UPORABNIŠKI PRIROČNIK
(Izvirna navodila)

GCV140 • GCV160
GCV190

(Prikaz se lahko razlikuje v končni aplikaciji)

(Ustrezne vrste)

[2]

[1]

[3]
[6]

[5]

[9]

[10]
[4]

[8]

[7]

LOKACIJA KOMPONENT
1
2
3
4
5

Pokrov za gorivo
Zaganjalni ročaj
Rezervoar za gorivo
Kontrolna lokacija*
Zračni filter

6
7
8
9
10

Vžigalna svečka
Dušilnik
Zaganjalnik (če je del opreme)
Pokrovček odprtine za dolivanje olja/merilna palica
Serijska številka motorja

* Kontrolno območje motorja se razlikuje glede na tip motorja. Glejte individulane slike na straneh 2 in 3 da bi določili vašo kontrolno
vrsto motorja, ko berete Delovanje odsek in druge odseke v tem priročniku.
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Pred uporabo preberite uporabniški priročnik.

Motor oddaja strupen ogljikov monoksid. Ne zaganjajte ga v zaprtem prostoru.

Bencin je izredno gorljiv in eksploziven. Izključite motor in počakajte, da se ohladi, preden dotočite gorivo.

Na vročem dušilniku se lahko spečete. Ne približujte se vključenemu motorju.
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[3]
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44
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[1]
SL
Tip 1,2
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[1] Ventil za gorivo
[2] Odmaknjena dušilna loputa/dušilni
ventil
[3] Zavora vztrajnika

[1]
SL
Tip 3

[1] Ventil za gorivo
[2] Samodejna povratna dušilna loputa
[3] Zavora vztrajnika, pritrjen dušilni ventil

[1]
SL
Tip 4

[1] Ventil za gorivo
[3] Zavora vztrajnika
Samodejna dušilna loputa, pritrjen
dušilni ventil
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[1] Ventil za gorivo
[2] Odmaknjena dušilna loputa/dušilni
ventil, lamela zavorne sklopke
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Ventil za gorivo
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Tip 7

[1] Ventil za gorivo
[2] Ročna dušilna loputa
[3] Ročni dušilni ventil
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UVOD

SPOROČILA ZA PREPREČITEV ŠKODE

Zahvaljujemo se vam za nakup Hondinega motorja. Želimo vam
pomagati, doseči najboljše rezultate z vašim novim motorjem in
ga varno upravljati. Ta priročnik vsebuje informacije o tem, kako to
storiti. Skrbno ga preberite pred začetkom upravljanje motorja. Če
imate težave ali kakršno koli vprašanje glede motorja, se obrnite na
pooblaščenega Hondinega serviserja.

Prav tako boste videli druga pomembna sporočila, pred katerimi je
beseda OBVESTILO.

Vsi podatki v tem priročniku temeljijo na najnovejših razpoložljivih
podatkih o izdelku v času tiskanja. Ameriško podjetje Honda Motor
Co., Inc. si pridržuje pravico do sprememb kadarkoli brez obvestila in
prevzemanja kakršnekoli odgovornosti. Nobenega dela te publikacije
ni dovoljeno razmnoževati brez pisnega dovoljenja.

Ta beseda pomeni naslednje:
OBVESTILO

Namen teh sporočil je, preprečiti škodo na motorju, drugi lastnini ali
okolju.

VARNOSTNI PODATKI

Ta priročnik je treba šteti za trajen del motorja in mora biti ob ponovni
prodaji motorja priložen.

•

Preberite navodila, priložena opremi, ki jo poganja ta motor, kjer
boste našli dodatne informacije glede zagona, zaustavitve, delovanja,
nastavitev, ali morebitnih posebnih vzdrževalnih ukrepov motorja.

•

VSEBINA
VARNOSTNA SPOROČILA.................................................................. Stran 5
PREGLEDI PRED DELOVANJEM ...................................................... Stran 5
DELOVANJE........................................................................................ Stran 6
PREVIDNOSTNI UKREPI ZA VARNO OBRATOVANJE................ Stran 6
ZAGON/ZAUSTAVITEV MOTORJA (VSI TIPI).............................. Stran 6
SERVISIRANJE MOTORJA................................................................. Stran 7
VARNOST PRI VZDRŽEVANJU.................................................... Stran 7
URNIK VZDRŽEVANJA................................................................. Stran 8
DOLIVANJE GORIVA..................................................................... Stran 8
MOTORNO OLJE.......................................................................... Stran 8
ZRAČNI FILTER............................................................................. Stran 9
VŽIGALNA SVEČKA...................................................................... Stran 9
PREGLED ZAVORE VZTRAJNIKA (če je del opreme).................. Stran 9
LOVILNIK ISKER (če je del opreme)........................................... Stran 10
SKLADIŠČENJE MOTORJA.............................................................. Stran 10
TRANSPORT...................................................................................... Stran 11
REŠEVANJE NEPRIČAKOVANIH TEŽAV.......................................... Stran 11
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VARNOSTNA SPOROČILA
Vaša varnost in varnost drugih sta zelo pomembni. V tem priročniku
in na motorju so zato pomembna varnostna sporočila. Prosimo, da jih
pozorno preberete.
Varnostno sporočilo vas opozarja na morebitne nevarnosti, ki lahko
vodijo do vaših poškodb ali poškodb drugih. Pred vsakim varnostnim
sporočilom je varnostni opozorilni simbol B in ena od treh besed:
NEVARNOST, OPOZORILO ali POZOR.
Te signalne besede pomenijo naslednje:

NEVARNOST

Če
ne
sledite
navodilom,
BOSTE SMRTNO ali RESNO
POŠKODOVANI.

OPOZORILO

Če ne sledite navodilom, SE
LAHKO SMRTNO ali RESNO
POŠKODUJETE.

POZOR

Če ne sledite navodilom, SE LAHKO
POŠKODUJETE.

Vsako sporočilo vam pove, kakšna je nevarnost, kaj se lahko zgodi in
kaj lahko naredite, da preprečite ali zmanjšate poškodbe.

Če ne upoštevate navodila, lahko pride do škode na
motorju ali drugi lastnini.

•
•

Razumeti morate delovanje vseh upravljalnih elementov in se
naučiti, kako motor v sili hitro zaustaviti. Zagotovite, da upravljavec
pred začetkom upravljanja opreme prejme ustrezna navodila.
Otrokom ne dovolite uporabljati motor. Otrokom in živalim ne
dovolite v bližino delovnega območja.
Izpušni plini vašega motorja vsebujejo strupen ogljikov monoksid.
Ne upravljajte motorja brez ustreznega prezračevanja in nikoli
v zaprtih prostorih.
Motor in izpušni plini se med delovanjem močno segrejejo.
Motor naj bo med obratovanjem najmanj 1 meter od zgradb in
druge opreme. Ne približujte gorljivih materialov in na motor med
delovanjem ne odlagajte ničesar.

