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دليل المالك
GCV145 · GCV170 · GCV200
تحذير
يحتوي عادم المحرك الذي ينبعث من ھذا المنتج على مواد كيميائية ُتعرف لدى والية
خلقية ،أو ألضرار إنجابية أخرى.
كاليفورنيا بأنھا مس ّببة للسرطان ،أو لعيوب ِ
• قد يختلف الشكل التوضيحي حسب النوع.

مكان ملصق السالمة  /أماكن المكونات وعناصر التحكم
اقرأ دليل المالك قبل التشغيل.

ينبعث غاز أول أكسيد الكربون السام من المحرك .ال تقم بالتشغيل في
منطقة مغلقة.
يتسم البنزين بقابليته العالية لالشتعال واالنفجار.
أوقف المحرك واتركه يبرد قبل إعادة التزود بالوقود.
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مقدمة

رسائل السالمة

نشكرك لشرائك محرك  .Hondaونو ّد أن نساعدك في الحصول على أفضل النتائج من محركك
الجديد وفي تشغيله بأمان .يشتمل ھذا الدليل على المعلومات المتعلقة بكيفية القيام بذلك؛ فالرجاء
قراءته قبل تشغيل المحرك .في حالة حدوث مشكلة ما ،أو إذا كنت لديك أية تساؤالت عن المحرك،
فاستشر وكيل الخدمة المعتمد لديك.

تعد سالمتك وسالمة اآلخرين أمرً ا بالغ األھمية .ونحن نقوم بتزويد رسائل السالمة الھامة في ھذا
الدليل وعلى المحرك.
الرجاء قراءة ھذه الرسائل بعناية .ثمة إحدى رسائل السالمة التي تحذرك من مخاطر محتملة الوقوع
قد تضرك أنت أو اآلخرين .يسبق كل رسالة من رسائل السالمة رمز تنبيه السالمة
الكلمات الثالث خطر ،أو تحذير ،أو تنبيه.

تعتمد جميع المعلومات الواردة في ھذا المنشور على أحدث معلومات متاحة حول ھذا المنتج وقت
الطباعة .تحتفظ شركة  Honda Motor Co., Ltdبحق إدخال التغييرات في أي وقت دون إخطار
تعني ھذه الكلمات الداللية ما يلي:
ودون تحمل أي إلتزامات .يحظر إعادة إنتاج أي جزء من ھذا المنشور دون الحصول على إذن كتابي.
ينبغي اعتبار ھذا الدليل جز ًء دائ ًما من المحرك وينبغي أن يبقى مع المحرك في حالة إعادة بيعه.

خطر

وواحدة من

أنك ستتعرض للوفاة أو إصابة خطيرة إذا لم تتبع التعليمات.

نقترح عليك قراءة سياسة الضمان حتى تتفھم ما يشمله الضمان ومسؤوليات ملكيتك تفھما ً تاما ً.
راجع التعليمات الواردة مع الجھاز الذي يدار بواسطة ھذا المحرك للحصول على أي معلومات
إضافية فيما يتعلق ببدء تشغيل المحرك ،أو إيقاف التشغيل ،أو عملية التشغيل ،أو الضبط ،أو تعليمات
صيانة خاصة.

المحتويات
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رسائل منع التلف
ضا رسائل ھامة أخرى تسبقھا كلمة "إخطار".
سترى أي ً
وھذه الكلمة تعني:

قد يتعرض المحرك الخاص بك أو ممتلكاتك األخرى إلى التلف إذا لم تتبع
التعليمات.
يتمثل الغرض من ھذه الرسائل في المساعدة على منع إتالف المحرك أو الممتلكات األخرى أو
اإلضرار بالبيئة.

معلومات السالمة

إعادة التزود بالوقود 3 ............................
منقي الھواء 4 .....................................

•
•

شمعة اإلشعال 5 ..................................
جھاز التقاط الشرر 5 .............................

تنبيه

أنك قد تتعرض لإلصابة إذا لم تتبع التعليمات.

تخبرك كل رسالة عن ماھية الخطر ،وما الذي قد يحدث ،وما الذي يمكنك القيام به لتجنب اإلصابة أو
الحد منھا.

•

زيت المحرك 4 ...................................

تحذير

أنك قد تتعرض للوفاة أو إصابة خطيرة إذا لم تتبع التعليمات.

•

يجب أن تفھم تشغيل جميع مفاتيح التحكم وتتعرف على كيفية إيقاف المحرك بسرعة في حالة
الطوارئ .تأكد من حصول المشغل على التعليمات المناسبة قبل تشغيل الجھاز.
ال تسمح لألطفال بتشغيل المحرك .أبعد األطفال والحيوانات األليفة عن منطقة التشغيل.
يشتمل العادم المنبعث من المحرك على غاز أول أكسيد الكربون السام .ال تقم بتشغيل المحرك دون
توفير التھوية المناسبة ،وال تقم بتشغيل المحرك في األماكن الداخلية المغلقة.
يصبح المحرك وأنبوب العادم ساخنين ج ًدا أثناء التشغيل .أبعد المحرك مسافة متر واحد على األقل
عن المباني والمعدات األخرى أثناء التشغيل .أبعد المواد القابلة لالشتعال وال تضع أي شيء على
المحرك أثناء وجوده قيد التشغيل.

مكان ملصق السالمة
انظر صفحة .A-1
يحذرك ھذا الملصق من أخطار محتملة قد تتسبب في إصابات خطيرة .اقرأه بعناية.
لذلك إذا تم تقشير ھذا الملصق أو أصبح من الصعب قراءته ،فاتصل بوكيل  Hondaللصيانة الخاص
بك ألجل استبداله.

أماكن المكونات وعناصر التحكم
انظر صفحة .A-1

فحوصات ما قبل التشغيل
ھل المحرك جاھز لبدء التشغيل؟
حفاظا على سالمتك ،ولضمان االمتثال للتنظيمات البيئية ،ولزيادة العمر التشغيلي للجھاز إلى أقصى
ً
حد ،من المھم ج ًدا استغراق بضع لحظات قبل تشغيل المحرك للتحقق من حالته .تأكد من محاولة حل
المشكلة التي تكتشفھا أو تطلب من وكيل الخدمة إصالحھا قبل أن تقوم بتشغيل المحرك.
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بدء تشغيل المحرك
تحذير

ال تستخدم صمام الخنق إذا كان المحرك ساخ ًنا أو كانت درجة حرارة الھواء مرتفعة.

قد يؤدي الفشل في صيانة ھذا المحرك بشكل صحيح ،أو الفشل في حل مشكلة ما
قبل التشغيل ،إلى حدوث عطل كبير.

• نوع صمام الخنق اليدوي )األنواع المنطبقة(

يمكن أن تسبب بعض األعطال إصابات خطيرة أو الوفاة.

 .1أدر ذراع صمام الوقود إلى وضع ) ONالتشغيل(.
انظر الشكل  ،1الصفحة .A-2

قم دائ ًما بتنفيذ فحص ما قبل التشغيل قبل كل مرة يتم فيھا تشغيل الجھاز وقم بحل
أي مشكالت.
قبل بدء فحوصات ما قبل التشغيل ،تأكد أن المحرك على سطح
مستو ومتوقف عن التشغيل.
ٍ
قم دائ ًما بفحص العناصر التالية قبل بدء تشغيل المحرك:
افحص الحالة العامة للمحرك
بحثا عن وجود عالمات تسريبات زيت أو بنزين.
 .1انظر حول المحرك وأسفله ً
 .2أزل أي مخلفات أو أوساخ زائدة ،ال سيما الموجودة حول كاتم الصوت والغطاء العلوي.
 .3تحقق من عالمات التلف.
 .4تحقق من استقرار جميع األوقية واألغطية في موضعھا السليم باإلضافة إلى إحكام تثبيت جميع
الصواميل والبراغي والمسامير.
افحص المحرك
 .1افحص مستوى الوقود )انظر صفحة  .(3يساھم البدء بخزان وقود ممتلئ بالكامل في الحد من أو
تقليل مرات إيقاف التشغيل من أجل إعادة التزود بالوقود.
 .2افحص مستوى زيت المحرك )انظر صفحة  .(4قد يتسبب تشغيل المحرك عند انخفاض مستوى
الزيت في إتالف المحرك.
 .3افحص عنصر ترشيح الھواء )انظر صفحة  .(4حيث إن عنصر ترشيح الھواء المتسخ سيعيق
تدفق الھواء إلى المكربن ،مما يقلل أداء المحرك.
 .4افحص المعدات التي يتم تشغيلھا بواسطة ھذا المحرك.
قم بمراجعة التعليمات الواردة مع المعدات التي يتم تشغيلھا بواسطة ھذا المحرك للتعرف على
أي احتياطات وإجراءات ينبغي اتباعھا قبل بدء تشغيل المحرك.

