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UMIESTNENIE KOMPONENTOV
1
2
3
4
5

Uzáver plniaceho otvoru paliva
Rukoväť štartéra
Palivová nádrž
Kontrolné miesto*
Vzduchový filter

6
7
8
9
10

Zapaľovacia sviečka
Tlmič výfuku
Motor štartéra (ak je vo výbave)
Uzáver plniaceho otvoru oleja/mierka
Sériové číslo motora

* Kontrolná oblasť motora sa odlišuje v závislosti od typu motora. Pozrite si jednotlivé obrázky na strane 2 a 3, pomocou
ktorých určíte váš typ kontrolnej oblasti motora. Prečítajte si kapitolu Prevádzka a ostatné kapitoly v tejto príručke.
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Pred používaním si prečítajte príručku používateľa.

Motor produkuje toxický oxid uhoľnatý. Nenechávajte ho bežať v uzatvorených priestoroch.

Benzín je veľmi horľavý a výbušný. Pred dopĺňaním paliva motor vypnite a nechajte vychladnúť.

Horúci tlmič výfuku by vám mohol spôsobiť popáleniny. Ak motor beží, nepribližujte sa k nemu.

1,
1, 22

[3]

33

44
[2]

[3]

[3]

[2]
[1]
SK
Typ 1, 2

2

[1] Palivový ventil
[2] Diaľkové ovládanie sýtiča/škrtiacej
klapky
[3] Brzda zotrvačníka

[1]
SK
Typ 3

[1] Palivový ventil
[2] Sýtič s automatickým návratom
[3] Brzda zotrvačníka, pevná škrtiaca
klapka

[1]
SK
Typ 4

[1] Palivový ventil
[3] Brzda zotrvačníka
Automatický sýtič, pevná škrtiaca klapka

5, 6

7

8, 9
[3]

OFF

ON

[2]
X

[2]
[3]

[1]

[2]
[1]

SK
Typ 5, 6

[1] Palivový ventil
[2] Diaľkové ovládanie sýtiča/škrtiacej
klapky, spojka s čepeľovou brzdou

SK
Typ 7

[1] Palivový ventil
[2] Manuálny sýtič
[3] Manuálna škrtiaca klapka

SK
Typ 8, 9

[1]
[1] Palivový ventil
[2] Manuálny sýtič
[3] Spínač na vypnutie
Pevná škrtiaca klapka (automatická)

[1]
Palivový ventil

OFF (VYPNUTÝ)
ON (ZAPNUTÝ)
X

X

3

F1

F2

[0,91 l]

F3

[0,35 ~ 0,40 l]

[1]

[1]
[1]

[3]
[2]

30

[4]

5W-30 • 10W-30
-20 -10

F4

0

10

20

30

[3]
40°C

F5

[2]

F6
[1]

[1]

[2]

[1]

[4]
[3]

[5]
[4]

[4]

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

F7

F8
[3 mm]

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

[5]

4

ÚVOD

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PREVENCIE VZNIKU ŠKÔD

Ďakujeme vám za kúpu motora Honda. Chceme vám pomôcť dosiahnuť
čo najlepšie výsledky pri používaní vášho nového motora a zároveň
ho prevádzkovať bezpečne. Táto príručka obsahuje informácie
o používaní motora a bezpečnostné informácie. Pred používaním
motora si ju pozorne prečítajte. V prípade akýkoľvek problémov alebo
otázok týkajúcich sa motora sa obráťte na autorizovaného predajcu
Honda.

V príručke sú uvedené aj ďalšie dôležité upozornenia, ktoré sú
označené slovom OZNÁMENIE.

Všetky informácie v tomto dokumente sú založené na najnovších
informáciách o produkte, ktoré boli dostupné v čase tlače. Spoločnosť
American Honda Motor Co. Inc. si vyhradzuje právo kedykoľvek
vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia a vyplývajúcich
povinností. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná
bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Túto príručku je nutné považovať za trvalú súčasť motora a v prípade
predaja by ste ju mali odovzdať spolu s motorom.
Prečítajte si pokyny, ktoré boli súčasťou zariadenia, ktoré je
poháňané týmto motorom. Nájdete v nich ďalšie informácie týkajúce
sa spustenia, vypnutia, prevádzky a nastavenia motora a všetky
pokyny týkajúce sa zvláštnej údržby.

Znamenajú:
Ak sa nebudete riadiť pokynmi, môžete poškodiť
motor alebo iné predmety.
Účelom týchto upozornení je pomôcť zabrániť poškodeniu motora,
iných predmetov alebo životného prostredia.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
•

•
•
•
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Je nutné, aby ste pochopili funkciu všetkých ovládacích prvkov
a naučili sa rýchlo vypnúť motor v prípade núdze. Skontrolujte,
či operátor dostal zodpovedajúce pokyny ešte pred použitím
zariadenia.
Nedovoľte deťom hrať sa s motorom. Deti a zvieratá sa nesmú
zdržiavať v oblasti používania motora.
Výfukové plyny motora obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý. Motor
nespúšťajte v oblasti bez dostatočného vetrania a nikdy ho
nenechávajte bežať v interiéri.
Počas prevádzky sa motor a výfuk veľmi zahrejú. Počas prevádzky
umiestnite motor najmenej 1 meter od budov a ďalších zariadení.
Horľavé materiály umiestnite v dostatočnej vzdialenosti. Ak je
motor spustený, nič na neho neklaďte.

UMIESTNENIE BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÍTKOV
Štítok uvedený na strane 1 obsahuje dôležité bezpečnostné
informácie. Pozorne si ich prečítajte. Pozri na strane 1.
Tento štítok je nutné považovať za trvalú súčasť motora. Ak sa štítok
odlepí alebo bude zle čitateľný, obráťte sa na predajcu a objednajte
si náhradný štítok.

KONTROLY PRED SPUSTENÍM
JE MOTOR PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE?
Kvôli bezpečnosti a maximálnej životnosti vášho zariadenia je veľmi
dôležité, aby ste sa pred používaním motora chvíľu venovali kontrole
jeho stavu. Ak pred používaním motora objavíte nejaký problém,
vyriešte ho, alebo motor nechajte opraviť v servise.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných sú veľmi dôležité. V tejto
príručke a na motore sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia.
Pozorne si ich prečítajte.
Bezpečnostné upozornenie vás upozorňuje na potenciálne
nebezpečenstvo, pri ktorom by ste sa mohli zraniť vy alebo iné osoby.
Pred každým bezpečnostným upozornením je uvedený výstražný
symbol B a jedno z troch slov NEBEZPEČENSTVO, VÝSTRAHA
alebo UPOZORNENIE.
Tieto slová majú nasledujúci význam:

Ak nebudete motor udržiavať správnym spôsobom, alebo ak pred
jeho uvedením do prevádzky neopravíte poruchy, môže dôjsť
k zlyhaniu. Dôsledkom môže byť vážne zranenie.
Pred každým spustením vykonajte kontrolu a opravte všetky
poruchy.
Pred začatím kontroly pred spustením zistite, či je motor vo vodorovnej
polohe, a či je páčka brzdy zotrvačníka, páčka škrtiacej klapky alebo
spínač na vypnutie motora v polohe STOP alebo OFF (vyp.).

