparaţii sau înlocuire numai piese originale Honda, noi sau
echivalentul acestora.

SIGURANŢA ÎNTREŢINERII

1. Mutaţi tija de şoc [2] în poziţia CHOKE (ŞOC).
2. Rotiţi întrerupătorul motorului [3] în poziţia ON (PORNIT).
3. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid.

Urmează câteva din cele mai importante precauţii de siguranţă.
Totuşi, nu vă putem preveni asupra oricărui pericol posibil care poate
apărea în timpul efectuării întreţinerii. Numai dvs. puteţi decide dacă
să efectuaţi sau nu o anumită operaţie.

4. Mutaţi tija de şoc în poziţia OFF (OPRIT) în timp ce motorul se
încălzeşte.
Pe acest tip turaţia motorului este prereglată.

Nerespectarea strictă a instrucţiunilor şi precauţiilor de întreţinere
poate duce la rănirea dvs. gravă sau la moarte.

OPRIREA MOTORULUI

Respectaţi întotdeauna procedurile şi măsurile de precauţie din
acest Manual al utilizatorului.

Rotiţi întrerupătorul motorului [3] în poziţia OFF (OPRIT).

Tip 9: Ş
 oc manual, întrerupător de motor, acceleraţie
automată

PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ
•

PORNIREA MOTORULUI
1. Mutaţi tija de şoc [2] în poziţia CHOKE (ŞOC).
2. Rotiţi întrerupătorul motorului [3] în poziţia ON (PORNIT).

–– Otrăvirea cu monoxid de carbon de la evacuarea motorului.
De câte ori utilizaţi motorul, asiguraţi-vă că există o ventilaţie
adecvată.

3. Trageţi uşor de mânerul demarorului până când simţiţi o rezistenţă;
apoi trageţi rapid.
4. Mutaţi tija de şoc [2] în poziţia OFF (OPRIT) în timp ce motorul se
încălzeşte.

–– Arsuri cauzate de piesele fierbinţi.
Lăsaţi motorul şi sistemul de evacuare să se răcească, înainte
de a le atinge.

Funcţia de acceleraţie automată funcţionează numai atunci când
motorul este cald.
OPRIREA MOTORULUI
1. Eliberaţi motorul de sarcină pentru ca acceleraţia automată să
readucă motorul la ralanti.
2. Rotiţi întrerupătorul motorului [3] în poziţia OFF (OPRIT).

Înainte de a începe orice fel de operaţii de întreţinere sau reparare,
asiguraţi-vă că motorul este oprit. Acest lucru va elimina câteva
pericole posibile:

–– Rănirea cauzată de piesele aflate în mişcare.
Nu utilizaţi motorul, decât dacă aţi fost instruit pentru aceasta.
•

Citiţi instrucţiunile, înainte de a începe şi asiguraţi-vă că aveţi
sculele şi aptitudinile necesare.

•

Pentru a reduce posibilitatea unui incendiu sau unei explozii, aveţi
grijă când lucraţi în apropierea benzinei. Pentru a curăţa piesele,
utilizaţi numai solvenţi neinflamabili, nu benzină. Ţineţi ţigările,
scânteile şi flăcările departe de piesele care vin în contact cu
carburantul.

* Consultaţi manualul echipamentului pentru a afla amplasarea comenzii.
ROMÂNĂ
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GRAFICUL DE ÎNTREŢINERE
Efectuaţi service-ul la intervalul lunar/anual indicat sau la numărul de
ore de funcţionare indicat, care dintre acestea apare primul.(1)
Perioada
normală de
service

Element

Pagina

Înainte de fiecare Verificaţi: Nivelul uleiului din motor
utilizare
Verificaţi: Filtrul de aer

pagina 9
pagina 9

Prima lună sau
primele 5 ore

Schimbaţi: Uleiul de motor

pagina 9

La fiecare 3 luni
sau la fiecare
25 ore

Curăţaţi: Filtrul de aer(2)

pagina 9

La fiecare 6 luni
sau la fiecare
50 ore

Schimbaţi: Uleiul de motor(3)
Curăţaţi: Filtrul de aer(2)
Verificaţi: P
 lăcuţa de frână cu volant
(dacă există)

pagina 9
pagina 9
pagina 9

În fiecare an sau Verificările la 6 luni de mai sus, plus:
la fiecare 100 ore Verificaţi-reglaţi: Bujia
Curăţaţi: Dispozitivul parascântei
(dacă există)(6)
Verificaţi: Ambreiaj de frână cuţit
(dacă există)
Verificaţi-reglaţi: Ralanti
Curăţaţi: Rezervorul de carburant şi filtrul
Verificaţi-reglaţi: Jocul supapelor
La fiecare 2 ani
sau la fiecare
200 ore

