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Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.

Motor toksik karbon monoksit yayar. Kapalı alan içinde çalıştırmayın.

Benzin son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıt doldurmadan önce motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.

Sıcak susturucu sizi yakabilir. Motor çalışırken uzak durun.
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GİRİŞ

HASAR ÖNLEME MESAJLARI

Bir Honda motoru aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni motorunuzdan
en iyi sonuçları elde etmeniz ve onu emniyetli bir şekilde çalıştırmanız
için size yardımcı olmayı istiyoruz. Bu kılavuz nasıl yapılacağına dair
bilgiler içermektedir; motoru çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice
okuyun. Eğer bir sorun çıkarsa veya motor ile ilgili herhangi bir
sorunuz olursa, yetkili Honda Servisine danışın.

Siz ayrıca İKAZ kelimesi ile belirtilen diğer önemli mesajları da
görebilirsiniz.

Bu yayın içerisindeki tüm bilgiler basım esnasında mevcut olan en
son üretim bilgilerine dayanmaktadır. American Honda Motor Co., Inc.
herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına
girmeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Yazılı izin olmaksızın bu yayının hiçbir bölümü çoğaltılamaz.

Bu mesajların amacı motorunuzun, diğer mallarınızın veya çevrenin
zarar görmesini engellemeye yardımcı olmaktır.

Bu kılavuz motorunuzun sabit bir parçası olarak kabul edilmeli ve el
değiştirdiğinde motorla birlikte verilmelidir.

Bu kelimenin anlamı:
Eğer talimatlara uymazsanız motorunuz veya diğer
mallarınız zarar görebilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
•

Motorun çalıştırılması, kapatılması, kullanılması, ayarları veya
herhangi bir özel bakım talimatı ile ilgili olarak herhangi bir ilave bilgi
için bu motor tarafından güç sağlanan ekipman ile birlikte verilen
talimatları gözden geçirin.

•

İÇİNDEKİLER

•
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GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği son derece önemlidir. Biz
bu kılavuz içerisinde ve motor üzerinde önemli güvenlik mesajlarını
bulundurmaktayız. Lütfen bu mesajları dikkatlice okuyun.
Güvenlik mesajı sizi ve başkalarını yaralayabilecek muhtemel
tehlikeler konusunda sizi uyarır. Her bir güvenlik mesajı bir güvenlik
uyarı sembolü B ve TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT kelimelerinden
birisi ile belirtilir.
Bu uyarı kelimelerinin anlamı:
Eğer talimatlara uymazsanız ÖLÜMLER veya CİDDİ YARALANMALAR
meydana gelebilir.
Eğer talimatlara uymazsanız ÖLÜMLER veya CİDDİ YARALANMALAR
meydana gelebilir.
Eğer talimatlara uymazsanız YARALANABİLİRSİNİZ.

•

Tüm kumandaların çalışmasını anlayın ve motoru acil durumda hızlı
bir şekilde nasıl durduracağınızı öğrenin. Ekipmanı kullanmadan
önce operatörün yeterli talimatları aldığından emin olun.
Motoru çocukların kullanmasına izin vermeyin. Çocukları ve evcil
hayvanları çalışma alanından uzak tutun.
Motorunuzun egzoz gazı zehirli karbon monoksit içerir. Motorunuzu
yeterli havalandırmanın olmadığı yerlerde çalıştırmayın ve motoru
asla kapalı alanlarda çalıştırmayın.
Motor ve egzoz borusu çalışma esnasında çok sıcak olur.
Çalışması sırasında motoru binalardan ve diğer ekipmanlardan en
az 1 metre uzakta tutun. Yanıcı maddeleri uzak tutun ve çalışırken
motorun üzerine herhangi bir şey koymayın.

GÜVENLİK ETİKETLERİNİN YERİ
Sayfa 1’de 1 gösterilen etiket önemli güvenlik bilgileri içeriyor.
Lütfen dikkatlice okuyun. Bkz. sayfa 1.
Bu etiket, motorunuzun kalıcı bir parçası olarak kabul edilir. Bu
nedenle, etiket çıkarsa veya okunamaz hale gelirse, değiştirilmesi için
servisiniz ile irtibat kurun.

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK
KONTROLLER
MOTORUNUZ ÇALIŞMAYA HAZIR MI?
Güvenliğiniz ve ekipmanınızın servis ömrünü arttırmak için, durumunu
kontrol etmek amacıyla motoru çalıştırmadan önce biraz zaman ayırmak
çok önemlidir. Motoru çalıştırmadan önce bulduğunuz herhangi bir
problemle ilgilenin veya düzeltmesi için servisten yardım alın.

Bu motora yanlış bakım yapılması veya çalışma öncesinde bir
problemin düzeltilmemesi ciddi şekilde yaralanabileceğiniz bir
arızaya sebep olabilir.
Her çalışma öncesinde daima çalışma öncesi
gerçekleştirin ve herhangi bir problem olursa düzeltin.

kontrolleri

Çalıştırma öncesi kontrollere başlamadan önce, motorun düz bir zeminde
olduğundan ve volan freni kolunun, gaz kolunun veya motor durdurma
anahtarının STOP ya da OFF konumunda olduğundan emin olun.
Motoru çalıştırmadan önce daima aşağıdaki hususları kontrol edin:
1. Yakıt seviyesi (bkz. sayfa 8).
2. Yağ seviyesi (bkz. sayfa 9).
3. Hava filtresi (bkz. sayfa 9).
4. Genel kontrol: Sıvı kaçağı ve gevşek veya hasarlı parça olup
olmadığına bakın.
5. Bu motorun güç sağladığı ekipmanı kontrol edin.

Motorun çalıştırılmasından önce alınması gereken herhangi bir
tedbir ve uygulanması gereken herhangi bir prosedür için bu motor
tarafından güç sağlanan ekipman ile birlikte verilen talimatları
gözden geçirin.
TÜRKÇE
5

Her bir mesaj yaralanmayı önlemek veya azaltmak için size tehlikenin
ne olduğunu, neler olabileceğini ve sizin neler yapabileceğinizi
söylemektedir.

ÇALIŞTIRMA

Tip 1: V
 olan Freni, Uzak Jikle/Gaz Kelebeği
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

EMNİYETLİ ÇALIŞTIRMA TEDBİRLERİ
Motoru ilk defa çalıştırmadan önce, lütfen sayfa 2'deki GÜVENLİK
MESAJLARI ve ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK KONTROLLER
sayfa 5.
Güvenliğiniz için, motoru garaj gibi kapalı bir alan içinde çalıştırmayın.
Motorunuzun egzozu kapalı bir alanda hızlıca birikebilecek ve hastalığa
veya ölüme neden olabilecek zehirli karbon monoksit gazını içerir.