التشغيل
احتياطات التشغيل اآلمن
قبل تشغيل المحرك للمرة األولى ،يرجى مراجعة قسم معلومات السالمة في صفحة  1و فحوصات ما
قبل التشغيل في صفحة .1

] .2نوع من دون ذراع صمام الخنق[ )األنواع المنطبقة(
حرك ذراع التحكم إلى الوضع ))) CLOSED (CHOKEصمام خنق( مغلق(.
انظر الشكل  ،2الصفحة .A-2
 .3نوع بذراع مكابح الحدافة )األنواع المنطبقة(:
قم بتحريك ذراع مكابح الحدافة إلى الوضع ) RELEASEDمحرّ ر( .يتم تشغيل مفتاح
ً
مرتبطا بذراع مكابح الحدافة ،وذلك عندما يتم تحريك ذراع مكابح الحدافة
المحرك ،الذي يكون
إلى الوضع ) RELEASEDمحرّ ر(.
انظر الشكل  ،3الصفحة .A-2
 .4اسحب مقبض بدء التشغيل حتى تشعر بمقاومة ،ثم اسحب بسرعة في اتجاه السھم المبين أدناه.
أعد مقبض بدء التشغيل برفق.
انظر الشكل  ،4الصفحة .A-2
ال تسمح لمقبض بادئ التشغيل باالرتداد تجاه المحرك.
أعده بلطف لمنع حدوث تلف لبادئ التشغيل.
] .5نوع من دون ذراع صمام الخنق[
)األنواع المنطبقة(
عندما ترتفع حرارة المحرك ،حرك ذراع التحكم إلى الوضع ) FASTسريع( أو
) SLOWبطيء(.
انظر الشكل  ،5الصفحة .A-2
• نوع بصمام الخنق اآللي )األنواع المنطبقة(
 .1أدر ذراع صمام الوقود إلى وضع ) ONالتشغيل(.
انظر الشكل  ،1صفحة .A-2
 .2نوع بذراع مكابح الحدافة )األنواع المنطبقة(:
حرك ذراع مكابح الحدافة إلى الوضع ) RELEASEDمحرّ ر(.
انظر الشكل  ،3صفحة .A-2
 .3نوع بالمخنقة اليدوية )األنواع المنطبقة(
حرك ذراع التحكم إلى الوضع ) FASTسريع(.
انظر الشكل  ،5الصفحة .A-2

 .4اسحب مقبض بدء التشغيل حتى تشعر بمقاومة ،ثم اسحب بسرعة في اتجاه السھم المبين أدناه.
مخاطر أول أكسيد الكربون
أعد مقبض بادئ التشغيل بلطف.
حفاظا على سالمتك ،ال تقم بتشغيل المحرك في منطقة مغلقة مثل الجراج .يشتمل عادم المحرك على
ً
انظر الشكل  ،4صفحة .A-2
غاز أول أكسيد الكربون السام والذي يستطيع التجمع بسرعة في اي منطقة مغلقة مما يتسبب في
اإلصابة باألمراض أو حدوث الوفاة.
ال تسمح لمقبض بادئ التشغيل باالرتداد تجاه المحرك.
أعده بلطف لمنع حدوث تلف لبادئ التشغيل.
تحذير
يشتمل العادم على غاز أول أكسيد الكربون الذي يتجمع عند مستويات خطيرة في
مناطق مغلقة.
قد يتسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون في فقدان الوعي أو الوفاة.
ال تش ّغل المحرك أب ًدا في منطقة مغلقة ،أو حتى مغلقة جزئ ًيا.
قم بمراجعة التعليمات الواردة مع المع ّدة التي يتم تشغيلھا بواسطة ھذا المحرك للتعرف على أي
احتياطات أمنية ينبغي االلتزام بھا فيما يتعلق ببدء تشغيل المحرك ،أو إيقاف تشغيله ،أو عملية تشغيله.
ال تقم بتشغيل المحرك فوق المنحدرات التي تزيد درجة انحدارھا عن  15درجة ).(%26

 .5نوع بالمخنقة اليدوية )األنواع المنطبقة(
ضع ذراع التحكم عند السرعة المطلوبة للمحرك.
إيقاف المحرك
 .1نوع بالمخنقة اليدوية )األنواع المنطبقة(
حرك ذراع التحكم إلى الوضع ) SLOWبطيء(.
انظر الشكل  ،5الصفحة .A-2
 .2نوع بذراع مكابح الحدافة )األنواع المنطبقة(:
شق( .يتم إيقاف تشغيل مفتاح المحرك،
أعد ذراع مكابح الحدافة إلى الوضع ) ENGAGEDمع ّ
مرتبطا بذراع مكابح الحدافة ،وذلك عندما يتم تحريك ذراع مكابح الحدافة إلى الوضع
ً
الذي يكون
شق(.
) ENGAGEDمع ّ
انظر الشكل  ،3الصفحة .A-2
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• اقرأ التعليمات قبل أن تبدأ وتأكد أنك تمتلك األدوات والمھارات الالزمة.
نوع من دون ذراع مكابح الحدافة )األنواع المنطبقة(:
• تو َّخ الحذر عند العمل بالقرب من البنزين للحد من احتمالية نشوب حريق أو وقوع انفجار .ال
حرك ذراع التحكم إلى الوضع ) STOPإيقاف(.
تستخدم سوى مذيب غير قابل لالشتعال ،وليس البنزين ،في تنظيف األجزاء .احتفظ بالسجائر
مرتبطا بذراع التحكم ،وذلك عندما يتم تحريك ذراع
ً
يتم إيقاف تشغيل مفتاح المحرك ،الذي يكون
والشرر وألسنة اللھب بعي ًدا عن األجزاء المتعلقة بالوقود.
مكابح الحدافة إلى الوضع ) STOPإيقاف(.
تذكر أن وكيل خدمة  Hondaالمعتمد يعرف المحرك على أفضل وجه ،وھو مع ّد إعدا ًدا كامالً
انظر الشكل  ،6الصفحة .A-2
لصيانته وإصالحه.
 .3أدر ذراع صمام الوقود إلى وضع ) OFFإيقاف التشغيل(.
لضمان أفضل جودة وكفاءة ،استخدم قطع غيار  Hondaاألصلية الجديدة فقط أو القطع المكافئة لھا
انظر الشكل  ،1الصفحة .A-2
لإلصالح واالستبدال.
الجدول الزمني للصيانة

خدمة المحرك
أھمية الصيانة
تعد الصيانة الجيدة أمرً ا أساس ًيا للحصول على تشغيل آمن واقتصادي
وخال من المشكالت .كما أنھا
ِ
ستساعد في الحد من التلوث.
تحذير
قد يؤدي الفشل في صيانة ھذا المحرك بشكل صحيح ،أو الفشل في حل مشكلة ما
قبل التشغيل ،إلى حدوث عطل كبير.
يمكن أن تسبب بعض األعطال إصابات خطيرة أو الوفاة.
اتبع دائ ًما التوصيات والجداول الزمنية الخاصة بالفحص والصيانة الواردة في
دليل المالك ھذا.
لمساعدتك في االعتناء جي ًدا بالمحرك ،تشتمل الصفحات التالية على جدول الصيانة ،وإجراءات
الفحص الروتينية ،وإجراءات الصيانة المبسطة باستخدام أدوات يدوية بسيطة .من األفضل أن يتم
تنفيذ مھام الصيانة األصعب األخرى ،أو التي تستلزم أدوات خاصة ،بمعرفة محترفين ويتم تنفيذھا
عادة بواسطة فني تابع لشركة  Hondaأو ميكانيكي آخر مؤھل.
ينطبق جدول الصيانة على ظروف التشغيل العادي .إذا قمت بتشغيل المحرك في ظل ظروف قاسية
مثل التشغيل المستمر في ظل الحمولة الزائدة أو درجة الحرارة المرتفعة أو االستعمال في ظروف
مبللة أو ترابية غير عادية ،فاستشر وكيل خدمة  Hondaللحصول على التوصيات المناسبة
الحتياجاتك واستعماالتك.
استخدم قطع غيار  Hondaاألصلية فقط أو قطع مكافئة لھا .قد يؤدي استخدام قطع غيار بجودة
غير مكافئة إلى إتالف المحرك.
يمكن صيانة أنظمة وأجھزة التحكم في االنبعاث ،أو استبدالھا ،أو إصالحھا بواسطة أي فرد أو
مؤسسة إلصالح المحركات باستخدام أجزاء "معتمدة" بواسطة معايير وكالة حماية البيئة.