Verificările anuale de mai sus, plus:
Înlocuiţi: Filtrul de aer
Înlocuiţi: Bujia

La fiecare 2 ani

Verificaţi: C
 onductele de carburant
(înlocuiţi dacă este necesar)

pagina 9
pagina 10

Deteriorările motorului sau problemele de performanţă rezultate în
urma utilizării unui carburant cu procentaje de etanol sau metanol mai
mari decât cele indicate mai sus nu sunt acoperite de garanţie.
Dacă echipamentul va fi utilizat ocazional sau la anumite intervale (mai
mult de 4 săptămâni între utilizări), consultaţi secţiunea Carburantul din
capitolul DEPOZITARE (pagina 10) pentru informaţii suplimentare
legate de degradarea carburantului.
Nu utilizaţi niciodată benzină veche sau contaminată sau un amestec
de ulei/benzină. Evitaţi pătrunderea murdăriei sau a apei în rezervorul
de carburant.

Benzina este deosebit de inflamabilă şi explozivă şi puteţi fi ars sau
grav rănit, în timpul realimentării cu carburant.
•

Opriţi motorul şi ţineţi departe sursele de căldură, scântei şi
flacără.

•

Realimentaţi numai în spaţii exterioare.

•

Ştergeţi imediat benzina scursă.

(5)

Alimentarea cu carburant

(4)
(4)
(4)

Consultaţi F1 la pagina 4.

pagina 9
pagina 9
(4)

(1) P
 entru uz comercial, notaţi orele de funcţionare pentru a stabili intervalele
corecte de întreţinere.

1. Scoateţi buşonul rezervorului de carburant.
2. Adăugaţi carburant în partea inferioară a limitei de culoare roşie
a jojei [1] în gâtul rezervorului de carburant. Nu umpleţi peste
măsură. Ştergeţi carburantul vărsat înainte de a porni motorul.
3. Puneţi buşonul rezervorului de carburant şi strângeţi-l bine.
Deplasaţi-vă la o distanţă de cel puţin 10 picioare (3 metri) de
sursa de alimentare cu carburant înainte de a porni motorul.

(2) S
 ervisaţi mai frecvent, când este utilizat în zone cu praf.
(3) S
 chimbaţi uleiul de motor la fiecare 25 ore când este utilizat la sarcini mari
sau în temperaturi ambiante ridicate.
(4) D
 acă nu aveţi sculele adecvate şi dacă nu aveţi competenţa mecanică
necesară, service-ul acestor piese trebuie efectuat de către un service
Honda autorizat. Pentru procedurile de service, consultaţi manualul de
atelier Honda.
(5) C
 onsultaţi manualul echipamentului sau manualul de atelier al motorului
Honda.
(6) În Europa şi în alte ţări în care este în vigoare directiva 2006/42/EC privind
maşinile industriale, această curăţare trebuie efectuată la un service
autorizat.

Nerespectarea acestui grafic de întreţinere poate duce la defectări
care nu sunt acoperite de garanţie.

REALIMENTAREA CU CARBURANT
Acest motor este certificat să funcţioneze pe benzină fără plumb cu
cifra octanică de 91 sau mai mare.
După fiecare utilizare vă recomandăm să alimentaţi cu carburant,
pentru a minimiza prezenţa aerului în rezervor.
Alimentaţi cu carburant într-o zonă bine ventilată, cu motorul oprit.
Dacă motorul a funcţionat, lăsaţi-l să se răcească. Nu alimentaţi
niciodată în interiorul unei clădiri, unde vaporii de benzină pot ajunge
la flăcări sau scântei.

Carburantul poate deteriora vopseaua şi unele tipuri de plastic. Fiţi
atent să nu vărsaţi carburant când umpleţi rezervorul. Deteriorările
produse de carburantul vărsat nu sunt acoperite de Garanţia limitată
a distribuitorului.

Recipient de depozitare a carburantului
Depozitaţi carburantul într-un recipient din plastic, curat şi etanş,
destinat pentru depozitarea carburantului. Închideţi orificiul (dacă
există) când nu este utilizat şi depozitaţi recipientul într-un loc ferit de
razele soarelui. Dacă urmează să folosiţi carburantul după o perioadă
mai lungă de 3 luni, vă sugerăm ca atunci când umpleţi recipientul să
adăugaţi un stabilizator de carburant. Dacă la finalul anotimpului a mai
rămas carburant în recipientul de depozitare, Agenţia pentru Protecţia
Mediului (EPA) din S.U.A. vă sugerează să adăugaţi benzina rămasă
în rezervorul vehiculului.

ULEIUL DE MOTOR
Uleiul este un factor principal care afectează performanţa şi durata de
viaţă. Utilizaţi ulei detergent pentru motoare auto în 4 timpi. Schimbaţi
întotdeauna uleiul în conformitate cu graficul de întreţinere.

