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1 Поклопац отвора за сипање горива
2 Дршка стартера
3 Резервоар
4 Локација контролне области*
5 Филтер за ваздух

6 Свећица
7 Ауспух
8 Мотор за покретање (ако постоји)
9 Поклопац отвора за сипање уља/штап за проверу нивоа

10 Серијски број мотора

(Применљиви типови)

(Изглед ће можда бити другачији у коначној верзији)

ЛОКАЦИЈА КОМПОНЕНТЕ

*  Контролно подручје мотора се разликује у зависности од типа. Погледајте појединачне вредности на страницама 2 и 3 да бисте 
утврдили тип контрола мотора приликом читања одељка „Рад“ и осталих одељака у овом упутству.
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Прочитајте корисничко упутство пре рада.

Мотор емитује отрован угљен-моноксид. Не покрећите га у затвореном простору.

Бензин је веома запаљив и експлозиван. Искључите мотор и оставите га да се охлади пре него што допуните гориво.

Врућ ауспух вас може опећи. Удаљите се од мотора ако ради.
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УВОД
Захваљујемо се на куповини мотора компаније Honda. Желимо 
да вам помогнемо да постигнете најбоље резултате са својим 
новим мотором и да безбедно рукујете њиме. Ово упутство 
садржи информације о томе како да то постигнете; пажљиво га 
прочитајте пре него што покренете мотор. У случају да се јави 
неки проблем или да имате питања о свом мотору, посаветујте се 
са овлашћеним сервисером компаније Honda.

Све информације наведене у овој брошури заснивају се на 
најновијим информацијама о производу које су биле доступне 
у време штампања. Компанија American Honda Motor Co., 
Inc. задржава право да врши измене у било ком тренутку без 
обавештења и без икаквих обавеза. Ниједан део ове брошуре се 
не сме репродуковати без писмене дозволе.

Ово упутство треба сматрати трајним делом мотора и треба да се 
приложи и ако се мотор поново прода.

За све додатне информације у вези са покретањем, 
искључивањем, радом или подешавањем мотора прегледајте 
упутства која сте добили уз опрему коју покреће овај мотор или 
било каква посебна упутства за одржавање.

САДРЖАЈ

БЕЗБЕДНОСНА ОБАВЕШТЕЊА
Ваша безбедност и безбедност других су веома важне. У овом 
упутству и на мотору обезбедили смо важна безбедносна 
обавештења. Пажљиво прочитајте ова обавештења.

Безбедносно обавештење вас упозорава на могуће опасности које 
би могле довести до повређивања вас или других особа. Испред 
сваког безбедносног обавештења налази се симбол упозорења B 
и једна од три речи: ОПАСНОСТ, УПОЗОРЕЊЕ или ОПРЕЗ.

Ове сигналне речи значе:

БИЋЕТЕ УСМРЋЕНИ или 
ОЗБИЉНО ПОВРЕЂЕНИ ако 
не поштујете упутства.
МОЖЕТЕ бити УСМРЋЕНИ или 
ОЗБИЉНО ПОВРЕЂЕНИ ако 
не поштујете упутства.

МОЖЕТЕ бити ПОВРЕЂЕНИ ако 
не поштујете упутства.

Свако обавештење наводи опасност, шта се може десити и шта 
можете учинити да бисте избегли или умањили повреду.

ОБАВЕШТЕЊА О СПРЕЧАВАЊУ ШТЕТЕ
Такође ћете видети и друга важна обавештења којима претходи 
реч ОБАВЕШТЕЊЕ.

Ова реч значи:

ОБАВЕШТЕЊЕ Ваш мотор или друга имовина могу бити оштећени 
ако не поштујете упутства.

Сврха ових обавештења је да вам помогну да спречите оштећење 
мотора, друге имовине или околине.

БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
• Треба да разумете функционисање свих контрола и да научите 

како да брзо зауставите мотор у хитном случају. Побрините се да 
руковалац добије одговарајуће упутство пре укључивања опреме.

• Не дозвољавајте деци да раде са мотором. Удаљите децу и 
љубимце из подручја рада.

• Издувни гасови вашег мотора садрже отрован угљен-
моноксид. Не покрећите мотор без адекватне вентилације и 
никад не дозвољавајте да мотор ради у затвореном простору.

• Mотор и издувни гасови се могу значајно загрејати током рада. 
У току рада, мотор треба да буде удаљен најмање 1 метар од 
зграда и друге опреме. Удаљите запаљиве материјале и не 
стављајте ништа на мотор док ради.

ПОЛОЖАЈ БЕЗБЕДНОСНИХ НАЛЕПНИЦА
Налепница приказана на страници 1 садржи важне безбедносне 
информације. Прочитајте је пажљиво. Погледајте страницу 1.

Ова налепница се сматра трајним саставним делом мотора. Ако 
се налепница одлепи или постане нечитка, обратите се продавцу 
за заменску налепницу.

ПРОВЕРЕ ПРЕ УКЉУЧИВАЊА 
ДА ЛИ ЈЕ МОТОР СПРЕМАН ЗА РАД?
Ради сопствене безбедности и да би се обезбедио максимални 
радни век ваше опреме, веома је важно да се пре укључивања 
мотора одвоји време за проверу његовог стања. Побрините 
се да решите било који проблем који установите или позовите 
сервисера како би га решио пре него што укључите мотор.

Неправилно одржавање овог мотора или пропуст да се проблем 
реши пре укључивања може довести до квара услед кога можете 
бити озбиљно повређени.

Увек обавите проверу пре сваког укључивања и решите било 
који проблем.

Пре обављања провере која претходи укључивању, проверите 
да ли је мотор на равној површини и да ли су ручица замајца 
за кочење, педала гаса или прекидач за заустављање мотора у 
положају ЗАУСТАВЉЕНО или ИСКЉУЧЕНО.

Увек проверите следеће ставке пре него што покренете мотор:

1. Ниво горива (погледајте страницу 8).
2. Ниво уља (погледајте страницу 9).
3. Филтер за ваздух (погледајте страницу 9).
4. Општа контрола: Проверите да ли постоје цурење и лабави 

или оштећени делови.
5. Проверите опрему коју покреће овај мотор.

За све мере предострожности и процедуре о којима треба 
водити рачуна при покретању мотора прегледајте упутства 
која сте добили уз опрему коју покреће овај мотор.