فترة الخدمة المنتظمة )(1
العنصر
قم بتنفيذ الصيانة في كل شھر محدد أو
حسب المواعيد الفاصلة بين ساعات
التشغيل ،أيھما يأتي أوالً.
زيت المحرك
منقي الھواء

احتياطات السالمة
• تأكد من إيقاف تشغيل المحرك قبل أن تبدأ في أي أعمال صيانة أو إصالحات .لمنع بدء التشغيل
غير المقصود ،افصل غطاء شمعة اإلشعال .سيؤدي ذلك إلى القضاء على العديد من المخاطر
المحتملة:
– التسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عادم المحرك.
قم بالتشغيل بالخارج ،بعي ًدا عن النوافذ المفتوحة واألبواب.
– الحروق من األجزاء الساخنة.
اترك المحرك ونظام العادم يبردان قبل لمسھما.
– اإلصابة من األجزاء المتحركة.
ال تقم بتشغيل المحرك ما لم تنص التعليمات على ذلك.
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جھاز التقاط الشرر
)األنواع المنطبقة(

التنظيف

)o (5

دليل
الورشة

سرعة التباطؤ

الفحص

)o (4

دليل
الورشة

خزان الوقود وفلتر الوقود

التنظيف

)o (4

دليل
الورشة

خلوص الصمام

الفحص  -الضبط

)o (4

دليل
الورشة

غرفة االحتراق

التنظيف

بعد كل  250ساعة )(4

دليل
الورشة

أنبوب الوقود

الفحص

كل سنتين )استبدله عند الضرورة( )(2

دليل
الورشة

)(1

سالمة الصيانة
فيما يلي بعض أھم احتياطات السالمة .وعلى الرغم من ذلك ،نحن ال نستطيع تحذيرك من جميع
المخاطر المحتملة التي قد تحدث عند تنفيذ الصيانة .أنت وحدك من يستطيع تقرير إذا كان ينبغي أو ال )(3
ينبغي تنفيذ مھمة معينة.
)(4

قد يؤدي صيانة ھذا المحرك بشكل غير صحيح إلى وقوع حاالت غير آمنة.
يمكن أن يتسبب الفشل في اتباع احتياطات وتعليمات الصيانة إلى إصابات خطيرة
أو الوفاة.
اتبع دائ ًما اإلجراءات واالحتياطات الواردة في دليل المالك ھذا.

o

التغيير

)(2

تحذير

فحص المستوى

كل
الشھر كل  3كل  6كل عام 150
كل ارجع إلى
استخدام األول أو أشھر أو أشھر أو أو  100ساعة عامين أو صفحة
5
25
50
250
ساعة.
ساعات .ساعة .ساعة.
ساعة.

)(5

في حالة االستخدام التجاري ،وساعات التشغيل الطويلة لتحديد المواعيد الفاصلة المناسبة بين
نوبات الصيانة.
قم بتغيير الزيت كل  25ساعة عند االستخدام في ظل الحمولة الثقيلة أو درجات حرارة محيطة
مرتفعة.
الخدمة األكثر تكرارً ا عند االستخدام في المناطق الترابية.
ينبغي صيانة ھذه العناصر بواسطة وكيل الخدمة لديك ما لم تمتلك األدوات المناسبة والكفاءة
الميكانيكية المطلوبة .ارجع إلى دليل ورشة  Hondaللتعرف على إجراءات الخدمة.
في أوروبا والدول التي يسري فيھا المعيار التوجيھي  2006/42/ECالخاص بالماكينات،
ينبغي تنفيذ ھذه الخدمة بواسطة وكيل الخدمة.

إلجراء صيانة على الجزء السفلي من المحرك )اآللة( ،أدره بزاوية  90°درجة وضعه لألسفل مع
كون المكربن/من ِّقي الھواء دائ ًما في األعلى.
انظر الشكل  ،8صفحة .A-3
إعادة التزود بالوقود
انظر الشكل  ،7الصفحة .A-3
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الزيت الموصى به
انظر الشكل  ،10الصفحة .A-3

الوقود الموصى به
البنزين الخالي من الرصاص
الواليات المتحدة
غير الواليات المتحدة

تصل معايرة أوكتان المضخة فيه إلى  86أو أعلى
تصل معايرة أوكتان البحثية فيه إلى  91أو أعلى
تصل معايرة أوكتان المضخة فيه إلى  86أو أعلى

إن مواصفة )مواصفات( الوقود ضرورية للحفاظ على أداء نظام التحكم باالنبعاثات :وقود E10
المشار إليه في الئحة االتحاد األوروبي.
تم اعتماد ھذا المحرك ليعمل باستخدام البنزين الخالي من الرصاص والذي تصل معايرة األوكتان
البحثية فيه إلى  91أو أعلى )بينما تصل معايرة أوكتان المضخة فيه إلى  86أو أعلى(.
تزود بالوقود في منطقة جيدة التھوية أثناء إيقاف تشغيل المحرك .إذا كان المحرك موجو ًدا قيد
التشغيل ،فاتركه يبرد أوالً .ال تزود المحرك بالوقود أب ًدا داخل مبنى يمكن أن تصل فيه أدخنة البنزين
إلى اللھب أو الشرر.
يجوز لك استخدام بنزين ٍ
خال من الرصاص يحتوي على ما ال يزيد عن  %10إيثانول ) (E10أو
 5%ميثانول حج ًما .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يشتمل الميثانول على المذيبات المساعدة ومانعات
التآكل .يؤدي استخدام أنواع الوقود التي تحتوي على اإليثانول أو الميثانول بنسب أكبر مما ھو موضح
إلى التسبب في مشكالت بدء التشغيل و/أو األداء .قد يؤدي أي ً
ضا إلى إتالف األجزاء المعدنية
والمطاطية والبالستيكية في نظام الوقود .ال يغطي الضمان تلف المحرك أو مشكالت األداء التي تنتج
عن استعمال وقود يشتمل على اإليثانول والميثانول بنسب مئوية أكبر مما ھو موضح.
تحذير
يتسم البنزين بقابليته العالية لالشتعال واالنفجار.
يمكن أن ُتصاب بحرق أو أن ُتصاب إصابة بالغة عند التعامل مع الوقود.
•
•
•
•
•

أوقف المحرك واتركه يبرد قبل إعادة التعامل مع الوقود.
أبق الحرارة ،والشرر ،واللھب على مسافة بعيدة.
ِ
تعامل مع الوقود في األماكن المفتوحة فقط.
ابقَ بعي ًدا عن مركبتك.
امسح الوقود المنسكب فورً ا.

استخدم زيت الموتور رباعي األشواط الذي يستوفي أو يتخطى متطلبات فئة الخدمة  SEالمعتمدة لدى
معھد النفط األمريكي " "APIأو فئة أحدث )أو ما يعادله( .افحص ملصق خدمة  APIدائ ًما الموجود
على حاوية الزيت للتأكد من أنه يشتمل على الحرفين  SEأو فئة أحدث )أو ما يعادلھا(.
إن مواصفات زيت التشحيم ضرورية للحفاظ على أداء نظام التحكم باالنبعاثات :زيت Honda
األصلي.
يوصى باالستعانة بزيت  SAE 10W-30في االستعماالت العامة .يمكن استخدام درجات اللزوجة
األخرى الموضحة في الجدول عندما يقع متوسط درجة الحرارة في المنطقة في النطاق الموضح.
فحص مستوى الزيت
انظر الشكل  ،9الصفحة .A-3
 .1انزع غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس وقم بمسحھا وتنظيفھا.
 .2أدخل عصا القياس في عنق فتحة تعبئة الزيت ،ولكن ال تقم بل ّيھا في الداخل.
ضا ،فأضف الزيت الموصى به إلى الحد األعلى على عصا القياس.
 .3إذا كان المستوى منخف ً
 .4قم بتركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس.
قد يتسبب تشغيل المحرك عند انخفاض مستوى الزيت في إتالف المحرك .ال يغطي الضمان ھذا
النوع من التلف.
تغيير الزيت
انظر شكل  ،9صفحة  A-3وشكل  ،11صفحة .A-3
قم بتصريف زيت المحرك المستعمل عندما يكون المحرك داف ًئا .يتم تصريف الزيت الساخن بسرعة
وبشكل كامل.
 .1أ ِدر ذراع صمام الوقود إلى وضع ) OFFإيقاف التشغيل(.
انظر الشكل  ،1صفحة .A-2
 .2أزل غطاء فتحة تعبئة الزيت وقم بتصريف الزيت في حاوية الزيت عن طريق إمالة المحرك
تجاه عنق فتحة تعبئة الزيت.
 .3أعد التعبئة بالزيت الموصى به ثم افحص مستوى الزيت.

قد يؤدي الوقود إلى إتالف الطالء وبعض أنواع البالستيك .تو َّخ الحذر حتى ال تسكب الوقود عند ملء
خزان الوقود .ال يغطي الضمان التلف الذي يحدث بسبب الوقود المسكوب.
ال تستخدم البنزين الفاسد ،أو الملوث ،أو المخلوط بالزيت .تجنب دخول األوساخ أو المياه في خزان
الوقود.
يرجى الرجوع إلى التعليمات المقدمة مع الجھاز الذي يشغله ھذا المحرك للحصول على معلومات
حول إعادة التزود بالوقود.

يمكن أن يتسبب تشغيل المحرك بمستوى زيت منخفض في تلف المحرك.
وال يغطي الضمان ھذا النوع من التلف.
سعة زيت المحرك 0.40 :لتر
 .4قم بتركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس بشكل محكم.