Ak sa nebudete riadiť pokynmi, utrpíte
VÁŽNE alebo SMRTEĽNÉ ZRANENIA.

Pred spustením motora vždy skontrolujte nasledujúce body:

Ak sa nebudete riadiť pokynmi, môžete
utrpieť VÁŽNE alebo SMRTEĽNÉ
ZRANENIA.

2. Hladinu oleja (pozri stranu 9).

Ak sa nebudete riadiť pokynmi,
môžete utrpieť ZRANENIA.
V každom upozornení je uvedené, o aké nebezpečenstvo ide, čo sa
môže stať a čo môžete urobiť, aby ste zabránili zraneniu alebo znížili
jeho pravdepodobnosť.

1. Množstvo paliva (pozri stranu 8).
3. Vzduchový filter (pozri stranu 9).
4. Všeobecná kontrola: Skontrolujte, či z motora nevyteká kvapalina,
a či sa na ňom nenachádzajú uvoľnené alebo poškodené diely.
5. Skontrolujte zariadenie, ktoré je poháňané týmto motorom.
Prečítajte si pokyny, ktoré boli súčasťou zariadenia, ktoré je
poháňané týmto motorom. Nájdete v nich všetky informácie
a postup, ktorý je nutný dodržať pred spustením motora.

SLOVENSKY
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PREVÁDZKA

Typ 1: B
 rzda zotrvačníka, diaľkový ovládač sýtiča/
škrtiacej klapky

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

SPUSTENIE MOTORA

Pred prvým použitím motora si prečítajte časť BEZPEČNOSTNÉ
UPOZORNENIA a KONTROLY PRED SPUSTENÍM na strane 5.
Z bezpečnostných dôvodov motor nepoužívajte v uzavretých
priestoroch ako je napríklad garáž. Výfukové plyny motora obsahujú
jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý sa v uzavretých priestoroch rýchlo
nahromadí a môže spôsobiť ochorenie alebo smrť.

Výfukové plyny obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorého koncentrácia
sa môže v uzavretých priestoroch zvýšiť na nebezpečnú úroveň.
Vdychovanie oxidu uhoľnatého môže spôsobiť bezvedomie alebo
smrť.
Nikdy nenechávajte motor bežať v uzatvorených ani čiastočne
uzatvorených oblastiach, v ktorých sa môžu nachádzať ľudia.
Prečítajte si pokyny, ktoré boli súčasťou zariadenia, ktoré je poháňané
týmto motorom. Nájdete v nich všetky bezpečnostné pokyny, ktoré je
nutné dodržať pri spúšťaní, vypínaní a prevádzke motora.
Motor nepoužívajte na svahoch so sklonom väčším ako 20°.

FREKVENCIA POUŽÍVANIA
Ak zariadenie budete používať menej často až zriedkavo (viac ako
4 týždne medzi jednotlivými použitiami), prečítajte si časť Palivo
v kapitole SKLADOVANIE (na strane 10), kde sú uvedené
dodatočné informácie týkajúce sa zhoršovania kvality paliva.

SPUSTENIE/VYPNUTIE MOTORA (VŠETKY TYPY)
Pozrite si obrázky na strane 2 a 3, aby ste vedeli identifikovať
typy ovládacích prvkov použitých na vašom zariadení. Nižšie sú
uvedené všeobecné informácie, za ktorými nasledujú informácie
o spúšťaní a vypínaní platné pre konkrétne typy.

1. Páčku sýtiča/škrtiacej klapky* [2] presuňte do polohy CHOKE (sýtič).
2. Páčku brzdy zotrvačníka* [3] presuňte do polohy RUN (prevádzka).
3. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite odpor,
a následne ju potiahnite rázne.
4. Páčku sýtiča/škrtiacej klapky* [2] presuňte do polohy FAST (rýchle).
VYPNUTIE MOTORA
1. Páčku sýtiča/škrtiacej klapky* [2] presuňte do polohy SLOW
(pomalé).
2. Uvoľnite páčku brzdy zotrvačníka* [3], čím vypnete motor.

Typ 2: B
 rzda zotrvačníka, diaľkový ovládač škrtiacej
klapky, automatický sýtič
SPUSTENIE MOTORA
1. Páčku diaľkového ovládača škrtiacej klapky* [2] presuňte do
polohy FAST (rýchle).
2. Páčku brzdy zotrvačníka* [3] presuňte do polohy RUN (prevádzka).
3. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite odpor,
a následne ju potiahnite rázne.
VYPNUTIE MOTORA
1. Páčku diaľkového ovládača škrtiacej klapky* [2] presuňte do
polohy SLOW (pomalé).
2. Uvoľnite páčku brzdy zotrvačníka* [3], čím vypnete motor.

Typ 3: B
 rzda zotrvačníka, pevná škrtiaca klapka,
sýtič s automatickým návratom
SPUSTENIE MOTORA
1. Sýtič s automatickým návratom [2] presuňte do polohy CHOKE
(sýtič) E.
2. Páčku brzdy zotrvačníka* [3] presuňte do polohy RUN (prevádzka).
Po presunutí páčky brzdy zotrvačníka do polohy RUN (prevádzka)
sa páčka sýtiča začne automaticky presúvať do polohy OFF (vyp.).
3. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite
odpor, a následne ju potiahnite rázne. Na tomto type je vopred
nastavená poloha škrtiacej klapky.

•

Palivový ventil je v polohe ON (zap.): Pred spustením motora
otočte palivový ventil [1] do polohy ON (zap.).

•

Manuálny sýtič (ak je vo výbave): Ak spúšťate studený motor,
páčku sýtiča [2] posuňte do polohy CHOKE (sýtič).

VYPNUTIE MOTORA

Keď sa motor úplne zahreje a beží hladko aj bez použitia sýtiča,
prípadne pri opätovnom spúšťaní zohriateho motora posuňte
páčku sýtiča do polohy OFF (vyp.).

Typ 4: B
 rzda zotrvačníka, automatický sýtič, pevná
škrtiaca klapka

•

Otáčky motora: Kvôli čo najlepšiemu výkonu motora odporúčame,
aby ste ho prevádzkovali so škrtiacou klapkou v polohe FAST
(rýchle).

•

Rukoväť štartéra: Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až
kým neucítite odpor, a následne ju potiahnite rázne.

SPUSTENIE MOTORA
1. Páčku brzdy zotrvačníka* [3] presuňte do polohy RUN (prevádzka).
2. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite odpor,
a následne ju potiahnite rázne.
VYPNUTIE MOTORA
Uvoľnite páčku brzdy zotrvačníka* [3], čím vypnete motor.

OZNÁMENIE
Rukoväť štartéra nenechajte voľne navinúť späť do štartéra.
Nechajte ju navinúť pomaly, aby ste zabránili poškodeniu štartéra.
•

Opätovné spustenie: Po spustení studeného motora ho nechajte
bežať aspoň tri minúty predtým, než ho vypnete. Zabezpečíte
tak jeho ľahké opätovné spustenie a maximálny výkon systému
Auto Choke System™. Ak je teplota vzduchu nižšia ako 21 °C,
minimálny čas prevádzky sa predĺži.