1. Jikle/gaz kolunu* [2] CHOKE konumuna getirin.
2. Volan fren kolunu* [3] RUN konumuna getirin
3. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe
çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.
4. Jikle/gaz kolunu* [2] FAST konumuna getirin.
MOTORUN DURDURULMASI
1. Jikle/gaz kolunu* [2] SLOW konumuna getirin.
2. Motoru durdurmak için volan fren kolunu* [3] bırakın.

Egzoz, kapalı alanlarda birikerek tehlikeli seviyelere ulaşabilecek
zehirli karbon monoksit gazını içerir. Karbon monoksit solumak bilinç
kaybına veya ölüme yol açabilir.

Tip 2: V
 olan Freni, Uzak Gaz Kelebeği, Otomatik Jikle

Motoru, insanların bulunabileceği kapalı veya kısmen kapalı alanda
bile kesinlikle çalıştırmayın.

1. Uzak gaz kolunu* [2] FAST konumuna getirin.

Motorun çalıştırılmasında, kapatılmasında veya kullanılmasında
uyulması gereken herhangi bir emniyet tedbiri için bu motor tarafından
güç sağlanan ekipman ile birlikte verilen talimatları gözden geçirin.
Motoru 20°'den daha fazla eğimli zeminlerde çalıştırmayın.

Eğer ekipmanınız seyrek veya aralıklarla kullanılacaksa (kullanım
arasında en az 4 hafta), yakıtın bozulması ile ilgili ilave bilgi için
SAKLAMA bölümüne (sayfa 10) bakın.

Ekipmanınızda kullanılan kumanda tipini tanımlamak için 2 ve
3 sayfalarındaki şekillere bakın. Tipe özgü çalıştırma ve durdurma
bilgileri, aşağıda verilen genel bilgilerden sonra bulabilirsiniz.
•

Yakıt valfi AÇIK: Motoru çalıştırmadan önce yakıt valfini (1) AÇIK
konumuna alın.

•

Manuel jikle (varsa): Soğuk bir motoru çalıştırırken jikle kolunu/
çubuğunu (2) CHOKE konumuna alın.
Motor ısınır ısınmaz ve jikle kullanılmadan düzgün çalıştığında
veya sıcak bir motoru yeniden çalıştırdığınızda kolunu/çubuğunu
OFF konumuna alın.

•

Motor devri: En yüksek motor performansı için, gaz FAST (veya
yüksek) konumunda iken motorun çalıştırılması önerilir.

•

Marş motoru tutamağı: Bir direnç hissedilene kadar marş motoru
tutamağını hafifçe çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.

MOTORUN DURDURULMASI
1. Uzak gaz kolunu* [2] SLOW konumuna getirin.

Tip 3: V
 olan Freni, Sabit Gaz Kelebeği, Otomatik Geri
Dönen Jikle
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
1. Otomatik geri dönen jikleyi [2] CHOKE konumuna E getirin.
Volan fren kolu OFF konumuna getirildiğinde jikle kolu otomatik
olarak RUN konumuna hareket etmeye başlar.
3. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe çektikten
sonra hızlı bir şekilde çekin. Gaz bu tipte önceden ayarlıdır.
MOTORUN DURDURULMASI
Motoru durdurmak için volan fren kolunu* [3] bırakın.

Tip 4: V
 olan Freni, Otomatik Jikle, Sabit Gaz Kelebeği
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
1. Volan fren kolunu* [3] RUN konumuna getirin.
2. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe
çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.
MOTORUN DURDURULMASI
Motoru durdurmak için volan fren kolunu* [3] bırakın.

Tip 5: K
 anatlı Fren Kavraması, Uzak Jikle/Gaz Kelebeği

İKAZ
Marş motoru tutamağının motora çarpmasına izin vermeyin. Marş
motorunun hasar görmemesi için orijinal yerine nazikçe yerleştirin.
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3. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe
çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.

2. Volan fren kolunu* [3] RUN konumuna getirin

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI/DURDURULMASI
(TÜM TİPLER)

•

2. Volan fren kolunu* [3] RUN konumuna getirin

2. Motoru durdurmak için volan fren kolunu* [3] bırakın.

KULLANIM SIKLIĞI

•

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Yeniden çalıştırma: Kolay çalıştırmayı sağlamak ve Otomatik
Jikle Sistemli™ tiplerden maksimum performans elde etmek için,
soğuk bir motoru çalıştırdıktan sonra yeniden durdurmadan önce
motorun en az 3 dakika kadar çalışmasına izin verin. Sıcaklık
21°C'nin altında ise, minimum çalışma süresi daha uzun olacaktır.

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
1. Jikle/gaz kolunu* [2] CHOKE konumuna getirin.
2. Kanatlı kumanda kolunun* devreden çıkarıldığından emin olun.
3. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe
çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.
4. Motor ısındığında jikle/gaz kolunu* [2] FAST konumuna alın ve
daha sonra kanatlı kumanda kolunu* devreye alın.

Yakıt valfi KAPALI: Motoru durdurduktan sonra yakıt valfini (1)
OFF konumuna getirin.

MOTORUN DURDURULMASI

Eğer ekipmanınız 3-4 hafta kadar kullanılmayacaksa, motorun
karbüratöründeki yakıtı bitirmenizi tavsiye ederiz. Bunu, yakıt
valfini KAPALI bırakıp, motoru çalıştırarak yakıtı bitirmek suretiyle
gerçekleştirebilirsiniz.

2. Jikle/gaz kolunu* [2] SLOW konumuna, daha sonra STOP
konumuna alın.

1. Kanatlı kumanda kolunu* devreden çıkarın.

* Jiklenin yeri için ekipman kılavuzuna bakın.

TÜRKÇE

Tip 6: K
 anatlı Fren Kavraması, Otomatik Jikle, Uzak Gaz
Kelebeği

MOTORUNUZUN BAKIMININ YAPILMASI

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

İyi bir bakım emniyetli, ekonomik ve sorunsuz bir çalışma için
gereklidir. Ayrıca kirliliğin azaltılmasına da yardımcı olacaktır.

BAKIMIN ÖNEMİ

1. Uzak gaz kolunu* [2] FAST konumuna getirin.
2. Kanatlı kumanda kolunun* devreden çıkarıldığından emin olun.
3. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe
çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.
4. Motorun çalışma sıcaklığına ulaşmasını sağlayın ve kanatlı
kumanda kolunu* devreye alın.

Yanlış bakım veya çalışma öncesinde bir problemin düzeltilmemesi
ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir arızaya
sebep olabilir.

MOTORUN DURDURULMASI

Her zaman bu kullanım kılavuzunda yer alan kontrol ve bakım
tavsiyelerine ve programlarına uyun.

1. Kanatlı kumanda kolunu* devreden çıkarın.
2. Uzak gaz kolunu* [2] SLOW konumuna, daha sonra STOP
konumuna alın.

Tip 7: M
 anuel Jikle, Manuel Gaz Kelebeği
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
1. Jikle kolunu [2] CHOKE konumuna E getirin.