БЕЗБЕДНОСНА ОБАВЕШТЕЊА ............................................... Страница 5
ПРОВЕРЕ ПРЕ УКЉУЧИВАЊА  ................................................ Страница 5
РАД .............................................................................................. Страница 6

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 
У ТОКУ РАДА ........................................................................ Страница 6
ПОКРЕТАЊЕ/ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА 
(СВИ ТИПОВИ) ..................................................................... Страница 6

СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРА ......................................................... Страница 7
БЕЗБЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА .............................................. Страница 7
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА................................................... Страница 8
ДОПУНА ГОРИВА ................................................................. Страница 8
МОТОРНО УЉЕ ................................................................... Страница 8
ФИЛТЕР ЗА ВАЗДУХ ............................................................ Страница 9
СВЕЋИЦА ............................................................................. Страница 9
ПРОВЕРА ЗАМАЈЦА ЗА КОЧЕЊЕ (ако постоји) ................ Страница 9
ХВАТАЧ ВАРНИЦА (ако постоји) ....................................... Страница 10

СКЛАДИШТЕЊЕ МОТОРА ....................................................... Страница 10
ТРАНСПОРТ .............................................................................. Страница 11
РЕШАВАЊЕ НЕОЧЕКИВАНИХ ПРОБЛЕМА ...........................  Страница 11
ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.................................................... Страница 11
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ ........................................... Страница 12
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РАД
СИГУРНОСНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ У ТОКУ РАДА
Пре првог укључивања мотора прочитајте одељке БЕЗБЕДНОСНА 
ОБАВЕШТЕЊА и ПРОВЕРЕ ПРЕ УКЉУЧИВАЊА страницу 5.

Ради сопствене безбедности, не укључујте мотор у затвореном 
простору, као што је гаража. Издувни гасови вашег мотора садрже 
отрован гас угљен-моноксид који се може брзо акумулирати у 
затвореном простору и проузроковати болест или смрт.

Издувни гасови садрже отрован гас угљен-моноксид који се може 
акумулирати до опасних нивоа у затвореним просторима. Удисање 
угљен-моноксида може изазвати губитак свести или смрт. 
Никад не покрећите мотор у затвореном, па чак ни у делимично 
затвореном простору где се могу налазити људи.

За све мере предострожности о којима треба водити рачуна при 
покретању, искључивању или раду мотора, прегледајте упутства 
која сте добили уз опрему коју покреће овај мотор.

Не укључујте мотор на терену са нагибом већим од 20°.

УЧЕСТАЛОСТ КОРИШЋЕЊА
Ако ћете опрему користити ретко или повремено (са размаком 
између коришћења већим од 4 недеље), погледајте одељак 
Гориво поглавља СКЛАДИШТЕЊЕ (страницу 10) да бисте 
добили додатне информације о слабљењу горива.

ПОКРЕТАЊЕ/ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА (СВИ ТИПОВИ)
Погледајте вредности на страницама 2 и 3 да бисте утврдили 
тип контрола који се користи за вашу опрему. Информације 
о покретању и заустављању карактеристичне за одређене типове 
могу да се пронађу након доленаведених општих информација.

• Вентил за гориво је у положају УКЉУЧЕНО: Пребаците вентил 
за гориво [1] у положај УКЉУЧЕНО пре покретања мотора.

• Ручни чок (ако постоји): Поставите ручицу/полугу чока [2] у 
положај ЧОК када покрећете мотор који није загрејан.

Пребаците ручицу/полугу чока у положај ИСКЉУЧЕНО чим 
се мотор у потпуности загреје и почне неометано да ради 
без коришћења чока, односно у ситуацијама када покрећете 
загрејани мотор.

• Брзина мотора: За најбоље перформансе мотора препоручује 
се да се мотор укључи са гасом у положају БРЗО (или високо).

• Дршка стартера: Лагано повлачите дршку стартера док не 
осетите отпор, а затим је нагло повуците.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пазите да дршка стартера не удари у мотор. Полако је 
вратите да бисте спречили оштећење стартера.

• Поновно покретање: Да бисте били сигурни да ће се 
мотор лако поново покренути и да ће Auto Choke System™ 
типови мотора постићи максималне перформансе, оставите 
незагрејан мотор да ради најмање три минута након 
покретања пре него што га зауставите. Ово минимално време 
рада ће бити дуже ако је температура нижа од 21°C.

• Вентил за гориво је у положају ИСКЉУЧЕНО: Након 
заустављања мотора окрените вентил за гориво [1] у положај 
ИСКЉУЧЕНО.

Ако нећете користити опрему 3 до 4 недеље, препоручујемо 
да испразните гориво из карбуратора мотора. Ово можете да 
урадите тако што ћете оставити вентил за гориво у полoжају 
ИСКЉУЧЕНО, поново покренути мотор, а затим га пустити да 
потроши сво гориво.

Тип 1:  Замајац за кочење, даљински чок/гас

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите ручицу чока/педалу гаса* [2] у положај ЧОК.
2. Померите ручицу замајца за кочење* [3] у положај КРЕТАЊЕ.
3. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 

а затим је нагло повуците.
4. Померите ручицу чока/педалу гаса* [2] у положај БРЗО.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
1. Померите ручицу чока/педалу гаса* [2] у положај СПОРО.
2. Пустите ручицу замајца за кочење* [3] да бисте зауставили мотор.

Тип 2:  Замајац за кочење, даљински гас, аутоматски чок

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите педалу даљинског гаса* [2] у положај БРЗО.
2. Померите ручицу замајца за кочење* [3] у положај КРЕТАЊЕ.
3. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 

а затим је нагло повуците.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
1. Померите педалу даљинског гаса* [2] у положај СПОРО.
2. Пустите ручицу замајца за кочење* [3] да бисте зауставили мотор.

Тип 3:  Замајац за кочење, фиксирани гас, аутоматски 
повратни чок

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите аутоматски повратни чок [2] у положај E ЧОК.
2. Померите ручицу замајца за кочење* [3] у положај КРЕТАЊЕ.

Када се ручица замајца за кочење помери у положај 
КРЕТАЊЕ, ручица чока аутоматски почиње да се помера ка 
положају ИСКЉУЧЕНО.

3. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 
а затим је нагло повуците. Гас је унапред подешен на овај тип.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
Пустите ручицу замајца за кочење* [3] да бисте зауставили мотор. 