 .1قم بإزالة غطاء خزان الوقود وتحقق من مستوى الوقود بعد إيقاف تشغيل المحرك ووضعه على اغسل يديك بالماء والصابون بعد التعامل مع الزيت المستخدم.
سطح
مستو .أعد تعبئة الخزان بالوقود إذا كان مستوى الوقود منخفضا ً.
ٍ
 .2أضف الوقود حتى المستوى العلوي من خزان الوقود .امسح الوقود المنسكب قبل بدء تشغيل
المحرك.

ُيرجى التخلص من زيت المحرك المستخدم بطريقة تتوافق مع البيئة .نقترح أن تأخذه في حاوية
محكمة الغلق إلى محطة الخدمة المحلية لديك لإلرجاع .ال تلقيه في النفايات أو تسكبه على األرض أو
تسكبه في الصرف.

 .3أعد تعبئة الوقود بعناية لتجنب انسكاب الوقود .ال تقم بتعبئة خزان الوقود زياد ًة عن الحد )يجب
أال يكون ھناك وقود في عنق فتحة تعبئة الوقود( .وقد يكون من الضروري خفض مستوى الزيت منقي الھواء
بحسب ظروف التشغيل .ثم أحكم ربط غطاء خزان الوقود بعد إعادة التزود بالوقود.
يتسبب ُمن ِّقي الھواء المتسخ في إعاقة تدفق الھواء إلى المكربن مما يقلل أداء المحرك .في حالة تشغيل
اترك البنزين بعيداً عن األضواء اإلرشادية للجھاز أو حفالت الشواء أو األجھزة الكھربائية أو أجھزة المحرك في المناطق الترابية ج ًدا ،عليك تنظيف فلتر الھواء بمعدل أكثر تكرارً ا من المعدل المبين في
الطاقة وما إلى ذلك.
جدول الصيانة )انظر صفحة .(3
ال يمثل الوقود المنسكب خطر نشوب حريق فحسب لكنه يسبب أضراراً بيئية .امسح الوقود المنسكب
فورً ا.
زيت المحرك
يعد الزيت عامالً أساس ًيا في التأثير على عمر األداء والخدمة.
استخدم زيت سيارات ّ
منظف رباعي األشواط.

سيسمح تشغيل المحرك دون استخدام فلتر ھواء ،أو باستخدام فلتر ھواء تالف ،بدخول التراب في
المحرك مما يتسبب في تلف المحرك سري ًعا .ال يغطي الضمان ھذا النوع من التلف.
الفحص
انزع غطاء منقي الھواء ،وافحص عنصر الترشيح .نظف عنصر الترشيح المتسخ أو استبدله .استبدل
دائ ًما عنصر الترشيح التالف.

4

, August 31, 2018

1:53 PM

جھاز التقاط الشرر )األنواع المنطبقة(

التنظيف
انظر الشكل  ،13الصفحة .A-4

في بعض المناطق ،يكون من غير القانوني تشغيل محرك بدون جھاز لتجميع الشرر .يرجى التحقق
 .1أزل غطاء منقي الھواء عن طريق ح ّل اللسانين العلويين الموجودين في أعلى غطاء منقي الھواء من القوانين والتشريعات المحلية .يمكن الحصول على جھاز تجميع الشرر من وكالء خدمة Honda
واللسانين السفليين.
المعتمدين.

بحثا عن الثقوب أو االھتراءات واستبدله إذا كان تال ًفا.
 .2أزل العنصر .افحص العنصر بعناية ً

يجب خدمة جھاز التقاط الشرر كل  100ساعة للحفاظ على أدائه التشغيلي حسبما ھو محدد عند
التصميم.

 .5قم بتركيب العنصر وغطاء ُمن ِّقي الھواء.

 .1أزل البرغي وصامولة الزنبرك.

 .3انقر على العنصر برفق عدة مرات فوق سطح صلب إلزالة األوساخ الزائدة ،أو انفخ الھواء
المضغوط بضغط  29رطل/بوصة ) 200كيلو باسكال( من خالل الفلتر من الداخل إلى الخارج .سيكون كاتم الصوت ساخ ًنا في حالة وجود المحرك قيد التشغيل .اتركه يبرد قبل صيانة جھاز تجميع
ال تحاول مطل ًقا مسح األتربة بالفرشاة؛ حيث سيؤدي المسح بالفرشاة إلى إدخال األتربة بداخل الشرر.
متسخا بشدة.
ً
األلياف .استبدل العنصر إذا كان
إزالة جھاز التقاط الشرر
 .4امسح التراب من داخل غطاء وعلبة منقي الھواء باستخدام خرقة مبللة .تو َّخ الحذر لمنع دخول
انظر شكل  ،15صفحة  ،A-4وشكل  ،16صفحة  A-4وشكل  ،17صفحة .A-5
األتربة إلى قناة الھواء التي تؤدي إلى المكربن.

فحص مكابح الحدافة )األنواع المنطبقة(

 .2اخلع غطاء خزان الوقود.

افحص خلوص ذراع مكابح الحدافة .إذا كان أقل من  2مم ،فاذھب بالمحرك إلى وكيل الخدمة المعتمد  .3أزل الغطاء العلوي وذلك عن طريق فك ألسنة الغطاء العلوي األربعة.
لدى .Honda
 .4أزل واقي كاتم الصوت بإزالة مسامير الربط الثالثة مقاس  6مم.
انظر الشكل  ،12الصفحة .A-3
 .5أزل جھاز التقاط الشرر من كاتم الصوت بإزالة البرغي) .الحرص على عدم إتالف الشبكة
السلكية(.

شمعة اإلشعال
انظر الشكل  ،14الصفحة .A-4
شمعة اإلشعال الموصى بھا:

)BPR5ES (NGK

فحص وتنظيف جھاز التقاط الشرر
انظر شكل  ،15صفحة  ،A-4وشكل  ،16صفحة  A-4وشكل  ،17صفحة .A-5

تشتمل شمعة اإلشعال الموصى بھا على النطاق الحراري المناسب لدرجات حرارة تشغيل المحرك
العادية.

تحقق من وجود رواسب الكربون حول منفذ العادم وجھاز التقاط الشرر ،وقم بتنظيفھما عند
الضرورة.

قد تتسبب شمعة اإلشعال غير المناسبة في إتالف المحرك.

 .1استخدم فرشاة إلزالة رواسب الكربون من مصفاة جھاز تجميع الشرر .توخ الحذر حتى ال تتلف
المصفاة .استبدل جھاز تجميع الشرر في حالة انكساره أو ظھور ثقوب به.

إذا كان المحرك قيد التشغيل ،فاتركه يبرد قبل صيانة شمعة اإلشعال.
 .2قم بتركيب جھاز التقاط الشرر وكاتم الصوت والغطاء العلوي وغطاء خزان الوقود بالترتيب
للحصول على األداء الجيد ،يجب ترك الفجوة المناسبة لشمعة اإلشعال وأن تكون خالية من الرواسب.
العكسي للفك.
 .1افصل غطاء شمعة اإلشعال وقم بإزالة أية أتربة موجودة حول منطقة شمعة اإلشعال.

تنبيه

 .2أزل شمعة اإلشعال باستخدام مفتاح ربط شمعة اإلشعال.

ال تقم بتشغيل المحرك إذا تمت إزالة الغطاء العلوي.
ال تسحب مقبض بادئ التشغيل االرتدادي إذا تمت إزالة الغطاء العلوي.

 .3افحص شمعة اإلشعال عن طريق النظر .تخلص من شمعة اإلشعال إذا کان ھناك تلف واضح،
أو إذا کان العازل متشق ًقا ً أو مك ّسرً ا .نظف شمعة اإلشعال باستخدام فرشاة سلك إذا ما كان سيعاد
استخدامھا.

قد ُتصاب من األجزاء الدوارة أو ُتحرق بواسطة كاتم الصوت.

 .4قم بقياس فجوة إلكترود شمعة اإلشعال باستخدام مقياس تحسسي .قم بالتصحيح عند الضرورة
وذلك بثني اإللكترود الجانبي.
يجب أن تكون الفجوة:
 0.8–0.7مم

تخزين المحرك

 .5تحقق من أن فلكة تثبيت شمعة اإلشعال في حالة جيدة وأدخل شمعة اإلشعال باليد لمنع اللولبة
العكسية.

التجھيز للتخزين

 .6بعد استقرار شمعة اإلشعال ،أحكم ربطھا باستخدام مفتاح ربط شمعة اإلشعال لضغط فلكة
التثبيت.

يعد تجھيز مكان التخزين المناسب أمرً ا أساس ًيا في الحفاظ على المحرك خال ًيا من المشكالت وفي حالة
جيدة .ستساعد الخطوات التالية في منع الصدأ والتآكل من إعاقة أداء المحرك والتأثير في مظھره
وسيزيد من سھولة بدء تشغيل المحرك عندما تستخدمه مرة أخرى.

