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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GCV145 · GCV170 · GCV200

• Η εικονογράφηση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο.

Τα αέρια εξάτμισης του κινητήρα του προϊόντος αυτού περιέχουν 
χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Κυβέρνηση της Πολιτείας 
της Καλιφόρνιας ότι προκαλούν καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες ή 
άλλες βλάβες στο ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη 
λειτουργία.

Ο κινητήρας εκπέμπει τοξικό, δηλητηριώδες αέριο 
μονοξείδιο του άνθρακα. Μην τον λειτουργείτε σε 
κλειστό χώρο.

Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό 
υλικό.
Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει 
πριν τον ανεφοδιασμό.

ΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ / ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

[2] [3]

[5] [7]

[8]

[9]

[11]
[12]

[1] ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (σε ορισμένους 
τύπους)

[2] ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ 
(σε ορισμένους τύπους)

[3] ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
[4] ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
[5] ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
[6] ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ & ΤΥΠΟΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ
[7] ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
[8] ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ
[9] ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
[10] ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB
[11] ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ
[12] ΜΠΟΥΖΙ

[2]

[5]

[1] [2]

[5]

Τύπος με μη αυτόματο τσοκ
(Τύπος χωρίς ΜΟΧΛΟ ΤΣΟΚ)
(σε ορισμένους τύπους)

[1]

Τύπος με αυτόματο τσοκ
(Τύπος ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ)
(σε ορισμένους τύπους)

Τύπος με αυτόματο τσοκ
(Τύπος ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ)
(σε ορισμένους τύπους)

[6]
[4]

[10]
ΕΛΛΗΝΙΚΑ A-1



[1] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
[2] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
[3] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

[1] ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

[1] ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (σε ορισμένους τύπους) [1] ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (σε ορισμένους τύπους)

[1] ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (σε ορισμένους τύπους) [1] ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (σε ορισμένους τύπους)

[1]

Εικόνα 1

[2] [3]
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

[1]

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Εικόνα 2

[1]

Εικόνα 3

ΚΛΕΙΣΤΟ (ΤΣΟΚ)
[1]

ΘΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΘΕΣΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗΣ

Εικόνα 4

[1]

ΑΡΓΟ ΓΡΗΓΟΡΟ
Εικόνα 5

ΔΙΑΚΟΠΗ

[1]

Εικόνα 6
A-2



[1] ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
[2] ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
[3] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ

[1] ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ/ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
[2] ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
[3] ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
[4] ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

[1] ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (σε 
ορισμένους τύπους)

[1] ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [1] ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

[1]

[2]

[3]

Εικόνα 7

53 mm

Εικόνα 8

[1]
[2]

[3]

[4]

Εικόνα 9

[1]

Εικόνα 10

[1]

Εικόνα 11 Εικόνα 12

2 mm ή περισσότερο

[1]
A-3



[1] ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
[2] ΕΠΑΝΩ ΓΛΩΤΤΙΔΕΣ
[3] ΚΑΤΩ ΓΛΩΤΤΙΔΕΣ 
[4] ΣΤΟΙΧΕΙΟ
[5] ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
[6] ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 

[1] ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ
[2] ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
[3] ΜΠΟΥΖΙ

[1] ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
[2] ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ
[3] ΓΛΩΤΤΙΔΕΣ

[1] ΒΙΔΑ
[2] ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΌ ΠΑΞΙΜΆΔΙ

[6]

[5]

[4]

[2] [1]

[3]

Εικόνα 13

[1]

[2]

[3]

0,7-0,8 mm

Εικόνα 14

Εικόνα 15

[1]

[2]

Εικόνα 16
[1]

[3]

[2]

[3]
A-4



[1] ΜΠΟΥΛΟΝΙ 6 mm (3)
[2] ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ
[3] ΠΑΓΙΔΑ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ
[4] ΒΙΔΑ
[5] ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ
[6] ΠΛΕΓΜΑ

[1] ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
[2] ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑ
[3] ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

[1] ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
[2] ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB
[3] ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
[4] ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
[5] ΒΥΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ USB

[1]

[6]

[2]

[3]

[4]

[5]

Εικόνα 17

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

[1]

[2]

[3]

Εικόνα 18
B

Βύσμα τύπου C Βύσμα τύπου BF

Εικόνα 19
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
A-5



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του κινητήρα Honda. Θέλουμε να σας 
βοηθήσουμε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοσή του, 
χρησιμοποιώντας τον με ασφάλεια. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με το πώς θα το κάνετε αυτό. Σας παρακαλούμε να 
το διαβάσετε με προσοχή, προτού λειτουργήσετε τον κινητήρα. Εάν 
προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα ή εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες 
σχετικά με τον κινητήρα σας, συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία σέρβις.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την έκδοση βασίζονται 
στις πιο πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν το προϊόν και ήταν 
διαθέσιμες κατά την περίοδο της εκτύπωσης. Η εταιρεία Honda Motor 
Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση 
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση 
η οποία να απορρέει από την πράξη αυτή. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή 
οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας έκδοσης, χωρίς γραπτή άδεια.

Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του 
κινητήρα και θα πρέπει να συνοδεύει τον κινητήρα εάν αυτός 
μεταπωληθεί.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική εγγυήσεων, προκειμένου να 
κατανοήσετε πλήρως την κάλυψη που παρέχεται, καθώς και τις δικές σας 
υποχρεώσεις ως ιδιοκτήτης.

Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που κινείται από 
αυτόν τον κινητήρα, για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την 
εκκίνηση του κινητήρα, τον τερματισμό λειτουργίας, τη λειτουργία, τις 
προσαρμογές ή οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες αναφορικά με τη 
συντήρηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια, η δική σας και τον άλλων, είναι πολύ σημαντική. Σε αυτό 
το εγχειρίδιο, καθώς και επάνω στον κινητήρα υπάρχουν σημαντικά 
μηνύματα για την ασφάλεια. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτά τα 
μηνύματα με προσοχή.

Ένα μήνυμα για την ασφάλεια σάς προειδοποιεί σχετικά με δυνητικούς 
κινδύνους που ενδεχομένως να βλάψουν εσάς ή άλλους. Πριν από κάθε 
μήνυμα ασφαλείας εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό σύμβολο 
ασφαλείας  και η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ.

Η σημασία αυτών των προειδοποιητικών λέξεων είναι η εξής:

Το κάθε μήνυμα σας λέει ποιος είναι ο κίνδυνος, τι μπορεί να συμβεί και 
τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να αποφύγετε ή να περιορίσετε τους 
τραυματισμούς.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΖΗΜΙΩΝ

Θα εμφανιστούν επίσης και άλλα σημαντικά μηνύματα, πριν από τα οποία 
εμφανίζεται η λέξη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Ο σκοπός αυτών των μηνυμάτων είναι η αποφυγή πρόκλησης βλάβης 
στον κινητήρα σας, σε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Κατανοήστε τη λειτουργία όλων των χειριστηρίων και μάθετε πώς να 

τερματίζετε τη λειτουργία του κινητήρα γρήγορα, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής θα λάβει επαρκείς 
οδηγίες, πριν από τον χειρισμό του εξοπλισμού.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να λειτουργούν τον κινητήρα. Κρατήστε τα παιδιά 
και τα κατοικίδια έξω από τον χώρο όπου λειτουργεί ο κινητήρας.

• Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν δηλητηριώδες μονοξείδιο του 
άνθρακα. 
Μην χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε χώρο με ανεπαρκή εξαερισμό, 
καθώς και σε εσωτερικούς χώρους.

• Ο κινητήρας και η εξάτμιση θερμαίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 
Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, να τον διατηρείτε σε απόσταση 
τουλάχιστον 1 μέτρου από κτήρια και άλλο εξοπλισμό. Να κρατάτε τα 
εύφλεκτα υλικά μακριά και να μην τοποθετείτε τίποτε επάνω στον 
κινητήρα ενόσω λειτουργεί.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε αυτό 
το προϊόν, την μπαταρία κ.ά. απρόσεκτα, αφήνοντάς τα στα 
οικιακά απορρίμματα.
Τηρείτε την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς ή 
συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του 
εξοπλισμού σας (π.χ. χορτοκοπτικού) σχετικά με την απόρριψη.

ΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανατρέξτε στη σελίδα A-1.

Αυτή η ετικέτα σάς προειδοποιεί σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους 
που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Διαβάστε την 
προσεκτικά.
Εάν η ετικέτα αφαιρεθεί ή γίνει δυσανάγνωστη, επικοινωνήστε με την 
αντιπροσωπία σέρβις της Honda, προκειμένου να την αντικαταστήσετε.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
Ανατρέξτε στη σελίδα A-1.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
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ΠΑΓΙΔΑ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ .......................... 6
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...........................................7

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ............................................8

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ......................8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
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Εγγύηση και στοιχεία διανομέων/
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Πληροφορίες εξυπηρέτησης 
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Επίκειται ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ εάν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Υπάρχει ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ή 
ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ εάν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Υπάρχει ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ αν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Αυτή η λέξη σημαίνει:
Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος 
πρόκλησης βλάβης στον κινητήρα ή σε άλλα αντικείμενα.

ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΉ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Απόρριψη
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Για τη δική σας ασφάλεια και προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά 
και για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διαθέσετε λίγο χρόνο προτού λειτουργήσετε τον 
κινητήρα, για να ελέγξετε την κατάστασή του. Φροντίστε να λύσετε 
οποιοδήποτε πρόβλημα εντοπίσετε ή φροντίστε να το διορθώσει η 
αντιπροσωπία σέρβις, προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.

Πριν ξεκινήσετε τους ελέγχους προ λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι ο 
κινητήρας είναι σε οριζόντια θέση και σβηστός.

Να ελέγχετε πάντοτε τα ακόλουθα σημεία, προτού εκκινήσετε τον 
κινητήρα:

Ελέγξτε τη γενική κατάσταση του κινητήρα

1. Κοιτάζετε γύρω και κάτω από τον κινητήρα, για ενδείξεις διαρροής 
λιπαντικού ή βενζίνης.

2. Αφαιρέστε τους ρύπους και τα υπολείμματα, ειδικά στην περιοχή 
γύρω από το σιγαστήρα και επάνω κάλυμμα.

3. Κοιτάζετε για ενδείξεις ζημιάς.

4. Ελέγχετε ότι όλες οι θωρακίσεις και τα καλύμματα βρίσκονται στη 
θέση τους, καθώς και ότι όλα τα παξιμάδια, 
τα μπουλόνια και οι βίδες έχουν σφιχτεί.

Ελέγξτε τον κινητήρα

1. Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου (βλ. σελίδα 4). Η λειτουργία με 
δεξαμενή καυσίμου θα βοηθήσει την αποτροπή ή τον περιορισμό 
των διακοπών της λειτουργίας για ανεφοδιασμό.

2. Ελέγξτε τη στάθμη του λιπαντικού (βλ. σελίδα 5). Η λειτουργία του 
κινητήρα με χαμηλή στάθμη λιπαντικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στον κινητήρα.

3. Αλλάξτε το στοιχείο του φίλτρου αέρα (βλ. σελίδα 5). Εάν το στοιχείο 
του φίλτρου αέρα είναι βρώμικο, θα περιοριστεί η ροή του αέρα προς 
το καρμπυρατέρ, οπότε θα περιοριστεί η απόδοση του κινητήρα.

4. Ελέγξτε την ποσότητα φόρτισης της μπαταρίας (βλ. σελίδα 6).

5. Ελέγξτε τον εξοπλισμό που κινεί αυτός ο κινητήρας.

Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που κινεί αυτός 
ο κινητήρας για τυχόν προφυλάξεις και διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθούνται, πριν από την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα για πρώτη φορά, 
διαβάστε την ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, στη σελίδα 1 και 
την ενότητα ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, στη σελίδα 2.

Κίνδυνοι από το μονοξείδιο του άνθρακα

Για την ασφάλειά σας, μη θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα μέσα σε κλειστό 
χώρο όπως ένα γκαράζ. Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν 
δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα που μπορεί να συγκεντρωθεί 
γρήγορα μέσα σε έναν κλειστό χώρο και να προκαλέσει ασθένεια ή θάνατο.

Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που κινεί αυτός ο 
κινητήρας για τυχόν προφυλάξεις για την ασφάλεια που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, πριν από την έναρξη λειτουργίας, τον τερματισμό 
λειτουργίας ή τη λειτουργία του κινητήρα.

Μη χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 
15° (26%).

Χειρισμός μπαταρίας

Αν δεν τηρήσετε τις παρακάτω οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, 
έκλυση θερμότητας, ανάφλεξη, έγχυση αερίου και διαρροή υγρού.
• Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε την μπαταρία.
• Μην ασκείτε ισχυρές επιδράσεις, όπως πτώση ή τοποθέτηση βαρύ 

αντικειμένου επάνω του.
• Αν η μπαταρία πέσει μέσα σε νερό, μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την 

ίδια μπαταρία.
• Μην αφαιρείτε την ετικέτα που είναι επικολλημένη στο επάνω μέρος της 

μπαταρίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μην χρησιμοποιείτε το τσοκ αν ο κινητήρας είναι ζεστός ή η 
θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή.

Μη θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία όταν ο εξοπλισμός που κινείται 
από αυτόν τον κινητήρα έχει περιορισμένη λειτουργία (για παράδειγμα, 
όταν μια λεπίδα του χορτοκοπτικού είναι κλειδωμένη). 
Αν επιχειρήσετε τη διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα σε αυτή την 
κατάσταση, η περιστροφή της μίζας θα διακοπεί αυτόματα. Δεν είναι 
δυνατή η εκκίνηση του κινητήρα αν η μίζα δεν περιστρέφεται.
Και, στη συνέχεια, αν γίνει προσπάθεια για τη διαδικασία εκκίνησης της 
μηχανής πολλές φορές, ο δείκτης μπαταρίας και η μηχανή δεν θα 
λειτουργήσουν λόγω προστασίας της μπαταρίας. Περιμένετε λίγο και 
προσπαθήστε να εκκινήσετε τη μηχανή ξανά.
Μετά την αποθήκευση για έναν μήνα, η μπαταρία εισέρχεται σε 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.
Για επαναφορά από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, πιέστε το κουμπί 
εκκίνησης κινητήρα του εξοπλισμού που κινείται από αυτόν τον 
κινητήρα. Η μπαταρία θα μεταβεί στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. 
Ανατρέξτε στην Εικόνα 1 στη σελίδα A-2.
Για να λειτουργήσετε τον κινητήρα, ξεκινήστε τον κινητήρα στη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.
Αν η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει, η στάθμη φορτίου της μπαταρίας 
είναι χαμηλή. Συνιστάται περισσότερος χρόνος λειτουργίας για να 
διασφαλιστεί επαρκές φορτίο της μπαταρίας μέσω της αυτοφόρτωσης 
(βλ. σελίδα 6).