POLOŽAJ VARNOSTNIH NALEPK
Nalepka prikazana na strani 1 vsebuje pomembne varnostne
podatke. Skrbno jih preberite. Glejte stran 1.
Ta nalepka je trajni del vašega motorja. Če se nalepka odlepi ali
postane nečitljiva, stopite v stik z vašim serviserjem, da vam pošlje
nadomestno nalepko.

PREGLEDI PRED DELOVANJEM
ALI JE VAŠ MOTOR PRIPRALJEN ZA UPORABO?
Zaradi vaše varnosti in da povečate servisno dobo vaše opreme,
je pomembno, da si pred zagonom motorja vzamete nekaj časa
in preverite njegovo stanje. Če odkrijete težavo, jo odpravite ali za
popravilo prosite serviserja. Šele nato lahko znova zaženete motor.

OPOZORILO
Nepravilno vzdrževanje motorja oz. če ne odpravite težave pred
nadaljnjim upravljanjem, lahko to povzroči okvaro, zaradi katere
lahko pride do resnih poškodb.
Pred vsakim delom opravite pregled pred obratovanjem in odpravite
morebitne težave.
Pred začetkom pregledov pred obratovanjem se prepričajte, da je
motor nameščen vodoravno in da so ročica za zavoro vztrajnika,
ročica dušilnega ventila ali stikalo za ustavitev motorja v položaju
STOP ali OFF (IZKLOP).
Pred zagonom motorja vedno preverite naslednje točke:
1. Nivo goriva (glejte stran 8).
2. Nivo olja (glejte stran 9).
3. Zračni filter (glejte stran 9).
4. Splošni pregled: Preverite, če je prišlo do uhajanja tekočin ali so
poškodovani deli.
5. Preverite opremo, ki jo poganja motor.
Preglejte navodila, priložena opremi, ki jo poganja motor, če so
navedeni morebitni previdnostni ukrepi ali postopki, ki bi jih bilo
treba upoštevati pred zagonom motorja.

SLOVENŠČINA
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DELOVANJE

Tip 1: Z
 avora vztrajnika, odmaknjen dušilni ventil

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA VARNO OBRATOVANJE
Pred prvim zagonom motorja preberite odsek VARNOSTNA
SPOROČILA in PREGLEDI PRED DELOVANJEM stran 5.
Zaradi vaše varnosti motorja ne uporabljajte v zaprtem prostoru, kot
je garaža. Izpušni plini vašega motorja vsebujejo strupen ogljikov
monoksid, ki se lahko hitro nakopiči v zaprtem prostoru in povzroči
bolezen ali smrt.

OPOZORILO
Izpušni plini vsebujejo strupen ogljikov monoksid, ki se lahko
v zaprtih prostorih nakopiči do nevarnih nivojev. Vdihovanje
ogljikovega monoksida lahko povzroči nezavest ali smrt.
Motorja nikoli ne zaganjajte v zaprtih ali delno zaprtih prostorih,
v katerih so lahko ljudje.
Preglejte navodila, priložena opremi, ki jo poganja motor, če so
navedeni morebitni varnostni ukrepi, ki bi jih bilo treba upoštevati pri
zagonu, zaustavitvi ali delovanju motorja.
Motorja ne uporabljajte na klancih, večjih od 20°.

POGOSTOST UPORABE
Če boste vašo opremo uporabljali neredno ali s prekinitvami (več
kot 4 tedni med uporabo), glejte odsek za gorivo SKLADIŠČENJE
poglavje (stran 10) za dodatne informacije glede postaranja goriva.

ZAGON/ZAUSTAVITEV MOTORJA (VSI TIPI)
Glejte slike na straneh 2 in 3 da bi prepoznali kontrolno vrsto,
uporabljeno na vaši opremi. Tipsko določene informacije za zagon in
zaustavitev lahko najdete po splošnih informacijah, prikazanih spodaj.
•

Ventil za gorivo je na ON (VKLOP): Ventil za gorivo [1] preklopite
na položaj ON (VKLOP), preden zaženete motor.

•

Ročna dušilna loputa (če je del opreme): Ko zaganjete hladni
motor, prestavite ročico/vzvod dušilne lopute [2] v položaj
DUŠILNA LOPUTA.
Ročico/vzvod dušilne lopute prestavite v položaj OFF (IZLOP),
takoj ko se motor povsem segreje in teče tekoče brez uporabe
dušilne lopute ali ko ponovno zaganjate ogret motor.

•

•

Hitrost motorja: Za najboljše delovanje motorja priporočamo, da
motorjem upravljate, ko je dušilni ventil v položaju FAST (HITRO)
(ali visoko).
Zaganjalni ročaj: Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne
občutite upora in ga nato potegnite hitro.
OBVESTILO
Ročice zaganjalnika ne sme sunkovito potegniti nazaj k motorju.
Počasi jo spustite nazaj, da preprečite poškodbe zaganjalnika.

•

Ponovni zagon: Da bi zagotovili lažji ponovni zagon ali največje
delovanje tipov sistema samodejne dušilne lopute Auto Choke
System™, omogočite, da motor teče najmanj tri minute po zagonu
hladnega motorja, preden ga izključite. Minimalni čas teka bo
daljši, če je temperatura pod 21°C.

•

Ventil za gorivo je na OFF (IZKLOP): Po ustavitvi motorja
preklopite ventil za gorivo [1] na položaj OFF (IZKLOP).
Če vaše opreme ne boste uporabljali 3 do 4 tedne, priporočamo,
da iz uplinjača motorja odstranite gorivo. To lahko storite tako,
da pustite ventil za gorivo na položaju OFF (IZKLOP), ponovno
zaženete motor in ga pustite teči tako dolgo, da zmanjka goriva.

6

ZAGON MOTORJA
1. Ročico dušilne lopute/dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
CHOKE (DUŠILNA LOPUTA).
2. Ročico za zavoro vztrajnika* [3] premaknite v položaj RUN (TEK).
3. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro.
4. Ročico dušilne lopute/dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
FAST (HITRO).
ZAUSTAVITEV MOTORJA
1. Ročico dušilne lopute/dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
SLOW (POČASI).
2. Sprostite ročico za zavoro vztrajnika* [3], da bi ustavili motor.

Tip 2: Z
 avora vztrajnika, odmaknjen dušilni ventil,
samodejna dušilna loputa
ZAGON MOTORJA
1. Odmaknjeno ročico dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
FAST (HITRO).
2. Ročico za zavoro vztrajnika* [3] premaknite v položaj RUN (TEK).
3. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro.
ZAUSTAVITEV MOTORJA
1. Odmaknjeno ročico dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
SLOW (POČASI).
2. Sprostite ročico za zavoro vztrajnika* [3], da bi ustavili motor.