Uleiul recomandat

Puteţi utiliza benzină fără plumb, cu un conţinut de etanol (E10) nu
Consultaţi F2 la pagina 4.
mai mare de 10 % din volum sau un conţinut de metanol nu mai mare
Utilizaţi ulei pentru motor în 4 timpi care îndeplineşte sau depăşeşte
de 5 % din volum. În plus, metanolul trebuie să conţină co-solvenţi
cerinţele pentru clasificarea API categoria SJ sau ulterioară. Verificaţi
şi inhibitori de coroziune. Utilizarea de carburanţi cu un conţinut de
întotdeauna eticheta API de serviciu de pe recipientul de ulei, pentru
etanol sau metanol mai mare decât valorile indicate mai sus pot
a vă asigura că include literele SJ sau ulterioare.
produce probleme de pornire sau de performanţă a motorului. De
asemenea, poate deteriora piesele din metal, cauciuc şi plastic din
SAE 10W-30 este recomandat pentru uz general. Alte vâscozităţi
cadrul sistemului de alimentare. În plus, etanolul este higroscopic,
prezentate în diagramă pot fi utilizate atunci când temperatura medie
adică absoarbe şi reţine apa din sistemul de carburant.
din zona dvs. se încadrează în domeniul indicat.
ROMÂNĂ
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Verificarea nivelului de ulei

Curăţare

Consultaţi F2, F3 la pagina 4.

Consultaţi F4 la pagina 4.

1. Verificaţi uleiul cu motorul oprit şi aflat pe o suprafaţă dreaptă.
2. Scoateţi dopul de umplere cu ulei/joja [1] şi ştergeţi-o, pentru a fi
curată.
3. Introduceţi dopul de umplere cu ulei/joja în gâtul de umplere cu
ulei, aşa cum se prezintă în figură, dar nu înşurubaţi şi scoateţi-o
pentru a verifica nivelul de ulei.
4. Dacă nivelul de ulei este aproape sau sub marcajul de limită
inferioară [2] de pe jojă, scoateţi dopul de umplere cu ulei-joja şi
umpleţi cu uleiul recomandat până la marcajul de limită superioară
[3]. Nu umpleţi peste măsură.
5. Reinstalaţi dopul de umplere cu ulei/joja.

1. Loviţi uşor filtrul, de câteva ori, de o suprafaţă dură pentru a
îndepărta murdăria sau suflaţi aer comprimat ce nu depăşeşte
207 kPa prin filtru, începând din partea curată aflată în faţa
motorului. Nu încercaţi să îndepărtaţi murdăria folosind o perie.
Folosirea unei perii va permite pătrunderea murdăriei în structură.
2. Ştergeţi murdăria din interiorul carcasei filtrului de aer [4] şi al
capacului acestuia, utilizând o lavetă umedă. Fiţi atenţi să nu intre
murdărie în conducta de aer [5] care duce la carburator.

Schimbarea uleiului

Bujia recomandată:

Consultaţi F3 la pagina 4.
Scurgeţi uleiul când motorul este cald. Încălziţi rapid şi complet ţevile
de scurgere a uleiului.

NGK - BPR6ES Aplicaţii cu şaibă de presiune
NGK - BPR5ES Toate celelalte aplicaţii

1. Rotiţi ventilul de carburant în poziţia OFF (OPRIT) pentru a reduce
posibilitatea de scurgeri de ulei.
2. Aşezaţi un recipient adecvat lângă motor pentru a colecta uleiul
uzat.
3. Scoateţi dopul de umplere cu ulei-joja [1] şi scurgeţi uleiul în
recipient prin înclinarea motorului spre gâtul de umplere cu ulei [4].
Vă rugăm înlăturaţi uleiul de motor uzat într-o manieră compatibilă
cu mediul înconjurător. Vă sugerăm să duceţi uleiul uzat într-un
recipient etanş la centrul local de reciclare sau la staţia de service,
pentru reciclare. Nu-l aruncaţi la gunoi şi nici nu-l turnaţi în pământ
sau în canalizare.
4. Cu motorul aflat pe o suprafaţă dreaptă, umpleţi cu uleiul
recomandat până la marcajul de limită superioară [3] de pe jojă.

Funcţionarea motorului cu un nivel scăzut de ulei poate cauza
deteriorarea acestuia.
5. Strângeţi bine dopul de umplere cu ulei/joja.

FILTRU DE AER
Un filtru de aer bine întreţinut va preveni pătrunderea murdăriei în
motor. Murdăria care a pătruns în carburator poate fi condusă spre
canalele înguste din carburator şi poate cauza uzura prematură a
motorului. Aceste canale înguste se pot înfunda, cauzând probleme
la pornire şi în timpul funcţionării. Dacă utilizaţi motorul în zone cu
mult praf, va fi nevoie să curăţaţi filtrul mai des.
Pentru a vă asigura că etanşează şi funcţionează conform proiectării,
vă recomandăm să utilizaţi un filtru de aer original Honda. Utilizarea
unui alt filtru de aer decât cel Honda poate avea ca rezultat
pătrunderea murdăriei în filtru, provocând deteriorarea motorului sau
sistemului de carburant.