Motorunuza düzgün şekilde bakım yapmanıza yardımcı olmak için,
ileriki sayfalar bir bakım programı, rutin kontrol prosedürleri ve temel
el aletleri kullanılarak yapılan basit bakım prosedürlerini içermektedir.
Daha zor olan veya özel aletler gerektiren diğer servis işlemleri en iyi
şekilde profesyoneller tarafından halledilir ve normal olarak Honda
teknisyeni veya kalifiye bir tamirci tarafından gerçekleştirilir.

4. Motor ısındığında jikle kolunu [2] CHOKE konumuna e getirin.

Bakım programı normal çalışma koşullarında uygulanır. Eğer
motorunuzu, sürekli olarak ağır yük veya yüksek sıcaklıkta veya
olağan dışı ıslak ya da kirli koşullarda çalıştırma gibi ağır koşullar
altında kullanıyorsanız, kişisel ihtiyaçlarınıza ve kullanımınıza uygun
öneriler almak için servisinize başvurunuz.

MOTORUN DURDURULMASI

Motorunuzu en iyi tanıyanın ve bakım ve tamir işlemleri için tam
donanımlı olanın Honda servisi olduğunu unutmayın.

2. Gaz kumandasını [3] FAST konumuna C getirin.
3. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe
çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.

Gaz kumandasını [3] SLOW konumuna D daha sonra STOP
konumuna F getirin.

Tip 8: M
 anuel Jikle, Motor Durdurma Anahtarı, Sabit Gaz
Kelebeği
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
1. Jikle kolunu [2] CHOKE konumuna çekin.
2. Motor durdurma anahtarını [3] ON konumuna getirin.
3. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe
çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.

En yüksek kaliteyi ve güvenilirliği sağlamak için, tamir ve değiştirme
işlemlerinde sadece yeni Honda Orijinal parçaları veya eşdeğerlerini
kullanın.

BAKIM EMNİYETİ
En önemli emniyet tedbirlerinden bazıları belirtilmiştir. Ancak, bakım
işlemini gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek muhtemel tehlikelerin
tümü konusunda sizi uyarmamız mümkün değildir. Verilen görevi
yerine getirip getirmemeye sadece siz karar verebilirsiniz.

4. Motor ısındığında jikle kolunu OFF konumuna getirin.

Bakım talimatlarına ve tedbirlerine düzgün şekilde uymamak ciddi
şekilde yaralanmanıza veya ölüme sebep olabilir.

Motor hızı bu tipte önceden ayarlıdır.

Bu kullanım kılavuzundaki prosedürleri ve tedbirleri her zaman takip
edin.

MOTORUN DURDURULMASI
Motor durdurma anahtarını [3] OFF konumuna getirin.

EMNİYET TEDBİRLERİ

Tip 9: M
 anuel Jikle, Motor Durdurma Anahtarı, Otomatik
Gaz Kelebeği

•

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
1. Jikle kolunu [2] CHOKE konumuna çekin.

–– Egzoz gazından kaynaklanan karbon monoksit
zehirlenmesi.
Motoru her çalıştırmanızda yeterli havalandırma olduğundan
emin olun.

2. Motor durdurma anahtarını [3] ON konumuna getirin.
3. Bir direnç hissedilene kadar marş motoru tutamağını hafifçe
çektikten sonra hızlı bir şekilde çekin.

–– Sıcak parçalardan kaynaklanan yanıklar.
Dokunmadan önce motorun ve egzoz sisteminin soğumasına
müsaade edin.

4. Motor ısındığında jikle kolunu [2] OFF konumuna getirin.
Otomatik gaz kelebeği özelliği sadece motor tamamen ısındıktan
sonra çalışır.

–– Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanmalar.
Yapmanız gerektiği söylenmedikçe motoru çalıştırmayın.

MOTORUN DURDURULMASI
1. Otomatik gaz kelebeğinin motoru rölantiye döndürmesi için
motorun yükünü alın.

•

2. Motor durdurma anahtarını [3] OFF konumuna getirin.

•

* Jiklenin yeri için ekipman kılavuzuna bakın.

Herhangi bir bakım veya tamir işlemine başlamadan önce motorun
kapalı olduğundan emin olun. Bu olası birkaç tehlikeyi ortadan
kaldıracaktır:

Başlamadan önce talimatları okuyun ve gerekli aletlere ve
becerilere sahip olduğunuzdan emin olun.

Yangın veya patlama ihtimalini azaltmak için, yakıtın etrafında
çalışırken dikkatli olun. Parçaları temizlemek için benzin değil,
sadece yanıcı olmayan solvent kullanın. Sigaraları, kıvılcımları ve
alevleri yakıt ile ilgili tüm parçalardan uzak tutun.
TÜRKÇE
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BAKIM PROGRAMI
Belirtilen her ayda/yılda veya çalışma saati aralığında, hangisi ilk
önce dolarsa, gerçekleştirin.(1)
Düzenli Bakım
Zamanı

Madde

Sayfa

Yukarıda gösterilen değerlerden daha yüksek oranda etanol veya
metanol içeren yakıt kullanmaktan kaynaklanan motor hasarı veya
performans problemleri garanti kapsamının dışındadır.
Eğer ekipmanınız seyrek veya aralıklarla kullanılacaksa (kullanım
arasında en az 4 hafta), yakıtın bozulması ile ilgili ilave bilgi için
KULLANIM SIKLIĞI bölümünün (sayfa 10) Yakıt kısmına bakın.

Her kullanımdan
önce

Kontrol: Motor yağı seviyesi
Kontrol: Hava filtresi

sayfa 9
sayfa 9

Birinci ayda veya
her 5 saatte bir

Değiştir: Motor yağı

sayfa 9

Her 3 ayda veya
25 saatte bir

Temizle: Hava filtresi(2)

sayfa 9

Benzin son derece parlayıcı ve patlayıcıdır ve yakıt doldururken
yanabilir veya ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

Her 6 ayda veya
50 saatte bir

Değiştir: Motor yağı(3)
Temizle: Hava filtresi(2)
Kontrol: V
 olan freni balatası (varsa)

sayfa 9
sayfa 9
sayfa 9

•

Motoru durdurun ve ısıyı, kıvılcımları ve alevi uzak tutun.

•

Sadece açık havada yakıt doldurun.

