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Tanklock
Starthandtag
Bränsletank
Kontrollområde*
Luftfilter
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Tändstift
Ljuddämpare
Startmotor (om sådan finns)
Oljepåfyllningslock/oljesticka
Motorns serienummer

* Motorns kontrollområden är olika beroende på motortyp. Vi hänvisar till de detaljerade illustrationerna på sidorna 2 och 3 för
att fastställa reglagetyp för din motor när du läser avsnittet Drift och andra avsnitt i den här bruksanvisningen.
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Läs bruksanvisningen före användning.

Motorn avger giftig koloxid. Kör den inte i slutna utrymmen.

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. Stäng av motorn och låt den svalna före bränslepåfyllning.

Man kan bränna sig på en varm ljuddämpare. Håll dig borta från den om motorn varit på.
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[1] Bränslekran
[2] Choke/Gasreglage
[3] Svänghjulsbroms
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Typ 3

[1] Bränslekran
[2] Automatisk choke
[3] Svänghjulsbroms, gasreglage med
låsning
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Typ 4

[1] Bränslekran
[3] Svänghjulsbroms
Automatisk choke, gasreglage med
låsning
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[1] Bränslekran
[2] Choke/Gasreglage,
Knivstopp
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Bränslekran
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Typ 7

[1] Bränslekran
[2] Manuell choke
[3] Manuellt gasreglage

SV
Typ 8,9

[1]
[1] Bränslekran
[2] Manuell choke
[3] Stoppkontakt
låsbar (automatiskt) gasreglage
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INLEDNING

MEDDELANDEN OM FÖREBYGGANDE AV SKADOR

Tack för att du köpt en motor från Honda. Vi vill hjälpa till så att du ska
få bästa möjliga nytta av din nya motor och att du ska kunna hantera
den på ett säkert sätt. Denna bruksanvisning innehåller information
om hur man gör det. Läs den noggrant innan du använder motorn.
Om ett problem skulle uppstå, eller om du har frågor om motorn, ska
du kontakta en auktoriserad Honda-serviceverkstad.

Det finns också andra viktiga meddelanden som föregås av ordet
OBS.

All information i denna publikation bygger på senast tillgänglig
information vid tryckningen. American Honda Motor Co., Inc.
förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående
meddelande och utan någon form av krav. Ingen del av denna
publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Detta betyder:
OBS!

Syftet med dessa meddelanden är att skydda din motor, annan
egendom eller omgivningen från skada.

SÄKERHETSINFORMATION

Bruksanvisningen ska anses vara en permanent del av motorpaketet
och ska därför följa med motorn om motorn säljs vidare.

•

Läs också anvisningarna för den utrustning som motorn ska driva.
Där kan finnas ytterligare information om motorstart, avstängning,
drift, justeringar eller underhåll.

•
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SÄKERHETSINFORMATION
Din säkerhet och andras säkerhet är mycket viktig. I den
här bruksanvisningen, och på själva motorn, finns viktig
säkerhetsinformation. Läs dessa meddelanden noggrant.
Säkerhetsinformationen visar på risker som kan innebära
personskador för dig själv och andra. Varje säkerhetsmeddelande
föregås av en varningssymbol B och något av de tre orden, FARA,
VARNING eller FÖRSIKTIGHET.
Dessa signalord betyder:
Du KOMMER att DÖ eller SKADAS
ALLVARLIGT, om du inte följer
anvisningarna.

Motorn eller annan egendom kan skadas om du inte
följer anvisningarna.

Förstå hur alla kontroller fungerar och hur man stoppar motorn
snabbt i en nödsituation. Se till att användaren har fått tillräcklig
information innan han/hon använder utrustningen.
Låt inte barn köra motorn. Håll barn och husdjur borta från
driftsområdet.
Motorns avgaser innehåller giftig kolmonoxid. Kör inte motorn
utan tillräcklig ventilation och kör den aldrig inomhus.
Motorn och avgassystemet blir mycket heta under drift. Motorn
ska stå minst en (1) meter från byggnader och annan utrustning
under drift. Håll brännbara material på avstånd och lägg ingenting
på motorn medan den är igång.

•

PLACERING AV SÄKERHETSSKYLTAR
På etiketten på sidan 1 finns viktig säkerhetsinformation. Läs den
noggrant. Se sidan 1.
Den här dekalen är en permanent del av din motor. Om dekalen
faller av eller blir svårläst – kontakta Hondas återförsäljare för en
utbytesdekal.

KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING
ÄR MOTORN FÖRBEREDD OCH KLAR?
För din egen säkerhet, och för att maximera användningstiden för
din utrustning, är det mycket viktigt att du tar en liten stund för att
kontrollera motorns skick innan du startar den. Tillse att alla problem
åtgärdats, gärna av serviceverkstaden, innan du startar motorn.

VARNING
Felaktigt underhåll eller att inte rätta till ett problem före drift kan
orsaka ett funktionsel där du kan skadas allvarligt eller dödas.
Utför alltid en kontroll före drift före varje användning och rätta till
alla problem.
Innan några kontroller görs – se till att motorn står plant och att
svänghjulsbromsarmen, gasreglaget eller motorns omkopplare står
i läge STOP eller OFF (AV).
Kontrollera alltid följande innan du startar motorn:
1. Bränslenivå (se sidan 8).

Du KAN DÖ eller SKADAS
ALLVARLIGT, om du inte följer
anvisningarna.

2. Oljenivå (se sidan 9).

Du KAN SKADAS om du inte följer
anvisningarna.

5. Kontrollera den utrustning som drivs av motorn.

3. Luftfilter (se sidan 9).
4. Allmän kontroll: Se efter om det förekommer vätskeläckage och
lösa eller skadade delar.

Varje meddelande talar om för dig vilken fara det handlar om, vad
som kan hända och vad du kan göra för att för att undvika eller
minska skadan.