•

Palivový ventil je v polohe OFF (vyp.): Po vypnutí motora otočte
palivový ventil [1] do polohy OFF (vyp.).
Ak zariadenie nebudete používať 3 až 4 týždne, odporúčame, aby
ste vyprázdnili palivo z karburátora. Možný postup: Palivový ventil
nechajte v polohe OFF (vyp.), znova spustite motor a nechajte ho
bežať, kým sa minie palivo z karburátora.
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Uvoľnite páčku brzdy zotrvačníka* [3], čím vypnete motor.

Typ 5: S
 pojka s čepeľovou brzdou, diaľkový ovládač
sýtiča/škrtiacej klapky
SPUSTENIE MOTORA
1. Páčku sýtiča/škrtiacej klapky* [2] presuňte do polohy CHOKE (sýtič).
2. Skontrolujte, či je páčka ovládania čepele* v polohe odpojenia.
3. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite odpor,
a následne ju potiahnite rázne.
4. Páčku sýtiča/škrtiacej klapky* [2] presuňte do polohy FAST
(rýchle). Po zahriatí motora posuňte páčku ovládania čepele do
polohy zapojenia*.
VYPNUTIE MOTORA
1. Páčku ovládania čepele posuňte do polohy odpojenia*.
2. Páčku sýtiča/škrtiacej klapky* [2] presuňte do polohy SLOW
(pomalé) a následne do polohy STOP.
* Umiestnenie ovládacích prvkov nájdete v príručke zariadenia.

SLOVENSKY

ÚDRŽBA MOTORA

Typ 6: S
 pojka s čepeľovou brzdou, automatický sýtič,
diaľkový ovládač škrtiacej klapky

VÝZNAM ÚDRŽBY

SPUSTENIE MOTORA
1. Páčku diaľkového ovládača škrtiacej klapky* [2] presuňte do
polohy FAST (rýchle).

Správna údržba je nevyhnutná pre bezpečnú, hospodárnu
a bezporuchovú prevádzku. Rovnako znížite aj emisie.

2. Skontrolujte, či je páčka ovládania čepele* v polohe odpojenia.
3. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite odpor,
a následne ju potiahnite rázne.
4. Motor nechajte zohriať na prevádzkovú teplotu a potom potiahnite
páčku ovládania čepele*.

Ak nebudete údržbu vykonávať správnym spôsobom, alebo ak pred
uvedením motora do prevádzky neopravíte poruchy, môže dôjsť
k zlyhaniu. Dôsledkom môže byť vážne zranenie alebo smrť.

VYPNUTIE MOTORA

Vždy postupujte podľa odporúčaní týkajúcich sa kontroly a údržby
a plánov vykonávania, ktoré sú uvedené v tejto príručke.

1. Páčku ovládania čepele posuňte do polohy odpojenia*.
2. Páčku diaľkového ovládača škrtiacej klapky* [2] presuňte do
polohy SLOW (pomalé) a následne do polohy STOP.

Typ 7: M
 anuálny sýtič, manuálna škrtiaca klapka
SPUSTENIE MOTORA
1. Páčku sýtiča [2] presuňte do polohy CHOKE (sýtič) E.
2. Páčku ovládania škrtiacej klapky [3] presuňte do polohy FAST
(rýchle) C.
3. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite odpor,
a následne ju potiahnite rázne.
4. Po zohriatí motora presuňte páčku sýtiča [2] do polohy OFF (vyp.) e.
VYPNUTIE MOTORA
Páčku ovládania škrtiacej klapky [3] presuňte do polohy SLOW
(pomalé) D a následne do polohy STOP F.

Typ 8: M
 anuálny sýtič, spínač na vypnutie motora,
pevná škrtiaca klapka

Na nasledujúcich stranách je uvedený plán údržby, postupy rutinnej
kontroly a úkony jednoduchej údržby vyžadujúce použitie len
základného ručného náradia. Ide o pomôcku na správnu starostlivosť
o motor. Vykonanie ostatných servisných úkonov, ktoré sú náročnejšie
alebo vyžadujú použitie špeciálnych nástrojov, najlepšie zvládnu
odborníci a zvyčajne ich vykonávajú technici spoločnosti Honda
alebo iní kvalifikovaní mechanici.
Plán údržby sa týka používania motora za normálnych prevádzkových
podmienok. Ak motor prevádzkujete v náročných podmienkach, ako
je napr. trvalé vysoké zaťaženie, prevádzka pri vysokej teplote, alebo
používanie v nezvyčajne vlhkých alebo prašných podmienkach,
obráťte sa na predajcu. Poskytne vám odporúčania týkajúce sa
vašich individuálnych potrieb a použitia.
Uvedomte si, že autorizovaný predajca Honda pozná motor najlepšie
a má všetky prostriedky na jeho údržbu a opravy.
Pri oprave a výmene používajte iba nové originálne diely Honda alebo
ich ekvivalenty. Zaistíte tak najlepšiu kvalitu a spoľahlivosť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI ÚDRŽBE

SPUSTENIE MOTORA
1. Páčku sýtiča [2] potiahnite do polohy CHOKE (sýtič).
2. Spínač na vypnutie motora [3] otočte do polohy ON (zap.).
3. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite odpor,
a následne ju potiahnite rázne.

V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré najdôležitejšie bezpečnostné
opatrenia. Nemôžeme vás však varovať ohľadne všetkých možných
nebezpečenstiev, ktoré sa môžu objaviť pri vykonávaní údržby. Je
výhradne na vašom rozhodnutí, či daný úkon vykonáte alebo nie.

4. Po zahriatí motora posuňte páčku sýtiča do polohy OFF (vyp.).
Na tomto type sú vopred nastavené otáčky motora.

Ak nebudete postupovať presne podľa pokynov pre údržbu
a bezpečnostných opatrení, môžete sa vážne zraniť alebo zabiť.

VYPNUTIE MOTORA

Vždy dodržiavajte pokyny a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú
uvedené v tejto príručke.

Spínač na vypnutie motora [3] otočte do polohy OFF (vyp.).

Typ 9: M
 anuálny sýtič, spínač na vypnutie motora,
automatická škrtiaca klapka

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
•

SPUSTENIE MOTORA
1. Páčku sýtiča [2] potiahnite do polohy CHOKE (sýtič).

–– Otrava oxidom uhoľnatým, ktorý sa nachádza vo
výfukových plynoch.
Pri každom používaní motora zabezpečte dostatočnú ventiláciu.

2. Spínač na vypnutie motora [3] otočte do polohy ON (zap.).
3. Rukoväť štartéra najprv potiahnite pomaly, až kým neucítite odpor,
a následne ju potiahnite rázne.

–– Popálenie horúcimi časťami motora.
Pred manipuláciou s motorom a súčasťami výfukového
systému ich nechajte vychladnúť.

4. Po zahriatí motora posuňte páčku sýtiča [2] do polohy OFF (vyp.).
Funkcia automatickej škrtiacej klapky funguje len v prípade, ak je
motor plne zahriaty.
VYPNUTIE MOTORA
1. Odpojte záťaž od motora, aby funkcia automatickej škrtiacej
klapky nastavila motor späť na voľnobežné otáčky.
2. Spínač na vypnutie motora [3] otočte do polohy OFF (vyp.).
* Umiestnenie ovládacích prvkov nájdete v príručke zariadenia.