Funcţionarea motorului fără filtru sau cu un filtru deteriorat va
permite murdăriei să pătrundă în motor, determinând uzarea rapidă a
acestuia. Acest tip de deteriorare nu este acoperit de Garanţia limitată
a distribuitorului.

Inspectare
Consultaţi F4 la pagina 4.
1. Apăsaţi picioruşele de blocare [1] aflate în partea superioară a
capacului filtrului de aer [2] şi scoateţi capacul. Verificaţi filtrul [3]
pentru a vă asigura că este curat şi în stare bună.
2. Remontaţi filtrul şi capacul acestuia.

BUJIE
Consultaţi F5 la pagina 4.

Bujia recomandată este adecvată domeniului corect de căldură
pentru temperaturile normale de funcţionare a motorului.

O bujie incorectă poate cauza deteriorarea motorului.
Pentru o bună performanţă, bujia trebuie să aibă distanţa corectă
între electrozi şi să nu prezinte depuneri.
1. Deconectaţi fişa de pe bujie şi îndepărtaţi orice murdărie din zona
bujiei.
2. Pentru a îndepărta bujia, utilizaţi cheia cu mărimea potrivită [1].
3. Inspectaţi bujia. Înlocuiţi-o, dacă este deteriorată, foarte încărcată,
dacă şaiba de etanşare [2] nu este în stare bună sau dacă
electrodul este uzat.
4. Măsuraţi distanţa între electrozi cu un calibru adecvat. Distanţa
corectă este 0,70 ~ 0,80 mm. Dacă este necesar un reglaj,
corectaţi distanţa prin îndoirea cu grijă a electrodului lateral.
5. Montaţi bujia cu atenţie, manual, pentru a evita încălecarea
filetului.
6. După aşezarea bujiei, strângeţi cu o cheie pentru bujii de pentru
a comprima şaiba.
La montarea unei bujii noi, strângeţi 1/2 de tură după ce bujia s-a
aşezat, pentru a comprima şaiba.
La remontarea bujiei originale, strângeţi 1/8 ~ 1/4 de tură după ce
bujia s-a aşezat, pentru a comprima şaiba.

Strângeţi bine bujia. O bujie care nu este bine strânsă se poate
încălzi excesiv şi poate deteriora motorul. Strângerea excesivă a
bujiei poate deteriora filetele din chiulasă.
7. Prindeţi fişa bujiei de bujie.
INSPECŢIA FRÂNEI CU VOLANT (dacă există)
Consultaţi F6, F7 la pagina 4.
1. Deşurubaţi cele trei piuliţe ale flanşei [1] din demarorul cu recul [2]
şi scoateţi demarorul cu recul din motor.
2. Scoateţi rezervorul de carburant [3] din motor fără să deconectaţi
conducta de carburant [4]. Dacă rezervorul conţine carburant,
ţineţi-l drept în timp ce îl demontaţi şi lăsaţi-l lângă motor în poziţie
dreaptă.
3. Verificaţi grosimea sabotului de frână [5]. Dacă aceasta este mai
mică de 3 mm, duceţi motorul la un service autorizat Honda.
4. Montaţi rezervorul de carburant şi demarorul cu recul şi strângeţi
bine cele trei piuliţe.

ROMÂNĂ
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DISPOZITIVUL PARASCÂNTEI (dacă există)
Consultaţi F8 la pagina 4.
În Europa şi în alte ţări în care este în vigoare directiva 2006/42/EC
privind maşinile industriale, această curăţare trebuie efectuată la un
service autorizat.
Asupra dispozitivului parascântei trebuie efectuat service la fiecare
100 ore, pentru ca acesta să funcţioneze conform proiectului.
Dacă motorul a funcţionat, toba de eşapament va fi fierbinte. Lăsaţi-o
să se răcească, înainte de a efectua operaţii de service la dispozitivul
parascântei.

Demontarea
1. Desfaceţi cele trei şuruburi de 6 mm [1] de pe protecţia tobei de
eşapament [2] şi scoateţi protecţia.
2. Desfaceţi şurubul special [3] de pe dispozitivul parascântei [4] şi
scoateţi dispozitivul parascântei din toba de eşapament [5].

Curăţarea şi Inspecţia
1. Utilizaţi o perie pentru a îndepărta depunerile de funingine de
pe ecranul dispozitivului parascântei. Aveţi grijă să nu deterioraţi
ecranul. Înlocuiţi dispozitivul parascântei, dacă prezintă crăpături
sau găuri.
2. Montaţi dispozitivul parascântei în ordinea inversă demontării.

DEPOZITAREA MOTORULUI
O depozitare adecvată este esenţială pentru a menţine motorul fără
defecţiuni şi în stare bună. Următorii paşi vor ajuta la a împiedica rugina
şi coroziunea să afecteze funcţionarea şi aspectul motorului dvs. şi vor
face ca acesta să fie mai uşor de pornit la următoarea utilizare.