Η μη σωστή συντήρηση αυτού του κινητήρα, ή η μη 
διόρθωση ενός προβλήματος πριν από τη λειτουργία, 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική δυσλειτουργία.

Ορισμένες δυσλειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

Πριν από κάθε λειτουργία, να εκτελείτε πάντοτε έλεγχο και 
να αντιμετωπίζετε τα τυχόν προβλήματα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Τα καυσαέρια περιέχουν δηλητηριώδες μονοξείδιο του 
άνθρακα που μπορεί να φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα 
συγκέντρωσης μέσα σε κλειστούς χώρους.

Η εισπνοή του μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να 
προκαλέσει απώλεια συνείδησης ή θάνατο.

Ποτέ μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό ή ακόμα 
και σε εν μέρει κλειστό χώρο.

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, όπως οσμή, έκλυση 
θερμότητας, παραμόρφωση και αποχρωματισμός κατά τη 
χρήση, την αποθήκευση, τη φόρτιση της μπαταρίας, 
διακόψετε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας.

Αν πέσει υγρό διαρροής από την μπαταρία στο δέρμα ή 
στα ρούχα σας, ξεβγάλτε με καθαρό νερό.

Αν πιτσιλιστείτε στα μάτια με υγρό διαρροής από την 
μπαταρία, ξεβγάλτε πολύ καλά με καθαρό νερό, μην 
τρίψετε τα μάτια σας και ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στα μάτια σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΉ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2



• Τύπος με μη αυτόματο τσοκ (σε ορισμένους τύπους)

1. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση ON.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 2 στη σελίδα A-2.

2. [Τύπος χωρίς ΜΟΧΛΟ ΤΣΟΚ] (σε ορισμένους τύπους)

Στρέψτε τον μοχλό ελέγχου στη θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (ΤΣΟΚ).
Ανατρέξτε στην Εικόνα 3 στη σελίδα A-2.

3. Τύπος με ΜΟΧΛΟ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (σε ορισμένους τύπους):

Στρέψτε τον μοχλό πέδησης σφονδύλου στη θέση ΕΛΕΥΘΕΡΟ. Ο 
διακόπτης του κινητήρα, ο οποίος συνδέεται με τον μοχλό πέδησης 
σφονδύλου, ενεργοποιείται όταν ο μοχλός πέδησης σφονδύλου 
μετακινηθεί στη θέση ΕΛΕΥΡΕΡΟ.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 4 στη σελίδα A-2.

4. Κρατήστε καλά τον μοχλό φρένου του εξοπλισμού που κινείται από 
αυτόν τον κινητήρα.
Η ένδειξη της μπαταρίας ανάβει ή αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα για 
να υποδείξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (βλ. σελίδα 6) 
όταν κρατάτε τον μοχλό φρένου του εξοπλισμού που κινείται από 
αυτόν τον κινητήρα.

5. Ενώ κρατάτε τον μοχλό φρένου, πιέστε το κουμπί εκκίνησης 
κινητήρα του εξοπλισμού που κινείται από αυτόν τον κινητήρα.
Στη συνέχεια, η ένδειξη της μπαταρίας σβήνει και ο κινητήρας ξεκινά.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 1 στη σελίδα A-2.

Αν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη της 
μπαταρίας ανάβει ή αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα ξανά για να 
υποδείξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (βλ. σελίδα 6).
Αφού υποδειχθεί η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, πιέστε ξανά 
το κουμπί εκκίνησης κινητήρα.

Αν η ένδειξη της μπαταρίας σβήσει κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
εκκίνησης, φορτίστε την μπαταρία με τον εξωτερικό φορτιστή USB 
(βλ. σελίδα 6).

6. [Τύπος χωρίς ΜΟΧΛΟ ΤΣΟΚ]
(σε ορισμένους τύπους)

Όταν ο κινητήρας θερμανθεί, μετακινήστε το μοχλό ελέγχου στη 
θέση ΓΡΗΓΟΡΟ ή ΑΡΓΟ.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 5 στη σελίδα A-2.

• Τύπος με αυτόματο τσοκ (σε ορισμένους τύπους)

1. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση ON.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 2 στη σελίδα A-2.

2. Τύπος με ΜΟΧΛΟ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (σε ορισμένους τύπους):
Στρέψτε τον μοχλό πέδησης σφονδύλου στη θέση ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 4 στη σελίδα A-2.

3. [Τύπος με ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΓΚΑΖΙ] (σε ορισμένους τύπους)

Στρέψτε το μοχλό ελέγχου στη θέση ΓΡΗΓΟΡΟ.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 5 στη σελίδα A-2.

4. Κρατήστε καλά τον μοχλό φρένου του εξοπλισμού που κινείται από 
αυτόν τον κινητήρα.
Η ένδειξη της μπαταρίας ανάβει ή αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα 
για να υποδείξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (βλ. σελίδα 6) 
όταν κρατάτε τον μοχλό φρένου του εξοπλισμού που κινείται από 
αυτόν τον κινητήρα.

5. Ενώ κρατάτε τον μοχλό φρένου, πιέστε το κουμπί εκκίνησης 
κινητήρα του εξοπλισμού που κινείται από αυτόν τον κινητήρα.
Στη συνέχεια, η ένδειξη της μπαταρίας σβήνει και ο κινητήρας ξεκινά.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 1 στη σελίδα A-2.

Αν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη της 
μπαταρίας ανάβει ή αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα ξανά για να 
υποδείξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (βλ. σελίδα 6).
Αφού υποδειχθεί η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, πιέστε ξανά 
το κουμπί εκκίνησης κινητήρα.

Αν η ένδειξη της μπαταρίας σβήσει κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
εκκίνησης, φορτίστε την μπαταρία με τον εξωτερικό φορτιστή USB 
(βλ. σελίδα 6).

6. [Τύπος με ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΓΚΑΖΙ] (σε ορισμένους τύπους)

Μετακινήστε το μοχλό ελέγχου στη θέση των επιθυμητών στροφών.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. [Τύπος με ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΓΚΑΖΙ] (σε ορισμένους τύπους)

Στρέψτε το μοχλό ελέγχου στη θέση ΑΡΓΟ.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 5 στη σελίδα A-2.