Pred začiatkom vykonávania akejkoľvek údržby alebo opráv
vypnite motor. Týmto eliminujete niekoľko potenciálnych rizík:

–– Zranenie spôsobené pohyblivými časťami motora.
Motor spúšťajte len v prípade, ak je to uvedené v pokynoch.
•

Predtým než začnete, si prečítajte pokyny a skontrolujte, či máte
všetky potrebné nástroje a schopnosti na vykonanie daných úkonov.

•

Pri práci s benzínom buďte opatrný. Znížite tak riziko požiaru alebo
výbuchu. Na čistenie dielov používajte len nehorľavé rozpúšťadlo,
nie benzín. S cigaretami, zdrojmi iskier a otvoreným ohňom sa
nepribližujte k žiadnym dielom palivového systému.

SLOVENSKY
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PLÁN ÚDRŽBY
Vykonávajte v každom určenom mesiaci/roku alebo v intervale
prevádzkových hodín podľa toho, čo nastane skôr.(1)
Pravidelné
obdobie údržby

Položka

Strana

Pred každým
použitím

Skontrolujte: Hladinu motorového oleja na strane 9
Skontrolujte: Vzduchový filter
na strane 9

Prvý mesiac
alebo po
5 hodinách

Vymeňte: Motorový olej

na strane 9

Každých
Vymeňte: Motorový olej(3)
6 mesiacov alebo Vyčistite: Vzduchový filter(2)
50 hodín
Skontrolujte: Brzdové doštičky
zotrvačníka
(ak je vo výbave)

na strane 9
na strane 9
na strane 9

Každý rok alebo
po 100 hodinách

Vyššie uvedené položky s periódou
6 mesiacov plus:
Skontrolujte – nastavte: Zapaľovacia
sviečka
Vyčistite: Zachytávač iskier
(ak je vo výbave)(6)
Skontrolujte: Spojka s čepeľovou
brzdou (ak je vo výbave)
Skontrolujte – nastavte: Voľnobežné
otáčky
Vyčistite: Palivová nádrž a filter
Skontrolujte – nastavte: Vôľa ventilov

Každé 2 roky
alebo 200 hodín

Vyššie uvedené položky s periódou
jedného roka plus:
Vymeňte: Vzduchový filter
Vymeňte: Zapaľovacia sviečka

Každé 2 roky

Skontrolujte: Palivové potrubia
(v prípade potreby ich vymeňte)

Benzín je vysoko horľavý a výbušný. Pri dopĺňaní paliva by ste sa
mohli popáliť alebo vážne zraniť.

na strane 9

•

Vypnite motor a umiestnite ho mimo zdrojov tepla, iskier
a otvoreného ohňa.

•

Palivo dopĺňajte len vo vonkajších priestoroch.

•

Rozliate palivo okamžite utrite.

na strane 10

Dopĺňanie paliva

(5)

Pozri obrázok F1 na strane 4.

(4)

1. Odmontujte uzáver palivovej nádrže.

(4)
(4)

2. Palivo doplňte po spodnú časť červenej mierky [1] hladiny paliva
v hrdle palivovej nádrže. Palivo neprepĺňajte. Pred spustením
motora utrite rozliate palivo.
3. Znova namontujte uzáver palivovej nádrže a pevne ho dotiahnite.
Pred spustením motor umiestnite najmenej 3 metre od palivového
stojana.

strana 9
strana 9
(4)

(1) V
 prípade komerčného použitia zaznamenávajte množstvo hodín
prevádzky, aby ste dokázali určiť správne intervaly údržby.
(2) P
 ri použití v prašných podmienkach je nutná častejšia údržba.
(3) P
 ri používaní motora s vysokou záťažou alebo pri vysokých teplotách
vymieňajte olej každých 25 hodín.
(4) Ak nemáte správne nástroje a nie ste mechanicky zdatný, údržbu týchto
položiek by mal vykonávať autorizovaný predajca Honda. Podrobnosti
o servisných postupoch nájdete v servisnom manuáli Honda.
(5) P
 rečítajte si príručku k zariadeniu alebo servisný manuál k motoru Honda.
(6) V
 Európe a ďalších krajinách, kde je povinná strojná smernica 2006/42/ES,
by čistenie mal vykonávať predajca.

Nedodržanie tohto plánu údržby môže viesť k poruchám, ktoré nie sú
kryté zárukou.

DOPĹŇANIE PALIVA
Tento motor je certifikovaný na používanie na bezolovnatý benzín
s oktánovým číslom 91 alebo vyšším.
Odporúčame, aby ste po každom použití doplnili palivo do nádrže,
aby ste obmedzili množstvo vzduchu v nádrži.
Palivo dopĺňajte v dobre vetranom priestore. Pri dopĺňaní vypnite
motor. Ak motor predtým bežal, nechajte ho najprv vychladnúť. Palivo
do motora nikdy nedopĺňajte vo vnútri budovy, kde sa benzínové
výpary môžu dostať do blízkosti plameňov alebo iskier.
Môžete používať bežný bezolovnatý benzín, ktorý obsahuje
maximálne 10 % etanolu (E10) alebo 5 % metanolu. Metanol musí
okrem toho obsahovať pomocné rozpúšťadlá a látky zabraňujúce
korózii. Použitie palív s väčším obsahom etanolu alebo metanolu, než
je uvedené vyššie, môže spôsobiť problémy so spúšťaním a/alebo
výkonom motora. Môže taktiež poškodiť kovové, gumové a plastové
časti palivového systému. Metanol je okrem toho hygroskopický, čo
znamená, že priťahuje a zadržiava vodu v palivovom systéme.
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Ak zariadenie budete používať menej často až zriedkavo (viac ako
4 týždne medzi jednotlivými použitiami), prečítajte si časť Palivo
v kapitole SKLADOVANIE (na strane 10), kde sú uvedené
dodatočné informácie týkajúce sa zhoršovania kvality paliva.
V žiadnom prípade nepoužívajte starý alebo znečistený benzín ani
zmes oleja a benzínu. Do palivovej nádrže sa nesmú dostať nečistoty
ani voda.

na strane 9

Každé 3 mesiace Vyčistite: Vzduchový filter(2)
alebo 25 hodín

Na poškodenie motora alebo problémy s výkonom, ktoré sa objavia
ako dôsledok použitia paliva s vyšším obsahom etanolu alebo
metanolu než je uvedené vyššie, sa nevzťahuje záruka.

Palivo môže poškodiť lak a niektoré typy plastov. Pri dopĺňaní paliva
dávajte pozor, aby ste ho nevyliali. Na škody spôsobené rozliatym
palivom sa nevzťahuje Obmedzená záruka distribútora.

Nádoba na uskladnenie paliva
Benzín uskladnite v čistej, plastovej, uzatvorenej nádobe určenej
na uskladnenie benzínu. Ak nádobu nepoužívate, zatvorte ventil
(ak je na nádobe) a uložte ju mimo priameho slnečného svetla. Ak
palivo v nádobe neplánujete použiť do 3 mesiacov, odporúčame,
aby ste pri napĺňaní nádoby pridali do paliva aj stabilizátor paliva.
Ak vám na konci sezóny zostane v nádobe zvyšné palivo, agentúra
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (agentúra na ochranu
životného prostredia USA) odporúča, aby ste benzínom doplnili
palivovú nádrž vo vašom vozidle.