SVENSKA

Läs igenom instruktionerna som följde med den utrustning som
drivs av denna motor för eventuella försiktighetsåtgärder eller
procedurer som ska genomföras före start.
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KÖRNING

Typ 1: S
 vänghjulsbroms, Choke/Gasreglage

FÖRBEREDELSER FÖR SÄKER DRIFT

START AV MOTORN

Innan du startar motorn första gången ber vi dig läsa avsnittet
SÄKERHETSINFORMATION
och
KONTROLLER
FÖRE
ANVÄNDNING sidan 5.
För din säkerhets skull, ska du undvika att starta eller köra motorn
i ett slutet utrymme som till exempel ett garage. Motorns avgaser
innehåller giftig koloxid som kan samlas snabbt i ett slutet utrymme
och orsaka illamående eller dödsfall.

VARNING
Avgaser innehåller giftig koloxid som kan ansamlas till farliga nivåer
i slutna utrymmen. Inandning av koloxid kan orsaka medvetslöshet
eller dödsfall.
Kör aldrig motorn i ett slutet, eller delvis slutet utrymme, där det kan
finnas människor.
Granska också instruktionerna som följer med den utrustning som
motorn ska driva. Där kan finnas säkerhetsinformation som ska följas
vid start, stopp eller drift av motorn.
Kör inte motorn i backar som sluttar mer än 20°.

1. Flytta choken/gasregalget* [2] till läget CHOKE.
2. Flytta svänghjulsbromsarmen* [3] till läget RUN (KÖR).
3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt.
4. Flytta choken/gasregalget* [2] till läget FAST (SNABB).
STANNA MOTORN
1. Flytta choken/gasregalget* [2] till läget SLOW.
2. Lossa svänghjulsbromsarmen* [3] för att stoppa motorn.

Typ 2: S
 vänghjulsbroms, Gasreglage, Automatisk choke
START AV MOTORN
1. Flytta gasreglaget* [2] till läget FAST (SNABB).
2. Flytta svänghjulsbromsarmen* [3] till läget RUN (KÖR).
3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt.
STANNA MOTORN
1. Flytta gasspaken* [2] till SLOW-läget (sakta).
2. Lossa svänghjulsbromsarmen* [3] för att stoppa motorn.

Typ 3: S
 vänghjulsbroms, Låsbart gasreglage, Automatisk
choke

ANVÄNDNINGSINTERVALL
Om utrustningen inte använbds regelbundet (mer än fyra veckor
mellan), hänvisar vi till avsnittet Bränsle i kapitlet FÖRVARING
(sidan 10) för ytterligare information om föroreningar i bränslet.

STARTA/STOPPA MOTORN (ALLA TYPER)
Se illustrationerna på sidorna 2 och 3 för att fastställa vilken
typ av reglage som finns på din utrustning. Specifik information om en
viss typ av start och stopp återfinns efter den allmänna informationen
som visas nedan.

START AV MOTORN
1. Ställ den automatiska choken [2] i läget E CHOKE.
2. Flytta svänghjulsbromsarmen* [3] till läget RUN (KÖR).
Choke-armen börjar automatiskt flytta sig till position OFF (AV)
när svänghjulsbromsarmen flyttas till position RUN (KÖR).
3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt. Gasspjället är förinställt för denna typ.
STANNA MOTORN

•

Bränslekran ON (PÅ): Vrid bränslekranen [1] till läge ON (PÅ)
innan motorn startas.

•

Manuell choke (om sådan finns) Ställ chokereglaget/stången [2]
i läge CHOKE vid start av kall motor.

Typ 4: S
 vänghjulsbroms, automatisk choke, gasreglage
med låsning

Ställ chokereglaget/stången i läge OFF (AV) när motorn vsarmkörts
och går jämnt utan choke eller för att starta om en varm motor.

START AV MOTORN

•

Motorns varvtal: För bästa motorprestanda rekommenderar vi
att man kör motorn med gasspjället i position FAST (SNABB)
(eller high (hög)).

•

Starthandtag: Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd
och dra sedan snabbt.

1. Flytta svänghjulsbromsarmen* [3] till läget RUN (KÖR).
2. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt.
STANNA MOTORN
Lossa svänghjulsbromsarmen* [3] för att stoppa motorn.

Typ 5: K
 nivstopp, Choke/Gasreglage

OBS!
Låt inte starthandtaget slå tillbaka mot motorn. Släpp istället
tillbaka det sakta för att förhindra skador på startmekanismen.
•

Starta om: För att säkerställa en lätt omstart och maximal effekt på
modeller med Auto Choke System™ ska du låta motorn gå i minst
tre minuter efter kallstart innan du stoppar motorn. Minimitiden för
varmkörning är längre om temperaturen är under 21°C.

•

Bränslekran OFF (AV): Efter att motorn stoppats, vrid
bränslekranen [1] till läge OFF (AV).
Om du inte ska använda utrustningen igen på 3-4 veckor,
rekommenderar vi att du tömmer förgasaren på bränsle. Du gör det
genom att ha bränslekranen stängd (OFF (AV)), starta motorn och
låta den gå till bränslet tar slut.
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Lossa svänghjulsbromsarmen* [3] för att stoppa motorn.

START AV MOTORN
1. Flytta choken/gasregalget* [2] till läget CHOKE.
2. Kontrollera att spaken till knivstoppet* är släppt.
3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt.
4. Flytta choken/gasreglaget* [2] till läget FAST (SNABB) när motorn
är varm och dra in spaken till knivstoppet*.
STANNA MOTORN
1. Släpp spaken till knivstoppet*.
2. Flytta choken/gasregalget* [2] till läget SLOW och därefter till
läget STOP.
* Se instruktionsboken för reglagets placering.

SVENSKA

Typ 6: K
 nivstopp, Automatisk Choke/Gasreglage

MOTORSERVICE

START AV MOTORN

VIKTEN AV UNDERHÅLL

1. Flytta gasreglaget* [2] till läget FAST (SNABB).

Väl utfört underhåll är avgörande för säker, ekonomisk och problemfri
drift. Det hjälper också till att minska utsläppen.

