ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
(Заводські інструкції)

GCV140 • GCV160
GCV190

(Фактичний вигляд виробу може відрізнятися від наведеного)

(У моделях, де це передбачено)

[2]

[1]

[3]
[6]

[5]

[9]

[10]
[4]

[8]

[7]

РОЗМІЩЕННЯ КОМПОНЕНТІВ
1
2
3
4
5

Кришка отвору для заливання пального
Рукоятка стартера
Паливний бак
Розміщення органів керування*
Повітроочисник

6
7
8
9
10

Свічка запалювання
Глушник
Привід стартера (за наявності)
Кришка/щуп отвору для заливання оливи
Серійний номер двигуна

* Зони керування двигуном відрізняються між собою у різних типах двигунів. Див. окремі графічні ілюстрації на сторінках 2
і 3, щоб визначити тип управління двигуном в ході ознайомлення з розділом Робота та іншими розділами цього
посібника.
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Перед експлуатацією прочитайте посібник користувача.

Двигун виділяє токсичний чадний газ (монооксид вуглецю). Не запускайте двигун у замкнутому просторі.

Бензин надзвичайно вогне- та вибухонебезпечний. Перш ніж починати заправку, вимкніть двигун і дайте йому охолонути.

Гарячий глушник може спричинити опіки. Не стійте біля двигуна, якщо він щойно працював.
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ВСТУП

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ ПОШКОДЖЕНЬ

Дякуємо за придбання двигуна Honda. Ми хочемо допомогти
вам отримати найкращі результати від користування цим новим
двигуном та забезпечити його безпечну експлуатацію. У цьому
посібнику міститься інформація про те, як цього досягти. Прочитайте
його уважно, перш ніж користуватися двигуном. У разі виникнення
проблем чи питань, пов’язаних із цим двигуном, зверніться до
уповноваженого сервісного представника компанії Honda.
Уся інформація, викладена в цьому посібнику, базується на
найостанніших даних про цей виріб станом на час публікації
посібника. Компанія «American Honda Motor Co, Inc» залишає за
собою право в будь-який час вносити зміни без сповіщення про
це та без будь-яких зобов’язань у зв’язку із цим. Жодна частина
цього видання не може бути відтворена без письмового дозволу.
Цей посібник вважається невід’ємним додатком до двигуна, і
його необхідно передавати разом із двигуном у разі подальшого
продажу двигуна.
Ознайомтеся з інструкціями щодо обладнання, яке приводиться в
дію цим двигуном, щоб отримати додаткові відомості про запуск,
вимкнення, експлуатацію і регулювання двигуна, або будь-які
спеціальні інструкції щодо технічного обслуговування.

Також надано інші важливі попередження, які починаються зі
слова «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ».
Це слово означає:
Двигун чи інше майно може бути пошкоджене у
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
разі недотримання інструкцій.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

Надзвичайно важливо забезпечити вашу безпеку та безпеку
інших осіб. У цьому посібнику, а також на самому двигуні надано
важливі попередження про правила безпеки. Уважно прочитайте
ці попередження.
Попередження про небезпеку вказують на потенційну загрозу
вашому життю чи здоров’ю, а також життю чи здоров’ю
інших осіб. Кожне попередження про небезпеку починається
з попереджувального символу B та одного з трьох слів:
НЕБЕЗПЕЧНО, УВАГА або ОБЕРЕЖНО.
Ці попереджувальні слова означають:

НЕБЕЗПЕЧНО
УВАГА

ОБЕРЕЖНО

Ви ЗАГИНЕТЕ або ОТРИМАЄТЕ
ЗНАЧНІ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ
у разі недотримання інструкцій.
Ви МОЖЕТЕ ЗАГИНУТИ або
ОТРИМАТИ
ЗНАЧНІ
ТІЛЕСНІ
УШКОДЖЕННЯ у разі недотримання
інструкцій.
Ви МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ТІЛЕСНІ
УШКОДЖЕННЯ у разі недотримання
інструкцій.

Кожне попередження інформує про суть небезпеки, можливі
наслідки та дії з уникнення чи зменшення ризику ураження.

Такі застереження вказуються, щоб запобігти пошкодженню
двигуна, іншого майна чи забрудненню довкілля.

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
•

•
•
•

Необхідно зрозуміти призначення та роботу всіх органів
керування та вивчити, як швидко вимкнути двигун у разі
небезпеки. Переконайтеся, що особа, яка використовує це
обладнання, була належним чином проінструктована перед
початком його експлуатації.
Не дозволяйте дітям користуватися цим двигун. Подбайте
про те, щоб діти і домашні тварини не знаходились поблизу
двигуна під час його роботи.
У вихлопних газах двигуна міститься токсичний чадний газ. Не
запускайте двигун, якщо немає належної вентиляції, і ніколи
не запускайте двигун у приміщеннях.
Двигун і його вихлопні гази значно нагріваються під час роботи.
Під час експлуатації двигун повинен знаходитися на відстані
щонайменше 1 метра від будівель та іншого обладнання.
Тримайте на достатній відстані займисті речовини і не кладіть
нічого на двигун, коли він працює.

РОЗМІЩЕННЯ ЯРЛИКІВ ІЗ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИМИ
ПОВІДОМЛЕННЯМИ

Ярлики, зображені на стор. 1 містять важливу інформацію з
техніки безпеки. Уважно прочитайте детальний опис цих ярликів.
Див. стор. 1.
Ці ярлики вважаться невід’ємною частиною двигуна. Якщо ярлик
стерся або написи на ньому стали нерозбірливі, зверніться до
сервісного представника для його заміни.

КОНТРОЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
РОБОТИ
ЧИ ГОТОВИЙ ДВИГУН ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ?

З міркувань безпеки та з метою максимально подовження
експлуатаційного ресурсу обладнання дуже важливо приділяти
трохи часу на контрольну перевірку стану двигуна, перш ніж його
запускати. Перш ніж користуватися двигуном, переконайтеся
в тому, що ви або фахівець сервісного центру усунули будь-які
виявлені проблеми.

УВАГА
Неналежне технічне обслуговування двигуна або невиправлення
проблем перед експлуатацією може призвести до несправної
роботи та спричинити серйозні травми.
Кожного разу, перш ніж починати роботу з двигуном, необхідно
обов’язково здійснити передпускову перевірку та усунути будьякі виявлені проблеми.
Перед початком передпускових перевірок переконайтеся в
тому, що двигун встановлений рівно, а важіль гальма маховика,
важіль дроселя чи вимикач двигуна переведено в положенні OFF
(«ВИМКН.»).
Кожного разу перед запуском двигуна необхідно перевірити:
1. Рівень палива (див. стор. 8).
2. Рівень оливи (див. стор. 9).
3. Повітроочисник (див. стор. 9).
4. Загальна перевірка: Перевірте, чи немає витоку пального, а
також чи не пошкоджені або не послаблені деталі, частини і
кріплення.
5. Перевірте обладнання, яке приводиться в дію цим двигуном.
Ознайомтеся з інструкціями щодо обладнання, яке приводиться
в дію цим двигуном, та дотримуйтеся відповідних застережень
й інструкцій, які стосуються передпускових процедур.