MOTOROVÝ OLEJ
Olej je hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje výkonnosť a životnosť.
Používajte automobilový olej určený pre 4-taktné motory s čistiacimi
účinkami. Olej vždy vymieňajte v súlade s predpísanými intervalmi
údržby.

Odporúčaný olej
Pozri obrázok F2 na strane 4.
Používajte motorový olej určený pre 4-taktné motory, ktorý spĺňa
alebo prekračuje požiadavky normy API kategórie SJ alebo novšie.
Vždy skontrolujte, či sa na nádobe s olejom nachádza servisný štítok
API, a či obsahuje písmená normy SJ alebo novšej.
Na všeobecné použitie odporúčame olej SAE 10W-30. Ak je
priemerná teplota vo vašej oblasti v určenom rozsahu, môžete použiť
oleje s viskozitami uvedenými v tabuľke.
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Kontrola hladiny oleja

Čistenie

Pozri obrázok F2, F3 na strane 4.

Pozri obrázok F4 na strane 4.

1. Pri kontrole oleja musí byť motor vypnutý a vo vodorovnej polohe.

1. Ak chcete odstrániť nečistoty z filtra, filter niekoľkokrát poklepte na
tvrdom povrchu, prípadne ho prefúknite stlačeným vzduchom (do
207 kPa) z čistej strany, ktorá smeruje k motoru. Nečistoty nikdy
neodstraňujte kefou. V opačnom prípade by sa nečistoty dostali
do vlákien filtra.

2. Vyberte uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku [1] a utrite ju.
3. Uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku vložte do plniaceho
hrdla oleja (pozri obrázok), ale nezaskrutkujte ju. Vyberte ju
a skontrolujte hladinu oleja.
4. Ak sa hladina oleja na mierke nachádza v blízkosti alebo pod
spodnou značkou [2], vyberte uzáver plniaceho otvoru oleja/
ponornú mierku a do motora doplňte odporúčaný olej po hornú
značku [3]. Olej neprepĺňajte.
5. Znova namontujte uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku.

Výmena oleja

2. Na odstránenie nečistôt zo vzduchového filtra [4] a krytu použite
navlhčenú handričku. Dávajte pozor, aby nečistoty nevnikli do
vzduchového kanála [5], ktorý vedie do karburátora.

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA
Pozri obrázok F5 na strane 4.

Odporúčaný typ zapaľovacej sviečky:

Pozri obrázok F3 na strane 4.
Motorový olej vypustite, kým je motor zahriaty. Zahriaty olej sa
vypúšťa rýchlejšie a úplne.
1. Palivový ventil otočte do polohy OFF (vyp.), aby ste obmedzili
riziko úniku paliva.

NGK – BPR6ES Aplikácie tlakového umývania
NGK – BPR5ES Všetky ostatné aplikácie
Odporúčaná zapaľovacia sviečka má správny tepelný rozsah pre
normálne prevádzkové teploty motora.

2. Vedľa motora umiestnite vhodnú nádobu, do ktorej zachytíte
použitý olej.

Nesprávny typ zapaľovacej sviečky môže poškodiť motor.

3. Odmontujte uzáver plniaceho otvoru oleja/ponornú mierku [1].
Motor nakloňte smerom k plniacemu hrdlu oleja [4] a olej vypustite
do nádoby.

Zapaľovacia sviečka musí mať správnu medzeru medzi elektródami
a musí byť čistá. Zabezpečíte tak dobrý výkon motora.

Použitý motorový olej zlikvidujte spôsobom, ktorý je ohľaduplný
k životnému prostrediu. Odporúčame vám, aby ste použitý olej
odniesli v uzavretej nádobe do miestneho recyklačného centra
alebo servisu na recykláciu. Nevyhadzujte ho do smetného koša,
nevylievajte ho na zem, ani ho nevylievajte do odpadu.

2. Na demontáž zapaľovacej sviečky použite kľúč na zapaľovacie
sviečky [1] správnej veľkosti.

1. Odpojte viečko zo zapaľovacej sviečky a odstráňte všetky
nečistoty z oblasti zapaľovacej sviečky.

4. Motor umiestnite do vodorovnej polohy. Odporúčaný olej doplňte
po hornú značku [3] na ponornej mierke.

3. Skontrolujte zapaľovaciu sviečku. Ak je zapaľovacia sviečka
poškodená alebo silne zašpinená, ak je tesniaca podložka [2]
v zlom stave, alebo ak je opotrebovaná elektróda, zapaľovaciu
sviečku vymeňte.

Ak bude motor bežať s malým množstvom oleja, môže sa poškodiť.

4. Pomocou vhodného nástroja odmerajte medzeru medzi
elektródami. Správna veľkosť medzery je 0,70 až 0,80 mm. Ak je
medzeru potrebné upraviť, opatrne ohnite bočnú elektródu.

5. Znova bezpečne namontujte uzáver plniaceho otvoru oleja/
ponornú mierku.

5. Zapaľovaciu sviečku rukou opatrne namontujte. Dávajte pozor,
aby závity do seba správne zapadli.

VZDUCHOVÝ FILTER

6. Po namontovaní zapaľovaciu sviečku utiahnite pomocou kľúča na
zapaľovacie sviečky správnej veľkosti, čím stlačíte tesniacu podložku.

Správne udržiavaný vzduchový filter zabráni vniknutiu nečistôt do
motora. Ak nečistoty vniknú do karburátora, môžu sa dostať do
malých kanálikov v karburátore a spôsobiť predčasné opotrebovanie
motora. Tieto malé kanáliky sa môžu upchať, čo spôsobí problémy
pri spúšťaní motora alebo jeho prevádzke. Ak motor prevádzkujte vo
veľmi prašných priestoroch, filter bude potrebné čistiť častejšie.

Ak montujete novú zapaľovaciu sviečku, po ručnom dotiahnutí ju
otočte ešte o 1/2 otáčky, aby ste stlačili podložku.

Odporúčame, aby ste používali originálny vzduchový filter Honda,
ktorého konštrukcia zabezpečí správne utesnenie a prevádzku. Ak
použijete vzduchový filter inej značky ako Honda, nečistoty môžu
obísť filter a poškodiť motor alebo palivový systém.

Zapaľovaciu sviečku dotiahnite správnym momentom. Ak bude
zapaľovacia sviečka povolená, môže sa prehriať a poškodiť
motor. Nadmerné dotiahnutie zapaľovacej sviečky môže poškodiť
závity v hlave valcov.

Ak montujete pôvodnú zapaľovaciu sviečku, po ručnom dotiahnutí
ju otočte ešte o 1/8 – 1/4 otáčky, aby ste stlačili podložku.

7. K zapaľovacej sviečke pripojte viečko zapaľovacej sviečky.
Prevádzka motora bez vzduchového filtra alebo s poškodeným
filtrom umožní preniknutie nečistôt do motora, čo spôsobí rýchle
opotrebovanie motora. Takýto typ poškodenia nie je krytý obmedzenou
zárukou distribútora.

KONTROLA BRZDY ZOTRVAČNÍKA (ak je vo výbave)

Kontrola

2. Palivovú nádrž [3] odmontujte z motora, neodpájajte však
palivové potrubie [4]. Ak sa v palivovej nádrži nachádza palivo,
pri demontáži ju držte vo vodorovnej polohe a umiestnite ju vedľa
motora taktiež do vodorovnej polohy.