2. Kontrollera att spaken till knivstoppet* är släppt.
3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt.

VARNING

4. Varmkör motorn till drifttemperatur innan du drar in spaken till
knivstoppet*.

Felaktigt utfört underhåll, eller underlåtenhet att åtgärda problem
före drift, kan orsaka fel som kan leda till allvarliga personskador
eller dödsfall.

STANNA MOTORN
1. Släpp spaken till knivstoppet*.
2. Flytta choken/gasregalget* [2] till läget SLOW och därefter till
läget STOP.

Typ 7: M
 anuell Choke, Manuellt gasreglage
START AV MOTORN
1. Ställ chokereglaget [2] i läget E CHOKE.
2. Flytta gasreglaget [3] till läge C FAST (SNABB).
3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt.
4. Ställ chokereglaget [2] i läget OFF (AV) e när motorn varmkörs.
STANNA MOTORN
Flytta gasreglaget [3] till läge D SLOW och sedan till läge F
STOP.

Typ 8: M
 anuell Choke,Motorstoppknapp, Gasreglage med
låsning
START AV MOTORN

Följ alltid de rekommendationer för kontroller och underhåll som
anges i bruksanvisningen.
För att du ska få hjälp med att underhålla din motor på rätt sätt,
finns det ett underhållsschema på de följande sidorna, procedurer
för rutinkontroller och enkla underhållsprocedurer med hjälp av
grundläggande handverktyg. Andra serviceuppgifter som är svårare
eller som kräver specialverktyg utförs bäst av proffs och sådan
service görs normalt av en Honda-tekniker eller annan kvalificerad
mekaniker.
Underhållsschemat gäller vid normala användningsförhållanden.
Om motorn körs under svårare förhållanden, t.ex. med hög last
under lång tid eller vid hög temperatur, eller vid särskilt våta eller
dammiga förhållanden – kontakta återförsäljare/serviceverkstad för
rekommendationer som gäller avsedd användning.
Kom ihåg att en auktoriserad Honda-återförsäljare kan din motor bäst
och har rätt utrustning för att serva och reparera den.
För att vara säker på bästa kvalitet och funktion bör du bara använda
nya Honda originalreservdelar eller motsvarande vid reparation och
service.

1. Dra choke-stången [2] till läge CHOKE.

UNDERHÅLLSSÄKERHET

2. Vrid motorstoppomkopplaren [3] till läge ON (PÅ).

Här följer några av de viktigaste säkerhetsföreskrifterna. Vi kan
däremot inte varna för varje tänkbar risk som kan uppstå vid
underhållsarbeten. Bara du själv kan avgöra om du ska utföra ett
givet moment av underhållet eller inte.

3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt.
4. Flytta choke-stången till läge OFF (AV) när motorn varmkörs.
Motorns hastighet är förinställd för denna typ.

VARNING

STANNA MOTORN

Att inte följa instruktioner om underhåll kan orsaka att du blir allvarligt
skadad eller dödad.

Vrid motorstoppomkopplaren [3] till läge OFF (AV).

Följ alltid tillvägagångssätten och försiktighetsåtgärderna i denna
bruksanvisning.

Typ 9: M
 anuell Choke,Motorstoppknapp, Automatiskt
gasreglage
START AV MOTORN

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Dra choke-stången [2] till läge CHOKE.

•

2. Vrid motorstoppomkopplaren [3] till läge ON (PÅ).
3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan
snabbt.

–– Koloxidförgiftning från avgaserna.
Se till att du har tillräcklig ventilering när motorn är igång.

4. Flytta choke-stången [2] till läge OFF (AV) när motorn varmkörs.

–– Brännskador av uppvärmda delar.
Låt motorn och avgassystemet svalna innan du rör vid dem.

Funktionen automatiskt gasreglage fungerar bara när motorn är
genomvarm.

–– Skada från rörliga delar.
Kör inte motorn innan du fått anvisningar om att göra detta.

STANNA MOTORN
1. Avlasta motorn helt så att det automatidska gasreglaget återgår
till tomgång.
2. Vrid motorstoppomkopplaren [3] till läge OFF (AV).
* Se instruktionsboken för reglagets placering.

Kontrollera att motorn är avstängd innan du påbörjar något
underhållsarbete eller några reparationer. Du kan undvika många
potentiella risker så här:

•
•

Läs anvisningarna innan du börjar och se till att du har de verktyg
och färdigheter som krävs.

Var försiktig när du arbetar i närheten av bensin för att minska
risken för brand eller explosion. Använd endast ett icke
brandfarligt lösningsmedel, inte bensin, för att rengöra delar,.
Cigarretter, gnistor och eld måste hållas på behörigt avstånd från
alla bränslerelaterade delar.
SVENSKA
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UNDERHÅLLSCHEMA
Genomför åtgärderna vid varje angiven
gångtidsintervall, vilketdera som kommer först.(1)
Normal
serviceintervall

månad/år

POSITION

eller

Om utrustningen inte använbds regelbundet (mer än fyra veckor
mellan), hänvisar vi till avsnittet Bränsle i kapitlet FÖRVARING
(sidan 10) för ytterligare information om föroreningar i bränslet.

Sida

Före varje
användning

Kontrollera: Motorns oljenivå
Kontrollera: Luftfilter

sidan 9
sidan 9

Efter en månad
eller 5 timmar

Byte: Motorolja

sidan 9

Var tredje
månad eller var
25:e timme

Rengör: Luftfilter(2)

sidan 9

Var sjätte
månad eller var
50:e timme

Byte: Motorolja(3)
Rengör: Luftfilter(2)
Kontrollera: Svänghjulets bromsbelägg
(om sådant finns)

sidan 9
sidan 9
sidan 9

Varje år eller var
100:e timme

Komponenter ovan med 6 månaders
service plus:
Kontrollera-justera: Tändstift
Rengör: Gnistsläckare (om sådan finns)(6)
Kontrollera: Knivstopp
(om sådant finns)
Kontrollera-justera: Tomgångsvarvtal
Rengör: Bränsletank och filter
Kontrollera-justera: Ventilspel

Motorskador eller driftproblem på grund av att man använder bränsle
med procentuellt större mängd etanol eller metanol i än vad som
visas här ovan, täcks inte av garantin.