2. Τύπος με ΜΟΧΛΟ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (σε ορισμένους τύπους):

Επαναφέρετε το μοχλό πέδησης του σφονδύλου στη θέση ENGAGED. 
Ο διακόπτης του κινητήρα, ο οποίος συνδέεται με το μοχλό πέδησης 
σφονδύλου, απενεργοποιείται όταν ο μοχλός πέδησης σφονδύλου 
μετακινηθεί στη θέση ENGAGED.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 4 στη σελίδα A-2.

Τύπος χωρίς ΜΟΧΛΟ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (σε ορισμένους 
τύπους):

Στρέψτε το μοχλό ελέγχου στη θέση STOP. 
Ο διακόπτης του κινητήρα, ο οποίος συνδέεται με τον μοχλό ελέγχου, 
απενεργοποιείται όταν ο μοχλός ελέγχου μετακινηθεί στη θέση 
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 6 στη σελίδα A-2.

3. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση OFF.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 2 στη σελίδα A-2.
3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η σωστή συντήρηση είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή, 
οικονομική και αδιάλειπτη λειτουργία του κινητήρα, χωρίς προβλήματα. 
Βοηθά επίσης να περιοριστεί η μόλυνση.

Για να σας βοηθήσουμε να φροντίσετε σωστά τον κινητήρα σας, στις 
ακόλουθες σελίδες περιέχεται ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης, οι 
διαδικασίες ελέγχου ρουτίνας και οι απλές διαδικασίες συντήρησης με τη 
χρήση βασικών εργαλείων χειρός. Άλλες εργασίες σέρβις που είναι πιο 
δύσκολες ή χρειάζονται ειδικά εργαλεία είναι καλύτερο να ανατίθενται σε 
επαγγελματίες και κανονικά εκτελούνται από τεχνικό της Honda ή άλλον 
καταρτισμένο μηχανικό.
Το χρονοδιάγραμμα συντήρησης ισχύει υπό φυσιολογικές συνθήκες 
λειτουργίας. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες, όπως 
συνεχές υψηλό φορτίο ή λειτουργία υπό υψηλή θερμοκρασία ή 
λειτουργεί σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή υγρασία, επικοινωνήστε με 
το εξουσιοδοτημένο συνεργείο Honda, προκειμένου να ενημερωθείτε 
για τις συνιστώμενες ενέργειες, που αφορούν τις ανάγκες και τη χρήση 
του κινητήρα σας.
Χρησιμοποιήσετε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Honda ή τα αντίστοιχά 
τους. Η χρήση ανταλλακτικών που δεν είναι της αντίστοιχης 
ποιότητας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.
Εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής των συσκευών 
ελέγχου εκπομπών μπορούν να πραγματοποιηθούν από 
οποιοδήποτε συνεργείο επισκευής μηχανών ή ανεξάρτητο 
μηχανικό, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα 
που πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η EPA.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ακολουθούν ορισμένες από τις βασικότερες προφυλάξεις σχετικά με την 
ασφάλεια. Ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να σας προειδοποιήσουμε για 
όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά 
τις εργασίες συντήρησης. Μόνον εσείς είστε αρμόδιοι να κρίνετε εάν θα 
πρέπει να πραγματοποιήσετε την οποιαδήποτε εργασία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής, βεβαιωθείτε 

ότι ο κινητήρας είναι σβηστός. Για να αποτρέψετε ακούσια εκκίνηση, 
αποσυνδέστε το κάλυμμα του μπουζί. Έτσι, θα περιορίσετε τους 
διάφορους πιθανούς κινδύνους:
– Δηλητηρίαση από το μονοξείδιο του άνθρακα των καυσαερίων.

Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα σε εξωτερικό χώρο, μακριά από 
ανοιχτά παράθυρα ή πόρτες.

– Εγκαύματα από καυτά εξαρτήματα.
Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και η εξάτμιση έχουν κρυώσει προτού 
τα αγγίξετε.

– Τραυματισμοί από κινούμενα εξαρτήματα.
Μην θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, εκτός εάν το αναφέρουν 
ρητά οι οδηγίες.

• Διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε και βεβαιωθείτε ότι έχετε τα 
απαιτούμενα εργαλεία και τις απαιτούμενες γνώσεις.

• Για να περιορίσετε την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς ή έκρηξης, να 
είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε κοντά σε βενζίνη. Για τον καθαρισμό 
των εξαρτημάτων να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά άφλεκτους διαλύτες 
και όχι βενζίνη. Κρατήστε τα τσιγάρα, τους σπινθήρες και τις φλόγες 
μακριά από όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το καύσιμο.

Να θυμάστε ότι οι εξουσιοδοτημένοι από τη Honda τεχνικοί έχουν 
άριστη γνώση του κινητήρα σας και διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό για τη 
συντήρηση και την επισκευή του.
Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία, κατά τις 

επισκευές και τις αντικαταστάσεις να χρησιμοποιείτε μόνον καινούρια και 
γνήσια ανταλλακτικά Honda ή τα αντίστοιχα συνιστώμενα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(1) Όταν ο κινητήρας προορίζεται για εμπορική χρήση, να καταγράφετε 
τις ώρες, προκειμένου να τηρείτε τα σωστά διαστήματα συντήρησης.

(2) Να αλλάζετε το λάδι του κινητήρα κάθε 25 ώρες όταν χρησιμοποιείται 
υπό βαρύ φορτίο ή σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

(3) Εάν λειτουργεί σε χώρους με σκόνη, να εκτελείτε σέρβις συχνότερα.
(4) Τα σέρβις αυτών των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός εάν διαθέτετε τα κατάλληλα 
εργαλεία και την απαιτούμενη πείρα. Για τις διαδικασίες σέρβις, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης.

(5) Στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες όπου ισχύει η διαταγή σχετικά με 
τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, αυτός ο καθαρισμός πρέπει να 
εκτελείται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Για να συντηρήσετε το χαμηλότερο τμήμα του κινητήρα (Μηχάνημα), 
περιστρέψτε το κατά 90° και ακουμπήστε το στο πάτωμα, με το φίλτρο 
καρμπυρατέρ/αέρα πάντοτε προς τα επάνω.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 8 στη σελίδα A-3.
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Ανατρέξτε στην Εικόνα 7 στη σελίδα A-3.
Συνιστώμενο καύσιμο

Προδιαγραφές καυσίμου απαραίτητες για τη διατήρηση της απόδοσης 
του συστήματος ελέγχου εκπομπών ρύπων: Καύσιμο E10 που αναφέρεται 
στους κανονισμούς της ΕΕ.
Ο συγκεκριμένος κινητήρας είναι πιστοποιημένος για να λειτουργεί 
με αμόλυβδη βενζίνη, με αριθμό οκτανίων έρευνας 91 ή υψηλότερο 
(οκτανίων αντλίας 86 ή υψηλότερο).
Να εκτελείτε τους ανεφοδιασμούς σε καύσιμο σε καλά αεριζόμενο 
χώρο, με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Εάν ο κινητήρας 
λειτουργούσε αφήστε τον πρώτα να ψυχθεί. Ποτέ μην ανεφοδιάζετε 
τον κινητήρα μέσα σε κτίρια όπου οι αναθυμιάσεις της βενζίνης 
ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με φλόγες ή σπινθήρες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμόλυβδη βενζίνη, της οποίας η 
περιεκτικότητα σε αιθανόλη να μην υπερβαίνει το 10% (E10) και σε 
μεθανόλη το 5% κατ' όγκο. Επιπλέον, η μεθανόλη δεν πρέπει να 
περιέχει και συνδιαλύτες και αναστολείς οξείδωσης. Η χρήση 
καυσίμων με περιεκτικότητα σε αιθανόλη ή μεθανόλη υψηλότερη 
από εκείνη που αναφέρεται παραπάνω ενδέχεται να δημιουργήσει 