Tip 3: Z
 avora vztrajnika, pritrjen dušilni ventil, samodejna
povratna dušilna loputa
ZAGON MOTORJA
1. Samodejno povratno dušilno loputo [2] premaknite v položaj
CHOKE (DUŠILNA LOPUTA). E položaj.
2. Ročico za zavoro vztrajnika* [3] premaknite v položaj RUN (TEK).
Ročica dušilne lopute se samodejno začne premikati v položaj
OFF (IZKLOP), ko je ročica za zavoro vztrajnika prestavljena
v položaj RUN (TEK).
3. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro. Dušilni ventil je prednastavljen pri tem tipu.
ZAUSTAVITEV MOTORJA
Sprostite ročico za zavoro vztrajnika* [3], da bi ustavili motor.

Tip 4: Z
 avora vztrajnika, samodejna dušilna loputa,
pritrjen dušilni ventil
ZAGON MOTORJA
1. Ročico za zavoro vztrajnika* [3] premaknite v položaj RUN (TEK).
2. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro.
ZAUSTAVITEV MOTORJA
Sprostite ročico za zavoro vztrajnika* [3], da bi ustavili motor.

Tip 5: L
 amela zavorne sklopke, odmaknjena dušilna
loputa/dušilni ventil
ZAGON MOTORJA
1. Ročico dušilne lopute/dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
CHOKE (DUŠILNA LOPUTA).
2. Prepričajte se, da je kontrolna ročica lamele* izklopljena.
3. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro.
4. Ročico dušilne lopute/dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
FAST (HITRO), ko se motor segreva in nato vklopite kontrolno
ročico lamele*.
ZAUSTAVITEV MOTORJA
1. Izklopite kontrolno ročico lamele*.
2. Ročico dušilne lopute/dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
SLOW (POČASI) in nato v položaj STOP.
* Glejte priročnik opreme za kontrolni položaj.

SLOVENŠČINA

SERVISIRANJE MOTORJA

Tip 6: L
 amela zavorne sklopke, samodejna dušilna
loputa/dušilni ventil
ZAGON MOTORJA
1. Odmaknjeno ročico dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
FAST (HITRO).
2. Prepričajte se, da je kontrolna ročica lamele* izklopljena.
3. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro.
4. Pustite, da se motor segreje do delovalne temperature in nato
vklopite kontrolno ročico lamele*.

POMEMBNOST VZDRŽEVANJA
Dobro vzdrževanje je bistveno za varno, ekonomično in brezhibno
delovanje. Prav tako pomaga zmanjšati onesnaževanje.

OPOZORILO
Nepravilno vzdrževanje oz. če ne odpravite težave pred nadaljnjim
upravljanjem, lahko to povzroči okvaro, zaradi katere lahko pride do
smrtnih ali resnih poškodb.

ZAUSTAVITEV MOTORJA
1. Izklopite kontrolno ročico lamele*.
2. Odmaknjeno ročico dušilnega ventila* [2] premaknite v položaj
SLOW (POČASI) in nato v položaj STOP.

Tip 7: R
 očna dušilna loputa, ročni dušilni ventil
ZAGON MOTORJA
1. Ročico dušilne lopute [2] premaknite v položaj CHOKE (DUŠILNA
LOPUTA). E položaj.
2. Kontrolo dušilnega ventila [3] premaknite v položaj FAST (HITRO)
C položaj.
3. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro.
4. Ročico dušilne lopute [2] premaknite v položaj OFF (IZKLOP) e
položaj, ko se motor segreje.
ZAUSTAVITEV MOTORJA
Kontrolo dušilnega ventila [3] premaknite v položaj SLOW
(POČASI) D položaj in nato na položaj STOP F položaj.

Tip 8: R
 očna dušilna loputa, zaustavitev motorja, pritrjen
dušilni ventil
ZAGON MOTORJA
1. Vzvod dušilne lopute [2] povlecite položaj CHOKE (DUŠILNA
LOPUTA).
2. Stikalo za zaustavitev motorja [3] preklopite na položaj ON
(VKLOP).
3. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro.
4. Vzvod dušilne lopute premaknite v položaj OFF (IZKLOP), ko se
motor segreje.
Hitrost motorja je prednastavljena pri tem tipu.

Vedno sledite priporočilom za pregled in vzdrževanje ter urnikom
v tem uporabniškem priročniku.
Za pomoč pri skrbi za vaš motor so na naslednjih straneh urnik
vzdrževanja, postopki rednih pregledov in preprosti vzdrževalni
postopki z osnovnim ročnim orodjem. Druga servisna dela, ki so težja
ali zahtevajo posebna orodja, je najbolje prepustiti strokovnjakom,
običajno pa jih izvajajo tehniki podjetja Honda ali drugi kvalificirani
mehaniki.
Urnik vzdrževanja se nanaša na običajne obratovalne pogoje. Če
motor upravljajte v težjih pogojih, kot so trajna visoka obremenitev
ali visoka temperatura oz. ga uporabljate v neobičajno mokrem ali
prašnem okolju, se posvetujte s serviserjem glede priporočil, ki veljajo
za posamezne potrebe in uporabo.
Ne pozabite, da pooblaščen serviser za vozila Honda najbolje pozna
vaš motor in ima vse potrebno za njegovo vzdrževanje in popravilo.
Za zagotovitev najbolje kakovosti in zanesljivosti za popravilo
in zamenjavo uporabljajte samo nove originalne dele Honda ali
enakovredne dele.

VARNOST PRI VZDRŽEVANJU
V nadaljevanju je navedenih nekaj najpomembnejših varnostnih
ukrepov. Vendar pa ne moremo zajeti vseh možnih nevarnosti, ki se
lahko pojavijo pri vzdrževanju. Le sami se lahko odločite, ali lahko
opravite določeno opravilo ali ne.

OPOZORILO
Če ne boste pravilno upoštevati navodil za vzdrževanje in
previdnostnih ukrepov, lahko pride do resnih ali smrtnih poškodb.

ZAUSTAVITEV MOTORJA
Stikalo za zaustavitev motorja [3] preklopite na položaj OFF
(IZKLOP).

Tip 9: R
 očna dušilna loputa, zaustavitev motorja,
samodejni dušilni ventil

VARNOSTNI UKREPI

ZAGON MOTORJA
1. Vzvod dušilne lopute [2] povlecite položaj CHOKE (DUŠILNA
LOPUTA).
2. Stikalo za zaustavitev motorja [3] preklopite na položaj ON
(VKLOP).
3. Zaganjalni ročaj povlecite nežno, dokler ne občutite upora; nato
ga potegnite hitro.
4. Vzvod dušilne lopute [2] premaknite v položaj OFF (IZKLOP), ko
se motor segreje.
Značilnost samodejne dušilnega ventila deluje samo, ko je motor
popolnoma segret.
ZAUSTAVITEV MOTORJA
1. Odstranite breme iz motorja, da vrne samodejni dušilni ventil
motor v prosti tek.
2. Stikalo za zaustavitev motorja [3] preklopite na položaj OFF
(IZKLOP).
* Glejte priročnik opreme za kontrolni položaj.

Vedno sledite postopkom in previdnostnim ukrepom v tem
uporabniškem priročniku.