Använd aldrig gammal eller förorenad bensin eller oljeblandad bensin.
Se till att smuts och vatten inte kan komma in i bränsletanken.

VARNING
Bensin är mycket brandfarligt och explosivt och kan orsaka
brännskador eller allvarliga personskador vid bränslepåfyllning.
•

Stäng av motorn och håll värmekällor, gnistor och eld på behörigt
avstånd.

•

Fyll endast på bränsle utomhus.

•

Torka upp spill omedelbart.

Fylla på bränsle

sidan 9
sidan 10
(5)

Se F1 på sidan 4.
1. Ta bort bränsletankslocket.

(4)
(4)
(4)

2. Fyll på bränsle till nedre delen av bränslenivålinjen [1] i
påfyllningshalsen på bränsletanken. Fyll inte på för mycket. Torka
upp utspillt bränsle innan du startar motorn.

Vart annat år eller Komponenter ovan med service varje år
var 200:e timma plus:
Byt: Luftfilter
Byt: Tändstift

sidan 9
sidan 9

Flytta dig minst 3 meter från bränslekällan och platsen innan du
startar motorn.

Vartannat år

(4)

OBS!

Kontrollera: Bränsleledningar (byt vid
behov)

3. Sätt på tanklocket och dra åt det ordentligt.

(1) V
 id kommersiell användning ska du logga antalet driftstimmar för att
fastställa rätt underhållsintervall.
(2) U
 tför service oftare vid användning i dammiga miljöer.
(3) B
 yt motorolja var 25:e timma vid höga belastningar eller höga
utomhustemperaturer.
(4) S
 ervice på dessa delar ska utföras av en auktoriserad Hondaserviceverkstad om du inte har rätt verktyg och själv har de mekaniska
kunskaper som krävs. Se Hondas verkstadshandbok för uppgifter om
serviceförfaranden.
(5) S
 e enhetens handbok eller Honda-motorns verkstadshandbok.
(6) I Europa och andra länder där maskindirektivet 2006/42/EC gäller, ska den
här rengöringen utföras av återförsäljaren.

Om underhållsschemat inte följs kan detta leda till fel som inte täcks
av garantin.

BRÄNSLEPÅFYLLNING
Den här motorn är godkänd att köras på blyfri bensin med ett oktantal
på minst 91.
Vi rekommenderar tankning efter varje användning för att minimera
luften i bränsletanken.
Tanka på en väl ventilerad plats med avstängd motor. Låt motorn
svalna först om den varit igång. Fyll aldrig på bränsle inomhus där
bensinångorna kan komma i kontakt med flammor eller gnistor.
Du kan använda vanlig blyfri bensin med högst 10 % etanol (E10)
eller 5 volymprocent metanol. Dessutom ska metanolen innehålla
lösningsmedel och korrosionsskyddsmedel. Användning av ett
bränsle som innehåller mer etanol eller metanol än vad som visas
ovan kan leda till problem när det gäller start och/eller prestanda.
Det kan också skada delar i metall, gummi och plast som ingår i
bränslesystemet. Dessutom är etanol hygroskopisk, d.v.s. den drar
till sig och håller kvar vatten i bränslesystemet.
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Bränsle kan skada lacker och vissa typer av plast. Var försiktig så att
du inte spiller ut bränsle när du fyller på tanken. Skador som orakats
av utspillt bränsle täcks inte av Leverantörens begränsade garanti.

Behållare för förvaring av bränsle
Förvara bränsle i en ren, tät behållare av plast avsedd för bränsle. Stäng
luftningsventilen (om sådan finns) när den inte används och förvara
inte behållaren i direkt solljus. Om bränslet i behållaren inte används
på minst tre månader, föreslår vi att du tillsätter stabiliseringsmedel
när du fyller behållaren. Om det finns bränsle kvar i behållaren vid
säsongens slut, föreslår EPA (USA:s miljöskyddsmyndighet) att du
häller över bränslet i motorns bensintank.

MOTOROLJA
Oljan är en viktig komponent som påverkar prestanda och livslängd.
Använd fyrtaktsolja av biltyp. Byt alltid olja enligt underhållsschemat.

Rekommenderad olja
Se F2 på sidan 4.
Använd en fyrtaktsolja som uppfyller eller överskrider kraven för API,
servicekategori SJ eller senare. Kontrollera alltid API-serviceskylten
på oljebehållaren för att försäkra dig om att den har bokstäverna SJ
eller senare.
SAE 10W-30 rekommenderas för allmän användning. Andra
viskositeter i schemat kan användas när medeltemperaturen i ditt
körområde är inom angivna intervaller.

SVENSKA

Kontroll av oljenivå

Rengöring

Se F2, F3 på sidan 4.

Se F4 på sidan 4.

1. Kontrollera oljan när motorn är avstängd och står plant.

1. Knacka filtret flera gånger på en hård yta för att avlägsna smuts,
eller blås genom filtret med tryckluft som inte är högre än 207 kPa
från den rena sidan som är vänd mot motorn. Borsta aldrig bort
smuts. Borstning kommer att trycka in smutsen i fibrerna.

2. Ta bort oljepåfyllningslocket/oljestickan [1] och torka av.
3. Sätt in oljepåfyllningslocket/oljestickan så som figuren visar men
skruva inte in. Ta sedan ut oljestickan igen och kontrollera nivån.
4. Om oljenivån är nära eller nedanför den nedre gränsmarkeringen
[2] på oljestickan, ska du ta bort oljepåfyllningslocket/oljestickan
och fylla på med rekommenderad olja upp till gränsmarkeringen
[3]. Fyll inte på för mycket.
5. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket/oljestickan.

2. Torka av smutsen från luftrenarhuset [4] och kåpan med en fuktig
trasa. Var försiktig så att inte smuts kommer in i luftkanalen [5]
som går till förgasaren.

TÄNDSTIFT
Se F5 på sidan 4.