Тип 4:  Замајац за кочење, аутоматски чок, фиксирани гас

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите ручицу замајца за кочење* [3] у положај КРЕТАЊЕ.
2. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 

а затим је нагло повуците.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
Пустите ручицу замајца за кочење* [3] да бисте зауставили мотор.

Тип 5:  Квачило кочнице сечива, даљински чок/гас

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите ручицу чока/педалу гаса* [2] у положај ЧОК.
2. Проверите да ли је ручица за контролу сечива* отпуштена.
3. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 

а затим је нагло повуците.
4. Померите чок/гас* [2] у положај БРЗО док се мотор загрева, 

а затим активирајте ручицу за контролу сечива*.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
1. Отпустите ручицу за контролу сечива*.
2. Померите ручицу чока/педалу гаса* [2] у положај СПОРО, 

а затим у положај ЗАУСТАВЉЕНО.

*  Погледајте упутство за опрему да бисте пронашли локацију 
контрола.
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Тип 6:  Квачило кочнице сечива, аутоматски чок, 
даљински гас

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите педалу даљинског гаса* [2] у положај БРЗО.
2. Проверите да ли је ручица за контролу сечива* отпуштена.
3. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 

а затим је нагло повуците.
4. Оставите мотор да се загреје до радне температуре, а затим 

активирајте ручицу за контролу сечива*.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
1. Отпустите ручицу за контролу сечива*.
2. Померите педалу даљинског гаса* [2] у положај СПОРО, 

а затим у положај ЗАУСТАВЉЕНО.

Тип 7:  Ручни чок, ручна контрола гаса
ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите ручицу чока [2] у положај E ЧОК.
2. Померите контролу гаса [3] у положај C БРЗО.
3. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 

а затим је нагло повуците.
4. Померите ручицу чока [2] у положај ИСКЉУЧЕНО e док се 

мотор загрева.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
Померите контролу гаса [3] у положај D СПОРО, а затим 
у положај F ЗАУСТАВЉЕНО.

Тип 8:  Ручни чок, прекидач за заустављање мотора,  
фиксирани гас

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите полугу чока [2] у положај ЧОК.
2. Прекидач за заустављање мотора [3] окрените у положај 

УКЉУЧЕНО.
3. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 

а затим је нагло повуците.
4. Померите ручицу чока у положај ИСКЉУЧЕНО док се мотор 

загрева. 
Брзина мотора је унапред подешена на овај тип.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
Прекидач за заустављање мотора [3] окрените у положај 
ИСКЉУЧЕНО. 

Тип 9:  Ручни чок, прекидач за заустављање мотора, 
аутоматски гас

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
1. Померите полугу чока [2] у положај ЧОК.
2. Прекидач за заустављање мотора [3] окрените у положај 

УКЉУЧЕНО.
3. Лагано повлачите дршку стартера док не осетите отпор, 

а затим је нагло повуците.
4. Померите полугу чока [2] у положај ИСКЉУЧЕНО док се 

мотор загрева.
Функција аутоматског гаса функционише само када је мотор 
у потпуности загрејан.

ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА
1. Смањите оптерећење мотора да би аутоматски гас вратио 

мотор у празан ход.
2. Прекидач за заустављање мотора [3] окрените у положај 

ИСКЉУЧЕНО.

*  Погледајте упутство за опрему да бисте пронашли локацију 
контрола.

СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРА
ВАЖНОСТ ОДРЖАВАЊА
Добро одржавање је веома важно за безбедан, економичан и 
беспрекоран рад. Оно такође помаже да се смање загађења.

Неправилно одржавање или пропуст да се проблем реши пре 
укључивања може довести до квара услед кога можете бити 
озбиљно повређени или усмрћени.
Увек се придржавајте препорука и планова за контролу и 
одржавање који су наведени у овом корисничком упутству.

Да бисмо вам помогли да правилно одржавате мотор, на 
наредним страницама су наведени распоред одржавања, 
процедуре за рутинско одржавање и једноставни начини 
одржавања коришћењем основних ручних алата. Најбоље је да 
остале сервисне задатке, који су тежи или захтевају специјалне 
алате, обаве професионалци и обично их обавља техничар 
компаније Honda или други квалификовани механичар.
Распоред одржавања важи за нормалне радне услове. Ако мотор 
ради под тешким условима, као што су непрекидан рад под 
високим оптерећењем или при високим температурама, односно 
у неуобичајено влажним или прашњавим условима, посаветујте 
се са сервисером у вези препорука које се односе на ваше 
индивидуалне потребе и коришћење.
Имајте на уму да овлашћени сервисер компаније Honda најбоље 
познаје ваш мотор и да има комплетну опрему за његово 
одржавање и поправку.
Да бисте обезбедили најбољи квалитет и поузданост, користите 
само Honda Genuine делове или њихове еквиваленте за поправку 
или замену.
БЕЗБЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА
У наставку су наведене неке од најважнијих безбедносних мера 
предострожности. Међутим, не можемо вас упозорити на сваку 
могућу опасност до које може доћи приликом одржавања. Само ви 
можете одлучити да ли треба или не треба да обавите неки задатак.

Пропуст да се правилно следе упутства за одржавање и мере 
предострожности може довести до тога да будете озбиљно 
повређени или усмрћени.
Увек се придржавајте процедура и мера предострожности које 
су наведене у овом корисничком упутству.

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ
• Уверите се да је мотор искључен пре него што почнете било 

какво одржавање или поправке. То ће елиминисати неколико 
могућих опасности:
 – Тровање угљен-моноксидом из издувних гасова мотора.

Побрините се да постоји одговарајућа вентилација 
приликом сваког коришћења мотора.

 – Опекотине изазване врућим деловима.
Сачекајте да се мотор и издувни систем охладе пре него 
што их додирнете.

 – Повреде услед покретних делова.
Не покрећите мотор док вам се то не наложи.

• Пре почетка рада прочитајте упутство и побрините се да 
имате алате и потребне вештине.