Yukarıdaki 6 aylık maddeler ve:
Kontrol-ayarlama: Buji
Temizle: Kıvılcım önleyici (varsa)(6)
Kontrol: K
 anatlı fren kavraması (varsa)
Kontrol-ayarlama: Rölanti devri
Temizle: Yakıt deposu ve filtresi
Kontrol-ayarlama: Subap boşluğu

•

Dökülen yakıtı derhal temizleyin.

sayfa 9
sayfa 10
(5)
(4)
(4)
(4)

Her 2 yılda veya
200 saatte bir

Yukarıdaki yıllık maddeler ve:
Değiştir: Hava filtresi
Değiştir: Buji

sayfa 9
sayfa 9

Her 2 yılda bir

Kontrol: Yakıt boruları (gerekirse,
değiştirin)

Her yıl veya
100 saatte bir

Asla eski veya kirli yakıt veya yağ/yakıt karışımı kullanmayın. Yakıt
deposuna kir veya su girmesine izin vermeyin.

Yakıt İlavesi
Bkz. F1 1’de 4.
1. Yakıt deposu kapağını sökün.
2. Yakıt deposu boynundaki kırmızı yakıt seviyesi işaretinin [1]
alt tarafına kadar yakıt ekleyin. Aşırı doldurmayın. Motoru
çalıştırmadan önce dökülmüş olan yakıtı silin.
3. Yakıt deposu kapağını takın ve sağlam şekilde sıkın.

(4)

Motoru çalıştırmadan önce yakıt doldurma noktasından ve
sahasından en az 3 metre uzağa gidin.

(1) Ticari kullanım için, uygun bakım aralıklarını belirlemek amacıyla çalışma
saatlerini kaydedin.
(2) Tozlu bölgelerde kullanılıyorsa daha sık bakım yapın.
(3) Ağır yük altında veya yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında motor yağını her
25 saatte bir değiştirin.
(4) U
 ygun aletlere sahip olmadığınız ve mekanik olarak yeterli olmadığınız
sürece bu parçaların bakımı yetkili bir Honda servisinde yapılmalıdır.
Servis prosedürleri için Honda tamir kılavuzuna bakın.
(5) E
 kipman kılavuzunuza veya Honda motor tamir kılavuzuna göz atın.
(6) 2
 006/42/EC sayılı makine direktifinin yürürlükte olduğu Avrupa'da ve diğer
ülkelerde, bu temizlik servisiniz tarafından yapılmalıdır.

Bu bakım programına uymamak garanti kapsamının dışında kalan
arızalara sebep olabilir.

YAKIT DOLDURMA
Bu motor, 91 veya daha yüksek araştırma oktan değerli kurşunsuz
benzin ile çalışacak şekilde onaylanmıştır.
Yakıt deposunda var olan havayı en aza indirmek için her kullanımdan
sonra yakıt doldurmanızı tavsiye ederiz.
Yakıt doldurma işlemini motor durmuşken iyi havalandırılmış bir alanda
yapınız. Eğer motor çalışıyorsa, ilk olarak soğumasını bekleyin. Asla
yakıt buharının alev veya kıvılcım ile temas edebileceği bina içlerinde
motora yakıt doldurmayın.
Hacmen %10'dan fazla etanol (E10) veya %5 metanol içeren normal
kurşunsuz benzin kullanabilirsiniz. Ayrıca, metanol kosolventleri ve
korozyon inhibitörlerini de içermelidir. Yukarıda gösterilen değerlerden
daha yüksek oranda etanol veya metanol içeren yakıtlar çalışma ve/
veya performans problemlerine sebep olabilir. Ayrıca yakıt sisteminin
metal, kauçuk ve plastik parçalarına da zarar verebilir. Ayrıca, etanol
higroskopiktir ve bu da suyu çektiği ve yakıt sisteminde tuttuğu
anlamına gelir.
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Yakıt boyaya ve bazı plastik tiplerine zarar verebilir. Yakıt deposunu
doldururken yakıtı dökmemeye özen gösterin. Dökülen yakıttan
kaynaklanan hasar Distribütörün Sınırlı Garantisi kapsamında değildir.

Yakıt Saklama Kabı
Benzininizi yakıt saklamak için tasarlanmış temiz, plastik ve sızdırmaz
bir kap içerisinde saklayın. Kullanılmadığı zaman havalandırmayı
(varsa) kapatın ve kabı direkt güneş ışığından uzak bir yerde saklayın.
Eğer kaptaki yakıtı kullanmak 3 aydan daha uzun zaman alırsa,
kabı doldurduğunuzda yakıta bir yakıt stabilizörü eklemenizi tavsiye
ederiz. Eğer mevsim sonunda saklama kabında yakıt kalmışsa ABD
Çevre Koruma Dairesi (EPA), bu yakıtı aracınızın yakıt deposuna
doldurmanızı tavsiye eder.

MOTOR YAĞI
Yağ, performansı ve hizmet ömrünü etkileyen önemli bir faktördür.
4-zamanlı otomotiv deterjan yağı kullanın. Daima yağı bakım
programına göre değiştirin.

Tavsiye Edilen Yağ
Bkz. F2 1’de 4.
API servis kategorisi SJ veya daha sonrası gerekliliklerini karşılayan
veya aşan 4-zamanlı motor yağı kullanın. SJ harflerini veya daha
ilerisini içerdiğinden emin olmak için yağ kabının üzerindeki API
servis etiketini her zaman kontrol edin.
Genel kullanım için SAE 10W-30 önerilir. Tabloda gösterilen
diğer viskoziteler bölgenizdeki ortalama sıcaklık belirtilen aralıkta
olduğunda kullanılabilir.

TÜRKÇE

Yağ Seviyesi Kontrolü

Temizleme

Bkz. F2, F3 1’de 4.

Bkz. F4 1’de 4.

1. Motor durdurulmuş ve düz bir konumda iken yağı kontrol edin.

1. Kirini temizlemek için filtreyi sert bir yüzeye birkaç kez hafif vurun
veya motora baka temiz taraftan filtreye 207 kPa'yı aşmayan
basınçlı hava tutun. Kirleri asla fırçayla gidermeye çalışmayın.
Fırçalamak kiri tellerin içine zorlayacaktır.

2. Yağ dolum kapağını/yağ çubuğunu [1] çıkarın ve silerek temizleyin.
3. Yağ dolum kapağını/yağ çubuğunu gösterildiği gibi yağ dolum
ağzına sokun, fakat vidalamayın, ardından yağ seviyesini kontrol
etmek için çıkartın.
4. Eğer yağ seviyesi seviye çubuğu üzerindeki alt seviye işaretinin
[2] yakınında veya altında ise, yağ dolum kapağını/yağ çubuğunu
çıkarın ve üst seviye işaretine [3] kadar tavsiye edilen yağla
doldurun. Aşırı doldurmayın.

2. Hava filtresi gövdesindeki [4] ve kapağındaki kirleri nemli bir bez
kullanarak temizleyin. Kirlerin karbüratöre giden hava kanalına [5]
girmemesine dikkat edin.

BUJİ

5. Yağ dolum kapağını/yağ çubuğunu takın.

Bkz. F5 1’de 4.

Yağ Değişimi

Tavsiye Edilen Buji:

Bkz. F3 1’de 4.