УКРАЇНСЬКА
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РОБОТА
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Перед першим використанням двигуна ознайомтеся з розділами
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ і КОНТРОЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ стор. 5.
З міркувань безпеки забороняється експлуатувати двигун у
замкнутих приміщеннях, наприклад, в гаражах. Вихлопні гази
двигуна містять отруйний чадний газ, що може швидко накопичитись
у замкнутому просторі та спричинити хворобу або смерть.

УВАГА
Вихлопні гази містять отруйний чадний газ (монооксид вуглецю),
концентрація якого може швидко досягти небезпечного рівня у
замкнутому просторі. Отруєння внаслідок вдихання чадного газу
може призвести до втрати свідомості чи смерті.
Ніколи не запускайте двигун у замкнутому або частково
замкнутому просторі, де можуть перебувати люди.
Ознайомтеся з інструкціями щодо обладнання, яке приводиться в дію
цим двигуном, та дотримуйтеся відповідних застережень і заходів
безпеки, які стосуються запуску, вимкнення та роботи двигуна.
Заборонено експлуатувати двигун на схилах із кутом нахилу,
більшим ніж 20°.

ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ
Якщо двигун використовуватиметься нечасто або з великими
перервами (понад 4 тижні), прочитайте частину, яка стосується
пального, у розділі ЗБЕРІГАННЯ (стор. 10), щоб ознайомитися
з додатковою інформацією про псування пального.

ЗАПУСК/ЗУПИНКА ДВИГУНА (УСІ ТИПИ)
Див. графічні ілюстрації на сторінках 2 і 3, щоб визначити
тип управління придбаного вами двигуна. Інформація щодо
запуску та зупинки двигуна кожного типу наводиться нижче після
загальної інформації.
• Паливний клапан в положенні ON («УВІМКН.»): Перш ніж
запускати двигун, поверніть паливний клапан [1] в положення
ON («УВІМКН.»).
• Механічна повітряна заслінка (за наявності): Перед запуском
холодного двигуна переведіть важіль/привід повітряної
заслінки [2] в положення CHOKE («ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА»).
Щойно двигун повністю прогріється і зможе стабільно працювати
з відкритою повітряною заслінкою, переведіть важіль/привід
повітряної заслінки в положення OFF («ВИМКН.»). Цю саму
операцію слід проводити перед повторним запуском прогрітого
двигуна.
• Частота обертів двигуна: Найкращі результати роботи
двигуна досягаються у положенні дроселя FAST («ШВИДКО»)
(або «high»).
• Рукоятка стартера: Легко потягніть рукоятку стартера до
відчуття опору, а потім потягніть різкіше.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

•

•
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Не допускайте різкого повернення рукоятки стартера у
вихідне положення. Повертати рукоятку у вихідне положення
слід плавно, щоб уникнути пошкодження стартера.
Повторний запуск: Щоб забезпечити легкий запуск і
максимальну ефективність двигунів, обладнаних системою
Auto Choke System™, після запуску холодного двигуна дайте
йому попрацювати щонайменше три хвилини, перш ніж
зупиняти його. Якщо навколишня температура менша 21°C,
вищезазначений мінімальний час роботи повинен бути довшим.
Паливний клапан в положенні OFF («ВИМКН.»): Після
зупинки двигуна поверніть паливний клапан [1] у положення
OFF («ВИМКН.»).
Якщо двигун не використовуватиметься протягом періоду
часу від 3 до 4 тижнів, рекомендується виробити пальне з
карбюратора. Щоб це зробити, можна повернути паливний
клапан у положення OFF («ВИМКН.»), повторно запустити
двигун і дати йому працювати до вичерпання пального.

Тип 1: Г
 альмо маховика, дистанційна повітряна
заслінка / дистанційний дросель

ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Переведіть важіль* повітряної заслінки / дроселя [2] в
положення CHOKE («ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА»).
2. Переведіть важіль* гальма маховика [3] в положення RUN
(«РОБОТА»).
3. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім
потягніть різкіше.
4. Переведіть важіль* повітряної заслінки / дроселя [2] в
положення FAST («ШВИДКО»).
ЗУПИНКА ДВИГУНА
1. Переведіть важіль* повітряної заслінки / дроселя [2] в
положення SLOW («ПОВІЛЬНО»).
2. Щоб зупинити двигун, відпустіть важіль* гальма маховика [3].

Тип 2: Г
 альмо маховика, дистанційний дросель /
автоматична повітряна заслінка

ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Переведіть важіль* дистанційного дроселя [2] в положення
FAST («ШВИДКО»).
2. Переведіть важіль* гальма маховика [3] в положення RUN
(«РОБОТА»).
3. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім
потягніть різкіше.
ЗУПИНКА ДВИГУНА
1. Переведіть важіль* дистанційного дроселя [2] в положення
SLOW («ПОВІЛЬНО»).
2. Щоб зупинити двигун, відпустіть важіль* гальма маховика [3].

Тип 3: Г
 альмо маховика, фіксований дросель /
повітряна заслінка з автоматичним поверненням
ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Переведіть повітряну заслінку з автоматичним поверненням
[2] в положення CHOKE («ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА») E.
2. Переведіть важіль* гальма маховика [3] в положення RUN
(«РОБОТА»).
Важіль повітряної заслінки почне автоматично переміщуватися
в положення OFF («ВИМКН.») після переведення важеля
гальма маховика у положення RUN («РОБОТА»).
3. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім потягніть
різкіше. Дросель попередньо встановлений для цього типу.
ЗУПИНКА ДВИГУНА
Щоб зупинити двигун, відпустіть важіль* гальма маховика [3].

Тип 4: Г
 альмо маховика, автоматична повітряна
заслінка, фіксований дросель

ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Переведіть важіль* гальма маховика [3] в положення RUN
(«РОБОТА»).
2. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім
потягніть різкіше.
ЗУПИНКА ДВИГУНА
Щоб зупинити двигун, відпустіть важіль* гальма маховика [3].

Тип 5: З
 чеплення гальма лопаті, дистанційна
повітряна заслінка / дистанційний дросель

ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Переведіть важіль* повітряної заслінки / дроселя [2] в
положення CHOKE («ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА»).
2. Переконайтеся, що важіль* управління зчепленням гальма
лопаті переведено у положенні розчеплення.
3. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім
потягніть різкіше.
4. Після того, як двигун прогріється, переведіть повітряну
заслінку / дросель* [2] у положення FAST («ШВИДКО»), а потім
приведіть в дію важіль* управління зчепленням гальма лопаті.
ЗУПИНКА ДВИГУНА
1. Переведіть важіль управління зчепленням гальма лопаті* у
положення розчеплення.
2. Переведіть важіль* повітряної заслінки/дроселя [2] в
положення SLOW («ПОВІЛЬНО»), а потім — в положення
STOP («ЗУПИНКА»).
* Інформацію про розміщення органів керування див. у посібнику
користувача обладнання.