• Да бисте смањили вероватноћу за појаву пожара или 
експлозије, будите пажљиви када радите близу бензина. 
Користите само незапаљиве раствараче за чишћење делова, 
а не бензин. Цигарете, варнице и пламен удаљите од свих 
делова који су у вези са горивом.
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РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА
Извршити у сваком месечном/годишњем или сатном интервалу, 
до чега прво дође.(1)

Период 
редовног 

сервисирања
Ставка Страница

Пре сваког 
коришћења

Проверите: Ниво уља у мотору 
Проверите: Филтер за ваздух

страницу 9
страницу 9

Први месец или 
5 сати

Промените: Моторно уље страницу 9

Свака 3 месеца 
или 25 сати

Очистите: Филтер за ваздух(2) страницу 9

Сваких 6 месеци 
или 50 сати

Промените: Моторно уље(3)

Очистите: Филтер за ваздух(2)

Проверите:  Кочиону плочицу замајца  
(ако постоји)

страницу 9
страницу 9
страницу 9

Сваке године 
или на сваких 
100 сати

Све горенаведене ставке које се 
сервисирају на 6 месеци, као и: 
Проверите или подесите Свећица 
Очистите: Хватач варница (ако постоји)(6)

Проверите:  Квачило кочнице сечива  
(ако постоји)

Проверите или подесите Брзина 
празног хода
Очистите: Резервоар за гориво и филтер 
Проверите или подесите Зазор вентила

страницу 9
страницу 10
(5) 

(4)
(4)
(4)

Сваке 2 године 
или 200 сати

Све ставке које се сервисирају на 
годину дана, као и: 
Замените: Филтер за ваздух 
Замените: Свећица

страница 9
страница 9

Сваке 2 године Проверите: Цеви за довод горива 
(замените их ако је потребно)

(4)

(1)  Код комерцијалне употребе треба евидентирати сате рада да би се 
одредили правилни интервали одржавања.

(2)  Сервисирање је потребно вршити чешће ако се користи у прашњавим 
подручјима.

(3)  Замените уље у мотору сваких 25 сати када се користи под великим 
оптерећењем или у просторијама са високом температуром.

(4)  Ове ставке треба да сервисира овлашћени сервисер компаније Honda, 
осим ако имате одговарајуће алате и стручност у области механике. 
Погледајте Honda приручник за радионице за поступке сервисирања.

(5)  Погледајте упутство за опрему или упутство за радионице за Honda мотор.

(6)  У Европи и другим земљама у којима је на снази директива о машинама 
2006/42/EC, ово чишћење треба да обави ваш сервисер.

Непоштовање овог распореда одржавања може довести до 
кварова који нису покривени гаранцијом.

ДОПУНА ГОРИВА
Овај мотор је сертификован за рад са безоловним бензином са 
октанском вредношћу 91 или више.

Препоручујемо да допуњујете гориво након сваког коришћења 
како бисте количину ваздуха у резервоару свели на минимум.

Допуњавајте гориво у добро проветреном подручју када је мотор 
заустављен. Ако је мотор радио, прво сачекајте да се охлади. 
Никад не допуњујте гориво за мотор унутар зграде где би 
бензинска испарења могла да допру до пламена и варница.

Можете користити обични безоловни бензин који садржи више од 
10% етанола (Е10) или 5% метанола по запремини. Осим тога, 
метанол мора да садржи раствараче и инхибиторе за заштиту од 
корозије. Коришћење горива чији је удео етанола или метанола већи 
од горенаведеног може довести до проблема са стартовањем и/или 
перформансама. Оно може да оштети металне, гумене и пластичне 
делове система за гориво. Поред тога, етанол је хигроскопан, што 
значи да привлачи и задржава воду у систему за гориво.

Оштећење мотора или проблеми са перформансама који су 
настали услед коришћења горива са процентом етанола или 
метанола већим од горенаведених нису покривени гаранцијом.
Ако ћете опрему користити ретко или повремено (са размаком 
између коришћења већим од 4 недеље), погледајте одељак 
Гориво поглавља СКЛАДИШТЕЊЕ (страницу 10) да бисте 
добили додатне информације о слабљењу горива.
Никад не користите устајали или прљави бензин или мешавину 
уља и бензина. Пазите да прљавштина или вода не продру у 
резервоар за гориво.

Бензин је веома запаљив и експлозиван и можете се опећи или 
озбиљно повредити приликом допуне горива.
• Зауставите мотор и удаљите изворе топлоте, варница 

и пламена.
• Допуну горива вршите само напољу.
• Одмах обришите проливено гориво.

Сипање горива
Погледајте слику Ф1 на страници 4.

1. Скините поклопац резервоара за гориво.
2. Гориво сипајте до доњег дела црвеног маркера за ниво горива 

[1] на отвору резервоара за гориво. Не препуњавајте резервоар. 
Обришите проливено гориво пре покретања мотора.

3. Поставите поклопац резервоара за гориво и чврсто га притегните.
Удаљите се најмање 3 метра од извора и места доливања 
горива пре покретања мотора.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Гориво може да оштети боју и неке врсте пластике. Пазите да 
не проливате гориво приликом пуњења резервоара за гориво. 
Оштећења проузрокована проливеним горивом нису покривена 
ограниченом гаранцијом дистрибутера.

Посуда за чување горива
Чувајте бензин у чистој, пластичној и затвореној посуди која је 
намењена складиштењу горива. Затворите вентил (ако постоји) 
када не користите посуду и чувајте је ван домашаја директне 
сунчеве светлости. Ако је потребно више од 3 месеца да би 
се гориво из посуде потрошило, препоручујемо да додате 
стабилизатор гориву приликом пуњења посуде. Ако вам је 
на крају сезоне преостало горива у посуди за складиштење, 
Агенција за заштиту животне средине САД (енгл. Environmental 
Protection Agency, EPA) препоручује да долијете преостали 
бензин у резервоар возила.

МОТОРНО УЉЕ
Уље је главни фактор који утиче на перформансе и радни век. 
Користите детерџентно уље за 4-тактни мотор. Увек мењајте уље 
у складу са распоредом одржавања.

Препоручено уље
Погледајте слику Ф2 на страници 4.

Користите уље за 4-тактни мотор које задовољава или је боље 
од захтева за API сервисну класификацију SJ или новију. Увек 
проверите API сервисну налепницу на посуди за уље да бисте 
били сигурни да садржи слова SJ или она која означавају новију 
класификацију.

SAE 10W-30 је препоручено за општу употребу. Остале вискозности 
које су приказане у табели могу се користити када је просечна 
температура у вашој области у оквиру назначеног опсега.
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Провера нивоа уља
Погледајте слике Ф2, Ф3 на страници 4.
1. Уље проверите када је мотор заустављен и на равној 

површини.
2. Скините поклопац отвора за сипање уља/штап за проверу 

нивоа [1] и обришите га.
3. Поклопац отвора за сипање уља/штап за проверу нивоа 

уметните у отвор за сипање уља као што је приказано, а затим 
га извадите да бисте проверили ниво уља.