Curăţare
Dacă motorul a funcţionat, lăsaţi-l să se răcească cel puţin jumătate
de oră, înainte de a-l curăţa. Curăţaţi toate suprafeţele exterioare,
remediaţi orice lipsă de vopsea şi acoperiţi zonele care ar putea
rugini, cu un strat subţire de ulei.

Utilizarea unui furtun de grădină sau a unui echipament de spălare
cu presiune poate forţa pătrunderea apei în filtrul de aer sau în
deschiderea tobei de eşapament. Apa pătrunsă în filtrul de aer va
uda filtrul, iar apa care trece de filtrul de aer sau toba de eşapament
poate pătrunde în cilindru, provocând deteriorări.

Carburantul
În funcţie de regiunea în care utilizaţi echipamentul, formulele de
carburant se pot degrada şi se pot oxida rapid. Degradarea şi oxidarea
se poate produce în numai 30 de zile şi poate produce deteriorarea
carburatorului şi a sistemului de alimentare cu carburant. Vă rugăm
aflaţi de la service-ul dvs. autorizat recomandările de depozitare
aplicabile local.
Durata de timp în care benzina poate fi lăsată în rezervorul de
benzină şi carburator, fără a cauza probleme în funcţionare, variază
în funcţie de marca benzinei, temperaturile de depozitare şi de gradul
de umplere a rezervorului - parţial sau total. Aerul dintr-un rezervor
umplut parţial favorizează deteriorarea carburantului. Temperaturi de
depozitare înalte accelerează deteriorarea carburantului. Problemele
legate de carburant pot apărea într-o lună sau chiar mai puţin, dacă
benzina nu a fost proaspătă când aţi umplut rezervorul.
Benzina se va oxida şi se va degrada în timpul depozitării. Benzina
degradată va duce la pornire greoaie şi va lăsa depuneri, care
înfundă canalele înguste din sistemul de carburant. Dacă benzina din
motor se deteriorează în timpul depozitării, s-ar putea să fie nevoie de
operaţii de service sau de înlocuire la carburator şi alte componente
ale sistemului de carburant.
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Dacă aveţi un recipient de benzină pentru realimentare, asiguraţi-vă
că acesta conţine numai benzină proaspătă. Dacă urmează să folosiţi
carburantul din recipient după o perioadă mai lungă de 3 luni, vă sugerăm
ca atunci când umpleţi recipientul să adăugaţi un stabilizator de carburant.
Deteriorarea sistemului de carburant şi problemele de performanţă
ale motorului, rezultate din pregătirea neglijentă a depozitării, nu sunt
acoperite de garanţia motorului.
Depozitarea pe termen scurt (30 - 90 zile)
Dacă nu veţi utiliza echipamentul pe o perioadă cuprinsă între 30
şi 90 zile, vă recomandăm următoarele pentru a preveni problemele
legate de carburant:
1. Adăugaţi stabilizatorul de carburant respectând instrucţiunile
fabricantului.
Când adăugaţi un stabilizator de carburant, umpleţi rezervorul cu
benzină proaspătă. Dacă rezervorul este umplut doar parţial, aerul
din interior va favoriza degradarea carburantului în timpul depozitării.
Notă:
–– Toţi stabilizatorii deţin o durată de depozitare şi performanţa
acestora se va deteriora în timp.
–– Stabilizatorii de carburant nu vor restabili carburantul învechit.
2. După adăugarea unui stabilizator de carburant, lăsaţi motorul să
funcţioneze într-un spaţiu exterior timp de 10 minute, pentru a fi
siguri că benzina tratată a înlocuit-o pe cea netratată din carburator.
3. Mutaţi ventilul de carburant în poziţia OFF (OPRIT).
4. Lăsaţi motorul să funcţioneze până la oprirea cauzată de lipsa de
carburant din cuva carburatorului. Durata de funcţionare trebuie
să fie mai mică de 3 minute.
Depozitarea pe termen lung sau depozitarea sezonieră (mai
mare de 90 zile)
Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze până la golirea carburantului
din întreg sistemul (inclusiv din rezervorul de carburant). Nu lăsaţi
carburant în motor pe o durată mai lungă de 90 zile de inactivitate.

Uleiul de motor
1.
2.
3.
4.

Schimbaţi uleiul de motor (consultaţi pagina 9).
Scoateţi bujia (consultaţi pagina 9).
Turnaţi 5 ~ 10 cc de ulei de motor curat în cilindru.
Trageţi demarorul cu recul de câteva ori pentru a permite
distribuirea uleiului.
5. Remontaţi bujia.