NGK – BPR6ES Basınçlı yıkayıcı uygulamaları
NGK – BPR5ES Diğer tüm uygulamalar

Motor yağını motor sıcakken boşaltın. Sıcak yağ daha hızlı ve
tamamen boşalır.
1. Yakıt sızıntısı ihtimalini azaltmak için yakıt valfini OFF konumuna
çevirin.
2. Eski yağı aktarmak için motorun yanına uygun bir kap yerleştirin.
3. Yağ dolum kapağını/seviye çubuğunu [1] çıkarın ve motoru yağ
dolum ağzına [4] doğru eğerek yağı bir kaba boşaltın.
Lütfen kullanılmış motor yağını çevre ile uyumlu olacak
şekilde uzaklaştırın. Geri kazanım için, eski yağı sızdırmaz
bir kap içerisinde yerel geri dönüşüm merkezinize veya servis
istasyonunuza götürmenizi tavsiye ederiz. Çöp kutusuna atmayın,
toprağa veya kanalizasyona boşaltmayın.
4. Motor düz bir konumda iken, yağ çubuğunun üzerindeki üst sınır
işaretine [3] kadar tavsiye edilen yağ ile doldurun.

Motoru düşük yağ seviyesi ile çalıştırmak motor hasarına sebep
olabilir.
5. Yağ dolum kapağını/yağ çubuğunu sıkıca takın.

Tavsiye edilen buji normal motor çalışma sıcaklıkları için doğru ısı
aralığına sahip olmalıdır.

Yanlış bujiler motor hasarına sebep olabilir.
İyi bir performans için, buji tırnak aralığı düzgün şekilde ayarlanmalı
ve arasında birikinti olmamalıdır.
1. Buji başlığını ayırın ve buji alanındaki kirleri temizleyin.
2. Bujiyi çıkarmak için uygun büyüklükte bir buji anahtarı [1] kullanın.
3. Bujiyi kontrol edin. Hasarlıysa veya çok kirliyse, sızdırmazlık pulu
[2] kötü durumdaysa veya elektrot aşınmışsa değiştirin.
4. Elektrot boşluğunu uygun bir mastar ile ölçün. Doğru boşluk
0,70 ~ 0,80 mm'dir. Ayarlama gerekirse, yan elektrotu dikkatlice
bükerek boşluğu düzeltin.
5. Diş atlatmamaya dikkat ederek bujiyi elle dikkatlice takın.
6. Bujinin yerine oturmasının ardından, pulu sıkıştırmak için uygun
buji anahtarı ile sıkın.
Yeni bujiyi takarken, pulu sıkıştırmak için buji yerine oturduktan
sonra 1/2 tur sıkın.

HAVA FİLTRESİ

Orijinal bujiyi takarken, pulu sıkıştırmak için buji yerine oturduktan
sonra 1/8 ~ 1/4 tur sıkın.

Bakımı düzenli olarak yapılan bir hava filtresi, motora toz girmesinin
önlenmesine yardımcı olacaktır. Karbüratöre giren toz, karbüratördeki
küçük kanallara çekilerek erken motor aşınmasına sebep olabilir.
Bu küçük kanallar tıkanarak marş veya çalışma sorunlarına sebep
olabilir. Motoru çok tozlu alanlarda çalıştırmanız durumunda filtreyi
daha sık temizlemeniz gerekecektir.
Sızdırmaz olması ve tasarlandığı gibi çalışması için orijinal bir Honda
hava filtresi kullanmanızı tavsiye ederiz. Honda'ya ait olmayan bir
hava filtresinin kullanılması kirin filtreden geçmesine ve motorun veya
yakıt sisteminin hasar görmesine sebep olabilir.

Bujiyi uygun şekilde sıkın. Gevşek bir buji aşırı ısınabilir ve motora
zarar verebilir. Bujinin aşırı sıkılması silindir kapağındaki dişlere
zarar verebilir.
7. Buji başlığını bujiye takın.
VOLAN FRENİ KONTROLÜ (varsa)
Bkz. F6, F7 1’de 4.

Motoru filtre olmadan veya hasarlı filtre ile çalıştırmak hızlı motor
aşınmasına sebep olacak şekilde motora toz girmesine sebep olacaktır.
Bu tip hasarlar Distribütörün Sınırlı Garantisi kapsamında değildir.

Kontrol
Bkz. F4 1’de 4.
1. Hava filtresi kapağının [2] üst tarafındaki kilit tırnaklarını [1]
bastırın ve kapağı çıkarın. Filtreyi [3] kontrol ederek temiz ve iyi
durumda olduğundan emin olun.

1. Üç flanşlı somunu [1] geri tepmeli marş motorundan [2] sökün ve
geri tepmeli marş motorunu motordan çıkarın.
2. Yakıt borusunu [4] ayırmadan yakıt deposunu [3] motordan
çıkarın. Eğer yakıt deposunda yakıt varsa, çıkarırken düz tutun ve
motorun yanına düz bir konumda yerleştirin.
3. Fren pabucunun [5] kalınlığını kontrol edin. Eğer 3 mm'den daha
az ise, motoru yetkili Honda servisinize götürün.
4. Yakıt deposunu ve geri tepmeli marş motorunu takın ve üç adet
somunu sağlam şekilde sıkın.

2. Filtreyi ve hava filtresi kapağını tekrar takın.
TÜRKÇE
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KIVILCIM ÖNLEYİCİ (varsa)
Bkz. F8 1’de 4.
2006/42/EC sayılı makine direktifinin yürürlükte olduğu Avrupa'da ve
diğer ülkelerde, bu temizlik servisiniz tarafından yapılmalıdır.
Kıvılcım önleyici, tasarlandığı gibi çalışabilmesi için her 100 saatte bir
bakıma girmelidir.
Eğer motor çalışıyorsa, susturucu sıcak olacaktır. Kıvılcım önleyiciye
bakım yapmadan önce soğumasını bekleyin.

Sökme
1. Üç adet 6 mm cıvatayı [1] susturucu korumasından sökün ve
susturucu korumasını çıkarın.
2. Özel vidayı [3] kıvılcım önleyiciden [4] sökün ve kıvılcım önleyiciyi
susturucudan [5] çıkarın.

Temizlik & Kontrol
1. Kıvılcım önleyici süzgecindeki karbon birikintilerini temizlemek
için bir fırça kullanın. Süzgece zarar vermemeye dikkat edin. Eğer
kırılma veya delik varsa kıvılcım önleyiciyi değiştirin.
2. Sökme sırasının tersini takip ederek kıvılcım önleyiciyi takın.

MOTORUNUZUN SAKLANMASI
Düzgün bir saklama hazırlığı motorunuzu sorunsuz ve iyi bir
durumda muhafaza etmek için gereklidir. Aşağıdaki adımlar pasın
ve korozyonun motorunuzun çalışmasını ve görünümünü bozmasını
engellemeye yardımcı olacaktır ve yeniden kullandığınızda motorun
daha kolay çalışmasını sağlayacaktır.