•

Pred začetkom vzdrževanja ali popravil je treba motor izključiti.
Tako preprečite več potencialnih nevarnosti:
–– Zastrupitev z ogljikovim monoksidom v izpušnih plinih
motorja.
Prepričajte se, da je poskrbljeno za ustrezno prezračevanje,
vedno ko upravljate z motorjem.
–– Opekline na vročih delih.
Počakajte, da se motor in izpušni sistem ohladita, preden se
ju dotaknete.
–– Poškodbe zaradi premikajočih se delov.
Motorja ne zaganjajte, če niste prejeli ukaza za to.

•

Pred začetkom dela preberite navodila in zagotovite, da imate vso
potrebno orodje in veščine.

•

Za zmanjšanje možnosti požara ali eksplozije bodite pri delu
okoli bencina zelo previdni. Za čiščenje delov uporabljajte samo
negorljivo topilo in ne bencina. Cigaret, isker in ognja ne približujte
delom, povezanih z gorivom.

SLOVENŠČINA
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URNIK VZDRŽEVANJA
Izvršite vsak navedeni mesec/letp ali po določenem intervalu ur
delovanja, kar nastopi prej.(1)
Redna obdobja
servisiranja

Element

Stran

Pred vsako
uporabo

Preverite: Raven motornega olja
Preverite: Zračni filter

stran 9
stran 9

Prvi mesec ali
5 ur

Zamenjajte: Motorno olje

stran 9

Vsake
3 mesece ali
25 ur

Očistite: Zračni filter(2)

stran 9

Vsakih
6 mesecev ali
50 ur

Zamenjajte: Motorno olje(3)
Očistite: Zračni filter(2)
Preverite: Blazinico zavore vztrajnika
(če je del opreme)

Vsako leto ali
100 ur

6 mesečni elementi nad plusom:
Preverite - nastavite: Vžigalna svečka
Očistite: Lovilnik isker (če je del opreme)(6)
Preverite: Lamela zavorne sklopke
(če je del opreme)
Preverite - nastavite: Hitrost prostega teka
Očistite: Rezervoar za gorivo in filter
Preverite - nastavite: Zračnost ventilov

Vsaki 2 leti ali
200 ur

Letni elementi nad plusom:
Zamenjajte: Zračni filter
Zamenjajte: Vžigalna svečka

Vsaki 2 leti

Preverite: Cevi za gorivo
(zamenjajte po potrebi)

Okvare motorja ali težave pri delovanju, nastale kot posledica uporabe
goriva z odstotki etanola ali metanola, večjimi od prikazanih zgoraj,
niso zajete v garancijo.
Če boste vašo opremo uporabljali neredno ali s prekinitvami (več kot
4 tedni med uporabo), glejte odsek za Gorivo v poglavju SKLADIŠČENJE
(stran 10) za dodatne informacije glede postaranja goriva.
Nikoli ne uporabljajte starega ali onesnaženega bencina ali mešanice
olja/bencina. Pazite, da v rezervoar za gorivo ne pride umazanija ali
voda.

OPOZORILO
Bencin je izredno gorljiv in eksploziven, pri dolivanju goriva pa se
lahko opečete ali resno poškodujete.

stran 9
stran 9
stran 9

•

Zaustavite motor in ne približujte toplote, iskre in ognja.

•

Gorivo dolivajte samo na prostem.

•

Razlito gorivo takoj obrišite.

stran 9
stran 10
(5)

Dolivanje goriva

(4)
(4)
(4)

1. Odstranite pokrov rezervoarja za gorivo.

stran 9
stran 9

3. Namestite pokrov rezervoarja za gorivo in ga varno zategnite.

Glejte F1 na strani 4.
2. Gorivo dolijte tako, da bo nivo segal do rdeče meje za nivo goriva
[1] v nastavek posode za gorivo. Ne prenapolnite posode za olje.
Razlito gorivo pred zagonom motorja obrišite.
Umaknite se najmanj 3 metre od vira in mesta dotakanja goriva,
preden zaženete motor.

(4)

(1) P
 ri komercialni uporabi beležite ure delovanja, da določite ustrezne
intervale vzdrževanja.
(2) P
 ri uporabi na umazanih območjih servisirajte pogosteje.
(3) M
 otorno olje zamenjajte vsakih 25 ur pri delovanju z večjo obremenitvijo ali
pri visokih temperaturah okolja.
(4) Te elemente mora servisirati pooblaščeni Hondin serviser, razen če
imate na voljo ustrezna orodja in ustrezno mehansko znanje. Za servisne
postopke glejte Hondin delavniški priročnik.

OBVESTILO
Gorivo lahko poškoduje lak in nekatere vrste plastike. Pazite, da ga
pri polnjenju posode za gorivo ne razlijete. Škoda, nastala zaradi
razlitega goriva, ni zajeta v omejeno garancijo distributerja.

Posoda za shranjevanje goriva

Če ne boste upoštevali tega urnika vzdrževanja, lahko pride do okvar,
ki niso zajete v garancijo.

Gorivo shranjujte v čisti, plastični, zatesnjeni posodi, predvideni
za shranjevanje goriva. Zaprite ventil (če je del opreme), ko ga ne
uporabljate in posode ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi. Če
goriva iz posode ne boste uporabljali več kot 3 mesece, predlagamo,
da gorivu dodate stabilizator goriva, ko polnite posodo. Če je v posodi
za shranjevanje ob koncu sezone ostalo nekaj goriva, ameriška
agencija za zaščito okolja (EPA) predlaga, da gorivo napolnite
v rezervoar za gorivo vašega vozila.

DOLIVANJE GORIVA

MOTORNO OLJE

Motor je konstruiran za delovanje z neosvinčenim gorivom
z raziskovanim oktanskim številom 91 ali več.

Olje je velik dejavnik, ki vpliva na delovanje in življenjsko dobo
motorja. Uporabljajte 4-taktno avtomobilsko detergentno olje. Olje
vedno menjujte skladno z urnikom vzdrževanja.

(5) G
 lejte priročnik opreme ali Hondin delavniški priročnik za motorje.
(6) V
 Evropi in drugih državah, kjer je v veljavi Direktiva o strojih 2006/42/ES,
mora čiščenje izvesti vaš serviser.