Precauţii privind depozitarea

Dacă motorul dvs. va fi depozitat având benzină în rezervor, este
important să se reducă pericolul de aprindere a vaporilor de benzină.
Alegeţi o zonă de depozitare bine ventilată, departe de orice aparat
care funcţionează cu flacără, precum cuptoare, boilere sau uscătoare
de haine. De asemenea, evitaţi orice zonă în care se produc scântei
de la un motor electric sau în care funcţionează scule electrice.
Dacă este posibil, evitaţi zonele cu umiditate ridicată, deoarece
aceasta favorizează ruginirea şi corodarea.
Dacă a mai rămas carburant în rezervor, lăsaţi ventilul de carburant în
poziţia OFF (OPRIT).
Depozitaţi motorul pe o suprafaţă orizontală. Înclinarea poate cauza
scurgeri de combustibil şi ulei.
Cu motorul şi sistemul de evacuare reci, acoperiţi motorul pentru
a-l feri de praf. Un motor sau un sistem de evacuare fierbinte poate
aprinde sau topi anumite materiale. Nu utilizaţi folii de plastic pentru a
feri motorul de praf. O acoperire neporoasă va menţine umezeala în
jurul motorului, favorizând ruginirea şi corodarea.

Scoaterea din starea de depozitare

Verificaţi motorul în modul descris în secţiunea VERIFICĂRI ÎNAINTE
DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE secţiunea din acest manual (consultaţi
pagina 5).
Dacă rezervorul a fost golit înainte de depozitare, umpleţi-l cu benzină
proaspătă. Dacă aveţi un recipient de benzină pentru realimentare,
asiguraţi-vă că acesta conţine numai benzină proaspătă. Benzina se
oxidează şi se deteriorează în timp, ceea ce duce la pornire dificilă.
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Dacă cilindrul a fost acoperit cu ulei în vederea depozitării, motorul va
scoate fum la pornire, pentru un scurt timp. Acest lucru este normal.

Modificări la carburator pentru funcţionarea la altitudine
mare

TRANSPORTUL

La altitudine mare, amestecul standard aer-carburant din carburator
este prea bogat. Performanţa va scădea, iar consumul de carburant
va creşte. De asemenea, un amestec foarte bogat va încărca bujia,
ceea ce va duce la o pornire dificilă. Funcţionarea pe perioade lungi
de timp, la o altitudine diferită de cea pentru care a fost certificat acest
motor, poate duce la creşterea emisiilor.

În timpul transportului ţineţi motorul pe o suprafaţă orizontală, pentru
a reduce posibilitatea scurgerii de carburant. Mutaţi ventilul de
carburant în poziţia OFF (OPRIT).
Consultaţi instrucţiunile furnizate cu echipamentul antrenat de acest
motor, pentru a găsi orice eventuale proceduri care trebuie respectate
pentru transport.

REZOLVAREA PROBLEMELOR NEPREVĂZUTE
Motorul nu porneşte
CAUZA POSIBILĂ

REMEDIERE

Ventil de carburant în poziţia OFF
(OPRIT).

Mutaţi maneta ventilului de
carburant în poziţia ON (PORNIT).

Şocul este în poziţia OFF (OPRIT).

Exceptând situaţia în care motorul
este cald, mutaţi maneta de şoc/
acceleraţie, tija de şoc sau maneta
de şoc în poziţia CHOKE (ŞOC).

Comutatorul de aprindere sau
întrerupătorul motorului sunt în
poziţia OFF (OPRIT).

Mutaţi maneta de frână cu volant în
poziţia RUN (FUNCŢIONARE).
Maneta de acceleraţie în poziţia
FAST (REPEDE). Întrerupătorul în
poziţia ON (PORNIT).

Lipsă carburant.

Realimentaţi.

Carburant necorespunzător; motor
depozitat fără tratarea benzinei
sau realimentat cu benzină
necorespunzătoare.

Realimentaţi cu benzină proaspătă.

Bujie defectă, murdară sau distanţa
dintre electrozi este incorectă.

Reglaţi sau înlocuiţi bujia
(pagina 9).

Bujie udată de carburant
(motor înecat).

Uscaţi şi remontaţi bujia. Porniţi
motorul cu maneta de şoc/
acceleraţie în poziţia FAST
(REPEDE).
Şocul este în poziţia OFF (OPRIT).

Filtru de carburant înfundat,
funcţionare defectuoasă a
carburatorului, aprindere
defectuoasă, supape blocate, etc.

Performanţa la altitudini mari poate fi îmbunătăţită prin anumite
modificări aduse carburatorului. Dacă motorul dvs. funcţionează tot
timpul la altitudini de peste 1500 m, duceţi-l la un service autorizat,
pentru a i se efectua aceste modificări la carburator. Când funcţionează
la altitudini mari, cu modificările adecvate ale carburatorului, acest
motor îndeplineşte standardul pentru fiecare emisie, pe întreaga
durată de viaţă.
Chiar cu modificarea carburatorului, puterea motorului va scădea
cu aprox. 3,5 %, la fiecare creştere cu 300 m a altitudinii. Efectul
altitudinii asupra puterii va fi mai mare de atât, dacă nu se aduc
modificări carburatorului.