Oljebyte

Rekommenderat tändstift:

Se F3 på sidan 4.
Töm ut den gamla oljan när motorn är varm. Varm olja rinner ut snabbt
och fullständigt.
1. Vrid bränslekranen till position OFF (AV) för att minska risken för
bränsleläckage.
2. Placera ett lämpligt kärl bredvid motorn att samla upp den
använda oljan i.

NGK - BPR6ES Högtryckstvättar
NGK - BPR5ES Alla övriga tillämpningar
Rekommenderade tändstift
motortemperaturer.

har

rätt

värmetal

för

normala

OBS!
Felaktiga tändstift kan orsaka motorskador.

3. Ta bort oljepåfyllningslocket/oljestickan [1] och töm ut oljan i
behållaren genom att tippa motorn mot oljepåfyllningshalsen [4].

För bästa prestanda måste tändstiftet ha rätt elektrodavstånd och
vara fritt från avlagringar.

Ta hand om använd motorolja på ett sätt som skonar miljön. Ta med
den använda oljan i en stängd behållare till en återvinningsstation
eller verkstad för återvinning. Den får inte kastas i soporna, hällas
ut på marken eller hällas ut i avloppet.

1. Tag bort tändkabelskon från tändstiftet och ta bort all smuts runt
tändstiftsområdet.

4. Ställ motorn på plant underlag, fyll på upp till övre gränsvärdet [3]
på oljestickan. Använd rekommenderad olja.

3. Kontrollera tändstiftet. Byt tändstiftet om det är skadat eller kraftigt
nedsmutsat, om tätningsbrickan [2] är dålig eller om elektroden
är sliten.

OBS!

2. Använd en tändstiftsnyckel [1] med korrekt storlek för att ta bort
tändstiftet.

4. Mät elektrodens gap med ett lämpligt mätverktyg. Korrekt
elektrodavstånd är 0,70 ~ 0,80 mm. Justera avståndet vid behov
genom att böja sidoelektroden försiktigt.

Om motorn körs med låg oljenivå kan motorskador uppstå.

5. Montera tändstiftet försiktigt (för hand) så att inte gängorna
skadas.

5. Sätt tillbaka oljelocket/oljestickan ordentligt.

LUFTRENARE
Ett korrekt underhållet luftfilter hindrar smuts från att komma in i
motorn. Smuts som tränger in i förgasaren kan sugas in i förgasarens
små kanaler och orsaka slitage i förtid. De här små passagerna kan
därvid blockeras och ge upphov till start- eller driftproblem. Du kan
behöva rengöra filtret oftare om du kör motorn i väldigt dammiga
områden.

6. Dra in stiftet till anliggning mot packningen och dra sedan åt
med en tändstiftsnyckel av korrekt storlek för att pressa samman
packningen.
Ett nytt tändstift ska dras åt 1/2 varv efter anliggning för att brickan
ska tryckas samman.
Ett tändstift som återanvänds ska dras åt 1/8 – 1/4 varv efter
anliggning för att brickan ska tryckas samman.

Vi rekommenderar användning av Hondas originalluftfilter för att
garantera den tätning och prestanda som som konstruktionen är
avsedd för. Om ett annat filter än Hondas originalfilter används, kan
det resultera i att filtret släpper igenom föroreningar som kan orsaka
skador på motorn eller bränslesystremet.

Dra åt tändstiftet ordentligt. Ett löst tändstift kan bli mycket varmt
och kan eventuellt skada motorn. Alltför kraftig åtdragning av
tändstiftet kan skada gängorna i topplocket.
7. Fäst tändkabelskon vid tändstiftet.

OBS!
Om motorn körs utan luftfilter eller med skadat luftfilter så kommer
smuts in i motorn vilket gör att den snabbt slits ut. Denna typ av skada
täcks inte av distributörens begränsade garanti.

Kontroll
Se F4 på sidan 4.
1. Tryck in spärrflikarna [1] ovanpå luftrenarkåpan [2] och ta bort
kåpan. Kontrollera filtret [3] för att se att det är rent och i bra skick.
2. Sätt tillbaka filtret och luftrenarkåpan.

OBS!

KONTROLL AV SVÄNGHJULSBROMS (om sådan finns)
Se F6, F7 på sidan 4.
1. Ta bort de tre flänsmuttrarna [1] från startrepsanordningen [2] och
ta bort startrepsanordningen från motorn.
2. Ta bort bränsletanken [3] från motorn utan att koppla loss
bränsleslangen [4]. Om det finns bränsle kvar i tanken, ska du
hålla den vågrätt och sedan ställa den bredvid motorn i en vågrät
position.
3. Kontrollera bromsbackens [5] tjocklek. Om den är mindre än 3 mm,
ska du ta motorn till en auktoriserad Honda-serviceverkstad.
4. Montera bränsletanken och startrepsanordningen och dra åt de
tre muttrarna ordentligt.

SVENSKA
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GNISTSLÄCKARE (om sådan finns)
Se F8 på sidan 4.
I Europa och andra länder där maskindirektivet 2006/42/EC gäller,
ska den här rengöringen utföras av återförsäljaren.
Man måste utföra service på gnistsläckaren var 100:e timma för att
den ska fungera på avsett sätt.

Om du har en behållare med påfyllningsbensin, ska du se till att den
endast innehåller ny bensin. Om bränslet i behållaren inte används
på minst tre månader, föreslår vi att du tillsätter stabiliseringsmedel
när du fyller behållaren.
Skador i bränslesystemet eller effektproblem som ett resultat av
felaktig förvaring täcks inte av motorgarantin.
Korttidsförvaring (30-90 dagar)

Om motorn har varit i gång är ljuddämparen het. Låt den svalna innan
servicearbete utförs på den.

Om utrustningen inte kommer att användas på 30-90 dagar,
rekommenderar vi följande för att förhindra bränslerelaterade
problem:

Borttagning

1. Fyll på stabiliseringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
När man fyller på stabiliseringsmedel i bränslet ska bränsletanken
först fyllas med ny bensin. Om den bara är delvis fylld kommer
luften i tanken att snabba upp bränslenedbrytningen under
förvaringen.