Pozri obrázok F4 na strane 4.
1. Stlačte zaisťovacie západky [1] v hornej časti krytu vzduchového
filtra [2] a odmontujte kryt. Skontrolujte filter [3], či je čistý
a v dobrom stave.
2. Znova namontujte filter a kryt vzduchového filtra.

Pozri obrázok F6, F7 na strane 4.
1. Zo šnúrového štartéra [2] odmontujte tri prírubové matice [1]
a šnúrový štartér odmontujte z motora.

3. Skontrolujte hrúbku brzdovej čeľuste [5]. Ak je menšia než 3 mm,
motor odneste k autorizovanému predajcovi Honda.
4. Namontujte palivovú nádrž a šnúrový štartér a pevne dotiahnite
tri matice.

SLOVENSKY
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ZACHYTÁVAČ ISKIER (ak je vo výbave)
Pozri obrázok F8 na strane 4.
V Európe a ďalších krajinách, kde je povinná strojná smernica
2006/42/ES, by čistenie mal vykonávať predajca.
Údržbu zachytávača iskier je nutné vykonávať každých 100 hodín,
aby ste zachovali jeho pôvodnú funkciu.
Ak motor predtým bežal, tlmič výfuku bude horúci. Pred vykonávaním
údržby zachytávača iskier ho nechajte vychladnúť.

Demontáž
1. Z chrániča tlmiča výfuku odmontujte tri 6 mm skrutky [1]
a odmontujte chránič tlmiča výfuku [2].
2. Zo zachytávača iskier [4] odmontujte špeciálnu skrutku [3]
a z tlmiča výfuku [5] odmontujte zachytávač iskier.

Čistenie a kontrola
1. Pomocou kefy odstráňte zo sitka zachytávača iskier uhlíkové
usadeniny. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili sitko. Ak sa na
zachytávači iskier nachádzajú zlomené miesta alebo diery,
vymeňte ho.
2. Pri montáži zachytávača iskier postupujte v opačnom poradí ako
pri demontáži.

SKLADOVANIE MOTORA

Ak na dopĺňanie benzínu používate bandasku, mal by sa v nej
nachádzať iba čerstvý benzín. Ak palivo v bandaske neplánujete
použiť do 3 mesiacov, odporúčame, aby ste pri napĺňaní bandasky
pridali do paliva aj stabilizátor paliva.
Na poškodenie palivového systému alebo problémy s výkonom
motora, ktoré vzniknú ako dôsledok zanedbanej prípravy na
skladovanie, sa nevzťahuje záruka na motor.
Krátkodobé skladovanie (30 až 90 dní)
Ak zariadenie nebudete používať 30 až 90 dní, odporúčame
dodržiavať nasledujúce pokyny, aby ste zabránili vzniku problémov
s kvalitou paliva:
1. Stabilizátor paliva doplňte podľa pokynov výrobcu.
Pri pridávaní stabilizátora paliva naplňte palivovú nádrž čerstvým
benzínom. Ak ju naplníte iba čiastočne, vzduch v palivovej nádrži
spôsobí zhoršovanie kvality paliva počas skladovania.
Poznámka:
–– Všetky stabilizátory majú určitú dobu skladovateľnosti a časom
sa ich vlastnosti zhoršujú.
–– Stabilizátory paliva nezlepšia vlastnosti starého paliva.
2. Po doplnení stabilizátora paliva nechajte motor vonku bežať
10 minút. Zabezpečíte tak, aby upravený benzín nahradil pôvodný
benzín v karburátore.
3. Palivový ventil otočte do polohy OFF (vyp.).

Správna príprava na skladovanie je nevyhnutná na udržanie motora
v dobrom stave a udržanie jeho skvelého vzhľadu. Dodržiavaním
nasledujúcich krokov udržíte motor bez hrdze a korózie a pri jeho
opätovnom použití ho ľahšie naštartujete.

Čistenie
Ak motor predtým bežal, pred čistením ho nechajte aspoň pol
hodiny vychladnúť. Očistite všetky vonkajšie povrchy, opravte všetky
poškodenia laku a tenkou vrstvou oleja namažte ďalšie oblasti, ktoré
by mohla napadnúť hrdza.

4. Motor nechajte bežať, kým sa nevypne z dôvodu nedostatku paliva
v palivovej miske karburátora. Čas prevádzky by mal byť do 3 minút.
Dlhodobé alebo sezónne skladovanie (viac ako 90 dní)
Spustite motor a nechajte ho bežať dostatočne dlho, aby sa minul
všetok benzín z celého palivového systému (vrátane palivovej nádrže).
Benzín nenechávajte v motore dlhšie ako 90 dní bez prevádzky.

Motorový olej
1. Vymeňte motorový olej (pozri stranu 9).
2. Odmontujte zapaľovaciu sviečku (pozri stranu 9).
3. Do valca nalejte približne 5 až 10 cm3 čistého motorového oleja.

Pri použití záhradnej hadice alebo tlakového umývacieho zariadenia
by sa voda mohla dostať do vzduchového filtra alebo otvoru v tlmiči
výfuku. Voda môže namočiť vzduchový filter. Voda, ktorá prenikne
cez vzduchový filter alebo tlmič výfuku sa môže dostať do valca
a spôsobiť poškodenie.

Palivo
V závislosti od krajiny, kde prevádzkujete zariadenie, sa kvalita
palivovej zmesi môže rýchlo zhoršiť a palivo zoxidovať. K zhoršeniu
kvality paliva a jeho oxidácii môže dôjsť už za 30 dní a môže nastať
poškodenie karburátora a/alebo palivového systému. Odporúčania
týkajúce sa skladovania v miestnych podmienkach získate od
predajcu.
Čas skladovania benzínu v palivovej nádrži a karburátore bez
problémov s funkčnosťou bude závisieť od takých faktorov, ako sú
typ benzínovej zmesi, skladovacia teplota a čiastočné alebo úplne
naplnenie palivovej nádrže. Vzduch v čiastočne naplnenej palivovej
nádrži spôsobuje zhoršovanie kvality paliva. Veľmi vysoké teploty
počas skladovania urýchľujú zhoršovanie kvality paliva. Problémy
s kvalitou paliva sa môžu objaviť v priebehu jedného mesiaca alebo
aj skôr, ak pri dopĺňaní palivovej nádrže nebol benzín čerstvý.
Pri skladovaní sa kvalita benzínu zhoršuje a benzín oxiduje. Zhoršená
kvalita benzínu bude mať za následok ťažké štartovanie. Objavia sa
gumové usadeniny, ktoré môžu upchať malé kanáliky v palivovom
systéme. Ak sa počas skladovania benzínu v motore zhorší jeho
kvalita, môže byť nutné vykonať údržbu alebo výmenu karburátora
a ďalších dielov palivového systému.
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4. Šnúrový štartér niekoľkokrát potiahnite, aby ste rozprestreli olej.
5. Znova namontujte zapaľovaciu sviečku.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa skladovania
Ak motor uskladníte s benzínom v palivovej nádrži, je dôležité, aby ste
obmedzili nebezpečenstvo vznietenia pár benzínu. Zvoľte skladovací
priestor s dobrým vetraním mimo akéhokoľvek zariadenia, v ktorom je
otvorený oheň, ako je napr. pec, ohrievač vody alebo sušička bielizne.
Taktiež vylúčte všetky priestory, v ktorých sa nachádzajú iskriace
elektrické motory, alebo priestory, v ktorých sa používa elektrické náradie.
Ak je to možné, vyhnite sa skladovacím priestorom s vysokou
vlhkosťou, pretože urýchľuje vznik hrdze a koróziu.
Ak sa v palivovej nádrži nachádza benzín, palivový ventil nechajte
v polohe OFF (vyp.).
Počas skladovania umiestnite motor do vodorovnej polohy. Jeho
naklonenie môže spôsobiť únik paliva alebo oleja.
Motor prikryte, aby na neho nesadali nečistoty. Motor a výfukový
systém musí byť studený. Horúci motor a výfukový systém môže
vznietiť alebo roztaviť niektoré materiály. Ako prikrývku proti prachu
nepoužívajte plastovú fóliu. Neporézna prikrývka bude okolo motora
zadržiavať vlhkosť, urýchľovať vytváranie hrdze a koróziu.