După modificarea carburatorului pentru funcţionarea la altitudine
mare, amestecul aer-carburant va fi prea sărac pentru funcţionarea la
altitudine joasă. Funcţionarea la altitudini sub 1500 m, cu un carburator
modificat, poate cauza supraîncălzirea motorului şi deteriorarea gravă a
acestuia. Pentru utilizarea la altitudini mici, carburatorul trebuie readus
la specificaţiile de fabrică originale, în cadrul unui service autorizat.

Specificaţii
GCV140
TIP

PORNIRE CU RECUL

Lungime x Lăţime x Înălţime

367 x 331 x 360 mm

Greutate fără benzină

Duceţi motorul la un service autorizat
Honda sau consultaţi manualul
de atelier pentru a înlocui sau
repara piesele defecte în funcţie de
necesităţi.

Lipsă de putere a motorului

9,8 kg

Tipul motorului

4 timpi, camă în cap, un singur cilindru

Cilindrii
[Alezaj x Cursă]

160 cm3 [64 x 50 mm]

Capacitate ulei

0,50 l

Capacite rezervor de
carburant

0,91 l

Consumul de carburant
Sistemul de răcire

CAUZA POSIBILĂ

REMEDIERE

Sistemul de aprindere

Înfundare a filtrului de aer.

Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer
(pagina 9).

Rotirea arborelui prizei de
putere

Carburantul necorespunzător;
motor depozitat fără tratarea
benzinei sau realimentat cu benzină
necorespunzătoare.

Realimentaţi cu benzină proaspătă.

Filtru de carburant înfundat,
funcţionare defectuoasă a
carburatorului, aprindere
defectuoasă, supape blocate, etc.

Duceţi motorul la un service autorizat
Honda sau consultaţi manualul
de atelier pentru a înlocui sau
repara piesele defecte în funcţie de
necesităţi.

1,1 l/h la 3.000 rot/min
Răcire forţată cu aer
Magneto-tranzistorizat
În sens antiorar

GCV160
TIP
Lungime x Lăţime x Înălţime
Greutate fără benzină
Tipul motorului
Cilindrii [Alezaj x Cursă]

PORNIRE CU
RECUL

PORNIRE
ELECTRICĂ

367 x 331 x 360 mm

367 x 354 x 360 mm

9,8 kg

11,6 kg

4 timpi, camă în cap, un singur cilindru
160 cm3 [64 x 50 mm]

Capacitate ulei

0,50 l

Amplasarea numărului de serie şi a tipului

Capacite rezervor de
carburant

0,91 l

Consultaţi figura la pagina 1.

Consumul de carburant

Notaţi în spaţiul de mai jos numărul de serie şi modelul motorului. Veţi
avea nevoie de aceste informaţii atunci când comandaţi piese şi când
faceţi solicitări tehnice sau privind garanţia.

Sistemul de răcire

INFORMAŢII TEHNICE

MODEL

NUMĂR DE SERIE

GCV140,160,190

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

Data cumpărării

TIP

Sistemul de aprindere
Rotirea arborelui prizei de
putere

1,1 l/h la 3.000 rot/min
Răcire forţată cu aer
Magneto-tranzistorizat
În sens antiorar

Sistem de încărcare:
Tipuri BBC

12 VDC, 0,15 A min. la 2900 rot/min

Tipuri de frână cu volant

12 VDC, 0,20 A min. la 2900 rot/min

ROMÂNĂ
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GCV190
TIP

PORNIRE CU
PORNIRE
RECUL
ELECTRICĂ
367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm

Lungime x Lăţime x Înălţime
Greutate fără benzină

12,3 kg

Tipul motorului

DEMAROR ELECTRIC
(cu ambreiaj de frână cuţit)

NEGRU
[3]

13,3 kg

ALB

4 timpi, camă în cap, un singur cilindru

Cilindrii [Alezaj x Cursă]

[6]

187 cm3 [69 x 50 mm]

Capacitate ulei

0,50 l

Capacite rezervor de carburant

0,91 l

Consumul de carburant

M
[1]

1,3 l/h la 3.000 rot/min

Sistemul de răcire

Magneto-tranzistorizat

Rotirea arborelui prizei de
putere
Sistem de încărcare: Tipuri BC

12 VDC, 0,15 A min. la 2.900 rot/min

Tipuri de frână cu volant

12 VDC, 0,20 A min. la 2.900 rot/min

În sens antiorar

Carburator
Bujia
Întreţinerea

[7]

[2]

[5]

[1] BUJIE

[5] COMUTATOR DEMAROR

[2] BOBINĂ DE APRINDERE

[6] BATERIE (+)

[3] ÎNTRERUPĂTOR DE MOTOR

[7] BOBINĂ DE ÎNCĂRCARE
(dacă există)

[4] MOTOR DEMAROR

Informaţii pentru referinţe rapide
Uleiul de
motor

[4]

Răcire forţată cu aer

Sistemul de aprindere

Carburantul

Furnizat de producătorul echipamentului.