УКРАЇНСЬКА

Тип 6: З
 чеплення гальма лопаті, автоматична
повітряна заслінка, дистанційний дросель

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНА

ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Переведіть важіль* дистанційного дроселя [2] в положення
FAST («ШВИДКО»).
2. Переконайтеся, що важіль* управління зчепленням гальма
лопаті переведено у положенні розчеплення.
3. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім
потягніть різкіше.
4. Дайте двигуну прогрітися до робочої температури, після чого
приведіть в дію важіль* управління зчепленням гальма лопаті.

Належне обслуговування вкрай важливе для безпечної, економної
та безвідмовної роботи двигуна. Це також сприяє зменшенню
забруднення довкілля.

ЗУПИНКА ДВИГУНА
1. Переведіть важіль управління зчепленням гальма лопаті* у
положення розчеплення.
2. Переведіть важіль* дистанційного дроселя [2] в положення
SLOW («ПОВІЛЬНО»), а потім — в положення STOP
(«ЗУПИНКА»).

Тип 7: М
 еханічна повітряна заслінка, механічний
дросель
ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Переведіть важіль повітряної заслінки [2] в положення CHOKE
(«ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА») E.
2. Переведіть важіль дроселя [3] в положення FAST («ШВИДКО») C.
3. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім
потягніть різкіше.
4. Переведіть важіль повітряної заслінки [2] в положення OFF
(«ВИМКН.») e після того, коли двигун прогріється.
ЗУПИНКА ДВИГУНА
Переведіть важіль дроселя [3] в положення SLOW («ПОВІЛЬНО»),
D а потім — в положення STOP («ЗУПИНКА») F.

Тип 8: М
 еханічна повітряна заслінка, вимикач двигуна,
фіксований дросель.
ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Потягніть привід повітряної заслінки [2] в положення CHOKE
(«ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА»).
2. Поверніть вимикач двигуна [3] в положення ON («УВІМКН.»).
3. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім
потягніть різкіше.
4. Переведіть привід повітряної заслінки в положення OFF
(«ВИМКН.»), щойно двигун прогріється.
Частота обертів двигуна заздалегідь встановлена для цього типу.
ЗУПИНКА ДВИГУНА
Поверніть вимикач двигуна [3] в положення OFF («ВИМКН.»).

Тип 9: М
 еханічна повітряна заслінка, вимикач двигуна,
автоматичний дросель.
ЗАПУСК ДВИГУНА
1. Потягніть привід повітряної заслінки [2] в положення CHOKE
(«ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА»).
2. Поверніть вимикач двигуна [3] в положення ON («УВІМКН.»).
3. Легко потягніть рукоятку стартера до відчуття опору, а потім
потягніть різкіше.
4. Переведіть привід повітряної заслінки [2] в положення OFF
(«ВИМКН.»), щойно двигун прогріється.
Автоматичний дросель починає функціонувати лише на
повністю прогрітому двигуні.
ЗУПИНКА ДВИГУНА
1. Зніміть навантаження на двигун, після чого автоматичний
дросель переведе його у режим холостих обертів.
2. Поверніть вимикач двигуна [3] в положення OFF («ВИМКН.»).
* Інформацію про розміщення органів керування див. у посібнику
користувача обладнання.

ВАЖЛИВІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА
Неналежне технічне обслуговування або невиправлення
проблем перед експлуатацією двигуна може призвести до
несправної роботи чи спричинити серйозну травму або смерть.
Завжди дотримуйтесь рекомендацій і термінів щодо перевірки
й технічного обслуговування, наведених у цьому посібнику.
Щоб допомогти вам належним чином обслуговувати двигун, на
наступних сторінках наведено графік технічного обслуговування,
порядки регулярних технічних оглядів і нескладних процедур
обслуговування з використанням основного слюсарномонтажного інструменту. Інші складніші й важчі завдання, або
завдання, що потребують спеціальних інструментів, краще
довірити фахівцям. Зазвичай, такі завдання виконують фахівці
сервісних центрів Honda або інші кваліфіковані фахівці.
Графік технічного обслуговування наведено для нормальних умов
експлуатації. Якщо двигун експлуатується у важких умовах, таких
як тривалі значні навантаження, висока температура, надмірна
вологість, запиленість чи забрудненість, зверніться до сервісного
представника для індивідуальних рекомендацій.
Пам’ятайте, що фахівці авторизованого сервісного представника
компанії Honda знають ваш двигун краще і володіють повним
комплектом засобів для його технічного обслуговування чи
ремонту.
Щоб забезпечити найвищу якість та надійність, для ремонту та
заміни використовуйте тільки нові оригінальні запчастини Honda
або рівноцінні їм.

БЕЗПЕКА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Нижче наведено деякі з найважливіших заходів безпеки. Однак
ми не можемо попередити про кожен можливий ризик, що може
виникнути під час технічного обслуговування. Тільки ви можете
вирішити, виконувати чи не виконувати конкретне завдання.

УВАГА
Неналежне дотримання інструкцій з технічного обслуговування
та застережень може спричинити серйозні травми або смерть.
Завжди дотримуйтесь процедур та застережень, наведених у
цьому посібнику.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
•

•
•

Перед початком технічного обслуговування або ремонтом
переконайтеся, що двигун вимкнено. Це виключить декілька
потенційних ризиків:
–– Отруєння чадним газом від вихлопних газів двигуна.
Забезпечте належну вентиляцію під час роботи з двигуном.
–– Опіки від гарячих частин чи деталей.
Перш ніж торкатися двигуна чи вихлопної системи, дайте
їм охолонути.
–– Травми від рухомих частин чи деталей.
Не запускайте двигун, якщо ви не пройшли відповідний
інструктаж.
Перед початком прочитайте інструкції та впевніться, що маєте
необхідні інструменти та навички.
Щоб зменшити ризик пожежі чи вибуху, будьте уважні, працюючи
поблизу пального. Для чищення деталей використовуйте
лише незаймисті розчинники. Не використовуйте з цією метою
бензин. Не тримайте сигарети й джерела відкритого вогню та
іскор біля частин і систем, пов’язаних із пальним.

УКРАЇНСЬКА
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ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Виконуйте зазначене обслуговування через вказані календарні
періоди (у місяцях/роках) або через певну кількість годин роботи,
залежно від того, що настане раніше.(1)
Періодичність
технічного
обслуговування
Перед кожним
використанням

Пункт

Стор.