عند تركيب شمعة إشعال جديدة ،أحكم ربطھا  1/2دورة بعد استقرار شمعة اإلشعال للضغط
على فلكة التثبيت.

اقتراحات ونصائح مفيدة

التنظيف

عند إعادة تركيب شمعة إشعال مستخدمة ،أحكم ربطھا بمقدار  1/8إلى  1/4دورة بعد استقرار إذا كان المحرك موجو ًدا قيد التشغيل ،فاتركه يبرد لمدة نصف ساعة على األقل قبل تنظيفه .قم
شمعة اإلشعال لضغط فلكة التثبيت.
بتنظيف جميع األسطح الخارجية وقم بإصالح أي طالء تالف وضع طبقة رقيقة من الزيت على
المناطق األخرى التي قد يظھر في الصدأ.
العزم20 N·m (2.0 kgf·m) :
قد تصير شمعة اإلشعال المرتخية ساخنة ج ًدا وقد تؤدي إلى إتالف المحرك.
قد يؤدي الربط الزائد لشمعة اإلشعال إلى إتالف السنون اللولبية في رأس األسطوانة.
 .7اربط غطاء شمعة اإلشعال في شمعة اإلشعال.

5

قد يؤدي استعمال خرطوم الحديقة أو جھاز غسيل بالرش المضغوط إلى دفع الماء داخل منقي الھواء
أو فتحة كاتم الصوت .سيؤدي وجود الماء في منقي الھواء إلى نقع فلتر الھواء في الماء وقد يدخل
الماء الذي يمر عبر فلتر الھواء أو كاتم الصوت إلى األسطوانة مما يتسبب في تلفھا.
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احتياطات التخزين

الوقود

إذا كان المحرك سيتم تخزينه مع وجود بنزين في خزان الوقود والمكربن ،فمن المھم تقليل خطر
اشتعال أبخرة البنزين .اختر منطقة تخزين جيدة التھوية بعي ًدا عن أي جھاز يعمل بألسنة اللھب ،مثل
حسب المنطقة التي تقوم بتشغيل معداتك فيھا ،قد تتدھور تركيبات الوقود وقد يتأكسد بسرعة .قد
ضا أي مناطق بھا موتور كھربي ينبعث منه
يتدھور الوقود ويتأكسد في غضون  30يو ًما وقد يتسبب في إتالف المكربن و/أو نظام الوقود .الرجاء األفران أو سخانات الماء أو مجفف المالبس .تجنب أي ً
الرجوع إلى وكيل الخدمة للتعرف على توصيات التخزين المحلية.
الشرر أو يتم فيھا تشغيل معدات كھربية.
سيتأكسد البنزين ويفسد خالل التخزين .يؤدي فساد البنزين إلى صعوبة بدء التشغيل وقد يترك رواسب إن أمكن ،تجنب مناطق التخزين التي ترتفع فيھا الرطوبة ألنھا تزيد من احتمالية الصدأ والتآكل.
صمغية قد تؤدي إلى انسداد نظام الوقود .إذا فسد البنزين الموجود في المحرك أثناء التخزين ،فيمكنك حافظ على بقاء المحرك في وضع
ٍ
مستو خالل التخزين .قد تتسبب إمالته في تسرب الوقود أو الزيت.
صيانة أو استبدال المكربن وباقي مكونات نظام الوقود األخرى.
عندما يكون المحرك ونظام العادم باردين ،قم بتغطية المحرك لمنع دخول األتربة إليه .قد يؤدي
يتباين طول المدة الزمنية التي يمكن ترك البنزين خاللھا في خزان الوقود والمكربن دون التسبب في
المحرك ونظام العادم الساخنين إلى اشتعال بعض المواد أو إذابتھا .ال تستخدم لوحً ا بالستيك ًيا كغطاء
أي مشكالت وظيفية حسب بعض العوامل مثل خليط البنزين ،ودرجات الحرارة التي يتم فيھا
واق من دخول األتربة.
ٍ
التخزين ،وما إذا كان خزان الوقود مملو ًءا بشكل جزئي أو كامل .يعمل الھواء الموجود في خزان
سيؤدي الغطاء الخالي من المسام إلى احتجاز الرطوبة حول المحرك ،مما يشجع على الصدأ والتآكل.
وقود تم ملؤه جزئ ًيا على زيادة تدھور الوقود .تؤدي درجات حرارة التخزين الدافئة ج ًدا إلى تسريع
تدھور الوقود .قد تحدث مشكالت تدھور الوقود خالل  30يو ًما من االحتفاظ بالوقود في خزان
اإلخراج من التخزين
الوقود ،أو حتى في حال لم يكن البنزين جدي ًدا عند قيامك بملء خزان الوقود.
افحص محركك على النحو المبين في قسم فحوصات ما قبل التشغيل من ھذا الدليل
ال يغطي الضمان التلف الذي يلحق بنظام الوقود أو مشكالت أداء المحرك الناتجة عن اإلھمال في
)انظر صفحة .(1
التجھيز للتخزين.
إذا تم تصريف الوقود أثناء التجھيز للتخزين ،فامأل الخزان بالبنزين الجديد .إذا تركت حاوية بنزين
من أجل استخدامھا في إعادة التزود بالوقود ،فتأكد من أنھا تحتوي على بنزين جديد فقط .يتأكسد
تصريف خزان الوقود والمكربن
البنزين ويفسد مع مرور الوقت مما يتسبب في صعوبة بدء التشغيل.
انظر الشكل  ،18الصفحة .A-5
تحذير
يتسم البنزين بقابليته العالية لالشتعال واالنفجار.
يمكن أن ُتصاب بحرق أو أن ُتصاب إصابة بالغة عند التعامل مع الوقود.
•
•
•
•
•

أوقف المحرك واتركه يبرد قبل إعادة التعامل مع الوقود.
أبق الحرارة ،والشرر ،واللھب على مسافة بعيدة.
ِ
تعامل مع الوقود في األماكن المفتوحة فقط.
ابقَ بعي ًدا عن مركبتك.
امسح الوقود المنسكب فورً ا.

 .1قم بتصريف خزان الوقود والمكربن في حاوية بنزين معتمدة.
ك برغي صرف المكربن بإدارته من
 .2أ ِدر ذراع صمام الوقود إلى وضع ) ONالتشغيل( وقم بف ّ
دورة واحدة إلى دورتين عكس اتجاه عقارب الساعة.
 .3بعد تصريف كل الوقود ،أحكم ربط مسمار ربط صرف المكربن ،وأ ِدر ذراع صمام الوقود إلى
وضع ) OFFإيقاف التشغيل(.
 .4إذا لم تتمكن من إجراء التصريف من المكربن ،فقم بتصريف خزان الوقود في حاوية بنزين
معتمدة باستخدام مضخة يدوية متوفرة تجار ًيا .ال تستخدم مضخة كھربائية.
ش ّغل المحرك إلى أن يتوقف نتيجة نقص الوقود.
زيت المحرك
 .1غير زيت المحرك )انظر صفحة .(4
 .2أزل شمعة اإلشعال )انظر صفحة .(5
3

 .3أضف مقدار ملعقة شاي تبلغ  5إلى  10سم من زيت المحرك النظيف في األسطوانة.
 .4اسحب مقبض بادئ التشغيل عدة مرات لتوزيع الزيت في األسطوانة.
انظر الشكل  ،4صفحة .A-2
 .5أعد تركيب شمعة اإلشعال.
 .6اسحب مقبض بادئ التشغيل ببطء حتى تشعر بمقاومة .يؤدي ھذا إلغالق الصمامات ،ويحميھا
من األتربة والصدأ.
 .7قم بتغطية المناطق التي قد يظھر فيھا الصدأ بطبقة رقيقة من الزيت .قم بتغطية المحرك لمنع
دخول األتربة إليه.

إذا تم طالء األسطوانة بالزيت أثناء التجھيز للتخزين ،فسينبعث الدخان من المحرك لفترة وجيزة عند
بدء التشغيل .وھذا أمر طبيعي.
النقل
إذا كان المحرك قيد التشغيل ،فاتركه يبرد لمدة  15دقيقة على األقل قبل تحميل الجھاز الذي يشغله
المحرك على مركبة النقل .يمكن أن تتسبب سخونة المحرك ونظام العادم في إصابة بالحروق
باإلضافة إلى اشتعال بعض المواد.
حافظ على استواء المحرك عند النقل لتقليل احتمالية تسرب الوقود .أ ِدر ذراع صمام الوقود إلى وضع
) OFFإيقاف التشغيل(.
انظر الشكل  ،1صفحة .A-2

معالجة المشكالت غير المتوقعة
تعذر بدء تشغيل المحرك
السبب المحتمل

اإلصالح

صمام الوقود في وضع ) OFFإيقاف التشغيل( .أ ِدر الذراع إلى وضع ) ONالتشغيل(.
صمام الخنق مفتوح )األنواع المنطبقة(.