Vyskladnenie
Motor skontrolujte podľa krokov opísaných v časti KONTROLY PRED
SPUSTENÍM v tejto príručke (pozri stranu 5).
Ak ste počas prípravy na skladovanie vyčerpali palivo, do nádrže
naplňte čerstvý benzín. Ak na dopĺňanie benzínu používate bandasku,
mal by sa v nej nachádzať iba čerstvý benzín. Benzín postupne
oxiduje a znižuje sa jeho kvalita, čo spôsobuje ťažké štartovanie.

SLOVENSKY

Ak ste počas prípravy na skladovanie namazali valec olejom, motor
bude po spustení krátko dymiť. Ide o normálny jav.

Úpravy karburátora na používanie vo veľkej nadmorskej
výške

PREVOZ

Vo vysokej nadmorskej výške bude štandardná zmes vzduchu
a paliva z karburátora príliš bohatá. Výkon sa zníži a spotreba paliva
sa zvýši. Veľmi bohatá zmes taktiež zašpiní zapaľovaciu sviečku
a spôsobí ťažké štartovanie. Dlhšia prevádzka v inej nadmorskej
výške, než na ktorú bol motor certifikovaný, môže zvýšiť emisie.

Počas prevozu musí byť motor vo vodorovnej polohe, aby ste obmedzili
riziko úniku paliva. Palivový ventil otočte do polohy OFF (vyp.).
Prečítajte si pokyny, ktoré boli súčasťou zariadenia, ktoré je poháňané
týmto motorom. Nájdete v nich všetky informácie a postup, ktorý je
nutný dodržať pri prevoze.

RIEŠENIE NEOČAKÁVANÝCH PROBLÉMOV
Motor nechce naštartovať
MOŽNÁ PRÍČINA

RIEŠENIE

Palivový ventil je v polohe OFF
(vyp.).

Páčku palivového ventila presuňte
do polohy ON (otvorený).

Sýtič je v polohe OFF (vyp.).

Ak motor nie je zahriaty, páčku
sýtiča/škrtiacej klapky presuňte do
polohy CHOKE (sýtič).

Spínač zapaľovania alebo spínač
na vypnutie motora je v polohe OFF
(vyp.).

Páčku brzdy zotrvačníka presuňte
do polohy RUN (prevádzka).
Páčku škrtiacej klapky presuňte do
polohy FAST (rýchle). Spínač na
vypnutie motora prepnite do polohy
ON (zap.).

V nádrži nie je palivo.

Doplňte palivo.

Zlá kvalita paliva. Motor bol
uskladnený bez upravenia benzínu,
príp. ste doplnili palivo zlej kvality.

Doplňte čerstvý benzín.

Zapaľovacia sviečka je poškodená,
zašpinená alebo nemá správnu
medzeru medzi elektródami.

Upravte alebo vymeňte zapaľovaciu
sviečku (na strane 9).

Zapaľovacia sviečka je mokrá od
paliva (zaplavený motor).

Zapaľovaciu sviečku vysušte
a znova namontujte. Páčku sýtiča/
škrtiacej klapky presuňte do polohy
FAST (rýchle) a spustite motor.
Sýtič prepnite do polohy OFF (vyp.).

Upchaný palivový filter, porucha
karburátora, porucha zapaľovania,
zaseknuté ventily atď.

Výkon pri prevádzke vo vysokej nadmorskej výške je možné zlepšiť
vykonaním konkrétnych zmien v karburátore. Ak motor trvalo používate
vo výškach nad 1 500 metrov, požiadajte predajcu o vykonanie tejto
úpravy karburátora. Ak motor používate vo vysokých nadmorských
výškach s karburátorom upraveným na použitie vo vysokej nadmorskej
výške, bude spĺňať všetky emisné normy po celú dobu svojej životnosti.
Aj po úprave karburátora poklesne výkon motora o 3,5 % na každých
300 metrov výšky. Ak nevykonáte úpravu karburátora, vplyv nadmorskej
výšky na výkon bude väčší.

Ak upravíte karburátor na prevádzku vo vysokej nadmorskej výške,
zmes vzduchu a paliva bude príliš chudobná na prevádzku v nízkych
nadmorských výškach. Ak budete motor s upraveným karburátorom
prevádzkovať v nadmorských výškach pod 1 500 metrov, môže nastať
prehriatie motora a jeho vážne poškodenie. Ak chcete motor používať
v malých nadmorských výškach, požiadajte predajcu, aby karburátor
nastavil na pôvodné továrenské špecifikácie.

Technické údaje
GCV140

Motor odneste k autorizovanému
predajcovi Honda, prípadne podľa
potreby vymeňte alebo opravte
chybné diely. Postupujte podľa
servisného manuálu.

Motor nemá dostatočný výkon

TYP
Dĺžka x šírka x výška

367 x 331 x 360 mm

Hmotnosť bez náplní

9,8 kg

Typ motora
Objem [vŕtanie x zdvih]

RIEŠENIE

Upchaný vzduchový filter.

Vyčistite alebo vymeňte vzduchový
filter (na strane 9).

Zlá kvalita paliva. Motor bol
uskladnený bez upravenia benzínu,
príp. ste doplnili benzín zlej kvality.

Doplňte čerstvý benzín.

Upchaný palivový filter, porucha
karburátora, porucha zapaľovania,
zaseknuté ventily atď.

Motor odneste k autorizovanému
predajcovi Honda, prípadne podľa
potreby vymeňte alebo opravte
chybné diely. Postupujte podľa
servisného manuálu.