Перевірка: Рівень моторної оливи
Перевірка: Повітряний фільтр

стор. 9
стор. 9

Перший місяць або
Заміна: Моторна олива
перші 5 годин роботи

стор. 9

Кожних 3 місяці або
25 годин роботи

Очистка: Повітряний фільтр(2)

стор. 9

Кожних 6 місяців
або 50 годин роботи

Заміна: Моторна олива(3)
Очистка: Повітряний фільтр(2)
Перевірка: Гальмівна колодка маховика
(за наявності)

стор. 9
стор. 9
стор. 9

Щороку або
100 годин роботи

Пункти, які потрібно виконувати раз на
6 місяців, а також нижченаведені пункти:
Перевірка-регулювання: Свічка запалювання
Очистка: Іскроуловлювач (за наявності)(6)
Перевірка: Зчеплення гальма лопаті
(за наявності)
Перевірка-регулювання: Холості обороти
Очистка: Паливний бак і паливний фільтр
Перевірка-регулювання: Зазор клапана

Кожних 2 роки або
200 годин роботи

Пункти, які потрібно виконувати щороку, а
також нижченаведені пункти:
Заміна: Повітряний фільтр
Заміна: Свічка запалювання

Кожних 2 роки

Перевірка: Паливоводи (замінити за
необхідності)

УВАГА
Бензин надзвичайно вогне- та вибухонебезпечний і може
спричинити серйозні тілесні ушкодження під час заправки.
• Зупиніть двигун і не тримайте біля нього гарячі предмети чи
речовини, джерела іскроутворення або відкритий вогонь.
• Заправку здійснюйте лише на відкритому просторі.
• Негайно витирайте пролите пальне.

стор. 9
стор. 10
(5)
(4)
(4)
(4)

Доливання пального

стор. 9
стор. 9
(4)

(2) З
 дійснюйте технічне обслуговування частіше, якщо експлуатація
відбувається в умовах запиленості.
(3) М
 оторну оливу слід замінювати кожні 25 годин роботи, якщо двигун
експлуатується із сильними навантаженнями або за високої зовнішньої
температури.
(4) Я
 кщо ви не маєте відповідних інструментів та досвіду, ці пункти повинні
виконувати фахівці сервісного представника компанії Honda. Див.
заводські інструкції для двигуна Honda, щоб отримати інформацію про
сервісні процедури.
(5) Д
 ив. посібник користувача обладнання або заводські інструкції для
двигуна Honda.
(6) У
 країнах Європи та інших країнах, де набула чинності директива
ЄС 2006/42/EC щодо машин, механізмів і машинного обладнання, цю
процедуру чищення повинен виконувати сервісний представник.

може

стати

ЗАПРАВКА
Цей двигун сертифіковано для роботи на неетилованому бензині
з дослідницьким октановим числом 91 чи вище.
Рекомендується дозаправляти двигун після кожного використання
для зменшення кількості повітря у паливному баку.
Заправку здійснюйте у добре вентильованому місці при зупиненому
двигуні. Якщо двигун щойно працював, спершу дайте йому
охолонути. Забороняється заправляти двигун усередині будівель,
де пари бензину можуть досягти відкритого вогню або іскор.
Можна використовувати звичайний неетилований бензин,
що містить не більше 10 об’ємних відсотків етанолу (E10)
або 5 об’ємних відсотків метанолу. Якщо використовується
суміш бензину з метанолом, метанол повинен містити сумісні
розчинники (косольвенти) та корозійні інгібітори. Використання
пального, що містить етанол чи метанол у кількостях, більших
за вказані вище, може призвести до ускладнень із запуском
двигуна та погіршити його робочі характеристики. Таке пальне
може пошкодити металеві, пластмасові та гумові деталі паливної
системи. Крім того, етанол — це гігроскопічна речовина, а отже
він вбирає воду, залишаючи її у паливній системі.
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Якщо двигун використовуватиметься нечасто або з великими
перервами (понад 4 тижні), прочитайте частину Пальне у розділі
ЗБЕРІГАННЯ (стор. 10), щоб ознайомитися з додатковою
інформацією про псування пального.
Ніколи не використовуйте старий чи забруднений бензин або
суміш бензину й оливи. Запобігайте потраплянню бруду або води
у паливний бак.

(1) У
 разі комерційної експлуатації реєструйте години роботи, щоб
правильно визначити інтервали для технічного обслуговування.

Недотримання цього графіка обслуговування
причиною відмови від гарантійних зобов’язань.

Пошкодження двигуна або зниження робочих характеристик
внаслідок використання пального, що містить більшу за вказану
вище кількість (у відсотках) етанолу чи метанолу, не покриваються
гарантійними зобов’язаннями.

Див. Р1 на стор. 4.
1. Зніміть кришку паливного бака.
2. Долийте пальне через горловину для заправки пального у бак
до нижньої частини червоної позначки рівня пального [1]. Не
переповнюйте. Витріть пролите пальне, перш ніж запустити
двигун.
3. Установіть кришку паливного бака і надійно її закрутіть.
Заводячи двигун, дотримуйтеся відстані щонайменше 3 метрів
від джерел та місць зберігання пального.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Пальне може пошкодити лакофарбове покриття і деякі види
пластмас. Будьте обережні під час заповнення паливного
бака, щоб не пролити пальне. Пошкодження, спричинені
пролитим пальним, не покриваються Обмеженою Гарантією
дистриб’ютора.

Каністра для зберігання пального
Зберігайте пальне у чистих пластмасових герметичних каністрах,
призначених для зберігання пального. Закрийте повітряний
клапан (за наявності) у разі, якщо каністра не використовується,
і зберігайте її у місцях, куди не потрапляють прямі сонячні
промені. Якщо пальне зберігатиметься у каністрі понад 3 місяці,
рекомендується під час наповнення каністри додати стабілізатор
пального. Якщо наприкінці сезону в каністрі залишається
певна кількість пального, згідно з рекомендаціями Управління
з навколишнього середовища США (EPA) цей бензин слід
використати, виливши у бензобак автомобіля.

МОТОРНА ОЛИВА
Олива — це головний чинник, який впливає на робочі
характеристики і ресурс двигуна. Використовуйте моторну
оливу з мийними присадками, призначену для 4-тактових
двигунів. Завжди замінюйте оливу у відповідності з графіком
обслуговування.

Рекомендовані типи олив
Див. Р2 на стор. 4.
Використовуйте моторну оливу, призначену для 4-тактових
двигунів. Олива повинна відповідати або перевищувати вимоги
API експлуатаційної категорії SJ чи пізнішої. Завжди перевіряйте
експлуатаційне маркування API на ємності з оливою, щоб бути
впевненим, що на ньому вказані літери SJ чи пізніша категорія.
Для загального використання рекомендується використовувати
оливи типу SAE 10W-30. Оливи з іншою в’язкістю, зазначені в
таблиці, можуть використовуватися, якщо середня температура
повітря у вашій місцевості знаходиться у відповідному діапазоні.