Temizleme
Eğer motor çalışıyorsa, temizlemeden önce en az yarım saat
soğumasını bekleyin. Tüm dış yüzeyleri temizleyin, hasar görmüş
boyaya rötuş yapın ve paslanmış diğer alanlara ince bir kat yağ sürün.

Dolum için bir benzin kabı bulunduruyorsanız, içinde sadece
kullanılmamış benzin olduğundan emin olun. Eğer saklama
kabındaki yakıtı kullanmak 3 aydan daha uzun zaman alırsa, kabı
doldurduğunuzda yakıta bir yakıt stabilizörü eklemenizi tavsiye ederiz.
Saklama hazırlıklarının ihmal edilmesinden kaynaklanan yakıt
sistemi hasarları veya motor performansı problemleri motor garantisi
kapsamında değildir.
Kısa Süreli Saklama (30 – 90 gün)
Eğer ekipmanınız 30-90 gün arasında kullanılmayacaksa, yakıtla ilgili
problemleri önlemek için aşağıdaki hususları tavsiye ediyoruz:
1. Üretici talimatlarına uyarak yakıt stabilizörü ilave edin.
Bir yakıt stabilizörü ilave ederken, yakıt deposunu taze yakıtla
doldurun. Sadece kısmen doldurulursa, depo içindeki hava
saklama süresince yakıtın bozulmasını kolaylaştırır.
Not:
–– Tüm stabilizörlerin bir af ömrü vardır ve performansları
zamanla düşecektir.
–– Yakıt stabilizörleri bayatlamış yakıtı düzenlemeyecektir.
2. Yakıt stabilizörünü ilave ettikten sonra katkılı yakıtın karbüratördeki
katkısız yakıtın yerini alması için motoru açık havada 10 dakika
çalıştırın.
3. Yakıt valfini OFF konumuna getirin.
4. Motor, karbüratör yakıt kabındaki yakıtın bitmesi sonucu
duruncaya kadar motoru çalıştırmaya devam edin. Çalışma süresi
3 dakikadan az olmalıdır.
Uzun Süreli veya Mevsimlik Saklama (90 günden fazla)
Motoru çalıştırın ve bütün yakıt sistemindeki (yakıt deposu dahil)
yakıt bitinceye kadar çalıştırmaya devam edin. Yakıtın kullanılmayan
motorda 90 günden fazla kalmasına izin vermeyin.

Motor Yağı
1. Motor yağını değiştirin (bkz. sayfa 9).
2. Bujiyi çıkarın (bkz. sayfa 9).
3. Silindire 5 ~ 10 cc temiz motor yağı dökün.

Bahçe hortumu veya basınçlı yıkama ekipmanı kullanmak suyun
filtrenin veya susturucunun içerisine girmesine neden olabilir. Filtrenin
içerisine giren su filtre elemanının ıslanmasına sebep olacaktır ve
hava filtresinden ya da susturucudan geçen su, hasara sebep olacak
şekilde silindirin içerisine girebilir.

SAKLAMA

4. Yağı dağıtmak için geri tepmeli marş motorunu birkaç defa döndürün.
5. Bujiyi takın.

Saklama Tedbirleri
Eğer motorunuz yakıt deposunda yakıt olduğu halde saklanacaksa,
yakıt buharının tutuşması tehlikesini azaltmak önemlidir. Alevle
çalışan ocak, su ısıtıcısı veya elbise kurutucusu gibi herhangi bir
cihazdan uzakta iyi havalandırılan bir alan seçin. Ayrıca kıvılcım
çıkaran elektrik motoru bulunan veya elektrikli aletlerin çalıştığı
alanlardan da uzak durun.

Ekipmanınızı çalıştırdığınız bölgeye bağlı olarak, yakıt formülasyonları
hızlıca bozulabilir ve oksidize olabilir. Yakıt bozulması ve oksidasyonu
en az 30 günde gerçekleşebilir ve karbüratörün ve/veya yakıt
sisteminin hasar görmesine neden olabilir. Yerel saklama tavsiyeleri
için lütfen servisinize danışın.

Eğer mümkünse, pas ve korozyon oluşumunu hızlandırdığı için
yüksek nem bulunan saklama alanlarından uzak durun.

Yakıtın herhangi bir çalışma problemine sebep olmaksızın yakıt
deposunda ve karbüratörde kalma süresi, yakıt karışımı, saklama
sıcaklıkları ve yakıt deposunun kısmen veya tamamen doldurulup
doldurulmaması gibi faktörlere göre değişecektir. Yakıt deposunda
kısmen kalmış olan hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok
yüksek saklama sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandırır. Yakıt
deposunu doldurduğunuzda yakıt taze değilse, bir aylık kullanılmama
durumunda yakıt sorunları ortaya çıkabilir.

Motor ve egzoz sistemi soğukken, tozdan korumak için motorun
üzerini örtün. Sıcak bir motor ve egzoz sistemi bazı malzemeleri
tutuşturabilir veya eritebilir. Tozdan korumak için plastik örtü
kullanmayın. Gözeneksiz örtü nemi motorun etrafında tutar, bu da
pas ve korozyon oluşumunu teşvik eder.

Yakıt deposunda yakıt varsa, yakıt valfini OFF konumunda bırakın.
Motoru düz olacak şekilde saklayın. Yatırılması yakıt veya yağ
sızıntısına sebep olabilir.

Saklama Konumundan Çıkarma
Motorunuzu bu kılavuzun ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK
KONTROLLER kısmında açıklandığı gibi kontrol edin (bkz. sayfa 5).

Saklama sırasında benzin oksitlenecek ve bozulacaktır. Bozulmuş
Eğer saklamaya hazırlık sırasında yakıt boşaltılmışsa, depoyu taze
benzin zor çalıştırmaya sebep olacak ve yakıt sistemindeki küçük
yakıt ile doldurun. Dolum için bir yakıt kabı bulunduruyorsanız, içinde
kanalları tıkayan yapışkan birikintiler bırakacaktır. Eğer motorunuzda
sadece kullanılmamış yakıt olduğundan emin olun. Yakıt zaman
bulunan benzin saklama süresince bozulursa, karbüratörü ve diğer
içerisinde oksitlenir ve bozulur, bu da zor çalıştırmaya sebep olur.
yakıt sistemi parçalarını servise götürmeli veya değiştirmelisiniz.
TÜRKÇE
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Eğer saklama hazırlığı sırasında silindir yağ ile kaplanmışsa,
çalıştırmada motordan az bir süre duman çıkacaktır. Bu normaldir.