Priporočamo dolivanje goriva po vsaki uporabi, da bi zmanjšali
prisotnost zraka v rezervoarju za gorivo.
Gorivo dolivajte v dobro prezračenem prostoru ob ugasnjenem
motorju. Če je bil motor vključen, počakajte, da se najprej ohladi.
Goriva nikoli ne dolivajte v zgradbi, kjer lahko bencinski hlapi pridejo
v stik s plameni ali iskrami.
Uporabljate lahko običajni neosvinčen bencin z največ 10 % etanola
(E10) ali 5 % metanola na prostornino. Poleg tega mora metanol
vsebovati raztopila in zaviralce rje. Uporaba goriv z vsebnostjo
etanola ali metanola, večjo od prikazane zgoraj, lahko povzroči težave
pri zagonu in/ali delovanju. Prav tako lahko poškoduje kovinske,
gumijaste in plastične dele sistema za gorivo. Poleg tega je etanol
higroskopičen, kar pomeni, da privlači in zadržuje vodo v sistemu za
gorivo.
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Priporočeno olje
Glejte F2 na strani 4.
Uporabljajte 4-taktno motorno olje, ki je v skladu ali presega zahteve
API-servisne kategorije SJ ali novejše. Vedno preverite API-servisno
oznako na posodi za olje, da preverite, ali sta vsebovani črki SJ ali
novejša oznaka.
Olje z oznako SAE 10W-30 je priporočljivo za splošno uporabo. Druge
viskoznosti, prikazane v tabeli, se lahko uporabljajo, ko je povprečna
temperatura v vašem okolju znotraj prikazanega razpona.

SLOVENŠČINA

Pregled nivoja olja

Čiščenje

Glejte F2, F3 na strani 4.

Glejte F4 na strani 4.

1. Preverite olje ob ugasnjenem motorju in v vodoravnem položaju.

1. S filtrom nekajkrat potolčite po trdi površini, da odstranite
umazanijo, ali s stisnjenim zrakom, ki ne presega 207 kPa,
popihajte skozi filter od čiste strani, ki je obrnjena k motorju.
Umazanije nikoli ne poskušajte odstraniti s krtačo. S krtačenjem
umazanija preide v vlakna.

2. Odstranite pokrovček odprtine za dolivanje olja/merilno palico [1]
in jo obrišite.
3. Vstavite pokrov odprtine za dolivanje olja/merilno palico v nastavek
za dolivanje olja, kot je prikazano, vendar ga/je ne privijte, in ga/jo
izvlecite, da preverite nivo olja.
4. Če je nivo olja blizu ali pod najmanjšo označeno mejo [2] na merilni
palici, odstranite pokrov oljnega filtra in nalijte priporočeno olje do
oznake za zgornjo mejo [3]. Ne prenapolnite posode za olje.
5. Namestite pokrovček odprtine za dolivanje olja/merilno palico.

Menjava olja

2. Z vlažno krpo obrišite umazanijo iz ohišja zračnega filtra [4] in
pokrova. Pazite, da umazanija ne pride v zračni vod [5], napeljan
do uplinjača.

VŽIGALNA SVEČKA
Glejte F5 na strani 4.

Priporočena vžigalna svečka:

Glejte F3 na strani 4.
Odtočite motorno olje, ko je motor topel. Toplo olje izteče hitreje in
v celoti.
1. Ventil za gorivo prestavite v pložej OFF (IZKLOP), da zmanjšate
možnost iztekanja goriva.
2. Ob motor namestite ustrezno posodo, v katero bo izteklo staro
olje.
3. Odstranite pokrovček odprtine za dolivanje olja/merilno palico [1]
in odtočite olje v posodo z nagibanjem motorja proti nastavku za
oljni filter [4].

NGK - BPR6ES Uporabe stisnjenih podložk
NGK - BPR5ES Vse druge uporabe
Priporočena vžigalna svečka ima pravilen toplotni razpon za normalne
obratovalne temperature motorja.
OBVESTILO
Nepravilne vžigalne svečke lahko povzročijo okvaro motorja.
Za dobro delovanje mora imeti vžigalna svečka ustrezen razmik med
elektrodami in ne sme imeti oblog.

Staro motorno olje odlagajte na okolju prijazen način. Priporočamo,
da ga v zatesnjeni posodi nesete na krajevni center za recikliranje
ali bencinsko črpalko za predelavo. Ne odvrzite ga med odpadke,
zlivajte po tleh ali v odtok.

1. Odklopite pokrovček iz vžigalne svečke in iz njene okolice
odstranite umazanijo.

4. Ko je motor v ravnem položaju, nalijte priporočeno olje do oznake
za zgornjo mejo [3] na merilni palici.

3. Preglejte vžigalno svečko. Če je poškodovana ali močno umazana
ali če je podložka [2] v slabem stanju oz. so elektrode obrabljene,
jo zamenjajte.

OBVESTILO
Delovanje motorja z nizkim nivojem olja lahko povzroči okvaro
motorja.
5. Varno namestite pokrovček odprtine za dolivanje olja/merilno
palico.

ZRAČNI FILTER
Ustrezno vzdrževan zračni filter bo pomagal preprečiti vstop
umazanije v vaš motor. Umazanija, ki vstopi v uplinjač, lahko pride
skozi majhne prehode v uplinjač in povzroči prehitro obrabo motorja.
Ti majhni prehodi se lahko zamašijo, kar povzroči težave ob zagonu
ali med delovanjem. Pri delovanju motorja v zelo zaprašenih območjih
boste morali filter čistiti pogosteje.
Priporočamo uporabo Hondinega originalnega zračnega filtra, da bi
zagotovili tesnenje in pravilno delovanje. Uporaba neoriginalnega
zračnega filtra lahko ima za posledico, da umazanija obide filter, kar
lahko povzroči škodo na motorju ali v sistemu za gorivo.

2. Uporabite ustrezno velik ključ za vžigalno svečko [1], da jo
odstranite.

4. Z ustreznim lističem izmerite razmak med elektrodama. Pravilni
razmak je 0,70 ~ 0,80 mm. Če je potrebna nastavitev, poravnajte
razmak s previdnim upogibanjem stranske elektrode.
5. Previdno z roko montirajte vžigalno svečko, da preprečite
navzkrižno navijanje.
6. Proti koncu vžigalno svečko privijte z ustrezno velikim ključem za
vžigalno svečko, da stisnete podložko.
Pri vstavljanju nove vžigalne svečke le-to po namestitvi zategnite
za 1/2-obrata, da stisnete podložko.
Pri ponovnem nameščanju prvotne vžigalne svečke le-to po
namestitvi zategnite za 1/8 ~ 1/4-obrata, da stisnete podložko.
OBVESTILO
Pravilno privijte vžigalno svečko. Zrahljana vžigalna svečka
se lahko zelo segreje in poškoduje motor. Če vžigalno svečko
premočno zategnete, se lahko poškodujejo navoji v cilindrični glavi.
7. Pritrdite pokrovček vžigalne svečke na vžigalno svečko.

OBVESTILO

PREGLED ZAVORE VZTRAJNIKA (če je del opreme)

Uporaba motorja brez zračnega filtra ali s poškodovanim zračnim
filtrom bo omogočila vdor umazanije v motor, kar povzroči hitro obrabo
motorja. Ti tipi poškodb niso zajeti v omejeno garancijo distributerja.

Glejte F6, F7 na strani 4.

Pregled

2. Odstranite rezervoar za gorivo [3] iz motorja, brez da bi odklopili cev
za gorivo [4]. Če je v rezorvarju gorivo, ga med odstranjevanjem
držite vodoravno in ga v vodoravnem položaju odložite ob motorju.