1. Lossa de tre bultarna på 6 mm [1] från ljuddämparskyddet [2] och
ta bort ljuddämparskyddet.
2. Lossa på specialskruven [3] från gnistsläckaren [4] och ta bort
gnistsläckaren från ljuddämparen [5].

OBS:
–– Alla stabiliseringsmedel har en bäst före tid och deras
hållbarhet försämras med tiden.

Besiktning/rengöring
1. Använd en borste för att ta bort sotavlagringar från gnistsläckarens
nät. Var försiktig så att nätet inte skadas. Byt gnistsläckaren om
den har hål eller skador.
2. Montera gnistsläckaren på samma sätt som vid demontering men
i omvänd ordning.

FÖRVARING AV MOTORN
Korrekt förvaring är mycket viktigt för att motorn ska fungera
problemfritt och se bra ut. Följande steg hjälper till att hindra rost
och korrosion från att försämra motorns funktion och utseende. Och
motorn går lättare att starta nästa gång du ska använda den.

Rengöring
Låt motorn svalna under minst en halvtimme före rengöringen om
den har varit igång nyligen. Rengör alla yttre ytor, bättra på färg som
skadats och täck ytor som kan rosta med ett tunt lager olja.
OBS!
Använd inte trädgårdsslang eller högtryckstvätt eftersom dessa
kan pressa in vatten i luftrenaren eller ljuddämparen. Vatten i
luftrenaren dränker luftfiltret, och vatten som går igenom luftfiltret eller
ljuddämparen, kan komma in i cylindern och orsaka skador.

Bränsle
OBS!
Det kan det vara så att, beroende på det område där du använder
din utrustning, bränsleblandningar snabbt kan försämras och
oxideras. Försämring och oxidering av bränsle kan uppstå på endast
30 dagar och detta kan skada förgasaren och/eller bränslesystemet.
Kontakta närmaste serviceverkstad för information om lokala
förvaringsrekommendationer.
Den tid som bränslet kan förvaras i bränsletanken och förgasaren
utan att driftproblem uppstår varierar utifrån sådana faktorer som
bränsleblandning, förvaringstemperatur och om bränsletanken är helt
eller delvis fylld. Luften i en delvis fylld bränsletank gör att bränslet
försämras snabbare. Väldigt varma förvaringstemperaturer gör att
bränsleförsämringen går snabbare. Bränsleproblemen kan uppstå
inom någon månad, eller ännu kortare tid om bensinen inte var ny när
du fyllde på bränsletanken.

–– Stabiliseringsmedel återställer inte förorenat bränsle.
2. När du tillsatt stabiliseringsmedel, ska du låta motorn gå i
tio minuter för att vara säker på att bensinen har ersatt den
obehandlade bensinen i förgasaren.
3. Vrid bränslekranen till läge ON (PÅ).
4. Låt motorn gå till den stannar p.g.a. bränslebrist i förgasaren.
Gångtiden ska vara under tre minuter.
Långtids- eller säsongsförvaring (mer än 90 dagar)
Starta motorn och låt den gå till hela bränslesystemet (inklusive
tanken) är tomt. Lämna aldrig bensin kvar i motorn under mer än
90 dagars förvaring.

Motorolja
1.
2.
3.
4.
5.

Byt motoroljan (se sidan 9).
Ta ut tändstiftet (se sidan 9).
Häll i några centiliter ren motorolja i cylindern.
Dra i startrepet flera gånger för att fördela oljan.
Montera tändstiftet.

Förebyggande åtgärder före förvaring
Om motorn ska förvaras med bensin i bränsletanken och förgasaren,
är det viktigt att förebygga risken för antändning av bensinångor.
Använd ett väl ventilerat förvaringsutrymme på behörigt avstånd från all
utrustning där flammor kan förekomma (t.ex. ugn, varmvattenberedare
eller torkskåp). Undvik alla platser där det förekommer gnistor
(elmotorer) eller där motordrivna verktyg används.
Om möjligt, ska man även undvika förvaringsutrymmen med hög
luftfuktighet, eftersom det kan leda till rost och korrosion.
Om det finns bensin i bränsletanken, ska du lämna bränslekranen i
position OFF (AV).
Ställ motorn plant vid förvaring. Lutning kan orsaka bränsle- eller
oljeläckage.
Kontrollera att motorn och avgassystemet är svala och täck
över motorn för att hålla dammet borta. En het motor och ett hett
avgassystem kan antända eller smälta vissa material. Använd inte
plastskynken som dammöverdrag. Ett helt tätt överdrag gör att fukt
hålls kvar runt motorn, vilket underlättar för rost och korrosion.

När motorn ska användas igen efter förvaring
Kontrollera motor enligt beskrivningen i avsnittet KONTROLLER
FÖRE ANVÄNDNING i den här handboken (se sidan 5).

Bensin oxideras och bryts ner när den förvaras under lång tid.
Om bränslet tömdes ut innan maskinen ställdes undan ska tanken
Gammal bensin gör det svårare att starta, och den lämnar också efter
fyllas med ny bensin. Om du har en behållare med påfyllningsbensin,
sig avlagringar som sätter igen bränslesystemet. Om bensinen i din
ska du se till att den endast innehåller ny bensin. Bensin oxideras
motor försämras under förvaringen, kan det bli nödvändigt att byta ut
och bryts ner med tiden vilket gör att maskinen blir svårare att starta.
eller serva förgasaren och andra bränslesystemskomponenter.
SVENSKA
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Om cylindern bestrukits med olja innan maskinen ställdes undan
kommer motorn att ryka något vid starten. Detta är normalt.

TRANSPORT
Ställ motorn plant under transport för att minska risken för
bränsleläckage. Vrid bränslekranen till läge ON (PÅ).
Läs igenom instruktionerna som följde med den utrustning som
drivs av denna motor för eventuella försiktighetsåtgärder som ska
genomföras före transport.

HANTERING AV OVÄNTADE PROBLEM
TÄNKBAR ORSAK

ÅTGÄRD

Bränslekranen OFF (AV)

Vrid bränslekranen till ON (PÅ).