Η μη σωστή συντήρηση αυτού του κινητήρα, ή η μη 
διόρθωση ενός προβλήματος πριν από τη λειτουργία, 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική δυσλειτουργία.
Ορισμένες δυσλειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
Να ακολουθείτε πάντοτε τις συστάσεις για τον έλεγχο και 
τη συντήρηση που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Η ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να προκαλέσει μη 
ασφαλείς συνθήκες.
Η μη σωστή τήρηση των οδηγιών συντήρησης και των 
προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς ή θάνατο.
Να εφαρμόζετε πάντοτε τις διαδικασίες και τις 
προφυλάξεις που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Σε 
κάθε 

χρήση

Πρώτος 
μήνας 

ή 
5 ώρες

Κάθε 
3 μήνες 

ή 
25 ώρες 
λειτου-
ργίας.

Κάθε 
6 μήνες 

ή 
50 ώρες 
λειτου-
ργίας.

Κάθε 
χρόνο 

ή 
100 

ώρες.

150 
ώρες

Κάθε 
2 

χρόνια 
ή 

250 
ώρες 

λειτου-
ργίας.

Ανατρέξτε 
στη 

σελίδα

Λιπαντικό κινητήρα Έλεγχος 
στάθμης

o 5

Αλλαγή o o (2) 5

Φίλτρο αέρα Έλεγχος o 5

Καθαρισμός o (3) 5

Αντικατάσταση o 5

Τακάκι πέδησης 
σφονδύλου (σε 
ορισμένους τύπους)

Έλεγχος o 6

Μπουζί Έλεγχος-
ρύθμιση

o 6

Αντικατάσταση o 6

Παγίδα σπινθήρων
(σε ορισμένους 
τύπους)

Καθαρισμός o (5) Εγχειρίδιο 
συνεργείου

Στροφές ρελαντί Έλεγχος o (4) Εγχειρίδιο 
συνεργείου

Ρεζερβουάρ 
καυσίμου και φίλτρο

Καθαρισμός o (4) Εγχειρίδιο 
συνεργείου

Διάκενο βαλβίδων Έλεγχος-
ρύθμιση

o (4) Εγχειρίδιο 
συνεργείου

Θάλαμος ανάφλεξης Καθαρισμός Μετά από κάθε 250 ώρες. (4) Εγχειρίδιο 
συνεργείου

Σωλήνας καυσίμου Έλεγχος Κάθε 2 χρόνια (Αντικαταστήστε αν είναι 
απαραίτητο (4)

Εγχειρίδιο 
συνεργείου

Αμόλυβδη βενζίνη
Η.Π.Α. Αριθμός οκτανίων αντλίας (PON) 86 ή υψηλότερος
Εκτός 
Η.Π.Α.

Αριθμός οκτανίων έρευνας (RON) 91 ή υψηλότερος
Αριθμός οκτανίων αντλίας (PON) 86 ή υψηλότερος

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΡΒΙΣ (1)

Να εκτελείτε τα παρακάτω 
όταν ολοκληρωθεί ένα από τα 
χρονικά διαστήματα που 
αναφέρονται.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4



προβλήματα στην εκκίνηση και/ή στην απόδοση. Επίσης ενδέχεται 
να φθείρει τα μεταλλικά, ελαστικά και πλαστικά εξαρτήματα του 
συστήματος καυσίμου. Βλάβες ή προβλήματα στην απόδοση του 
κινητήρα που θα προκύψουν από τη χρήση καυσίμων με 
περιεκτικότητα σε αιθανόλη ή μεθανόλη υψηλότερη από αυτή που 
περιγράφεται παραπάνω, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Το καύσιμο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη βαφή και σε ορισμένους 
τύπους πλαστικού. Προσέξτε να μην χυθεί το καύσιμο κατά το γέμισμα του 
ρεζερβουάρ. Η ζημιά που θα προκληθεί από το χυμένο καύσιμο δεν 
καλύπτεται από την Εγγύηση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη που είναι παλιά, ρυπασμένη ή ανάμικτη 
με λάδι. Αποφεύγετε την είσοδο ρύπων ή νερού στη δεξαμενή καυσίμου.

Για τον ανεφοδιασμό, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με τον 
εξοπλισμό που κινεί αυτός ο κινητήρας.

1. Με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και σε επίπεδη επιφάνεια, 
αφαιρέστε την τάπα της δεξαμενής καυσίμου και ελέγξτε τη στάθμη 
καυσίμου. Αναπληρώστε τη δεξαμενή, εάν η στάθμη του καυσίμου 
είναι χαμηλή.

2. Προσθέστε καύσιμο έως την ανώτερη στάθμη καυσίμου της δεξαμενής. 
Σκουπίζετε το χυμένο καύσιμο προτού εκκινήσετε τον κινητήρα.

3. Κάνετε τον ανεφοδιασμό προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε να χυθεί το 
καύσιμο. Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ καυσίμου (το 
καύσιμο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη της ανώτατης 
στάθμης καυσίμου). Ενδέχεται να χρειαστεί να χαμηλώσει η στάθμη 
του καυσίμου, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Μετά τον 
ανεφοδιασμό, σφίξτε στέρεα την τάπα της δεξαμενής καυσίμου.

Κρατήστε τη βενζίνη μακριά από φλόγιστρα συσκευών, ψησταριές, 
ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία κ.λπ.

Το χυμένο καύσιμο δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο πυρκαγιάς, προκαλεί 
ζημιά στο περιβάλλον. Να σκουπίζετε αμέσως το χυμένο καύσιμο.

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Το λάδι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση 
και την ωφέλιμη ζωή του κινητήρα.
Να χρησιμοποιείτε λάδι αυτοκινήτων για τετράχρονους κινητήρες, με 
απορρυπαντικά πρόσθετα.

Συνιστώμενο λιπαντικό
Ανατρέξτε στην Εικόνα 10 στη σελίδα A-3.

Να χρησιμοποιείτε λιπαντικό για 4χρονο κινητήρα που πληρεί ή 
υπερβαίνει τις απαιτήσεις της κατηγορίας σέρβις API SE ή υψηλότερης (ή 
αντίστοιχες). Να ελέγχετε πάντοτε την ετικέτα σέρβις API στο δοχείο του 
λιπαντικού, για να βεβαιώνεστε ότι περιλαμβάνει τα γράμματα SE ή 
μεταγενέστερα (ή αντίστοιχα).