4. Ако је ниво уља близу или испод ознаке доње границе [2] 
на штапу за проверу нивоа, уклоните поклопац отвора за 
сипање уља/штап за проверу нивоа и допуните резервоар 
препорученим уљем до ознаке горње границе [3]. Не 
препуњавајте резервоар.

5. Поново поставите поклопац отвора за сипање уља/штап за 
проверу нивоа.

Замена уља
Погледајте слику Ф3 на страници 4.
Моторно уље испустите када је мотор топао. Топло уље се брже 
и потпуно испушта.
1. Вентил за гориво окрените у положај ИСКЉУЧЕНО да бисте 

смањили могућност цурења горива.
2. Одговарајућу посуду поставите поред мотора да бисте 

сакупили коришћено уље.
3. Уклоните поклопац отвора за сипање уља/штап за проверу 

нивоа [1] и испустите уље у посуду тако што ћете нагнути 
мотор према отвору за сипање уља [4].
Старо моторно уље одложите на еколошки прихватљив начин. 
Предлажемо вам да старо уље у затвореној посуди однесете 
у локални центар за рециклажу или сервисну станицу за 
регенерацију уља. Не бацајте га у отпад, не проливајте га на 
тло или у канализацију.

4. Када је мотор у равном положају, сипајте препоручено уље до 
ознаке за горњу границу [3] на штапу за проверу нивоа.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Рад мотора са ниским нивоом уља може довести до 
оштећења.

5. Поново поставите поклопац отвора за сипање/штап за 
проверу нивоа и учврстите га.

ФИЛТЕР ЗА ВАЗДУХ
Ако се правилно одржава, филтер за ваздух ће спречити да 
прљавштина допре у мотор. Прљавштина која уђе у карбуратор 
може да дође до уских одвода карбуратора и доведе до прераног 
хабања мотора. Ови мали одводи би могли да се зачепе, што 
доводи до проблема са покретањем и радом мотора. Биће 
потребно да чешће чистите филтер ако мотор користите у веома 
прашњавим подручјима.
Препоручујемо да користите Honda Genuine филтер за ваздух 
како бисте били сигурни да добро заптива отвор и правилно 
функционише. Ако користите филтер за ваздух који није произвела 
компанија Honda, прљавштина може да заобиђе филтер и доведе 
до оштећења мотора или система за довод горива.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Када мотор ради без филтера или са оштећеним филтером, 
доћи ће до продора прљавштине у мотор, што ће довести до 
наглог хабања мотора. Ове врсте оштећења нису покривене 
ограниченом гаранцијом дистрибутера.

Провера
Погледајте слику Ф4 на страници 4.
1. Притисните причврсне језичке [1] на горњем делу поклопца 

филтера за ваздух [2] и уклоните поклопац. Проверите 
филтер [3] да бисте били сигурни да је чист и у добром стању.

2. Поново поставите филтер и поклопац филтера за ваздух.

Чишћење
Погледајте слику Ф4 на страници 4.
1. Лагано ударите филтером о чврсту површину да бисте уклонили 

прљавштину или кроз њега са чисте стране, која је окренута 
ка мотору, пропустите компресовани ваздух чији притисак 
не прелази 207 kPa. Никад не покушавајте да ишчеткате 
прљавштину. Четкањем ћете прљавштину заробити у влакнима.

2. Обришите прљавштину са кућишта филтера за ваздух [4] и 
поклопца помоћу влажне крпе. Пазите да прљавштина не уђе 
у одвод за ваздух [5] који води у карбуратор.

СВЕЋИЦА
Погледајте слику Ф5 на страници 4. 

Препоручена свећица:
NGK – BPR6ES Коришћење на апаратима за прање под притиском 
NGK – BPR5ES Све остале примене
Препоручена је свећица са правилним топлотним опсегом за 
нормалне радне температуре мотора.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Неодговарајуће свећице могу довести до оштећења мотора.
За добре перформансе, свећица се мора правилно поставити и 
очистити од наслага.
1. Одвојите капицу од свећице и уклоните прљавштину око 

подручја свећице.
2. Користите одговарајући кључ за свећице [1] да бисте уклонили 

свећицу.
3. Преконтролишите свећицу. Замените је ако је оштећена или 

веома нагорела, ако је заптивна подлошка [2] у лошем стању 
или ако је електрода истрошена.

4. Измерите зазор електроде помоћу одговарајућег мерног 
инструмента. Правилан зазор је 0,70 ~ 0,80 mm. Ако је 
потребно подешавање, прилагодите зазор тако што ћете 
пажљиво савити бочну електроду.

5. Пажљиво наместите свећицу, ручно, да бисте избегли 
претерано увијање.

6. Након намештања свећице, притегните је помоћу кључа за 
свећице одговарајуће величине да би се сабила заптивна 
подлошка.
Приликом инсталирања нове свећице, притегните је за 1/2 круга 
док свећица не налегне и сабије подлошку.
Приликом поновног монтирања оригиналне свећице, 
притегните је за 1/8 ~ 1/4 круга док свећица не налегне и 
сабије подлошку.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Правилно притегните свећицу. Лабава свећица се може 
значајно загрејати и оштетити мотор. Прејако притезање 
свећице може да оштети навоје у глави цилиндра.

7. Причврстите капицу свећице на свећицу.

ПРОВЕРА ЗАМАЈЦА ЗА КОЧЕЊЕ (ако постоји)
Погледајте слике Ф6, Ф7 на страници 4.
1. Уклоните три навртке са прирубницом [1] са стартера са 

сајлом [2] и уклоните стартер са сајлом из мотора.
2. Уклоните резервоар за гориво [3] из мотора, али не одвајајте 

црево за довод горива [4]. Ако резервоар садржи гориво, 
држите га у хоризонталном положају док га уклањате, а затим 
га поставите поред мотора на равну површину.

3. Проверите дебљину папучице кочнице [5]. Ако је мања од 3 mm, 
однесите мотор код свог овлашћеног сервисера компаније Honda.

4. Монтирајте резервоар за гориво и стартер са сајлом, а затим 
чврсто притегните три навртке.
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ХВАТАЧ ВАРНИЦА (ако постоји)
Погледајте слику Ф8 на страници 4.