УКРАЇНСЬКА

Перевірка рівня оливи

Очистка

Див. Р2 і Р3 на стор. 4.
1. Рівень оливи перевіряйте при зупиненому двигуні,
розташованому на рівній поверхні.
2. Зніміть кришку/щуп отвору для заливання оливи [1] і протріть
його начисто.
3. Вставте кришку/щуп у горловину отвору для заливання оливи,
як показано, але не закручуйте його, а потім вийміть щуп і
перевірте рівень оливи.
4. Якщо рівень оливи знаходиться близько чи нижче нижньої
граничної позначки [2] на щупі, зніміть кришку/щуп отвору для
заливання оливи і долийте оливу рекомендованого типу до
верхньої граничної позначки [3]. Не переповнюйте.
5. Встановіть на місце кришку/щуп отвору для заливання оливи.

Див. Р4 на стор. 4.
1. Для видалення бруду кілька разів постукайте фільтром по
твердій поверхні чи продуйте його стисненим повітрям [тиск
не повинен перевищувати 207 кПа]. Продування здійснюйте
з чистого боку фільтра, повернутого до двигуна. Ніколи не
намагайтеся видалити бруд за допомогою щітки. Це ще
більше зажене бруд у волокнисту структуру.
2. Витріть бруд із корпусу [4] та кришки повітряного фільтра за
допомогою вологої тканини. Будьте уважні, щоб не допустити
потрапляння бруду у повітропровід [5], що веде в карбюратор.

Заміна оливи
Див. Р3 на стор. 4.
Зливайте відпрацьовану оливу, поки двигун теплий. Тепла олива
зливається швидко і повністю.
1. Поверніть паливний клапан в положення OFF («ВИМКН.»),
щоб знизити ймовірність витоку пального.
2. Підставте біля двигуна ємкість, придатну для збирання
відпрацьованої оливи.
3. Зніміть кришку/щуп отвору для заливання оливи [1] і злийте
оливу в ємкість, нахиливши двигун в бік отвору для заливання
оливи [4].
Утилізуйте відпрацьовану оливу таким чином, щоб не
забруднювати довкілля. Радимо здавати відпрацьовану оливу
у герметичній ємності до місцевого центру утилізації відходів
або в сервісний центр з переробки відходів. Не викидайте
використану оливу у сміття та не виливайте її на землю чи в
каналізаційну систему.
4. Тримаючи двигун у рівному положенні, долийте оливу
рекомендованого типу до верхньої граничної позначки на
щупі [3].
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Робота двигуна з низьким рівнем оливи може спричинити
його пошкодження.
5. Надійно встановіть на місце кришку/щуп отвору для заливання
оливи.

ПОВІТРООЧИСНИК
За умови належного обслуговування повітряний фільтр
запобігатиме потраплянню бруду у двигун. Бруд, що потрапив у
карбюратор, може потрапити у його вузькі проходи і спричинити
передчасне зношення двигуна. Ці вузькі проходи можуть забитися,
внаслідок чого виникнуть проблеми із запуском і роботою двигуна.
Якщо двигун експлуатується у дуже запилених місцях, очищуйте
повітряний фільтр частіше.
Рекомендується використовувати оригінальний повітряний фільтр
Honda, що забезпечить надійну герметичність і ефективність
відповідно до призначення. Використання неоригінальних
повітряних фільтрів може спричинити потрапляння бруду в обхід
фільтра до двигуна чи паливної системи.

СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ
Див. Р5 на стор. 4.

Рекомендована для використання свічка
запалювання:

NGK – BPR6ES	У разі застосування із мийними апаратами
високого тиску
NGK – BPR5ES Для усіх інших застосувань
Рекомендована свічка запалювання має коректний тепловий
діапазон для нормальних робочих температур двигуна.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Неправильно підібрані свічки запалювання можуть спричинити
пошкодження двигуна.
Для належної роботи на свічці запалювання повинен бути
встановлений правильний зазор і не повинно бути забруднень чи
відкладень.
1. Від’єднаєте ковпачок свічки запалювання і видаліть увесь
бруд навколо свічки запалювання.
2. Викрутіть свічку запалювання свічковим ключем відповідного
розміру [1].
3. Візуально перевірте свічку запалювання. Замініть свічку
запалювання, якщо вона пошкоджена чи значно забруднена,
якщо ущільнювальна шайба [2] зношена чи пошкоджена або
якщо зносився електрод.
4. Виміряйте зазор електрода за допомогою відповідного
калібрувального щупа. Правильний зазор повинен становити
0,70 ~ 0,80 мм. За необхідності відкоригуйте зазор, обережно
підгинаючи бічний електрод.
5. Обережно встановіть свічку запалювання на місце, закручуючи
вручну, щоб уникнути перекосів під час вкручування.
6. Після встановлення свічки затягніть її свічковим ключем
відповідного розміру, щоб стиснути ущільнювальну шайбу.
У разі установки нової свічки запалювання затягніть її ще на
1/2 оберту після того, як свічка сяде на місце, щоб стиснути
ущільнювальну шайбу.
При повторній установці вже використовуваної свічки
запалювання затягніть її на 1/8 ~ 1/4 оберту після того, як
свічка сяде на місце, щоб стиснути ущільнювальну шайбу.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Надійно затягніть свічку запалювання. Неналежним
чином затягнута свічка запалювання може значно
нагрітися і спричинити пошкодження двигуна.
Перегрівання свічки запалювання може привести до
пошкодження нарізки у головці циліндра.
7. Надягніть ковпачок на свічку запалювання.

ПЕРЕВІРКА ГАЛЬМА МАХОВИКА (за наявності)
Див. Р6 і Р7 на стор. 4.
Експлуатація двигуна без фільтра чи з пошкодженим фільтром
1. Відкрутіть три фланцеві гайки [1] із ручного стартера [2] і
сприятиме потраплянню бруду в двигун та призводитиме до
зніміть ручний стартер із двигуна.
його швидкого зношення. Обмежена гарантія дистриб’ютора не
поширюється на такий тип пошкоджень.
2. Зніміть паливний бак [3] із двигуна, не від’єднуючи
паливопровід [4]. Якщо у паливному баку є пальне, тримайте
Перевірка
паливний бак рівно під час знімання, а потім покладіть його
Див. Р4 на стор. 4.
біля двигуна у рівному положенні.
3. Перевірте товщину гальмівної колодки [5]. Якщо вона менша
1. Натисніть фіксатори замка [1], розміщені на кришці
3 мм, доставте двигун в авторизований сервісний центр Honda.
повітроочисника [2], і зніміть кришку. Перевірте фільтр [3] і
переконайтеся, що він чистий і непошкоджений.
4. Встановіть паливний бак і ручний стартер на місце та надійно
затягніть три гайки.
2. Встановіть фільтр і кришку повітроочисника на місце.
УКРАЇНСЬКА
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ІСКРОУЛОВЛЮВАЧ (за наявності)
Див. Р8 на стор. 4.
У країнах Європи та інших країнах, де набула чинності директива
ЄС 2006/42/EC щодо машин, механізмів і машинного обладнання,
цю процедуру чищення повинен виконувати сервісний
представник.
Для підтримки належної функціональності іскроуловлювача його
потрібно обслуговувати через кожні 100 годин роботи.
Якщо двигун щойно працював, глушник буде гарячий. Дайте
йому охолонути, перш ніж здійснювати технічне обслуговування
іскроуловлювача.