Glejte F4 na strani 4.
1. Pritisnite zapahnjeno ušesce [1] na vrhu pokrova zračnega filtra [2]
in odstranite pokrov. Preverite filter [3], da se prepričate o njegovi
čistoči in dobrem stanju.
2. Ponovno namestite filter in pokrov zračnega filtra.

1. Odstranite trirobno matico [1] iz povratnega zaganjalnika [2] in
odstranite povratni zaganjalnik iz motorja.

3. Preverite debelino zavorne čeljusti [5]. Če je manjša od 3 mm,
motor odpeljite k pooblaščenemu Hondinemu serviserju.

4. Namestite rezervoar za gorivo in povratni zaganjalnik ter varno
zategnite tri matice.
SLOVENŠČINA
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LOVILNIK ISKER (če je del opreme)
Glejte F8 na strani 4.
V Evropi in drugih državah, kjer je v veljavi Direktiva o strojih 2006/42/
ES, mora čiščenje izvesti vaš serviser.
Lovilnik isker je treba servisirati vsakih 100 ur, da ohrani svojo funkcijo.
Če je motor deloval, je dušilnik hrupa na izpuhu zelo vroč. Počakajte,
da se ohladi, preden začnete s servisiranjem lovilnika isker.

Odstranjevanje

Če imate na zalogi rezervoar bencina za dolivanje, mora biti v njem le
svež bencin. Če goriva iz posode za shranjevanje ne boste uporabljali
več kot 3 mesece, predlagamo, da gorivu dodate stabilizator goriva,
ko polnite posodo.
Poškodbe sistema za gorivo ali težave pri delovanju motorja zaradi
neupoštevanja priprav za skladiščenje niso zajete v garancijo motorja.
Kratkoročno skladiščenje (30 - 90 dni)
Če vaše opreme ne boste uporabljali 30 do 90 dni, za preprečitev
težav, povezanih z gorivom, priporočamo naslednje:
1. Stabilizator za gorivo dolijte po navodilih proizvajalca.

1. Odstranite tri 6-milimetrske vijake z matico [1] z zaščite dušilnika [2]
in slednjo odstranite.
2. Odstranite posebni vijak [3] z lovilnika isker [4] in slednjega
demontirajte z dušilnika [5].

Čiščenje in pregled
1. S krtačo odstranite nakopičene saje z mrežice lovilnika isker.
Pazite, da se ne dotaknete mrežice. Zamenjajte lovilnik isker, če
je razpokan ali ima luknje.
2. Namestite lovilnik isker v obratnem vrstem redu kot pri
odstranjevanju.

SKLADIŠČENJE MOTORJA
Pravilna priprava na skladiščenje je bistvenega pomena pri ohranjanju
vašega motorja brezhibnega in dobrega videza. Naslednji koraki vam
bodo pomagali preprečiti, da bi rja in korozija poslabšali delovanje
in videz motorja ter vam pomagali lažje zagnati motor pri naslednji
uporabi.

Pri dodajanju stabilizatorja za bencin rezervoar za gorivo
napolnite s svežim bencinom. Če ga napolnite le delno, bo zrak
v rezervoarju pospešil postaranje goriva med skladiščenjem.
Opomba:
–– Vsi stabilizatorji imajo rok trajanja in njihovo delovanje se
s časom postara.
–– Stabilizatorji goriva ne bodo obnovili starega goriva.
2. Ko dodate stabilizator za gorivo, zaženite motor na prostem
in ga pustite delovati 10 minut, da obdelan bencin nadomesti
neobdelanega v uplinjaču.
3. Ventil za gorivo preklopite na položaj OFF (IZKLOP).
4. Motor naj še naprej teče, dokler se ne ustavi zaradi pomanjkanja
goriva v posodi za gorivo uplinjača. Čas teka naj bo manjši od
3 minut.
Dolgoročno ali sezonsko skladiščenje (več kot 90 dni)
Zaženite motor in pustite, da teče tako dolgo, da se izprazni vso gorivo
iz celotnega sistema za gorivo (vključno z rezervoarjem za gorivo).
Ne pustite, da bi bencin v motorju ostal dlje od 90 dni nedelovanja.

Čiščenje

Motorno olje

Če je motor deloval, počakajte najmanj pol ure, da se ohladi, preden
ga očistite. Očistite vse zunanje površine, popravite poškodovan lak
in s tanko plastjo olja premažite druga mesta, ki bi lahko zarjavela.

1. Zamenjajte motorno olje (glejte stran 9).

OBVESTILO

4. Nekajkrat povlecite povratni zaganjalnik, da se olje porazdeli.

Pri uporabi vrtne cevi ali tlačnega čistilnika lahko voda vdre v odprtino
zračnega filtra ali dušilnika. Voda v zračnem filtru bo prepojila zračni
filter in skozenj oz. skozi dušilnik prišla v cilinder ter ga poškodovala.

5. Ponovno vstavite vžigalno svečko.

Gorivo
OBVESTILO
Glede na območje uporabe vaše opreme se lahko gorivo hitro postara
in oksidira. Postaranje in oksidacija goriva se lahko pojavita v samo
30 dnevih in povzročita poškodbe uplinjača in/ali sistema za gorivo.
S serviserjem se posvetujte glede lokalnih priporočil za skladiščenje.
Doba, kako dolgo je lahko bencin v vašem rezervoarju za gorivo
in uplinjaču, ne da bi povzročil težave pri delovanju, je odvisna od
dejavnikov, kot so mešanica bencina, temperatura skladiščenja in
od tega, če je rezervoar napolnjen delno ali do vrha. Zrak v delno
napolnjenem rezervoarju za gorivo pospešuje postaranje goriva. Zelo
tople temperature skladiščenja pospešijo postaranje goriva. Težave
z gorivom se lahko pojavijo v roku enega meseca nedelovanja ali
celo prej, če bencin ni bil svež, ko ste ga nalili v rezervoar za gorivo.
Bencin bo v času skladiščenja oksidiral in se postaral. Postaran
bencin bo povzročil težave pri zagonu in puščal smolnate obloge, ki
lahko zamašijo majhne prehode v sistemu za gorivo. Če se bencin
v vašem motorju med skladiščenjem postara, boste morali servisirati
ali zamenjati uplinjač in druge komponente sistema za gorivo.
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2. Odstranite vžigalno svečko (glejte stran 9).
3. Nalijte 5 ~ 10 cc čistega motornega olja v cilinder.