У Европи и другим земљама у којима је на снази директива 
о машинама 2006/42/EC, ово чишћење треба да обави ваш сервисер.

Хватач варнице се мора сервисирати сваких 100 сати како би се 
одржала пројектована функција.

Ако је мотор радио, ауспух ће бити врућ. Сачекајте да се охлади 
пре него што сервисирате хватач варница.

Уклањање
1. Уклоните три завртња од 6 mm [1] из штитника ауспуха [2] и 

уклоните штитник ауспуха.
2. Уклоните специјални завртањ [3] из хватача варница [4] и 

уклоните хватач варница из ауспуха [5].

Чишћење и провера
1. Користите четку за уклањање угљенисаних остатака са 

филтера хватача варница. Пазите да не оштетите филтер. 
Замените хватач варница ако је поломљен или има рупице.

2. Хватач варница монтирајте обрнутим редоследом од оног 
коришћеног при уклањању.

СКЛАДИШТЕЊЕ МОТОРА
Правилна припрема за складиштење је веома важна за 
одржавање беспрекорног стања и изгледа мотора. Следећи 
кораци ће вам помоћи да спречите да рђа и корозија угрозе 
функционисање и изглед вашег мотора и учиниће да се мотор 
лакше покрене када га поново будете користили.

Чишћење
Ако је мотор радио, сачекајте да се охлади најмање пола сата пре 
чишћења. Очистите спољашње површине, поправите оштећену боју 
и премажите остале површине које могу зарђати танким слојем уља.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Коришћење баштенског црева или уређаја за прање под 
притиском може да доведе до уласка воде у филтер за ваздух 
или отвор ауспуха. Вода у филтеру за ваздух ће га натопити, 
а вода која прође кроз филтер за ваздух или ауспух може да уђе 
у цилиндар и проузрокује оштећење.

Гориво

ОБАВЕШТЕЊЕ

У зависности од региона у коме користите своју опрему, 
формулације горива могу да брзо ослабе и оксидишу. Слабљење 
горива и оксидација се могу јавити чак и у року од 30 дана и могу 
довести до оштећења карбуратора и/или система за гориво. У 
сервисном центру проверите локалне препоруке за складиштење.

Период током којег се бензин може оставити у резервоару за гориво 
и карбуратору, а да не дође до функционалних проблема, зависи од 
фактора као што су састав бензина, температуре складиштења и 
тога да ли је резервоар за гориво делимично или потпуно напуњен. 
Ваздух у делимично напуњеном резервоару за гориво подстиче 
слабљење горива. Веома велике температуре складиштења 
убрзавају слабљење горива. Проблеми везани за гориво могу 
настати у року од месец дана неактивности, па чак и мање ако 
бензин није био свеж када сте пунили резервоар за гориво.
Бензин оксидише и слаби при складиштењу. Слаб бензин ће 
довести до отежаног покретања и оставиће наслаге које запушују 
уске одводе система за гориво. Ако бензин у вашем мотору 
ослаби током складиштења, можда ћете морати да сервисирате 
или замените карбуратор и друге компоненте система за гориво.

Ако имате посуду за бензин коју користите за допуну горива, побрините 
се да се у њој налази искључиво свеже гориво. Ако је потребно више 
од 3 месеца да би се гориво из посуде потрошило, препоручујемо да 
додате стабилизатор гориву приликом пуњења посуде.
Оштећење система за гориво или проблеми са перформансама 
мотора настали услед лоше припреме за складиштење нису 
покривени гаранцијом за мотор.
Краткорочно складиштење (30 – 90 дана)
Ако опрему нећете користити од 30 до 90 дана, препоручујемо 
следеће мере како бисте спречили проблеме у вези са горивом:
1. Додајте стабилизатор горива у складу са упутствима 

произвођача.
Када додајете стабилизатор горива, резервоар за гориво прво 
напуните свежим горивом. Ако је само делимично пун, ваздух у 
резервоару ће подстицати слабљење горива током складиштења.
Напомена:

 – Сви стабилизатори имају рок трајања и њихове 
перформансе ће се временом смањити.

 – Стабилизатори горива неће освежити устајало гориво.
2. Након додавања стабилизатора горива, покрените мотор 

на 10 минута да бисте били сигурни да је третирани бензин 
заменио нетретирани бензин у карбуратору.

3. Вентил за гориво окрените у положај ИСКЉУЧЕНО.
4. Оставите мотор да ради док се не заустави услед недостатка 

горива у посуди за гориво карбуратора. Време рада би 
требало да буде мање од 3 минута.

Дугорочно или сезонско складиштење (више од 90 дана)
Покрените мотор и оставите га да ради довољно дуго како би се 
испразнио сав бензин из целог система за гориво (укључујући и 
резервоар за гориво). Немојте да допустите да бензин остане у 
мотору током периода неактивности дужег од 90 дана.
Моторно уље
1. Промените моторно уље (погледајте страницу 9).
2. Уклоните свећицу (погледајте страницу 9).
3. Сипајте 5 ~ 10 ml чистог моторног уља у цилиндар.
4. Повуците сајлу стартера неколико пута да би се уље 

распоредило.
5. Поново наместите свећицу.
Мере предострожности при складиштењу
Ако ваш мотор треба да се складишти са бензином у резервоару 
за гориво, важно је смањити опасност од паљења бензинске 
паре. Изаберите место за складиштење са добром вентилацијом, 
удаљено од било каквог уређаја који ради са пламеном или високом 
температуром, као што су пећи, бојлери или машине за сушење 
веша. Такође избегавајте просторе са електричним моторима који 
варниче или места где се ради са електричним алатима.
Ако је могуће, избегавајте места складиштења са високом 
влажношћу зато што подстичу рђање и корозију.
Ако у резервоару за гориво има бензина, вентил за гориво оставите 
у положају ИСКЉУЧЕНО.
Мотор у складишту треба да се чува у хоризонталном положају. 
Нагињање може довести до цурења горива или уља.
Када су мотор и издувни систем охлађени, покријте мотор да бисте 
га заштитили од прашине. Врућ мотор и издувни систем могу да 
запале или истопе неке материјале. Не користите пластичну 
фолију као покривач против прашине. Непорозни покривач може 
да зароби влагу око мотора и подстакне рђање и корозију.
Уклањање из складишта
Проверите мотор као што је описано у одељку ПРОВЕРЕ ПРЕ 
УКЉУЧИВАЊА овог упутства (погледајте страницу 5).
Ако је гориво било испуштено током припреме за складиштење, 
напуните резервоар свежим бензином. Ако имате посуду за 
бензин коју користите за допуну горива, побрините се да се у њој 
налази искључиво свеже гориво. Бензин оксидише и слаби током 
времена и доводи до отежаног стартовања.
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Ако је цилиндар био премазан уљем током припреме за складиштење, 
мотор ће се мало задимити при стартовању. То је нормално.