Зняття
1. Викрутіть три 6-міліметрові гвинти [1] з протектора глушника [2]
та зніміть протектор глушника.
2. Викрутіть спеціальний гвинт [3] із іскроуловлювача [4] та
зніміть іскроуловлювач із глушника [5].

Очищення та перевірка
1. Щіткою
видаліть
вуглецеві
відкладення
з
екрана
іскроуловлювача. Будьте обережні, щоб не пошкодити екран.
Замініть іскровловлювач, якщо на ньому є розриви і дірки.
2. Встановіть іскроуловлювач, виконавши інструкції щодо зняття
у зворотному порядку.

ЗБЕРІГАННЯ ДВИГУНА

Якщо ви зберігаєте пальне для заправки у каністрах, переконайтеся
що у каністрах зберігається лише свіжий бензин. Якщо пальне
зберігатиметься у каністрі понад 3 місяці, рекомендується під час
наповнення каністри додати стабілізатор пального.
Пошкодження паливної системи або погіршення робочих
характеристик двигуна внаслідок нехтування процедурою
підготовки до зберігання, не покриваються гарантією на двигун.
Короткотермінове зберігання (30-90 днів)
Якщо обладнання не використовуватиметься протягом періоду
від 30 до 90 днів, для запобігання проблемам, пов’язаним із
пальним, рекомендується виконати такі дії:
1. Дотримуючись інструкцій виробника, додайте до бензину
стабілізуючий компонент.
Якщо до бензину додається стабілізуючий компонент, повністю
наповніть паливний бак свіжим бензином. У разі якщо бак
буде заповнений частково, повітря в баку буде прискорювати
псування пального під час зберігання.
Примітка:
–– Будь-який стабілізатор має певний термін придатності,
тому з часом його властивості погіршуються.
–– Стабілізатори палива не відновлюють застаріле паливо.
2. Додавши стабілізуючий компонент, заведіть двигун просто
неба на 10 хвилин, щоб оброблене пальне замістило в
карбюраторі необроблене.
3. Поверніть паливний клапан у положення OFF («ВИМКН.»).
4. Дайте двигуну попрацювати до зупинки внаслідок вироблення
пального із паливної камери карбюратора. Час роботи не
повинен перевищити 3 хвилин.

Правильна підготовка до зберігання має велике значення для
забезпечення безвідмовної роботи двигуна і гарного зовнішнього
вигляду. Рекомендовані нижче дії дозволять знизити вплив іржі й
корозії на функціональність і зовнішній вигляд двигуна, а також
полегшать запуск двигуна під час чергового використання.

Довготривале або сезонне зберігання (понад 90 днів)
Запустіть двигун і дайте йому попрацювати до повного вироблення
пального з усієї паливної системи (включно із паливним баком).
Не допускайте ситуацій, за яких бензин залишатиметься у двигуні,
що не використовується, протягом періоду понад 90 днів.

Очистка

Моторна олива

Якщо двигун щойно працював, то перед очисткою дайте йому
охолонути протягом щонайменше півгодини. Очистіть усі зовнішні
поверхні, відновіть пошкоджену фарбу та покрийте ділянки, що
можуть іржавіти, тонкою плівкою оливи.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Використання садового шланга або обладнання для миття під
тиском може призвести до потрапляння води у повітроочисник
чи глушник. В повітряному фільтрі вода буде всмоктуватися
у фільтр. Проте вода, що пройшла крізь повітряний фільтр
чи глушник, може потрапити до циліндра та спричинити
пошкодження.

Пальне
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Залежно від регіону, де експлуатується це обладнання,
пальне може швидко псуватися й окислюватися. Пальне може
погіршитися та окислитися вже через 30 днів, що може стати
причиною пошкодження карбюратора і/або паливної системи.
За рекомендаціями стосовно зберігання у вашій місцевості
зверніться до місцевого сервісного представника.
Період часу, протягом якого бензин може залишатися в паливному
баку та карбюраторі, не викликаючи проблем в експлуатації,
залежать від таких факторів, як властивості бензинової суміші,
температура зберігання і рівень заповнення паливного бака.
Повітря у частково заповненому паливному баку сприяє псуванню
пального. Занадто висока температура зберігання прискорює
псування пального. Проблеми з пальним можуть проявитися
протягом місяця, а то й менше, якщо бензин уже не був свіжим,
коли його заливали у паливний бак.
Бензин під час зберігання окислюється та псується. Зіпсований
бензин є причиною утрудненого запуску двигуна та залишає
смолисті осади, які можуть забити вузькі проходи у паливній
системі. Якщо під час зберігання двигуна у ньому зіпсується
бензин, може знадобитися заміна або ремонт карбюратора чи
інших компонентів паливної системи.
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1.
2.
3.
4.

Замініть моторну оливу (див. стор. 9).
Зніміть свічку запалювання (див. стор. 9).
Налийте 5-10 куб. см. чистої моторної оливи у циліндр.
Декілька разів потягніть рукоятку стартера, щоб олива
розподілилася.
5. Встановіть на місце свічку запалювання.

Застереження щодо зберігання
Якщо двигун буде зберігатися з бензином у паливному баку, дуже
важливо знизити ризик займання парів бензину. Виберіть добре
вентильоване місце для зберігання, подалі від пристроїв, що
використовують відкрите полум’я, таких як печі, нагрівачі води,
сушильники одягу тощо. Крім того, не зберігайте двигун у місцях,
де використовуються електричні мотори, які іскрять під час роботи,
чи в місцях, де експлуатується обладнання з машинним приводом.
За можливості уникайте зберігання в умовах високої вологості,
оскільки це сприяє іржавінню й корозії.
Якщо в паливному баку знаходиться бензин, залиште паливний
клапан в положенні OFF («ВИМКН.»).
Зберігайте двигун у горизонтальному положенні. Нахил може
призвести до витікання пального.
Для захисту від пилу накрийте двигун (коли двигун та вихлопна
система охолонуть). Гарячий двигун та вихлопна система можуть
запалити або розплавити деякі матеріали. Не використовуйте
листовий пластик для захисту від пилу. Непористий матеріал для
накривання спричинятиме скупчення вологи навколо двигуна, що
сприятиме його іржавінню й корозії.