Previdnostni ukrepi za skladiščenje
Če boste motor skladiščili z bencinom v rezervoarju za gorivo,
morate zmanjšati nevarnosti vžiga bencinskih hlapov. Izberite dobro
prezračevan skladiščni prostor, proč od morebitnih naprav, ki delujejo
s plameni, kot so peč, grelnik vode ali sušilnik za oblačila. Prav tako
se izogibajte mestom, kjer se uporabljajo električni motor, ki proizvaja
iskre, ali električno orodje.
Če je možno, se izogibajte skladiščnim prostorom z visoko vlažnostjo,
ker ta pospešuje rjavenje in korozijo.
Če je v rezervoarju še gorivo, pustite ventil za gorivo na položaju OFF
(IZKLOP).
Motor mora biti med skladiščenjem v vodoravnem položaju. Če ga
nagnete, lahko pride do iztekanja goriva ali olja.
Ko sta motor in izpušni sistem hladna, pokrijte motor, da ga zaščitite
pred prahom. Vroč motor in izpušni sistem se lahko zanetite ali stopita
nekatere materiale. Kot zaščitno pokrivalo ne uporabljajte plastičnih
pokrival. Pokrivala brez luknjic bo zadrževalo vlago okoli motorja, kar
pospešuje rjavenje in korozijo.

Uporaba po skladiščenju
Preglejte motor, kot je opisano v poglavju PREGLEDI PRED
DELOVANJEM odseka tega priročnika (glejte stran 5).
Če ste med pripravami na skladiščenje iztočili gorivo, napolnite
rezervoar s svežim gorivom. Če imate na zalogi rezervoar bencina za
dolivanje, mora biti v njem le svež bencin. Bencin s časom oksidira in
se postara, kar povzroča težave pri zagonu.

SLOVENŠČINA

Če ste med pripravami za skladiščenje valj premazali z oljem, bo ob
zagonu motorja na kratko viden dim. To je povsem normalno.

TRANSPORT
Med transportom mora biti motor vodoravno, da preprečite možnost
iztekanja goriva. Ventil za gorivo preklopite na položaj OFF (IZKLOP).
Preglejte navodila, priložena opremi, ki jo poganja motor, če so
navedeni morebitni postopki, ki bi jih bilo treba upoštevati med
transportom.

REŠEVANJE NEPRIČAKOVANIH TEŽAV
Motor se ne zažene

MOŽNI VZROK
Ventil za gorivo je na OFF
(IZKLOP).
Dušilna loputa je na OFF
(IZKLOP).

Stikalo za vžig ali zaustavitev
motorja je na OFF (IZKLOP).

Zmanjkalo je goriva.
Slabo gorivo; motor je bil
skladiščen brez obdelave goriva
ali napolnjen s slabim bencinom.
Vžigalna svečka je pokvarjena,
umazana ali nima pravilnega
razmika med elektrodami.
Vžigalna svečka je premočena
z gorivo (zalit motor).

Zamašen filter za gorivo,
okvara uplinjača, okvara vžiga,
zagozdeni ventili itd.

POPRAVEK
Ročico ventila za gorivo premaknite
v položaj ON (VKLOP).
Če motor ni segret, prestavite ročico
dušilne lopute/dušilnega ventila, vzvod
dušilne lopute ali ročico dušilne lopute
v položaj CHOKE (DUŠILNA LOPUTA).
Ročico za zavoro vztrajnika premaknite
v položaj RUN (TEK).
Ročico dušilnega ventila premaknite
v položaj FAST (HITRO). Stikalo za
zaustavitev motorja prestavite na ON
(VKLOP).
Dolivanje goriva.
Dolivajte samo sveže gorivo.

Nastavite ali zamenjajte vžigalno svečko
(stran 9).
Osušite in znova vstavite vžigalno
svečko. Zaženite motor, ko je ročica
dušilne lopute/dušilnega ventila
v položaju FAST (HITRO).
Dušilna loputa je na položaju OFF
(IZKLOP).
Motor odpeljite k pooblaščenemu
serviserju za vozila Honda ali
v delavniškem priročniku preberite
glede pravilne menjave ali popravila
pokvarjenih komponent.

Izguba moči motorja
MOŽNI VZROK
Zamašen zračni filter.
Slabo gorivo; motor je bil
skladiščen brez obdelave goriva
ali napolnjen s slabim bencinom.
Zamašen filter za gorivo,
okvara uplinjača, okvara vžiga,
zagozdeni ventili itd.

POPRAVEK
Očistite ali zamenjajte zračni filter
(stran 9).
Dolivajte samo sveže gorivo.

Spremembe uplinjača za uporabo na visokih nadmorskih
višinah
Na visoki nadmorski višini je standardna mešanica zraka/goriva
uplinjača prekomerno obogatena. Delovanje se poslabša, poraba
goriva pa naraste. Močno obogatena mešanica prav tako zamaši
vžigalno svečko in povzroči težave pri zagonu. Dolgotrajno
obratovanje na visoki nadmorski višini, ki se razlikuje od tiste, za
katero je motor konstruiran, lahko poveča emisije.
Zmogljivost na visoki nadmorski višini lahko izboljšate z določenimi
spremembami na uplinjaču. Če motor vedno upravljate na nadmorskih
višinah nad 1.500 metrov, vam mora serviser izvesti spremembe
na uplinjaču. Če motor uporabljate na visokih nadmorskih višinah
s prilagojenim uplinjačem za visoke nadmorske višine, bo motor ves
čas svoje življenjske dobe v skladu z emisijskim standardom.
Kljub spremembam na uplinjaču se moč motorja na vsakih dodatnih
300 metrov nadmorske višine zmanjša za približno 3,5 odstotka. Vpliv
nadmorske višine na moč motorja je večji, če uplinjača ne spreminjate.
OBVESTILO
Če ste uplinjač spremenili za uporabo na visoki nadmorski višini, bo
mešanica zraka in goriva presiromašna za uporabo pri nizki nadmorski
višini. Obratovanje pri nadmorskih višinah pod 1.500 metrov
s spremenjenim uplinjačem lahko povzroči pregrevanje motorja
in vodi do hujših okvar motorja. Za uporabo pri nizkih nadmorskih
višinah prosite serviserja, da vam uplinjač povrne v prvotno stanje
ob dobavi.

Specifikacije
GCV140
TIP
Dolžina x širina x višina
Suha teža
Vrsta motorja
Gibna prostornina
[izvrtina x hod]
Prostornina olja
Prostornina rezervoarja za
gorivo
Poraba goriva
Hladilni sistem
Vžigalni sistem
Obračanje utorne pogonske
gredi

POVRATNI ZAGON
367 x 331 x 360 mm
9,8 kg
4-taktni z nadglavnim ventilom, 1 valj
160 cm3 [64 x 50 mm]
0,50 L
0,91 L
1,1 L/h pri 3.000 vrt/min
Zračno hlajenje
Tranzistorsko magnetni
V obratni smeri od urinega kazalca

GCV160
TIP

Motor odpeljite k pooblaščenemu
serviserju za vozila Honda ali
v delavniškem priročniku preberite
glede pravilne menjave ali popravila
pokvarjenih komponent.