حرك الذراع إلى الوضع ) CLOSEDمغلق(
ما لم يكن المحرك ساخنا ً.
حرّ ك الذراع إلى الوضع المناسب.

ذراع مكابح الحدافة في وضع ENGAGED
شق( )األنواع المنطبقة(.
)مع ّ
نفاد الوقود

حرّ ك الذراع إلى وضع RELEASED
)محرّ ر(.

ذراع التحكم ليست في الوضع المناسب
)األنواع المنطبقة(.

أعد التزود بالوقود )صفحة .(3

قم بتصريف خزان الوقود والمكربن
وقود رديء؛ تخزين المحرك دون معالجة
البنزين تصريفه أو إعادة التزود باستخدام بنزين )صفحة .(6
أعد التزود بالوقود ببنزين جديد
رديء.
)صفحة.(3 .
تعطل شمعة اإلشعال ،أو فسادھا أو عدم ضبط
فجوتھا بشكل صحيح.

اضبط فجوة شمعة اإلشعال أو استبدلھا
)صفحة.(5 .

شمعة اإلشعال مبللة بالوقود )غمر المحرك
بمخلوط زائد من الوقود والھواء(.

تجفيف شمعة اإلشعال وإعادة تركيبھا.

انسداد فلتر الوقود ،تعطل المكربن ،تعطل
اإلشعال ،الصمامات عالقة ،غير ذلك.

إحضار المحرك إلى وكيل الخدمة الخاص بك،
أو الرجوع إلى دليل الورشة.
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المحرك يفتقد للطاقة
السبب المحتمل
انسداد عنصر الفلتر.

اإلصالح
نظف عنصر الترشيح أو استبدله )صفحة .(5
ّ

وقود رديء؛ تخزين المحرك دون معالجة
قم بتصريف خزان الوقود والمكربن
البنزين تصريفه أو إعادة التزود باستخدام بنزين )صفحة .(6
أعد التزود بالوقود ببنزين جديد )صفحة.(3 .
رديء.
انسداد فلتر الوقود ،تعطل المكربن ،تعطل
اإلشعال ،الصمامات عالقة ،غير ذلك.

إحضار المحرك إلى وكيل الخدمة الخاص بك،
أو الرجوع إلى دليل الورشة.

المعلومات الفنية

 Hondaعلى ما يلي:
البريد اإللكترونيpowerequipmentemissions@ahm.honda.com :
الھاتف(888) 888-3139 :
تعطلھا إلى زيادة انبعاثات أي مواد ملوّ ثة
تشتمل المكونات المغطاة على جميع المكونات التي قد يؤدي ّ
تنظيمية أو انبعاثات متبخرة من المحرك .يمكن العثور على قائمة لمكونات محددة في بيان ضمان
االنبعاثات المض ّمن بشكل منفصل.
ترد شروط الضمان المحددة والتغطية والقيود وطريقة طلب خدمة الضمان في بيان ضمان
كما ِ
ضا العثور على بيان ضمان االنبعاثات
االنبعاثات المض َّمن بشكل منفصل .وعالوة على ذلك ،يمكن أي ً
على موقع مع ّدات الطاقة من  Hondaعلى الويب أو على الرابط التالي:
http://powerequipment.honda.com/support/warranty

مصدر االنبعاثات
ينتج عن عملية االحتراق غاز أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والھيدروكربونات .وتعد عملية
مكان الرقم التسلسلي
التحكم في الھيدروكربونات وأكاسيد النيتروجين مھمة للغاية نظرً ا لتفاعلھا ،في ظل ظروف معينة،
انظر صفحة .A-1
قم بتسجيل الرقم التسلسلي الخاص بالمحرك في الفراغ الوارد أدناه .ستحتاج إلى ھذه المعلومات عند مما ينتج عنه تكوين ضباب دخان كيميائي ضوئي عندما تتعرض لضوء الشمس .وال يتفاعل أول
أكسيد الكربون بالطريقة ذاتھا لكنه سام في ذاته.
طلب شراء قطع الغيار وعند تقديم االستفسارات الفنية أو استفسارات عن الضمان.
الرقم التسلسلي للمحرك__ __ __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ :
نوع المحرك___ ___ ___ ___ :
تاريخ الشراء______ / ______ / ______ :
تعديالت المكربن من أجل التشغيل في االرتفاعات الشاھقة
سيكون خليط الھواء والوقود في المكربن القياسي غن ًيا ج ًدا في االرتفاعات الشاھقة .سينخفض األداء
ويزداد استھالك الوقود .سيؤدي الخليط الزائد ج ًدا إلى إفساد شمعة اإلشعال ويتسبب في صعوبة بدء
التشغيل .قد يؤدي تشغيل ھذا المحرك في ارتفاع يختلف عن االرتفاع الذي تم اعتماد ھذا المحرك
للتشغيل عنده خالل فترات زمنية مطولة إلى زيادة االنبعاثات.

تستخدم  Hondaنس ًبا مالئمة للھواء/الوقود وكذلك أنظمة أخرى للتحكم باالنبعاثات للحد من انبعاث
أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والھيدروكربونات.
باإلضافة إلى ذلك ،تستخدم أنظمة  Hondaللوقود مكونات وتقنيات تحكم للحد من االنبعاثات
المتبخرة.
ّ
الواليات المتحدة األمريكية ،قانون الھواء النظيف بوالية كاليفورنيا ،وھيئة البيئة الكندية
تتطلب لوائح وكالة حماية البيئة األمريكية ومجلس كاليفورنيا وھيئة البيئة الكندية من جميع المصنعين
تقديم تعليمات خطية تبين كيفية تشغيل وصيانة أنظمة التحكم باالنبعاثات.
يجب اتباع التعليمات واإلجراءات التالية من أجل الحفاظ على مستوى االنبعاثات الصادرة من محرك
 Hondaفي نطاق معايير االنبعاثات.