0,50 l
0,91 l

Spotreba paliva
Chladiaci systém
Zapaľovací systém

TYP

Hmotnosť bez náplní
Typ motora
Objem [vŕtanie x zdvih]
Objem oleja
Spotreba paliva
Chladiaci systém

Pozri obrázok na strane 1.
Poznamenajte si sériové číslo motora a vpíšte ho do políčka nižšie.
Tieto informácie bude nutné uviesť pri objednávaní dielov a v prípade
technických otázok alebo otázok týkajúcich sa záruky.
MODEL

SÉRIOVÉ ČÍSLO

TYP

GCV140,160,190

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

1,1 l/h pri 3 000 ot./min.
Nútené vzduchové chladenie
Tranzistorový induktor
Proti smeru hodinových ručičiek

GCV160

Objem palivovej nádrže

Sériové číslo a umiestnenie informácií o type

160 cm3 [64 x 50 mm]

Objem palivovej nádrže

Dĺžka x šírka x výška

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

4-taktný jednovalcový s hore umiestneným
vačkovým hriadeľom

Objem oleja

Smer otáčania vývodového
hriadeľa

MOŽNÁ PRÍČINA

ŠNÚROVÝ ŠTARTÉR

Zapaľovací systém

ŠNÚROVÝ
ŠTARTÉR

ELEKTRICKÝ
ŠTARTÉR

367 x 331 x 360 mm

367 x 354 x 360 mm

9,8 kg

11,6 kg

4-taktný jednovalcový s hore umiestneným
vačkovým hriadeľom
160 cm3 [64 x 50 mm]
0,50 l
0,91 l
1,1 l/h pri 3 000 ot./min.
Nútené vzduchové chladenie
Tranzistorový induktor

Smer otáčania vývodového
hriadeľa

Proti smeru hodinových ručičiek

Systém dobíjania: Typy BBC

12 V jednosmerných, 0,15 A min.
pri 2 900 ot./min.

Typy s brzdou zotrvačníka

12 V jednosmerných, 0,20 A min.
pri 2 900 ot./min.

Dátum nákupu
SLOVENSKY
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GCV190
TYP
Dĺžka x šírka x výška

ŠNÚROVÝ
ŠTARTÉR
367 x 331 x 368 mm

ELEKTRICKÝ
ŠTARTÉR
367 x 354 x 368 mm

Hmotnosť bez náplní

12,3 kg

13,3 kg

Typ motora

ELEKTRICKÝ ŠTARTÉR
(so spojkou s čepeľovou brzdou)

Dodáva výrobca zariadenia.
ČIERNY
[3]

BIELY

4-taktný jednovalcový s hore umiestneným
vačkovým hriadeľom
187 cm3 [69 x 50 mm]

Objem [vŕtanie x zdvih]
Objem oleja

[6]

M

0,50 l

Objem palivovej nádrže

0,91 l

Spotreba paliva

[1]

1,3 l/h pri 3 000 ot./min.

Chladiaci systém

[7]

[2]

[5]

[4]

Nútené vzduchové chladenie

Zapaľovací systém

Tranzistorový induktor

Smer otáčania vývodového
hriadeľa
Systém dobíjania:
Typy BC

Proti smeru hodinových ručičiek
12 V jednosmerných, 0,15 A min.
pri 2 900 ot./min.
12 V jednosmerných, 0,20 A min.
pri 2 900 ot./min.

Typy s brzdou zotrvačníka

Typ

Motorový olej

Typ

Karburátor

Voľnobežné
otáčky

Zapaľovacia
sviečka

Typ

Údržba

Pred každým
použitím
Prvých 5 hodín
Následne

Bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 91
alebo vyšším (na strane 8).
SAE 10W-30, API SJ alebo novšia, na
všeobecné použitie. Pozri na strane 8.
* Množstvo na doplnenie: 0,35 až 0,41 l
1 400 ± 150 ot./min.
2 500 ± 150 ot./min. typ s automatickou
škrtiacou klapkou
BPR6ES (NGK) Aplikácie tlakového
umývania
BPR5ES (NGK) Všetky ostatné aplikácie
Skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozri
na strane 9.
Skontrolujte vzduchový filter. Pozri na
strane 9.
Vymeňte motorový olej. Pozri na
strane 9.
Riaďte sa predpísanými intervalmi údržby na
strane 8.

* Skutočné množstvo sa bude odlišovať v závislosti od objemu zostávajúceho oleja v motore.
Na kontrolu skutočnej úrovne oleja vždy používajte ponornú mierku (pozri stranu 9)

Schémy zapojenia
ŠNÚROVÝ ŠTARTÉR (všetky typy)
ČIERNY

[5] SPÍNAČ ŠTARTÉRA

[2] ZAPAĽOVACIA SVIEČKA

[6] AKUMULÁTOR (+)

[3] SPÍNAČ NA VYPNUTIE
MOTORA

[7] DOBÍJACIA CIEVKA (ak je vo
výbave)

[4] MOTOR ŠTARTÉRA

Stručné informácie
Palivo

[1] ZAPAĽOVACIA SVIEČKA

MOTOR

KONTAKT
SPÍNAČA

PREVÁDZKA

OPEN (otvorený)

STOP

CLOSE
(zatvorený)

Ladenie
POLOŽKA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Medzera medzi
elektródami
zapaľovacej sviečky

0,7 ~ 0,8 mm

Vôľa ventilov
(v studenom stave)

Nasávací: 0,15 ± 0,04 mm
Výfukový: 0,20 ± 0,04 mm

Iné technické údaje

ÚDRŽBA
Pozri na
strane 9.
Navštívte
autorizovaného
predajcu Honda

Nie sú potrebné žiadne iné nastavenia.

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA
Dokumentácia Honda
V nasledujúcich publikáciách sa nachádzajú dodatočné informácie
o údržbe a opravách motora. Môžete ich objednať u autorizovaného
predajcu motorov Honda.
Servisný
manuál

V tomto manuáli sú uvedené úplné informácie týkajúce sa
údržby a dôkladnej prehliadky. Je určený pre skúsených
technikov.

Katalóg
dielov

V tomto manuáli sú uvedené úplné zoznamy dielov
s obrázkami. Je dostupný u predajcu Honda.

Informácie o adrese distribútora/predajcu
Navštívte našu webovú stránku: www.honda-engines-eu.com

[[11]]

[2]
[2]

Informácie o zákazníckom servise

[[33]]

Pracovníci v servise sú vyškolení špecialisti. Mali by byť schopní
odpovedať na akúkoľvek otázku. Ak sa vyskytne problém, ktorý
predajca nevyrieši k vašej spokojnosti, porozprávajte sa o ňom
s manažmentom predajcu. Pomôcť vám môže manažér servisu,
generálny riaditeľ alebo majiteľ. Takmer všetky problémy je možné
vyriešiť týmto spôsobom.

ELEKTRICKÝ ŠTARTÉR
(s brzdou zotrvačníka)
E
E

ČIERNY

OFF (vypnutý)

ON (zapnutý)

[3]
[3]

[4]
[4]

Dodáva
výrobca
OFF
OFF
zariadenia.

M

[2]
[2]

[7]
[7]

ON (zapnutý)
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E

Kancelária spoločnosti Honda
Pri písomnom alebo telefonickom styku uveďte nasledovné informácie:
•
•
•
•

[6]
[6]
OFF
(vypnutý)

STOP

ST
ST

[5]
[5]

BIELY

[1]
[1]

BAT
BAT

ON
(zapnutý)

•
•
•

názov výrobcu a číslo modelu zariadenia, ku ktorému je motor
pripojený,
model motora, sériové číslo motora a typ (pozri stranu 11),
názov predajcu, od ktorého ste motor zakúpili,
meno, adresu a kontaktnú osobu u predajcu, ktorý vykonáva
údržbu motora,
dátum nákupu,
vaše meno, adresu a telefónne číslo,
podrobný popis problému.

SLOVENSKY
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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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