TEHNIČNI PODATKI
Serijska številka in lokacija tipa
Glejte sliko na strani 1.
Vpišite serijsko številko motorja in tip v prostor spodaj. Te podatke
boste potrebovali pri naročanju delov in poizvedbah glede tehničnih
podatkov ali garancije.
MODEL

SERIJSKA ŠTEVILKA

TIP

GCV140,160,190

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

Dolžina x širina x višina
Suha teža
Vrsta motorja
Gibna prostornina
[izvrtina x hod]
Prostornina olja
Prostornina rezervoarja za
gorivo
Poraba goriva
Hladilni sistem
Vžigalni sistem
Obračanje utorne pogonske
gredi
Sistem polnjenja:
BBC tipi
Tipi zavore vztrajnika

POVRATNI ZAGON

ELEKTRIČNI
ZAGON
367 x 331 x 360 mm 367 x 354 x 360 mm
9,8 kg
11,6 kg
4-taktni z nadglavnim ventilom, 1 valj
160 cm3 [64 x 50 mm]
0,50 L
0,91 L
1,1 L/h pri 3.000 vrt/min
Zračno hlajenje
Tranzistorsko magnetni
V obratni smeri od urinega kazalca
12 VDC, 0,15 A min. pri 2.900 vrt/min
12 VDC, 0,20 A min. pri 2.900 vrt/min

Datum nakupa
SLOVENŠČINA
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GCV190
TIP

POVRATNI ZAGON

ELEKTRIČNI
ZAGON
367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm

Dolžina x širina x višina
Suha teža

12,3 kg

Vrsta motorja

ELEKTRIČNI ZAGANJALNIK
(z lamelo zavorne sklopke)

Dobavljeno s strani proizvajalca opreme.

ČRNO
[3]

13,3 kg

BELO

4-taktni z nadglavnim ventilom, 1 valj

Gibna prostornina [izvrtina x
hod]
Prostornina olja

[6]

187 cm3 [69 x 50 mm]

M

0,50 L

Prostornina rezervoarja za
gorivo
Poraba goriva

0,91 L

[1]

[7]

[2]

Zračno hlajenje

Vžigalni sistem

Tranzistorsko magnetni
V obratni smeri od urinega kazalca

[1] VŽIGALNA SVEČKA

[5] STIKALO ZAGANJALNIKA

[2] VŽIGALNI SISTEM

[6] BATERIJA (+)
[7] SISTEM POLNJENJA (če je del
opreme)

Obračanje utorne pogonske
gredi
Sistem polnjenja:
BC tipi

12 VDC, 0,15 A min. pri 2.900 vrt/min

Tipi zavore vztrajnika

[3] STIKALO ZA USTAVITEV
MOTORJA

12 VDC, 0,20 A min. pri 2.900 vrt/min

[4] MOTOR ZAGANJALNIKA

Pregled podatkov
Tip

Motorno olje

Tip

Uplinjač

Hitrost
prostega
teka
Tip

Vžigalna
svečka
Vzdrževanje

Pred vsako
uporabo
Prvih 5 ur
Pozneje

[5]

1,3 L/h pri 3.000 vrt/min

Hladilni sistem

Gorivo

[4]

Neosvinčeno gorivo z raziskovanim
oktanskim številom 91 ali več (stran 8).
SAE 10W-30, API SJ ali novejše, za splošno
uporabo. Glejte stran 8.
* Količina ponovnega polnjenja: 0,35 ~ 0,41 L
1.400 ± 150 vrt/min
2.500 ± 150 vrt/min tip samodejnega
dušilnega ventila
BPR6ES (NGK) tipi stisnjenih podložk
BPR5ES (NGK) vse druge uporabe
Preverite nivo motornega olja.
Glejte stran 9.
Preverite zračni filter. Glejte stran 9.
Zamenjajte motorno olje. Glejte stran 9.
Glejte urnik vzdrževanja stran 8.

* Dejanska količina se bo razlikovala glede na preostanek olja v motorju. Za potrditev
dejanskega nivoja vedno uporabite merilno palico (glejte stran 9)

Vezalni načrti

POVRATNI ZAGANJALNIK (vsi tipi)
ČRNO

MOTOR

STIKALNI
KONTAKT

TEK

ODPRTO

Nastavitev
ELEMENT

SPECIFIKACIJA

VZDRŽEVANJE

Razmik vžigalne
svečke

0,7 ~ 0,8 mm

Glejte stran 9.

Zračnost ventila
(hladen)

IN: 0,15 ± 0,04 mm
ZUN: 0,20 ± 0,04 mm

Posvetujte se
s Hondinim
pooblaščenim
prodajalcem.

Druge specifikacije

Nadaljnje nastavitve niso potrebne.

INFORMACIJE ZA KUPCA
Hondin priročnik
Ta priročnik vam bo dal dodatne informacije glede vzdrževanja in
popravila vašega motorja. Naročite ga lahko pri pooblaščenem
serviserju Hondinih motorjev.
Delavniški Ta priročnik pokriva celotno vzdrževanje in postopke
priročnik
obnovitve. Uporabljali naj bi ga usposobljeni mehaniki.
Katalog
delov

ZAUSTAVITEV ZAPRTO

Ta priročnik vsebuje celotne, ilustrirane sezname delov.
Na voljo preko vašega prodajalca vozil Honda.

Informacije o lokaciji distributerja/prodajalca
[1]
[1]

[2]
[2]

Obiščite našo spletno stran: www.honda-engines-eu.com

[3]
[3]

Servisne informacije za kupca

ELEKTRIČNI ZAGANJALNIK
(z zavoro vztrajnika)
E
E

ČRNO

Dobavljeno s strani
proizvajalca
OFF BAT
opreme. OFF BAT
ST

IZKLOP VKLOP

[3]
[3]

ST

[4]
[4]

M
M

BELO
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[2]
[2]

[7]
[7]

ZAUSTAVITEV
VKLOP

Hondina pisarna
Ko nam pišete ali nas pokličete, pripravite naslednje informacije:

[5]
[5]

•

[6]
[6]
IZKLOP E

[1]
[1]

Serviserji zastopnikov so usposobljeni strokovnjaki. Odgovoriti bi
morali znati na vsako vaše morebitno vprašanje. Če naletite na težavo,
ki je vaš prodajalec ne reši zadovoljivo, se pogovorite z vodstvom
zastopništva. Vodja servisnega oddelka, direktor ali lastnik vam lahko
pomagajo. Na ta način je mogoče odpraviti skoraj vse težave.

VKLOP

•
•
•
•
•
•

Ime proizvajalca oprema in številka modela opreme, v katero je
motor montiran
Model motorja, serijska številka in tip (glejte stran 11)
Ime prodajalca, ki vam je prodal motor
Ime, naslov in kontaktna oseba prodajalca, ki servisira vaš motor
Datum nakupa
Vaše ime, naslov in telefonsko številko
Podroben opis težave

SLOVENŠČINA
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혼다 범용엔진에 대한
보증수리 안내

Honda ᳢↪ࠛࡦࠫࡦ
⸽ߩߏ᩺ౝ

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

ߎߩOEM ຠ㧔⋧ᚻవࡉࡦ࠼ຠ㧕ߦタߐ
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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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