Προδιαγραφές λιπαντικού απαραίτητες για τη διατήρηση της απόδοσης 
του συστήματος ελέγχου εκπομπών ρύπων: Γνήσιο λάδι Honda.

Συνιστάται το λιπαντικό SAE 10W-30 για γενική χρήση. Εάν η μέση 
θερμοκρασία στην περιοχή σας βρίσκεται εντός των ορίων που 
αναγράφονται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιπαντικά με το ιξώδες που 
αναγράφεται στο διάγραμμα.

Έλεγχος στάθμης λιπαντικού
Ανατρέξτε στην Εικόνα 9 στη σελίδα A-3.

1. Αφαιρέστε την τάπα-δείκτη λαδιού και καθαρίστε την με ένα πανί.

2. Εισαγάγετε τον δείκτη στο στόμιο πλήρωσης λαδιού, αλλά με τον 
βιδώσετε.

3. Αν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε το συνιστώμενο λάδι έως το 
ανώτερο όριο στον δείκτη.

4. Τοποθετήστε την τάπα/τον δείκτη λαδιού στη θέση τους.

Η λειτουργία του κινητήρα με χαμηλή στάθμη λιπαντικού μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα. Αυτός ο τύπος ζημιάς δεν καλύπτεται από 
την Εγγύηση.

Αλλαγή λαδιού
Ανατρέξτε στην Εικόνα 9 στη σελίδα A-3 και στην Εικόνα 11 στη σελίδα A-3.

Αποστραγγίζετε το μεταχειρισμένο λιπαντικό, όταν ο κινητήρας είναι 
ζεστός. Το ζεστό λιπαντικό αποστραγγίζεται γρήγορα και πλήρως.

1. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση OFF.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 2 στη σελίδα A-2.

2. Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού και αποστραγγίστε το λάδι 
στο δοχείο λαδιού, γέρνοντας τον κινητήρα προς το στόμιο 
πλήρωσης.

3. Γεμίστε με το συνιστώμενο λάδι και ελέγξτε τη στάθμη λαδιού.

Η λειτουργία του κινητήρα με χαμηλή στάθμη λιπαντικού μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.
Αυτός ο τύπος ζημιάς δεν καλύπτεται από την Εγγύηση.

Χωρητικότητα λιπαντικού κινητήρα:   0,40 L

4. Τοποθετήστε την τάπα/τον δείκτη λαδιού στη θέση τους.

Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά από το χειρισμό 
μεταχειρισμένου λαδιού.

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο λιπαντικό με τρόπο που είναι συμβατός με 
το περιβάλλον. Προτείνουμε να το πάτε μέσα σε ένα σφραγισμένο δοχείο 
στον σταθμό σέρβις της περιοχής σας για ανακύκλωση. Μην το πετάξετε στα 
σκουπίδια και μην το χύσετε στο έδαφος ή σε κάποια αποχέτευση.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Εάν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο, θα περιοριστεί η ροή του αέρα προς 
το καρμπυρατέρ, οπότε θα περιοριστεί η απόδοση του κινητήρα. Αν 
λειτουργείτε τον κινητήρα σε χώρους με πολύ σκόνη, καθαρίζετε το 
φίλτρο αέρα συχνότερα από ό,τι προσδιορίζεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (βλ. σελίδα 4).

Η λειτουργία του κινητήρα χωρίς εγκατεστημένο ή με φθαρμένο φίλτρο αέρα, 
θα επιτρέψει την είσοδο ρύπων στον κινητήρα, επιταχύνοντας τη φθορά του. 
Αυτός ο τύπος ζημιάς δεν καλύπτεται από την Εγγύηση.

Έλεγχος

Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και ελέγξτε το στοιχείο του 
φίλτρου. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το βρόμικο στοιχείο φίλτρου. Να 
αντικαθιστάτε πάντοτε το φθαρμένο στοιχείο φίλτρου.

Καθαρισμός
Ανατρέξτε στην Εικόνα 13 στη σελίδα A-4.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα απαγκιστρώνοντας τις δύο 
επάνω γλωττίδες και τις δύο κάτω γλωττίδες στο επάνω κάλυμμα του 
φίλτρου αέρα.

2. Αφαιρέστε το στοιχείο. Ελέγξτε προσεκτικά το στοιχείο για οπές ή 
σχισμές και αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά.

3. Χτυπήστε ελαφρά το στοιχείο μερικές φορές σε μια σκληρή 
επιφάνεια, για να αφαιρέσετε το πλεόνασμα ρύπων ή φυσήξτε το 
φίλτρο με πεπιεσμένο αέρα 29 psi (200 kPa) από την ανάποδη. Ποτέ 
μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη βρομιά με βούρτσα, διότι η 
βρομιά θα εισχωρήσει στις ίνες. Αντικαταστήστε το στοιχείο εάν είναι 
υπερβολικά βρώμικο.

4. Σκουπίστε τη βρομιά από το εσωτερικό του περιβλήματος και του 
καλύμματος του φίλτρου, χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Προσέξτε 
να αποτρέψετε την είσοδο ρύπων στον αεραγωγό που οδηγεί στο 
καρμπυρατέρ.

5. Τοποθετήστε το στοιχείο και το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό υλικό.

Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων ή σοβαρού 
τραυματισμού κατά τον χειρισμό του καυσίμου.

• Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει πριν 
τον χειρισμό του καυσίμου.

• Μην εκθέτετε σε θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες.
• Να χειρίζεστε το καύσιμο μόνο στο ύπαιθρο.
• Κρατήστε ασφαλή απόσταση από το όχημα.
• Να σκουπίζετε αμέσως το χυμένο καύσιμο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
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Έλεγχος της ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ (σε ορισμένους τύπους)

Ελέγξτε το διάκενο του μοχλού πέδησης σφονδύλου. Αν είναι μικρότερο 
από 2 mm (0,08 ίντσες), πηγαίνετε τον κινητήρα σε εξουσιοδοτημένη 
αντιπροσωπία της Honda.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 12 στη σελίδα A-3.

ΜΠΟΥΖΙ
Ανατρέξτε στην Εικόνα 14 στη σελίδα A-4.

Συνιστώμενα μπουζί: BPR5ES (NGK)

Τα συνιστώμενα μπουζί έχουν το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας για 
κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας του κινητήρα.

Ένα ακατάλληλο μπουζί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, αφήστε τον να κρυώσει 
προτού κάνετε σέρβις στο μπουζί.

Για καλή απόδοση, το μπουζί πρέπει να έχει το σωστό διάκενο και να μη 
φέρει επικαθίσεις.

1. Αποσυνδέστε το κάλυμμα του μπουζί και αφαιρέστε τυχόν ρύπους 
γύρω του.

2. Αφαιρέστε το μπουζί χρησιμοποιώντας το μπουζόκλειδο.

3. Ελέγξτε οπτικά το μπουζί. Απορρίψτε το μπουζί εάν υπάρχει εμφανής 
φθορά ή εάν η μόνωση έχει ρωγμές ή αποκολλήσεις. 
Εάν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσετε το μπουζί, καθαρίστε το με 
μια συρματόβουρτσα.