يمكن تحسين أداء المحرك في االرتفاعات الشاھقة من خالل إدخال تعديالت معينة على المكربن .إذا العبث والتبديل
كنت تقوم دائ ًما بتشغيل المحرك عند ارتفاعات تزيد عن  1500متر ،فاطلب من وكيل الخدمة أن
يقوم بإدخال تلك التعديالت على المكربن .يستوفي ھذا المحرك عند التشغيل في ارتفاع شاھق مع
يعتبر العبث بمثابة مخالفة للقانون الفيدرالي وقانون والية كاليفورنيا.
إدخال تعديالت المكربن للتشغيل في االرتفاعات الشاھقة جميع معايير االنبعاث طوال عمره التشغيلي.
حتى عند تعديل المكربن ،ستنخفض القدرة الحصانية التي ينتجھا ھذا المحرك بنسبة  %3.5لكل زيادة قد يزيد العبث بنظام التحكم باالنبعاثات أو تبديله من االنبعاثات الصادرة بما يتجاوز الحد القانوني.
عبثا:
في االرتفاع قدرھا  300متر .سيزداد تأثير االرتفاع على القوة الحصانية عن ھذا الحد في حالة عدم وفيما يلي بعض من تلك التصرفات التي تعد ً
إدخال تعديالت المكربن.
• إزالة أو تغيير أي جزء من أنظمة السحب أو الوقود أو العادم.
• تبديل أو تثبيط آلية تعديل السرعة أو ضبط الضغط ما يتسبب في تشغيل المحرك خارج معايير
عندما يكون قد تم تعديل المكربن للتشغيل في االرتفاعات الشاھقة ،سيكون خليط الھواء والوقود
تصميمه.
ضعي ًفا ج ًدا للتشغيل عند ارتفاعات منخفضة .قد يتسبب التشغيل عند ارتفاعات تقل عن  1500متر
مع إدخال تعديالت على المكربن إلى زيادة سخونة المحرك وقد يؤدي ذلك إلى تلف خطير في
مشكالت قد تؤثر على االنبعاثات
المحرك .عند استخدام المحرك في ارتفاعات منخفضة ،اطلب من وكيل الخدمة إرجاع المكربن إلى إذا اكتشفت أ ًيا من األعراض التالية ،فعليك فحص وتصليح محركك بواسطة وكيل الصيانة لديك.
مواصفات المصنع األصلية.
• صعوبة بدء التشغيل أو التباطؤ بعد التشغيل.
معلومات حول نظام التحكم باالنبعاثات
• التوقف التام.
• إخفاق اإلشعال أو اإلشعال في توقيت خاطئ بسبب ال ِ
حمل.
ضمان نظام التحكم باالنبعاثات
• احتراق متأخر )اإلشعال في توقيت خاطئ(.
يمتثل محرك  Hondaالجديد الخاص بك مع كل من لوائح االنبعاثات الخاصة بوالية كاليفورنيا
• دخان عادم أسود أو استھالك الوقود بكثرة.
ووكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة .توفر لك  Hondaاألمريكية تغطية ضمان االنبعاثات ذاتھا
قطع الغيار
لمحركات معدات الطاقة من  Hondaالمباعة في جميع الواليات الخمسين .في جميع المناطق
صنعت واعتمدت حتى تتماشى مع
صممت أنظمة التحكم باالنبعاثات في محرك  Hondaالجديد و ُ
ُ
بالواليات المتحدة ،تم تصميم وإنشاء وإعداد محرك مع ّدة الطاقة من  Hondaالخاص بك بحيث
يتماشى مع معيار االنبعاثات بالنسبة لمحركات اشتعال الشرر الخاص بمجلس موارد الھواء في والية لوائح االنبعاث الخاصة بوكالة حماية البيئة األمريكية ووالية كاليفورنيا واللوائح الكندية .ونوصي
باستخدم قطع غيار  Hondaاألصلية عند إجراء الصيانة .ولقد جرى تصنيع قطع الغيار األصلية ھذه
كاليفورنيا ووكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة.
بالمعايير ذاتھا المتبعة في تصنيع القطع األصلية ،مما يجعلك تثق في أدائھا.
ال يمكن أن ترفض شركة  Hondaتغطية ضمان االنبعاثات لمجرد استخدام قطع غيار غير تابعة
تغطية الضمان
لشركة  Hondaأو إلجراء الخدمة في مكان آخر بخالف وكيل  Hondaالمعتمد؛ حيث يجوز لك
يغطي ھذا الضمان محركات معدات الطاقة من  Hondaالمعتمدة وف ًقا للوائح ) CARBمجلس
استخدام قطع مكافئة معتمدة وفق وكالة حماية البيئة ) ،(EPAوإجراء الخدمة في أماكن غير تابعة
موارد الھواء بوالية كاليفورنيا( و) EPAوكالة حماية البيئة( لتكون خالية من العيوب في المواد
لشركة  .Hondaورغم من ذلك ،قد يتسبب استخدام قطع غيار ليست أصلية الجودة والتصميم في
والصناعة والتي قد تمنعھا من تلبية متطلبات االنبعاثات في لوائح  EPAو CARBالسارية وذلك
تقليل كفاءة نظام التحكم باالنبعاثات لديك.
لمدة ال تقل عن سنتين أو طوال الضمان المحدود المقدم من موزع مع ّدات الطاقة من  ، Hondaأيھما
أطول ،وذلك بد ًءا من التاريخ األصلي للتسليم للمشتري بالتجزئة .ويمكن تحويل ھذا الضمان إلى كل تتحمل الجھة المصنعة لقطعة الغيار لما بعد البيع مسؤولية عدم تأثير تلك القطعة عكس ًيا على أداء
ٍ
مشتر الحق طوال فترة الضمان .ويتم إجراء اإلصالحات التي يقدمھا الضمان دون أي رسوم مقابل االنبعاثات .ويجب على الجھة المصنعة للقطعة التأكيد على أن استخدام القطعة لن يتسبب في عدم
عمليات التشخيص أو القِطع أو العمل .يمكن الحصول على معلومات حول كيفية إجراء مطالبة لتغطية تماشي المحرك مع لوائح االنبعاثات.
الضمان ،وكذلك وصف الكيفية التي يمكن بھا إجراء مطالبة و/أو الكيفية التي يمكن بھا تقديم الخدمة
عن طريق االتصال بوكيل معتمد لمع ّدات الطاقة من  Hondaأو باالتصال بـ American
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الصيانة
أنت مسؤول ،بصفتك مالك محرك معدات الطاقة ،عن إتمام الصيانة المطلوبة على النحو المبين في
دليل المالك الخاص بك .وتوصيك شركة  Hondaباالحتفاظ بجميع اإليصاالت التي تغطي الصيانة
المنفذة على محرك معدات الطاقة الخاص بك ،إال أن شركة  Hondaال يمكنھا رفض تقديم الضمان
لمجرد ضياع اإليصاالت أو عند إخفاقك في ضمان إتمام جميع أعمال الصيانة المجدولة.
اتبع جدول الصيانة المبين في صفحة .3
تذكر أن ھذا الجدول قائم على فرضية استخدام محركك للغرض المصمم له .واعلم بأن التشغيل
المستمر مع التحميل الزائد أو ارتفاع درجة الحرارة ،أو االستعمال في الظروف الترابية ،سيتطلب
المزيد من الصيانة.

ُيوضع ملصق معلومات دليل للھواء على المحركات المعتمدة لتحملھا االنبعاثات لفترة زمنية وفقا ً
لمتطلبات مجلس موارد الھواء في كاليفورنيا.
صمم المخطط البياني لتزويدك ،عميلنا العزيز ،بإمكانية مقارنة أداء االنبعاثات للمحركات المتاحة.
ُ
فكلما قل مؤشر الھواء ،قل التلوث.
ُ
صمم وصف القدرة على التحمل خصيصا ً لتزويدك بالمعلومات المتعلقة بفترة قدرة المحرك على
تحمل االنبعاثات .ويشير العنصر الوصفي إلى مدة العمر النافع بالنسبة لنظام التحكم بانبعاثات
المحرك .انظر ضمان نظام التحكم باالنبعاثات للحصول على مزيد من المعلومات.

معتدل
متوسط
ممتد

رمز الوصف

GJATK
 359 × 330 × 415مم

الطول × العرض× االرتفاع

 10.1كجم

الكتلة الجافة ]الوزن[

رباعي األشواط ،صمام علوي ،أسطوانة أحادية

نوع المحرك
اإلزاحة

166

التجويف × الشوط

ُيطبق على فترة عمر االنبعاثات
 50ساعة ) 0-80سم ،3حصر ًيا(
 125ساعة )أكثر من  80سم(3
 125ساعة ) 0-80سم ،3حصر ًيا(
 250ساعة )أكثر من  80سم(3
 300ساعة ) 0-80سم ،3حصر ًيا(
 500ساعة )أكثر من  80سم(3
 1000ساعة ) 225سم 3فأكثر(

)في توافق مع (*SAE J1349

 3.6كيلو واط ) 4.8حصان كابح 4.9 ،بيكو ثانية( بسرعة
 3600لفة في الدقيقة

)في توافق مع (*SAE J1349

 11.1نيوتن م ) 8.2رطل قوة قدم 1.13 ،كجم قوة م(
بسرعة  2500لفة في الدقيقة

ف
أقصى عزم صا ٍ
سعة زيت المحرك

 0.40لتر

سعة خزان الوقود

 0.91لتر
الھواء المضغوط

نظام التبريد

ترانزيستور من نوع اإلشعال بتفريغ المكثف

نظام اإلشعال
دوران عمود مأخذ القدرة PTO

المواصفات
GCV145
الطراز
رمز الوصف
الطول × العرض × االرتفاع
الكتلة الجافة ]الوزن[
نوع المحرك
اإلزاحة
التجويف × الشوط

GCV145
GJASK
 359 × 330 × 415مم
 10.1كجم
رباعي األشواط ،صمام علوي ،أسطوانة أحادية
145

سم3

 59.0 × 56.0مم

)في توافق مع (*SAE J1349

 3.1كيلو واط ) 4.2حصان كابح 4.2 ،بيكو ثانية( بسرعة
 3600لفة في الدقيقة

)في توافق مع (*SAE J1349

 9.1نيوتن م ) 6.7رطل قوة قدم 0.93 ،كجم قوة م(
بسرعة  2500لفة في الدقيقة

الطاقة الخالصة
ف
أقصى عزم صا ٍ
سعة زيت المحرك

 0.40لتر

سعة خزان الوقود

 0.91لتر

نظام التبريد
نظام اإلشعال
دوران عمود مأخذ القدرة PTO

الھواء المضغوط
ترانزيستور من نوع اإلشعال بتفريغ المكثف
في عكس اتجاه عقارب الساعة

في عكس اتجاه عقارب الساعة

GCV200
الطراز

GCV200

رمز الوصف

GJAUK

الطول × العرض× االرتفاع

 359 × 330 × 415مم
 10.1كجم

الكتلة الجافة ]الوزن[

رباعي األشواط ،صمام علوي ،أسطوانة أحادية

نوع المحرك
اإلزاحة

201

التجويف × الشوط

سم3

 59.0 × 66.0مم

)في توافق مع (*SAE J1349

 4.2كيلو واط ) 5.6حصان كابح 5.7 ،بيكو ثانية( بسرعة
 3600لفة في الدقيقة

)في توافق مع (*SAE J1349

 12.7نيوتن م ) 9.4رطل قوة قدم 1.30 ,كجم قوة م(
بسرعة  2500لفة في الدقيقة

الطاقة الخالصة
يجب أن يبقى ملصق/بطاقة معلومات مؤشر الھواء المعلقة على المحرك حتى يتم بيعه .أزل البطاقة
المعلقة قبل تشغيل المحرك.