NAKLİYE
Naklederken yakıt sızıntısı ihtimalini ortadan kaldırmak için motoru
düz konumda tutun. Yakıt valfini OFF konumuna getirin.
Taşıma için uygulanması gereken prosedürler için bu motor tarafından
çalıştırılan ekipman ile birlikte verilen talimatları gözden geçirin.

BEKLENMEDİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
Motor çalışmıyor
OLASI SEBEBİ

YAPILACAK İŞLEM

Yakıt valfi KAPALI.

Yakıt valfini kolunu ON (Açık)
konumuna getirin.

Jikle KAPALI.

Motor sıcak değilse, jikle/gaz kolunu,
jikle çubuğunu veya jikle kolunu
CHOKE konumuna alın.

Kontak anahtarı ve motor durdurma
anahtarı KAPALI.

Volan fren kolunu RUN konumuna
getirin.
Gaz kolunu FAST konumuna getirin.
Motor durdurma anahtarını ON
konumuna getirin.

Yakıt yok.

Yakıt doldurun.

Kötü yakıt; motor yakıta katkı
maddesi konulmadan veya kötü
benzin doldurularak saklanmış.

Taze yakıt doldurun.

Buji arızalı, kirli veya tırnak aralığı
yanlış.

Bujiyi ayarlayın veya değiştirin
(sayfa 9).

Buji yakıtla ıslanmış (boğulmuş
motor).

Bujiyi kurutun ve takın. Jikle/gaz
kolu FAST konumundayken motoru
çalıştırın.
Jikle OFF konumda.

Yüksek Rakımda Çalıştırmak için Karbüratör
Değişiklikleri
Yüksek rakımda, standart karbüratör hava-yakıt karışımı çok zengin
olacaktır. Performans düşecek ve yakıt tüketimi artacaktır. Çok zengin
karışım da zor çalıştırmaya sebep olacak şekilde buji kirlenmesine
sebep olacaktır. Bu motorun çalışmasına onay verilen rakımdan farklı
bir rakımda, uzun süre çalışması emisyonları artırabilir.
Yüksek rakım performansı karbüratörde yapılacak özel değişikliklerle
geliştirilebilir. Eğer motorunuzu sürekli olarak 1.500 metrenin üzerindeki
rakımlarda çalıştırırsanız, karbüratör modifikasyonunu gerçekleştirmesi
için servisinize başvurunuz. Bu motor, yüksek rakımda kullanım için
karbüratör ayarları yapılmış halde yüksek rakımda kullanıldığında,
hizmet ömrü boyunca her bir emisyon standardını karşılayacaktır.
Karbüratör modifikasyonu yapılmış olsa bile, motor beygir gücü
rakımdaki her 300 metrelik artışa karşılık yaklaşık olarak %3,5
azalacaktır. Eğer karbüratörde değişiklik yapılmazsa, rakımın beygir
gücü üzerindeki etkisi bundan daha fazla olacaktır.

Karbüratör yüksek rakımda çalışması için modifiye edildiğinde,
düşük rakımda kullanım için hava-yakıt karışımı çok fakir olacaktır.
Modifiye edilmiş bir karbüratör ile 1.500 metrenin altındaki rakımlarda
çalıştırmak motorun hararet yapmasına ve sonuç olarak ciddi
motor hasarına sebep olabilir. Düşük rakımlarda kullanmak için,
servisinizden karbüratörü orijinal fabrika ayarlarına geri döndürmesini
isteyin.

Özellikler
GCV140
TİP

GERİ TEPMELİ MARŞ

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik

367 x 331 x 360 mm

Boş ağırlık

Yakıt filtresi tıkalı, karbüratör arızası, Gerekirse, arızalı parçaları
ateşleme arızası, subaplar takılmış, değiştirmek veya tamir etmek için
vs.
motoru bir yetkili Honda servisine
götürün veya tamir kitabına bakın.

9,8 kg

Motor tipi

4-zamanlı, üstten eksantrik milli, tek silindirli

Silindir hacmi [Çap x Strok]

Motorda güç kaybı

160 cm3 [64 x 50 mm]

Yağ kapasitesi

0,50 L

Yakıt deposu kapasitesi

0,91 L

Yakıt tüketimi

3.000 dev/dak'da 1,1 L/saat

OLASI SEBEBİ

YAPILACAK İŞLEM

Soğutma sistemi

Basınçlı hava

Hava filtresi tıkalı.

Hava filtresini temizleyin veya
değiştirin (sayfa 9).

Ateşleme sistemi

Transistörlü manyeto

PTO mil dönüşü

Saatin tersi yönünde

Kötü yakıt; motor yakıta katkı
maddesi konulmadan veya kötü
yakıt doldurularak saklanmış.

Taze yakıt doldurun.

GCV160

Yakıt filtresi tıkalı, karbüratör arızası, Gerekirse, arızalı parçaları
ateşleme arızası, subaplar takılmış, değiştirmek veya tamir etmek için
vs.
motoru bir yetkili Honda servisine
götürün veya tamir kitabına bakın.

TİP

GERİ TEPMELİ
MARŞ

ELEKTRİKLİ MARŞ

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 367 x 331 x 360 mm 367 x 354 x 360 mm
Boş ağırlık

TEKNİK BİLGİLER

9,8 kg

Motor tipi
Silindir hacmi [Çap x Strok]

Seri Numarası ve Tipinin Yerleşimi

11,6 kg

4-zamanlı, üstten eksantrik milli, tek silindirli
160 cm3 [64 x 50 mm]

Yağ kapasitesi

0,50 L

Bkz. şekil 1’de 1.

Yakıt deposu kapasitesi

0,91 L

Motor seri numarasını ve tipini aşağıdaki boşluğa kaydedin. Parça
sipariş ederken ve teknik bilgi veya garanti taleplerinde bulunurken
bu bilgilere ihtiyaç duyacaksınız.

Yakıt tüketimi

MODEL

SERİ NUMARASI

TİP

GCV140,160,190

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

3.000 dev/dak'da 1,1 L/saat

Soğutma sistemi

Basınçlı hava

Ateşleme sistemi

Transistörlü manyeto

PTO mil dönüşü
Şarj sistemi:

Satın alma tarihi

Saatin tersi yönünde
BBC tipleri

Volan freni tipleri
TÜRKÇE

2.900 dev/dak'da 12 VDC, 0,15 A min.
2.900 dev/dak’da 12 VDC, 0,20 A min.
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GCV190

ELEKTRİKLİ MARŞ MOTORU
(kanatlı fren kavramalı)

TİP

Ekipman üreticisi tarafından sunulmuştur.