4. Μετρήστε το διάκενο του ηλεκτροδίου, χρησιμοποιώντας ένα 
παχύμετρο. Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις, κάμπτοντας το 
πλευρικό ηλεκτρόδιο. 

Το διάκενο πρέπει να έχει τιμή μεταξύ:
0,7–0,8 mm

5. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα του μπουζί βρίσκεται σε καλή κατάσταση και 
βιδώστε το μπουζί με το χέρι, για να μην εμπλακούν τα σπειρώματα.

6. Αφού τοποθετηθεί το μπουζί, σφίξτε το με το μπουζόκλειδο για να 
πιεστεί η ροδέλα.

Όταν τοποθετείτε ένα νέο μπουζί, σφίξτε το κατά 1/2 στροφή αφού 
εδράσει το μπουζί, για να συμπιέσετε τη ροδέλα.

Όταν τοποθετείτε και πάλι ένα χρησιμοποιημένο μπουζί, μετά την 
εφαρμογή του στρίψτε και κατά 1/8 -1/4 της στροφής επιπλέον, 
προκειμένου να συμπιέσετε τη ροδέλα.

ΡΟΠΗ: 20 N∙m (2,0 kgf∙m)

Ένα χαλαρό μπουζί μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στον 
κινητήρα. 
Το υπερβολικό σφίξιμο του μπουζί ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα 
σπειρώματα της κυλινδροκεφαλής.

7. Προσαρτήστε το κάλυμμα του μπουζί στο μπουζί.

ΠΑΓΙΔΑ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ (σε ορισμένους τύπους)

Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία του κινητήρα χωρίς παγίδα 
σπινθήρων είναι παράνομη. Ενημερωθείτε για την εθνική νομοθεσία και 
τους κανονισμούς. Οι παγίδες σπινθήρων διατίθενται από τα 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία Honda.

Το σέρβις της παγίδας σπινθήρων πρέπει να γίνεται κάθε 100 ώρες 
λειτουργίας, προκειμένου το εξάρτημα να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

Εάν ο κινητήρας ήταν σε λειτουργία, τότε η θερμοκρασία του σιγαστήρα 
θα είναι πολύ υψηλή. Αφήστε τον να ψυχθεί προτού κάνετε το σέρβις της 
παγίδας σπινθήρων.

Αφαίρεση παγίδας σπινθήρων
Ανατρέξτε στην Εικόνα 15 στη σελίδα A-4, στην Εικόνα 16 στη σελίδα Α-4 
και στην Εικόνα 17 στη σελίδα A-5.

1. Αφαιρέστε τη βίδα και το ελατηριωτό παξιμάδι.

2. Αφαιρέστε το πώμα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

3. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα απαγκιστρώνοντας τις τέσσερις 
γλωττίδες του επάνω καλύμματος.

4. Αφαιρέστε το προστατευτικό του σιγαστήρα, αφαιρώντας τις τρεις 
βίδες των 6 mm.

5. Αφαιρέστε την παγίδα σπινθήρων από το σιγαστήρα, αφαιρώντας τη 
βίδα. (Φροντίζοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στο συρμάτινο 
πλέγμα.)

Καθαρισμός και έλεγχος παγίδας σπινθήρων
Ανατρέξτε στην Εικόνα 15 στη σελίδα A-4, στην Εικόνα 16 στη σελίδα Α-4 
και στην Εικόνα 17 στη σελίδα A-5.

Ελέγξτε για επικαθίσεις άνθρακα γύρω από την οπή της εξάτμισης και την 
παγίδα σπινθήρων και καθαρίστε την, αν είναι απαραίτητο.

1. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να αφαιρέσετε τις επικαθήσεις 
άνθρακα από τη σήτα της παγίδας σπινθήρων. Προσέξτε να μην 
φθείρετε τη σήτα. Εάν η παγίδα σπινθήρων έχει ρωγμές ή οπές 
αντικαταστήστε την.

2. Τοποθετήστε την παγίδα σπινθήρων, τον σιγαστήρα, το επάνω 
κάλυμμα και την τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου ακολουθώντας την 
αντίστροφη σειρά σε σχέση με την αποσυναρμολόγηση.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Η ένδειξη της μπαταρίας υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας. Κρατήστε καλά τον μοχλό φρένου του εξοπλισμού που κινείται 
από αυτόν τον κινητήρα, για να βεβαιωθείτε για την ποσότητα φόρτισης.

–  (Αναμμένη): Η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.
–  (Αναβοσβήνει): Η μπαταρία έχει χαμηλή στάθμη φορτίου.

–  (Σβηστή): Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.

Ανατρέξτε στην Εικόνα 19 στη σελίδα A-5.

Φόρτιση
Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κινητήρα, στο πακέτο για τη φόρτιση 
έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνεται ένας εξωτερικός φορτιστής USB. 
Η φόρτιση μπορεί να γίνει συνδέοντας τον εξωτερικό φορτιστή USB 
στη θύρα φόρτισης USB.
Το βύσμα του εξωτερικού φορτιστή USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τύπο C ή BF αντικαθιστώντας τα βύσματα.

Ανατρέξτε στην Εικόνα 19 στη σελίδα A-5.

Λάβετε υπόψη τα παρακάτω κατά τη φόρτιση.
• Αποφύγετε τη χρήση σε χώρο όπου σκόνη μπορεί να εισχωρήσει εύκολα 

στη θύρα φόρτισης.
• Πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία του κινητήρα πριν από τη σύνδεση του 

εξωτερικού φορτιστή USB στη θύρα φόρτισης USB.
• Μην αφήνετε τη θύρα φόρτισης USB και τον εξωτερικό φορτιστή USB να 

βραχούν με υγρό.

1. Αφαιρέστε το ελαστικό καπάκι από τη θύρα φόρτισης USB και 
συνδέστε τον εξωτερικό φορτιστή USB σε μια πρίζα.
Πρίζα 100–240 VAC: Τύπου C ή τύπου BF

2. Συνδέστε τον ακροδέκτη USB του εξωτερικού φορτιστή USB στη 
θύρα φόρτισης USB.

3. Η ένδειξη της μπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει και μετά η φόρτιση 
ξεκινά.
Όταν η ένδειξη της μπαταρίας ανάψει, η μπαταρία θα έχει φορτιστεί 
πλήρως.

4. Μετά από τη φόρτιση, αποσυνδέστε τον εξωτερικό φορτιστή USB 
από τον κινητήρα και την πρίζα.

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τον κινητήρα όταν το επάνω κάλυμμα 
έχει αφαιρεθεί.

Μπορεί να τραυματιστείτε από τα περιστρεφόμενα μέρη ή 
να καείτε από τον σιγαστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΉ

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6



5. Τοποθετήστε το ελαστικό καπάκι στη θύρα φόρτισης USB.

• Μετά από τη φόρτιση, τοποθετήστε σταθερά το ελαστικό καπάκι στη 
θύρα φόρτισης USB. Αν δεν τοποθετήσετε το ελαστικό καπάκι, η θύρα 
φόρτισης USB μπορεί να σκουριάσει και ενδέχεται να μην είναι δυνατή 
η φόρτιση.