Зняття зі зберігання (Розконсервація)

Перевірте двигун, дотримуючись інструкцій, наведених у розділі
КОНТРОЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ цього
посібника (див. стор. 5).
Якщо при підготовці до зберігання пальне було злито, заповніть
бак свіжим бензином. Якщо ви зберігаєте пальне для заправки
у каністрах, переконайтеся що у каністрах зберігається лише
свіжий бензин. З часом бензин окислюється і втрачає свої якості,
що викликає труднощі із запуском.

УКРАЇНСЬКА

Якщо перед зберіганням циліндр був покритий зсередини оливою,
після запуску двигуна деякий час може з’являтися кіптява. Це
цілком нормально.

ТРАНСПОРТУВАННЯ
Під час транспортування розташовуйте двигун рівно, щоб
зменшити ризик витоку пального. Поверніть паливний клапан у
положення OFF («ВИМКН.»).
Ознайомтеся з інструкціями щодо обладнання, яке приводиться
в дію цим двигуном, та дотримуйтеся відповідних інструкцій, які
стосуються транспортування.

УСУНЕННЯ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОБЛЕМ
Двигун не запускається
МОЖЛИВА ПРИЧИНА

СПОСІБ УСУНЕННЯ

Паливний клапан встановлений у
положенні OFF («ВИМКН.»).

Переведіть паливний клапан у
положення ON («УВІМКН.»).

Повітряна заслінка встановлена у
положенні OFF («ВИМКН.»).

Якщо двигун не прогрітий, переведіть
важіль повітряної заслінки / дроселя,
привід повітряної заслінки чи важіль
повітряної заслінки у положення
CHOKE («ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА»).

Перемикач запалювання або вимикач
двигуна встановлено у положенні OFF
(«ВИМКН.»).

Переведіть важіль гальма маховика в
положення RUN («РОБОТА»).
Переведіть важіль дроселя в
положення FAST («ШВИДКО»).
Переведіть вимикач двигуна у
положення ON («УВІМКН.»).

Пальне скінчилося.

Заправте паливний бак.

Неякісне пальне; двигун зберігався без
додавання стабілізуючого компонента
або двигун був заправлений неякісним
пальним.

Заправте свіжим бензином.

Свічка пошкоджена, забруднена або
має неправильний зазор.

Відрегулюйте зазор на свічці
запалювання або замініть її
(стор. 9).

Свічка запалювання залита пальним
(«залитий» двигун).

Висушіть і встановіть свічку
запалювання на місце. Запустіть
двигун, перевівши перед цим важіль
повітряної заслінки / дроселя в
положенні FAST («ШВИДКО»).
Повітряну заслінку встановіть у
положення OFF («ВИМКН.»).

Паливний фільтр забитий, несправність
карбюратора, несправність системи
запалювання, підклинювання клапанів
тощо.

Нестача потужності двигуна
СПОСІБ УСУНЕННЯ

Повітряний фільтр забився.

Почистіть або замініть фільтр
(стор. 9).

За потреби доставте двигун в
авторизований сервісний центр Honda
або див. заводські інструкції для заміни
або ремонту пошкоджених компонентів.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Розміщення серійного номера і відомостей про тип
двигуна
Див. рис. на стор. 1.
Запишіть серійний номер і тип двигуна у відповідні поля нижче.
Ця інформація може знадобитися під час замовлення запчастин
та для технічної або гарантійної довідки.
МОДЕЛЬ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

GCV140,160,190

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

Дата придбання

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
У разі модифікації карбюратора для висотного використання
паливно-повітряна суміш буде занадто збідненою для
використання на низьких висотах. Експлуатація двигуна з
модифікованим карбюратором на висоті нижче 1500 метрів
може призвести до перегрівання та серйозних пошкоджень
двигуна. Для використання двигуна на низькій висоті
зверніться до сервісного представника, щоб повернути
заводські характеристики.

ТИП
Довжина x Ширина x Висота
Маса незаправленого двигуна
Тип двигуна
Робочий об’єм
[Внутрішній діаметр x Хід]
Обсяг оливи
Ємність паливного бака
Витрата пального
Система охолодження
Система запалювання
Обертання валу механізму
відбору потужності (PTO)

РУЧНИЙ ЗАПУСК
367 x 331 x 360 мм
9,8 кг
4-тактний, верхньоклапанний,
одноциліндровий
160 см3 [64 x 50 мм]
0,50 л
0,91 л
1,1 л/год при 3000 об/хв
Примусова повітряна
Транзисторна індукційна
Проти годинникової стрілки

GCV160

Неякісне пальне; двигун зберігався
Заправте свіжим бензином.
без додавання стабілізуючого
компонента до пального або двигун був
заправлений неякісним пальним.
Паливний фільтр забитий, несправність
карбюратора, несправність системи
запалювання, підклинювання клапанів
тощо.

На великій висоті стандартна повітряно-паливна суміш
карбюратора буде занадто збагаченою. Експлуатаційні
характеристики зменшаться та зросте споживання пального.
Надмірно збагачена суміш також забруднює свічку запалювання
та спричиняє проблеми із запуском двигуна. Експлуатація двигуна
на великій висоті над рівнем моря протягом тривалого часу може
призвести до збільшення викидів.
Експлуатаційні характеристики на великій висоті можуть
бути покращені спеціальними змінами в карбюраторі. Якщо
двигун постійно експлуатується на висоті більш ніж 1500
метрів над рівнем моря, зверніться до уповноваженого
представника компанії Honda для виконання такої модифікації
карбюратора. Двигун з модифікацією карбюратора для висотного
використання відповідатиме всім нормам щодо викидів протягом
експлуатаційного періоду.
Навіть з модифікованим карбюратором потужність двигуна
знижується приблизно на 3,5% на кожні 300 метрів висоти.
Вплив ефекту висоти на потужність двигуна буде більшим, якщо
модифікація карбюратора не зроблена.

Технічні характеристики
GCV140

За потреби доставте двигун в
авторизований сервісний центр Honda
або див. заводські інструкції для заміни
або ремонту пошкоджених компонентів.