Choken i läge OFF (AV).

Om motorn inte är varm, flytta
choken/gasreglaget, chokestången
eller chokespaken till läget CHOKE.
Flytta svänghjulsbromsarmen till
läge RUN (KÖR).
Ställ gasreglaget i läge FAST
(SNABB). Flytta motorns
stoppkontakt till ON (PÅ).

Slut på bränslet.

Fyll på.

Dåligt bränsle; motorn har förvarats
utan att bränslet behandlats,
bränslet har tömts ut, dåligt bränsle
har fyllts på.

Fyll på färskt bränsle.

Bränslefiltret igensatt, fel på
förgasaren, fel på tändningen,
ventiler har fastnat etc.

Prestanda på hög höjd kan förbättras genom modifiering av
förgasaren. Om motorn alltid ska köras på höjder över 1 500 meter
över havet ska serviceverkstaden modifiera förgasaren. När den här
motorn körs på hög höjd med modifierad förgasare kommer den att
uppfylla gällande miljöstandarder under hela sin livslängd.

OBS!
När förgasaren modifierats för användning på hög höjd kommer
bränsle-/luftblandningen att vara för mager för körning på låg höjd.
Drift med en modifierad förgasare på höjder under 1 500 meter kan
leda till att motorn överhettas och orsaka allvarliga skador på motorn.
Vid användning på låga höjder ska serviceverkstaden återställa
förgasaren till ursprungsskicket.

Specifikationer
GCV140
TYP

Torka av tändstiftet och sätt tillbaka
det. Flytta choke-/gasspjällsarmen
till läge FAST (SNABB).
Choken i läge OFF (AV).
Ta motorn till en auktoriserad
Honda-återförsäljare eller se efter i
verkstadshandboken hur man byter
eller reparerar trasiga komponenter
vid behov.

367 x 331 x 360 mm

Torr vikt

9,8 kg

Motortyp

Encylindrig fyrtaktsmotor med överliggande
kamaxel

Slagvolym
[cylinderdiameter x
slaglängd]

160 cm3 [64 x 50 mm]

Oljevolym

0,5 L

Tankvolym

0,91 L

Bränsleförbrukning

1,1 L/h vid 3 000 varv/min

Kylsystem
Tändsystem

Motorn saknar kraft

Kompression
Transistoriserad magnettändning

Kraftuttagsaxelns
rotationsriktning

TÄNKBAR ORSAK

ÅTGÄRD

Luftfiltret igensatt.

Gör rent eller byt luftfiltret
(sidan 9).

GCV160

Dåligt bränsle; motorn har förvarats
utan att bränslet behandlats, dåligt
bränsle har fyllts på.

Fyll på färskt bränsle.

TYP

Bränslefiltret igensatt, fel på
förgasaren, fel på tändningen,
ventiler har fastnat etc.

Ta motorn till en auktoriserad
Honda-återförsäljare eller se efter i
verkstadshandboken hur man byter
eller reparerar trasiga komponenter
vid behov.

Längd x Bredd x Höjd

TEKNISK INFORMATION
Placering för serie- och typnummer
Se figur på sidan 1.

Torr vikt
Motortyp
Slagvolym
[cylinderdiameter x
slaglängd]

MODELL

SERIENUMMER

GCV140,160,190

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

TYP

Moturs

REPSTARTSANORDNING

ELSTART

367 x 331 x 360 mm

367 x 354 x 360 mm

9,8 kg

11,6 kg

Encylindrig fyrtaktsmotor med överliggande
kamaxel
160 cm3 [64 x 50 mm]

Oljevolym

0,5 L

Tankvolym

0,91 L

Bränsleförbrukning

Skriv upp motorns serie-, typnummer och inköpsdatum i utrymmet
nedan. Denna information behövs när du beställer delar och när du
gör tekniska garantianspråk.

Inköpsdatum

REPSTARTSANORDNING

Längd x Bredd x Höjd

Tändstiftet felaktigt, smutsigt eller fel Justera eller byt tändstift
elektrodavstånd.
(sidan 9).
Bränsle på tändstiften (sur motor).

På höga höjder över havet blir luft/bränsleblandningen
i standardförgasaren för fet. Prestanda försämras och
bränsleförbrukningen stiger. En mycket fet blandning leder också till
att tändstift blir smutsiga och att utombordaren blir svårstartad. Drift
på högre höjder än motorn är avsedd för under längre tidsperioder,
kan öka avgasutsläppen.

Men med modifieringar i förgasaren kommer motorns hästkraft ända
att minska med 3,5 % för varje höjdökning på 300 meter. Höjdens
inverkan på effekten blir ännu större, om inte förgasaren har
modifierats.

Motorn startar inte

Tändningen eller motorns
stoppkontakt står i läge OFF (AV).

Modifiering av förgasare för körning på hög höjd

Kylsystem
Tändsystem
Kraftuttagsaxelns
rotationsriktning
Laddningssystem:
BBC-typer
Typ av svänghjulsbroms

SVENSKA

1,1 L/h vid 3 000 varv/min
Kompression
Transistoriserad magnettändning
Moturs
12 VDC, 0,15 A min. vid 2 900 rpm
12 VDC, 0,20 A min. vid 2 900 rpm
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GCV190
TYP
Längd x Bredd x Höjd

REPSTARTSANORDNING

ELSTART

367 x 331 x 368 mm

367 x 354 x 368 mm

12,3 kg

13,3 kg

Torr vikt
Motortyp
Cylindervolym
[diameter x slaglängd]
Oljevolym

ELSTART
(med knivstopp)

SVART
[3]

Encylindrig fyrtaktsmotor med överliggande
kamaxel
187 cm3 [69 x 50 mm]

VIT
[6]

M

0,5 L

Tankvolym

0,91 L

Bränsleförbrukning

[1]

[4]

[7]

[2]

[5]

1,3 L/h vid 3 000 varv/min

Kylsystem

Kompression

Tändsystem
Kraftuttagsaxelns
rotationsriktning
Laddningssystem:
BC-typer
Typ av svänghjulsbroms

Transistoriserad magnettändning

[1] TÄNDSTIFT

[5] STARTSTRÖMSTÄLLARE

Moturs

[2] TÄNDSPOLE

[6] BATTERI (+)

12 VDC, 0,15 A min. vid 2 900 rpm

[3] MOTORNS STOPPKNAPP

[7] LADDNINGSSPOLE (om sådan
finns)

12 VDC, 0,20 A min. vid 2 900 rpm

[4] STARTMOTOR

Snabbreferens
Bränsle

Tillhandahålls av tillverkaren.