GERİ TEPMELİ
ELEKTRİKLİ MARŞ
MARŞ
367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik
Boş ağırlık

12,3 kg

Motor tipi

SİYAH
[3]

13,3 kg

BEYAZ

4-zamanlı, üstten eksantrik milli, tek
silindirli
187 cm3 [69 x 50 mm]

Silindir hacmi [Çap x Strok]
Yağ kapasitesi

[6]

M

0,50 L

Yakıt deposu kapasitesi

[1]

0,91 L

Yakıt tüketimi

[7]

[2]

[5]

[4]

3.000 dev/dak'da 1,3 L/saat

Soğutma sistemi

Basınçlı hava

Ateşleme sistemi

Transistörlü manyeto

PTO mil dönüşü

Saatin tersi yönünde

Şarj sistemi:

BC tipleri

2.900 dev/dak'da 12 VDC, 0,15 A min.

Volan freni tipleri

2.900 dev/dak'da 12 VDC, 0,20 A min.

Tip

Motor Yağı

Tip

Boşaltılması

Rölanti Devri

Buji

Tip

Bakim 1

Her
kullanımdan
önce
İlk 5 saat
Sonrası

[5] MARŞ ANAHTARI

[2] ATEŞLEME BOBİNİ

[6] AKÜ (+)

[3] MOTOR DURDURMA
ANAHTARI

[7] ŞARJ BOBİNİ (varsa):

[4] MARŞ MOTORU

Hızlı Referans Bilgileri
SAKLAMA

[1] BUJİ

91 veya daha yüksek araştırma oktan
değerli kurşunsuz benzin (sayfa 8).
SAE 10W-30, API SJ veya sonrası, genel
kullanım için. Bkz. sayfa 8.
* Doldurma miktarı: 0,35 ~ 0,41 L
1.400 ± 150 dev/dak
2.500 ± 150 dev/dak Otomatik gaz
kelebeği tipi
BPR6ES (NGK) Basınçlı yıkayıcı tipleri
BPR5ES (NGK) Diğer tüm uygulamalar
Motor yağı seviyesini kontrol edin.
Bkz. sayfa 9.
Hava filtresini kontrol edin. Bkz. sayfa 9.
Motor yağını değiştirin. Bkz. sayfa 9.
Bakım programına bakın sayfa 8.

* Gerçek miktar, motorda kalan artık yağdan dolayı farklılık gösterecektir. Gerçek seviyeyi
doğrulamak için daima seviye çubuğunu kullanın (bkz. sayfa 9)

Kablo Şemaları
GERİ TEPMELİ MARŞ MOTORU (tüm tipler)
SİYAH

MOTOR

KONTAK
ANAHTARI

ÇALIŞTIR

AÇIK

DURDUR

KAPALI

Ayarlama
MADDE

TEKNİK ÖZELLİK

Buji tırnak aralığı
Subap boşluğu
(soğuk)

BAKIM

0,7 ~ 0,8 mm

Bkz. sayfa 9.

EMME: 0,15 ± 0,04 mm
EGZOZ: 0,20 ± 0,04 mm

Yetkili Honda
Servisinize
başvurun

Diğer teknik özellikler

Başka hiçbir ayarlama gerekmez.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Honda Yayınları
Bu yayınlar motorunuzun korunması ve onarılması için size ek bilgi
sağlar. Bunları yetkili bir Honda motor servisinden sipariş edebilirsiniz.
Tamir
Kitabı

Bu kılavuz tüm bakım ve revizyon prosedürlerini içerir. Yetkin
bir teknisyen tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Parça
Katalogu

Bu kılavuz tüm, resimli parça listelerini içerir. Honda bayinizden
temin edilebilir.

Distribütör/Bayi Yeri Bilgileri
İnternet sitemizi ziyaret edin: www.honda-engines-eu.com

Müşteri Servis Bilgileri
[[11]]

[2]
[2]

Servis personeli eğitimli profesyonellerdir. Sorabileceğiniz her türlü
soruya yanıt verebileceklerdir. Eğer servisinizin sizi tatmin edecek
şekilde çözemediği herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız, lütfen bunu
servis yönetimi ile konuşunuz. Servis Müdürü, Genel Müdür veya
Servis sahibinin kendisi yardımcı olabilir. Bu yolla hemen hemen tüm
sorunlar çözülür.

[[33]]

ELEKTRİKLİ MARŞ MOTORU
(Volan frenli)
E
E

SİYAH

KAPALI

Ekipman üreticisi
tarafından
OFF
BAT
OFF BAT
sunulmuştur.

AÇIK

[3]
[3]

ST
ST

[4]
[4]

M
M

[1]
[1]

[2]
[2]

[7]
[7]

DUR
AÇIK
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•
•
•

[6]
[6]

KAPALI

E

Yazı yazdığınızda veya aradığınızda lütfen şu bilgileri verin:
•

[5]
[5]

BEYAZ

Honda Ofisi

AÇIK

•
•
•
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Ekipman üreticisinin ismi ve motorun üzerine takıldığı modelin
numarası
Motor modeli, seri numarası ve tipi (bkz. sayfa 11)
Size motoru satan bayinin ismi
Motorunuza bakım yapan servisin ismi, adresi ve temas kurulacak
kişisi
Satın alma tarihi
İsminiz, adresiniz ve telefon numaranız
Problemin detaylı bir açıklaması

ᧄ↰ㅢ↪ᒁᠳ㓙࿕ㅢ⍮
1'/產ຠ ਛ⊛ᧄ↰ㅢ↪ᒁᠳ൮ਅ೨ឭਅ
⊛࿕ᛚ⻌ޕ
࿕ઙᙥ╓วᧄ↰㊎ወฦቯ⊛ㅢ↪ᒁᠳ⊛࿕
ઙޕ
࿕ઙㆡ↪ᣈ࿃છㅧᚗⷙᩰ㗴ᚲㅧᚑ⊛ᒁᠳ
㓚ޕ
࿕ਇㆡ↪ᣈήᧄ↰⛫㌟⊛ኅޕ


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.

ᅤᖟ⊛產ຠᓧ࿕ୃℂ㧦
ዂᖟ⊛1'/產ຠㅍㄐℂᧄ ↰േജ產ຠ⊛⛫㌟ᚗᖟ
⾼⾈產ຠ⊛⛫㌟㧘
␜⾼⾈ᤨᚲᓧ⊛⊔㧘એ
ᖟ⊛產ຠ࿕ᦼ內⛫⧯ޕ㌟ᣆቯᒁᠳ㔛ⷐୃℂ
ᤨ㧘
ዞᦩᓧ࿕ୃℂޕ

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

⸽ୃℂߩฃߌᣇ
⸽ᦼ㑆ౝߢࠆߎߣߩ⏕ߩߚޔຠ⾼ᤨ
ߩ㗔ᦠߣߦޔHonda᳢↪ຠࠍᛒߞߡࠆ࠺
ࠖߪOEM ຠࠍ߅⾈ߍߦߥߞߚ࠺
ࠖߦຠࠍ߅ᜬߜߊߛߐޕHondaࠛࡦࠫ
ࡦࠍୃℂߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߘߩ࠺ࠖ߇್ᢿ
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C Honda Motor Co., Ltd.
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