سم3

 59.0 × 60.0مم

الطاقة الخالصة

مؤشر الھواء
)الطرز المعتمدة للبيع في والية كاليفورنيا(

المصطلح الوصفي

GCV170
الطراز

GCV170

ف
أقصى عزم صا ٍ
سعة زيت المحرك

 0.40لتر

سعة خزان الوقود

 0.91لتر

نظام التبريد

الھواء المضغوط

نظام اإلشعال

ترانزيستور من نوع اإلشعال بتفريغ المكثف

دوران عمود مأخذ القدرة PTO

في عكس اتجاه عقارب الساعة

* تقدير قدرة المحرك المشار إليھا في ھذه الوثيقة ھي خرج القدرة الصافية التي تم قياسھا
واختبارھا في محرك قدرة لطراز المحرك بموجب  SAE J1349عند سرعة  3600لفة في
ف( .قد تختلف محركات
الدقيقة )الطاقة الخالصة( و 2500لفة في الدقيقة )أقصى عزم صا ٍ
اإلنتاج الكثيف عن ھذه القيمة.
سيتفاوت خرج القدرة الفعلية للمحرك المركب في اآللة النھائية بنا ًء على العديد من العوامل ،بما
في ذلك سرعة تشغيل المحرك عند االستخدام والظروف البيئية والصيانة والمتغيرات األخرى.
مواصفات التحسينات الفنية GCV145/170/200
المواصفات
العنصر
فجوة شمعة اإلشعال
سرعة التباطؤ
خلوص الصمام )البارد(
مواصفات أخرى

 0.8–0.7مم

الصيانة
ارجع إلى صفحة 5

 1700±150لفة في الدقيقة
داخلي 0.10±0.02 :مم
خارجي 0.10±0.02 :مم

ارجع إلى وكيل Honda
المعتمد

ال يلزم عمليات ضبط أخرى.
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معلومات مرجعية سريعة
خال من الرصاص )ارجع إلى صفحة .(4
بنزين ِ
الوقود
الواليات
المتحدة

تصل معايرة أوكتان المضخة فيه إلى  86أو أعلى

باستثناء
الواليات
المتحدة

تصل معايرة أوكتان البحثية فيه إلى  91أو أعلى
تصل معايرة أوكتان المضخة فيه إلى  86أو أعلى

الضمان الدولي لمحرك  Hondaلألغراض العامة
يغطي ضمان محرك  Hondaلألغراض العامة محرك  Hondaلألغراض العامة الذي تم تركيبه
على المنتج الحامل لھذه العالمة التجارية ،وف ًقا الفتراضات االستخدام التالية.
– تتوافق شروط الضمان مع الشروط الخاصة بمحرك األغراض العامة الذي أنشأته شركة
 Hondaلكل بلد.
– تنطبق شروط الضمان على أعطال المحرك الناتجة عن أي مشكلة في المواصفات أو التصنيع.
– ال تنطبق الشروط في الدول التي ال يوجد بھا موزع لشركة .Honda

زيت المحرك

 SAE 10W-30أو  API SEأو إصدار أحدث من أجل االستخدامات
العامة.
ارجع إلى صفحة .4

للحصول على خدمة الضمان:

شمعة اإلشعال

)BPR5ES (NGK

الصيانة

قبل كل مرة يتم فيھا االستخدام:
• افحص مستوى زيت المحرك .ارجع إلى صفحة .4
• افحص منقي الھواء .ارجع إلى صفحة .4

يجب أن تأخذ محرك  Hondaلألغراض العامة الخاص بك ،أو الجھاز الذي تم تركيبه فيه ،مع
إثبات تاريخ الشراء األصلي بالتجزئة إلى وكيل محرك  Hondaمعتمد لبيع ھذا المنتج في بلدك أو
للوكيل الذي اشتريت منه المنتج الخاص بك .لتحديد موقع موزع/وكيل  Hondaاألقرب إليك أو
للتحقق من شروط الضمان في بلدك ،تفضل بزيارة موقعنا على الويب الخاص بمعلومات الخدمة
العالمية
 https://www.hppsv.com/ENG/أو تواصل مع الموزع في بلدك.

التالي:
ارجع إلى جدول الصيانة المبين في صفحة .3

االستثناءات:

أول  5ساعات:
قم بتغيير زيت المحرك .ارجع إلى صفحة .4

ال يشمل ضمان ھذا المحرك ما يلي:
مالحظة:
 .1أي تلف أو قصور ينتج عما يلي:
قد تختلف المواصفات طب ًقا لألنواع ،وقد تتعرض للتغيير دون إخطار.
– إھمال إجراء الصيانة الدورية على النحو المبين في دليل مالك المحرك
نحو غير سليم
– إجراء الصيانة أو اإلصالح على ٍ
معلومات المستھلك
– استخدام أنماط تشغيل غير تلك المبينة في دليل مالك المحرك
– التلف الناجم عن المنتج المثبت عليه المحرك
معلومات تحديد موقع الموزع/الوكيل
– التلف الناجم عن التحول إلى ،أو استخدام ،وقود غير الوقود المخصص للمحرك عند تصنيعه
كما ھو مبين في دليل مالك المحرك و/أو كتيب الضمان
تفضلوا بزيارة موقعنا على اإلنترنتhttp://www.honda-engines-eu.com :
– استخدام ملحقات وقطع غير أصلية ،خالف تلك المعتمدة من قبل ) Hondaبخالف الشحوم
معلومات خدمة العمالء
والزيوت الموصى بھا( )ال يسري على ضمان االنبعاثات إال إذا كانت القطعة غير األصلية غير
مماثلة لقطعة  ،Hondaوكانت سبب الخلل(
يتكون طقم الخدمة لدى الوكالء من أشخاص محترفين تم تدريبھم .وينبغي أن يتمكنوا من الرد على
– تعرض المنتج للسخام والدخان أو العوامل الكيميائية أو روث الطيور أو مياه البحر أو نسيم
أي تساؤل لديك .إذا واجھتك مشكلة ما لم يتمكن الوكيل من حلھا بشكل يرضيك ،فالرجاء مناقشتھا مع
البحر أو الملح أو غيرھا من الظواھر البيئية
إدارة مركز الوكيل .يستطيع مدير الخدمة أو المدير العام أو المالك تقديم المساعدة لك.
– التصادم ،أو تلوث الوقود أو فساده ،أو اإلھمال ،أو التبديل غير المصرح به ،أو سوء االستخدام
يتم حل جميع المشكالت تقري ًبا من خالل ھذه الطريقة.
– البلى والتلف العادي )التالشي الطبيعي لألسطح المدھونة أو المطلية ،وتقشر الورق وغير ذلك
إذا لم ترضَ بالقرار المتخذ بواسطة إدارة الوكيل ،يرجى االتصال بمكتب  Hondaكما ھو مبين.
من أنواع التلف الطبيعي األخرى(
»مكتب «Honda
عندما تراسلنا أو تتصل بنا ،الرجاء توفير المعلومات التالية:
•
•
•
•
•
•
•

اسم شركة تصنيع الجھاز ورقم الموديل المثبت فيه المحرك
طراز المحرك ،ورقمه التسلسلي ،ونوعه )انظر صفحة (7
اسم الوكيل الذي باع لك ھذا المحرك
اسم وعنوان ومعلومات االتصال بممثل الوكيل الذي يشرف على صيانة المحرك
تاريخ الشراء
اسمك وعنوانك ورقم ھاتفك
وصف تفصيلي للمشكلة

.Honda Motor Europe Logistics NV
مركز المحركات األوروبي
http://www.honda-engines-eu.com

 .2األجزاء المستھلكة :ال تضمن  Hondaتلف األجزاء الناجم عن البلى والتلف العادي .وال يغطي
الضمان القطع المبينة أدناه )ما لم تكن الزمة كجزء من إصالح ضمان آخر(:
– شمعة اإلشعال ،فلتر الوقود ،عنصر منقي الھواء ،قرص القابض ،حبل البادئ االرتدادي
– مادة التشحيم :الزيت والشحم
 .3أعمال التنظيف والتعديل والصيانة العادية الدورية )تنظيف المكربن وتصريف زيت المحرك(.
 .4استخدام محرك  Hondaالمصمم لألغراض العادية في السباق أو المنافسات.
 .5أي محرك يشكل جز ًءا من منتج أعلن قبل ذلك عن عدم صالحيته لالستخدام أو بيعه من أجل
التصفية بواسطة إحدى المؤسسات المالية أو شركات التأمين.
حول ملصق الخدمة والدعم
ربما يوجد ملصق الخدمة والدعم* ملح ًقا بمحرك  Hondaلألغراض العامة.
أثناء زيارتك لموقعنا على الويب عن طريق مسح الرمز الشريطي ثنائي األبعاد ھذا )رمز ،(QR
ستعثر على معلومات الخدمة.

يرجى االتصال بموزع  Hondaفي منطقتك للحصول على المساعدة.

https://www.hondappsv.com/ENG/QR/GCV145_170_200/
* ھذا الملصق ليس مرف ًقا بجميع الطرز.
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