Typ

Blyfri bensin med med minst 91 oktan
(sidan 8).
Motorolja Typ
SAE 10W-30, API SJ eller senare, allmän
användning. Se sidan 8.
* Påfyllningsvolym: 0,35 ~ 0,41 L
Förgasare Tomgångshastighet 1 400 ± 150 varv/min
2 500 ± 150 varv/min automatiskt
gasreglage
Tändstift
Typ
BPR6ES (NGK) med tryckbricka
BPR5ES (NGK) övriga tillämpningar
Underhåll Före varje
Kontrollera motoroljenivån. Se sidan 9.
användning
Kontrollera luftfiltret. Se sidan 9.
Första 5 timmarna Byt motorolja. Se sidan 9.
Därefter
Se underhållsschemat sidan 8.
* Den faktiska mängden varierar beroende på hur mycket olja som finns kvar i motorn.
Använd alltid oljestickan för att kontrollera nivån (se sidan 9)

Kopplingsscheman
LYFT-

BRYTARKONTAKT

KÖR

ÖPPNA

STOPP

STÄNG

POSITION

SPECIFIKATION

Tändstiftens
elektrodavstånd

0,7 ~ 0,8 mm

Ventilspel (kall)

IN: 0,15 ± 0,04 mm
UT: 0,20 ± 0,04 mm

Övriga specifikationer

UNDERHÅLL
Se sidan 9.
Kontakta en auktoriserad
Honda-återförsäljare.

Inga ytterligare justeringar krävs.

KONSUMENTUPPLYSNING
Honda-publikationer
De här publikationerna ger dig ytterligare information om underhåll
och reparation av din motor. Du kan beställa dem från en auktoriserad
Honda-återförsäljare.
Verkstadshandbok Den här bruksanvisningen innehåller kompletta
tillvägagångssätt för underhåll och översyn. Den är
avsedd att användas av en behörig tekniker.

REPSTARTSANORDNING (alla typer)
SVART

Trimning

Reservdelskatalog

Den här handboken innehåller en komplett,
illustrerad lista med reservdelar. Finns hos din
Honda-återförsäljare.

Distributör/Återförsäljare
[1]
[1]

[2]
[2]

Besök: www.honda-engines-eu.com

[3]
[3]

Information om kundservice
ELSTART
(med svänghjulsbroms)
E
E

SVART

Tillhandahålls av
tillverkaren.
OFF BAT

FRÅN TILL

OFF BAT
ST
ST

[3]
[3]

[4]
[4]

M
M

[1]
[1]

[2]
[2]

[7]
[7]

TILL
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•

[6]
[6]

FRÅN
STOPP

E

Hondas kontor
Uppge följande information när du skriver eller ringer:

[5]
[5]
VIT

Servicepersonalen är utbildade proffs. De bör kunna besvara alla
frågor du har. Om du stöter på ett problem som återförsäljaren inte
kan lösa kan du diskutera det med återförsäljarens företagsledning.
Servicechef, verkställande direktör eller ägare kan bistå. Nästan alla
problem kan lösas på detta sätt.

TILL

•
•
•
•
•
•

SVENSKA

Namn på utrustningens tillverkare och modellnummer som motorn
monterats på
Motormodell, serienummer och typ (se sidan 11)
Namnet på återförsäljaren som sålde motorn till dig
Namn, adress och kontaktperson för återförsäljaren som gjort
service på motorn
Inköpsdatum
Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer
En detaljerad beskrivning av problemet
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혼다 범용엔진에 대한
보증수리 안내

Honda ᳢↪ࠛࡦࠫࡦ
⸽ߩߏ᩺ౝ

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

ߎߩOEM ຠ㧔⋧ᚻవࡉࡦ࠼ຠ㧕ߦタߐ
ࠇߚHonda᳢↪ࠛࡦࠫࡦߦߪHondaߩ⸽߇ㆡ↪
ߐࠇ߹ߔޕၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߪޔએਅߩㅢࠅߢߔޕ

• 각나라별 혼다가 정한 범용엔진 보증조건을
따른다.
• 엔진결함의 원인이 제조상 또는 제원상일
경우에 보증조건을 따른다.
• 보증수리는 혼다 디스트리뷰터가 없는
나라에서는 적용되지 않는다.

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

⸽᧦ઙߪߩߘޔ࿖ߦ߅ߡHonda߇ቯߡ
ࠆ᳢↪ࠛࡦࠫࡦߩ⸽᧦ઙߦᓥ߹ߔޕ
ࠛࡦࠫࡦୃℂߩේ࿃߇ㅧޔ᭽ߩ࠻ࡉ
࡞ߦࠃࠆ߽ߩߢࠆ႐วߦ⸽߇ㆡ↪ߐࠇ߹
ߔޕ
ߘߩ࿖ߦHonda࠺ࠖࠬ࠻ࡆࡘ࠲߇ή႐
วߪߪ⸽ޔฃߌࠄࠇ߹ߖࠎޕ
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ߩ㗔ᦠߣߦޔHonda᳢↪ຠࠍᛒߞߡࠆ࠺
ࠖߪOEM ຠࠍ߅⾈ߍߦߥߞߚ࠺
ࠖߦຠࠍ߅ᜬߜߊߛߐޕHondaࠛࡦࠫ
ࡦࠍୃℂߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߘߩ࠺ࠖ߇್ᢿ
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C Honda Motor Co., Ltd.
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