Tip

Benzină fără plumb cu cifra octanică de
91 sau mai mare (pagina 8).
Tip
SAE 10W-30, API SJ sau ulterior, pentru
uz general. Consultaţi pagina 8.
* Cantitate umplere: 0,35 ~ 0,41 l
Ralanti
1.400 ± 150 rot/min
2.500 ± 150 rot/min Tip acceleraţie
automată
Tip
BPR6ES (NGK) Tipuri de şaibe de presiune
BPR5ES (NGK) Toate celelalte aplicaţii
Înainte de
Verificaţi nivelul uleiului din motor.
fiecare utilizare Consultaţi pagina 9.
Verificaţi filtrul de aer. Consultaţi
pagina 9.
Primele 5 ore
Schimbaţi uleiul de motor. Consultaţi
pagina 9.
Următoarele
Consultaţi graficul de întreţinere
pagina 8.

* Cantitatea reală variază din cauza uleiului rezidual rămas în motor. Utilizaţi întotdeauna
joja pentru a confirma nivelul real (consultaţi pagina 9)

Schemele electrice

Reglare
ELEMENT

SPECIFICAŢIE

Distanţa între
electrozii bujiei

0,7 ~ 0,8 mm

Jocul supapelor
(motor rece)

ADMISIE: 0,15 ± 0,04 mm
Evacuare: 0,20 ± 0,04 mm

Alte specificaţii

ÎNTREŢINERE
Consultaţi pagina 9.
Consultaţi distribuitorul
dvs. autorizat Honda

Nu sunt necesare alte reglaje.

INFORMAŢII ADRESATE CLIENTULUI
Publicaţiile Honda
Aceste publicaţii vă pot oferi informaţii suplimentare legate de
întreţinerea şi repararea motorului dvs. Le puteţi comanda de la un
service autorizat de motoare Honda.
Manualul
de atelier

Acest manual prezintă procedurile complete de întreţinere
şi revizie. Acesta este destinat utilizării de către un tehnician
calificat.

Catalogul Acest manual oferă liste complete şi ilustrate cu piese.
cu piese Disponibil la distribuitorul dvs. Honda.

DEMAROR CU RECUL (toate tipurile)
NEGRU

MOTOR

CONTACT
COMUTATOR

FUNCŢIONARE

DESCHIS

STOP

ÎNCHIS

Informaţii despre distribuitori
Vizitaţi website-ul nostru: www.honda-engines-eu.com

Informaţii despre serviciul clienţi
[[11]]

[2]
[2]

Personalul distribuitorului este format din profesionişti instruiţi. Ei
vă pot răspunde la orice întrebare. Dacă întâlniţi o problemă pe
care distribuitorul dvs. nu o rezolvă aşa cum aţi dorit, vă rugăm s-o
discutaţi cu conducerea acestuia. Managerul de service, Directorul
general sau proprietarul vă pot ajuta. Aproape toate problemele se
rezolvă în acest mod.

[[33]]

DEMAROR ELECTRIC
(cu frână cu volant)

Biroul Honda
E
E

NEGRU

OFF (OPRIT)

Furnizat de
producătorul
BAT
OFF BAT
OFF
echipamentului.

ON (PORNIT)

[3]
[3]

ST
ST

[4]
[4]

M

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

[7]
[7]

STOP
ON (PORNIT)

•
•

[6]
[6]
OFF
E
(OPRIT)

•
•

[5]
[5]
ALB

Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii când ne scrieţi sau
ne sunaţi:

ON
(PORNIT)

•
•
•

ROMÂNĂ

Numele producătorului şi numărul modelului pentru echipamentul
la care este montat motorul
Modelul motorului, numărul de serie şi tipul (consultaţi
pagina 11)
Numele distribuitorului care v-a vândut motorul
Numele, adresa şi persoana de contact a firmei care a efectuat
service-ul asupra motorului
Data cumpărării
Numele dvs., adresa şi numărul de telefon
O descriere detaliată a problemei

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

혼다 범용엔진에 대한
보증수리 안내

Honda ᳢↪ࠛࡦࠫࡦ
⸽ߩߏ᩺ౝ

이 OEM제품에 장착된 혼다 범용엔진은 혼다
보증수리 기준에 따라 다음과 같이 적용됩니다.
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• 각나라별 혼다가 정한 범용엔진 보증조건을
따른다.
• 엔진결함의 원인이 제조상 또는 제원상일
경우에 보증조건을 따른다.
• 보증수리는 혼다 디스트리뷰터가 없는
나라에서는 적용되지 않는다.

보증수리방법
OEM 제품이 보증수리기간 내에 있다는
증명서인 품질 보증서와 영수증을 지참하고
혼다범용엔진 딜러 또는 OEM제품을 구매한
딜러에게 방문하면 됩니다. 만일 그 딜러가
판단하여 엔진 수리가 필요할 경우 보증수리가
진행될 것입니다.
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