МОЖЛИВА ПРИЧИНА

Модифікація карбюратора для експлуатації в умовах
високогір’я

ТИП

ТИП

РУЧНИЙ ЗАПУСК

Довжина x Ширина x
Висота
Маса незаправленого
двигуна
Тип двигуна

367 x 331 x 360 мм

ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ЗАПУСК
367 x 354 x 360 мм

9,8 кг

11,6 кг

Робочий об’єм
[Внутрішній діаметр x Хід]
Обсяг оливи
Ємність паливного бака
Витрата пального
Система охолодження
Система запалювання
Обертання валу механізму
відбору потужності (PTO)
Система зарядки: Типи BBC
Типи з гальмом маховика

УКРАЇНСЬКА

4-тактний, верхньоклапанний,
одноциліндровий
160 см3 [64 x 50 мм]
0,50 л
0,91 л
1,1 л/год при 3000 об/хв
Примусова повітряна
Транзисторна індукційна
Проти годинникової стрілки
12 В пост. струму, 0,15 A мін.
при 2900 об/хв
12 В пост. струму, 0,20 A мін.
при 2900 об/хв

11

GCV190
ТИП

РУЧНИЙ ЗАПУСК

Довжина x Ширина x Висота

367 x 331 x 368 мм

ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ЗАПУСК
367 x 354 x 368 мм

12,3 кг

13,3 кг

Маса незаправленого
двигуна
Тип двигуна

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТАРТЕР
(у моделях, обладнаних зчепленням
гальма лопаті)

Надається виробником обладнання.
ЧОРНИЙ
[3]

БІЛИЙ

4-тактний, верхньоклапанний,
одноциліндровий
187 см3 [69 x 50 мм]

Робочий об’єм [Внутрішній
діаметр × Хід]
Обсяг оливи

[6]

M

0,50 л

Ємність паливного бака

[1]

0,91 л

Витрата пального

[7]

[2]

[4]

[5]

1,3 л/год при 3000 об/хв

Система охолодження

Примусова повітряна

Система запалювання

Транзисторна індукційна

Обертання валу механізму
відбору потужності (PTO)
Система зарядки: Типи BC

Проти годинникової стрілки
12 В пост. струму, 0,15 A мін.
при 2900 об/хв
12 В пост. струму, 0,20 A мін.
при 2900 об/хв

Типи з гальмом маховика

[1] СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ
[2] КОТУШКА ЗАПАЛЮВАННЯ

[5] ВИМИКАЧ СТАРТЕРА
[6] АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ (+)

[3] ВИМИКАЧ ДВИГУНА

[7] ЗАРЯДНА КОТУШКА
(за наявності)

[4] ПРИВІД СТАРТЕРА

Налаштування

Коротка довідкова інформація

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕННЯ

Зазор свічки
запалювання

0,7 ~ 0,8 мм

ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пальне

Тип

Неетилований бензин з дослідницьким
октановим числом 91 чи вище (стор. 8).

Моторна олива

Тип

SAE 10W-30, API SJ чи пізніша категорія, для
загального використання. Див. стор. 8.
* Обсяг для заміни: 0,35 ~ 0,41 л

Карбюратор

Холості
обороти

1400 ± 150 об/хв
2500 ± 150 об/хв тип дроселя: автоматичний

Зазор клапана
(на холодному
клапані)

ВНУТР.: 0,15 ± 0,04 мм У авторизованого
ЗОВН.: 0,20 ± 0,04 мм представника компанії Honda

Свічка
запалювання

Тип

BPR6ES (NGK) — у разі застосування із
мийними апаратами високого тиску
BPR5ES (NGK) — для усіх інших застосувань

Інші технічні
характеристики

Жодні інші параметри налаштовувати не потрібно.

Технічне
обслуговування

Перед кожним
використанням

Перевірте рівень оливи у двигуні. Див.
стор. 9.
Перевірте повітряний фільтр. Див. стор. 9.

Перші 5 годин
роботи

Замініть моторну оливу. Див. стор. 9.

Публікації компанії Honda

Подальша
експлуатація

Див. графік проведення технічного
обслуговування стор. 8.

Ці публікації нададуть вам додаткову інформацію для
обслуговування і ремонту двигуна. Ви можете замовити їх у
авторизованого сервісного представника компанії Honda.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

* Фактичний обсяг залежить від кількості оливи, що залишається у двигуні. Для
перевірки фактичного рівня завжди використовуйте щуп (див. стор. 9)

Електричні схеми

РУЧНИЙ СТАРТЕР (усі типи)
ЧОРНИЙ

[1]
[1]

[2]
[2]

ДВИГУН

КОНТАКТ
ВИМИКАЧА

RUN
(«РОБОТА»)

OPEN
(«ВІДКРИТО»)

STOP
(«ЗУПИНКА»)

CLOSE
(«ЗАКРИТО»)

Надається
виробником
OFF BAT
OFF BAT
обладнання.
ST

ON
OFF
(«ВИМКН.») («УВІМКН.»)

[3]
[3]

ST

[4]
[4]

M
M

[5]
[5]

БІЛИЙ

[7]
[7]

OFF
(«ВИМКН.»)
STOP
(«ЗУПИНКА»)
ON
(«УВІМКН.»)
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Каталог деталей

У цьому посібнику надається повний ілюстрований
список деталей. Їх можна придбати в
авторизованого представника компанії Honda.

Обслуговування клієнтів

E
E

[2]
[2]

Цей довідник охоплює всі процедури
з обслуговування і капітального ремонту.
Він призначений для використання досвідченим
механіком.

Відвідайте наш веб-сайт: www.honda-engines-eu.com

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТАРТЕР
(у моделях, обладнаних гальмом маховика)

[1]
[1]

Довідник з
технічного
обслуговування

Інформація про дистриб’юторів і торгових представників

[3]
[3]

ЧОРНИЙ

Див. стор. 9.

Офіс компанії Honda
Під час письмових чи усних звертань просимо надавати таку
інформацію:
•

[6]
[6]
E

Вас буде обслуговувати професійний персонал мережі сервісних
представництв. Вони зможуть відповісти на ваші запитання. Якщо
у вас виникла проблема, яку ваш представник не зміг вирішити,
просимо обговорити її з керівництвом мережі представництв. Вам
зможе допомогти менеджер з обслуговування, генеральний менеджер
або власник. У такий спосіб вирішуються майже всі проблеми.

ON
(«УВІМКН.»)

•
•
•
•
•
•

Назва виробника та номер моделі устаткування, на якому
встановлено двигун
Модель, серійний номер і тип двигуна (див. стор. 11)
Назва торгового представника, в якого було придбано двигун
Назва, адреса і контактна особа представництва, яке
обслуговує ваш двигун
Дата придбання
Своє ім’я, адреса і номер телефону
Детальний опис проблеми

УКРАЇНСЬКА
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혼다 범용엔진에 대한
보증수리 안내

Honda ᳢↪ࠛࡦࠫࡦ
⸽ߩߏ᩺ౝ

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

⸽ୃℂߩฃߌᣇ
⸽ᦼ㑆ౝߢࠆߎߣߩ⏕ߩߚޔຠ⾼ᤨ
ߩ㗔ᦠߣߦޔHonda᳢↪ຠࠍᛒߞߡࠆ࠺
ࠖߪOEM ຠࠍ߅⾈ߍߦߥߞߚ࠺
ࠖߦຠࠍ߅ᜬߜߊߛߐޕHondaࠛࡦࠫ
ࡦࠍୃℂߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߘߩ࠺ࠖ߇್ᢿ
ߒߚ႐วߪୃ⸽ޔℂ߇ⴕࠊࠇ߹ߔޕ
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