ТРАНСПОРТ
При транспорту мотор треба да буде у хоризонталном положају 
да би се смањила могућност цурења горива. Вентил за гориво 
окрените у положај ИСКЉУЧЕНО.

За све мере предострожности и процедуре о којима треба водити 
рачуна при транспорту мотора прегледајте упутства која сте 
добили уз опрему коју покреће овај мотор.

РЕШАВАЊЕ НЕОЧЕКИВАНИХ ПРОБЛЕМА

Мотор неће да се покрене

МОГУЋИ УЗРОК ИСПРАВКА
Вентил за гориво је у положају 
ИСКЉУЧЕНО.

Померите ручицу вентила за 
гориво у положај УКЉУЧЕНО.

Чок је у положају ИСКЉУЧЕНО. Ако мотор није загрејан, померите 
ручицу чока/педалу гаса, полугу 
чока или ручицу чока у положај 
ЧОК.

Прекидач за укључивање или 
прекидач за заустављање мотора 
је у положају ИСКЉУЧЕНО.

Померите ручицу замајца за 
кочење у положај КРЕТАЊЕ.
Педалу гаса померите у положај 
БРЗО. Прекидач за заустављање 
мотора је у положају УКЉУЧЕНО.

Нема горива. Сипајте гориво.
Гориво је лоше; мотор је 
складиштен без третирања 
бензина или је сипан лош бензин.

Сипајте свеж бензин.

Свећица је неисправна, нагорела 
или има неправилан зазор.

Подесите или замените свећицу 
(страницу 9).

Свећица је влажна од горива 
(потопљен мотор).

Осушите и поново монтирајте 
свећицу. Покрените мотор са 
ручицом чока/педалом гаса у 
положају БРЗО.
Чок је у положају ИСКЉУЧЕНО:

Филтер за гориво је запушен, 
карбуратор је неисправан, 
покретање је неисправно, вентил 
је запушен итд.

Однесите мотор овлашћеном 
сервисеру компаније Honda или 
погледајте упутство за радионице 
да бисте заменили или поправили 
неисправне компоненте по потреби.

Мотор нема довољно снаге

МОГУЋИ УЗРОК ИСПРАВКА
Филтер за ваздух је запушен. Очистите или замените филтер за 

ваздух (страницу 9).
Гориво је лоше; мотор је 
складиштен без третирања 
бензина или је сипан лош бензин.

Сипајте свеж бензин.

Филтер за гориво је запушен, 
карбуратор је неисправан, 
покретање је неисправно, вентил 
је запушен итд.

Однесите мотор овлашћеном 
сервисеру компаније Honda или 
погледајте упутство за радионице 
да бисте заменили или поправили 
неисправне компоненте по потреби.

ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Положај серијског броја и типа
Погледајте слику на страници 1.

Забележите серијски број и тип мотора на предвиђеним местима 
у наставку. Ове информације ће вам бити потребе када наручујете 
делове и шаљете техничке упите или захтеве у вези са гаранцијом.

МОДЕЛ СЕРИЈСКИ БРОЈ ТИП
GCV140, 160, 190 __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __
Датум куповине

Модификације карбуратора за рад на великој 
надморској висини
На великој надморској висини, стандардна мешавина ваздуха и 
горива у карбуратору биће превише обогаћена. Перформансе 
слабе, а потрошња горива расте. Веома обогаћена мешавина 
ће такође запрљати свећице и довести до отежаног стартовања. 
Рад на надморским висинама које се разликују од оних за које је 
овај мотор сертификован, у дужим временским периодима, може 
повећати емисије.
Перформансе на великој надморској висини се могу побољшати 
извођењем посебних модификација на карбуратору. Ако свој мотор 
увек укључујете на надморским висинама изнад 1500 метара, нека 
ваш сервисер изведе ову модификацију карбуратора. Када ради 
на великој надморској висини са модификацијама карбуратора за 
коришћење на великој надморској висини, овај мотор ће задовољити 
захтеве у погледу стандардне емисије током свог радног века.
Чак и са модификацијом карбуратора, снага мотора ће се 
смањити око 3,5% на сваких 300 метара повећања надморске 
висине. Утицај надморске висине на снагу мотора ће бити већи 
ако се не изврши модификација карбуратора.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Када је карбуратор модификован за рад на великој надморској 
висини, мешавина ваздуха и горива ће бити превише слаба за 
коришћење на нижим надморским висинама. Рад на надморским 
висинама испод 1500 метара са модификованим карбуратором 
може да доведе до прегревања мотора и озбиљног оштећења 
услед тога. За коришћење на малим надморским висинама, 
нека вам сервисер врати карбуратор на оригиналне фабричке 
спецификације.

Спецификације

GCV140
ТИП СТАРТЕР СА САЈЛОМ
Дужина x Ширина x Висина 367 x 331 x 360 mm
Тежина без горива 9,8 kg
Тип мотора 4-тактни, брегаста осовина изнад 

главе мотора, један цилиндар
Запремина [отвор x ход] 160 cm3 [64 x 50 mm]
Капацитет резервоара за уље 0,50 l
Капацитет резервоара за гориво 0,91 l
Потрошња горива 1,1 l/h на 3000 о/мин
Систем хлађења Принудна вентилација
Систем паљења Транзисторски магнети
Ротација прикључног вратила Супротно кретању казаљке на сату

GCV160
ТИП СТАРТЕР СА 

САЈЛОМ
ЕЛЕКТРИЧНО 
ПОКРЕТАЊЕ

Дужина x Ширина x Висина 367 x 331 x 360 mm 367 x 354 x 360 mm
Тежина без горива 9,8 kg 11,6 kg
Тип мотора 4-тактни, брегаста осовина изнад главе 

мотора, један цилиндар
Запремина [отвор x ход] 160 cm3 [64 x 50 mm]
Капацитет резервоара за 
уље

0,50 l

Капацитет резервоара за 
гориво

0,91 l

Потрошња горива 1,1 l/h на 3000 о/мин
Систем хлађења Принудна вентилација
Систем паљења Транзисторски магнети
Ротација прикључног 
вратила

Супротно кретању казаљке на сату

Систем убризгавања горива: 
BBC типови

12 VDC, 0,15 A min. при 2900 о/мин

Типови замајца за кочење 12 VDC, 0,20 A min. при 2900 о/мин
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Доставља произвођач опреме.

ЦРНА

БЕЛА

GCV190
ТИП СТАРТЕР СА 

САЈЛОМ
ЕЛЕКТРИЧНО 
ПОКРЕТАЊЕ

Дужина x Ширина x Висина 367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm
Тежина без горива 12,3 kg 13,3 kg
Тип мотора 4-тактни, брегаста осовина изнад главе 

мотора, један цилиндар
Запремина [отвор x ход] 187 cm3 [69 x 50 mm]
Капацитет резервоара за уље 0,50 l
Капацитет резервоара за 
гориво

0,91 l

Потрошња горива 1,3 l/h на 3000 о/мин
Систем хлађења Принудна вентилација
Систем паљења Транзисторски магнети
Ротација прикључног 
вратила

Супротно кретању казаљке на сату

Систем убризгавања горива: 
BC типови

12 VDC, 0,15 A min. при 2900 о/мин

Типови замајца за кочење 12 VDC, 0,20 A min. при 2900 о/мин

Главни подаци
Гориво Тип Безоловни бензин са октанском вредношћу 

91 или више (страницу 8).
Моторно 
уље

Тип SAE 10W-30, API SJ или новији, за општу 
употребу. Погледајте страницу 8.
* Количина за допуну: 0,35 ~ 0,41 l

Карбуратор Брзина 
празног хода

1400 ± 150 о/мин
2500 ± 150 о/мин за тип са аутоматским гасом

Свећица Тип BPR6ES (NGK) за апарате за прање под 
притиском
BPR5ES (NGK) за све остале примене

Одржавање Пре сваког 
коришћења

Проверите ниво моторног уља. Погледајте 
страницу 9.
Проверите филтер за ваздух. Погледајте 
страницу 9.

Првих 5 сати Промените моторно уље. Погледајте 
страницу 9.

Наредни 
период

Погледајте распоред одржавања на 
страницу 8.

*  Стварна количина ће се разликовати због уља заосталог у мотору. Увек користите штап 
за проверу нивоа да бисте проверили стварни ниво уља (погледајте страницу 9)

Дијаграми ожичења
СТАРТЕР СА САЈЛОМ (сви типови)

OFF BAT

ST

M

E

[2] ]3[]1[

[3]

[1] [2] [7]

[6]
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ЦРНА МОТОР КОНТАКТ 
ПРЕКИДАЧА

КРЕТАЊЕ ОТВОРЕН

ЗАУСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕН

ЕЛЕКТРИЧНИ СТАРТЕР (са замајцем за кочење)

OFF BAT

ST

M

E

[2] ]3[]1[

[3]

[1] [2] [7]

[6]

[5][4]

ЦРНА УКЉУЧЕНО

БЕЛА

Доставља 
произвођач 
опреме.

ИСКЉУЧЕНО

ЕЛЕКТРИЧНИ СТАРТЕР
(са квачилом кочнице сечива)

[1] СВЕЋИЦА [5] ПРЕКИДАЧ ЗА ПОКРЕТАЊЕ
[2] БОБИНА [6] АКУМУЛАТОР (+)

[3] ПРЕКИДАЧ ЗА 
ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА

[7] ИНДУКЦИОНИ НАМОТАЈ 
(ако постоји)

[4] МОТОР ЗА ПОКРЕТАЊЕ

Подешавање
СТАВКА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ОДРЖАВАЊЕ
Зазор свећице 0,7 ~ 0,8 mm Погледајте 

страницу 9.
Зазор вентила 
(хладан)

УНУТРАШЊИ: 0,15 ± 0,04 mm
СПОЉАШЊИ: 0,20 ± 0,04 mm

Посетите 
овлашћени сервис 
компаније Honda

Остале 
спецификације

Нису потребна друга подешавања.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ
Honda брошуре
Ове брошуре ће вам пружити додатне информације за одржавање 
и поправку вашег мотора. Можете их поручити од овлашћеног 
сервиса компаније Honda.

Приручник за 
радионице

Овај приручник покрива комплетне поступке за 
одржавање и ремонт. Намењен је за квалификоване 
техничаре.

Каталог 
делова

Овај приручник опружа комплетне и илустроване 
листе делова. Можете га добити у свом Honda 
сервисном центру.

Информације о локацијама дистрибутера/сервиса
Посетите наш веб сајт: www.honda-engines-eu.com

Информације за кориснички сервис
Особље сервисног центра састоји се од образованих стручњака. 
Они би требало да одговоре на сва ваша питања. Ако наиђете на 
проблем који ваш продавац не може да реши на задовољавајући 
начин, обратите се управи продавца. Директор сервиса, 
генерални директор или власник могу да вам помогну. Скоро сви 
проблеми се могу решити на овај начин.

Седиште компаније Honda
Када нам пишете или нас зовете, приложите ове информације:

• Назив произвођача опреме и број модела на коме је монтиран 
мотор

• Модел мотора, серијски број и тип (погледајте страницу 11)
• Назив продавца који вам је продао мотор
• Назив, адреса и особа за контакт код продавца који сервисира 

ваш мотор
• Датум куповине
• Ваше име, адресу и број телефона
• Детаљан опис проблема

ИСКЉУЧЕНО E УКЉУЧЕНО

ЗАУСТАВЉАЊЕ

УКЉУЧЕНО

http://www.honda-engines-eu.com
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OEM
Honda Honda

Honda

Honda

Honda
OEM

Honda

혼다 범용엔진에 대한 
보증수리 안내

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

• 각나라별 혼다가 정한 범용엔진 보증조건을 
따른다.

• 엔진결함의 원인이 제조상 또는 제원상일 
경우에 보증조건을 따른다.

• 보증수리는 혼다 디스트리뷰터가 없는 
나라에서는 적용되지 않는다.

보증수리방법

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

Revised: March 2009 (PWL53374-B)
Printed in U.S.A.

Honda Motor Co., Ltd.C
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