• Όταν ξεκινήσετε τον κινητήρα, πρέπει να αφαιρέσετε τον εξωτερικό 
φορτιστή USB από τον κινητήρα, πριν από την εκκίνηση. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν φορτιστή του εμπορίου (όπως μια 
φορητή μπαταρία για φόρτιση smartphone) εκτός από τον εξωτερικό 
φορτιστή USB που περιέχεται στη συσκευασία. Η εγγύηση καλύπτει τα 
εξής:
- Είδος: USB micro B
- Τυπικό: USB BC1.2
- Προϊόν με πιστοποίηση CE

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ

Προετοιμασία αποθήκευσης
Η σωστή προετοιμασία για αποθήκευση είναι απαραίτητη για να 
διατηρήσετε τον κινητήρα σας σε καλή κατάσταση λειτουργία και χωρίς 
προβλήματα. Τα παρακάτω βήματα θα βοηθήσουν να προστατέψετε τον 
κινητήρα σας από τη σκουριά και τη διάβρωση προκειμένου να 
εξακολουθήσει να λειτουργεί σωστά και θα βοηθήσουν τον κινητήρα να 
εκκινηθεί πιο εύκολα, όταν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καθαρισμός
Εάν ο κινητήρας λειτουργεί, αφήστε τον να κρυώσει επί τουλάχιστον μισή 
ώρα πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, 
επισκευάστε οποιεσδήποτε ζημιές στη βαφή και καλύψτε τις άλλες 
επιφάνειες που ενδέχεται να σκουριάσουν με μια ελαφριά στρώση 
λιπαντικού.

Η χρήση ενός σωλήνα κήπου ή εξοπλισμού πλύσης με πίεση μπορεί να 
εξαναγκάσει το νερό να εισρεύσει στο άνοιγμα του φίλτρου αέρα ή του 
σιγαστήρα. Εάν εισέλθει νερό στο άνοιγμα του φίλτρου αέρα θα μουσκέψει 
το φίλτρο αέρα, ενώ εάν περάσει νερό από το φίλτρο αέρα ή τον σιγαστήρα 
ενδέχεται να εισέλθει στον κύλινδρο, προκαλώντας ζημιά.

Καύσιμο

Ανάλογα με την περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας, τα καύσιμα 
μπορεί να παρουσιάσουν γρήγορη αλλοίωση και οξείδωση. Η αλλοίωση και 
η οξείδωση του καυσίμου μπορεί να σημειωθεί μέσα και σε 30 ημέρες ακόμα 
και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καρμπυρατέρ ή/και το σύστημα 
καυσίμου. Μάθετε από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο σας ποιες είναι οι 
συστάσεις για την αποθήκευση του εξοπλισμού στην περιοχή σας.
Η βενζίνη θα οξειδωθεί και θα αλλοιωθεί κατά την αποθήκευση. Η 
αλλοιωμένη βενζίνη θα προκαλέσει δύσκολη εκκίνηση και θα αφήσει 
γόμμας που θα αποφράξουν το σύστημα καυσίμου. Εάν η βενζίνη που 
υπάρχει στον κινητήρα σας αλλοιωθεί κατά την αποθήκευση, ίσως να 
χρειαστεί να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε το καρμπυρατέρ και 
άλλα εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο η βενζίνη μπορεί να παραμείνει στη 
δεξαμενή καυσίμου και το καρμπυρατέρ χωρίς να προκληθούν προβλήματα 
στη λειτουργία θα διαφέρει, ανάλογα με παράγοντες όπως το μείγμα της 
βενζίνης, οι θερμοκρασίες αποθήκευσης, καθώς και το εάν η δεξαμενή 
καυσίμου έχει πληρωθεί μερικώς ή πλήρως. Ο αέρας σε μια μερικώς 
πληρωμένη δεξαμενή καυσίμου προωθεί την αλλοίωση του καυσίμου. Οι 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης επιταχύνουν την αλλοίωση του 
καυσίμου. Τα προβλήματα από την αλλοίωση του καυσίμου ενδέχεται να 
προκύψουν εντός 30 ημερών από την παραμονή του καυσίμου στη 
δεξαμενή καυσίμου ή ακόμα και λιγότερο, εάν η βενζίνη δεν ήταν φρέσκια 
όταν έγινε η πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου.
Οι ζημιές στο σύστημα καυσίμου ή τα προβλήματα απόδοσης του 
κινητήρα που θα προκύψουν λόγω αμελούς προετοιμασίας της 
αποθήκευσης δεν καλύπτονται από την Εγγύηση.

Αποστράγγιση του ρεζερβουάρ καυσίμου και του καρμπυρατέρ
Ανατρέξτε στην Εικόνα 18 στη σελίδα A-5.

1. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου και το καρμπυρατέρ σε 
εγκεκριμένο δοχείο βενζίνης.

2. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση ON και 
χαλαρώστε το μπουλόνι αποστράγγισης του καρμπυρατέρ, 
περιστρέφοντάς το 1 έως 2 στροφές αριστερόστροφα.

3. Αφού έχει αποστραγγιστεί όλο το καύσιμο, σφίξτε με ασφάλεια το 
μπουλόνι αποστράγγισης του καρμπυρατέρ και στρέψτε τον μοχλό 
της βαλβίδας καυσίμου, στη θέση OFF.

4. Εάν δεν μπορείτε να αποστραγγίσετε το καρμπυρατέρ, 
αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου μέσα σε ένα εγκεκριμένο 
δοχείο βενζίνης χρησιμοποιώντας μια χειροκίνητη αντλία του 
εμπορίου. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική αντλία. 
Λειτουργήστε τον κινητήρα, ωσότου να πάψει να λειτουργεί λόγω 
εξάντλησης του καυσίμου.

Λιπαντικό του κινητήρα
1. Αλλάξτε το λιπαντικό κινητήρα (βλ. σελίδα 5).
2. Αφαιρέστε το μπουζί (βλ. σελίδα 6).
3. Ρίξτε ένα κουταλάκι του γλυκού 5–10 cm3 καθαρό λιπαντικό 

κινητήρα στον κύλινδρο.
4. Κινήστε τη μίζα αρκετές φορές.
5. Επανατοποθετήστε το μπουζί.
6. Καλύψτε τα σημεία που ενδέχεται να σκουριάσουν με ένα λεπτό 

στρώμα λιπαντικού. Σκεπάστε τον κινητήρα ώστε να μην σκονίζεται.

Προφυλάξεις κατά την αποθήκευση
Αν ο κινητήρας σας πρόκειται να αποθηκευτεί με βενζίνη στη δεξαμενή 
καυσίμου και το καρμπυρατέρ, είναι σημαντικό να περιοριστεί ο 
κίνδυνος ανάφλεξης των ατμών της βενζίνης. Επιλέξτε για την 
αποθήκευση έναν καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από συσκευές που 
λειτουργούν με φλόγα, όπως φούρνους, θερμαντήρες νερού και 
στεγνωτήρες ρούχων. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγετε χώρους όπου 
υπάρχουν ηλεκτρικοί κινητήρες οι οποίοι παράγουν σπινθήρες ή χώρους 
όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία.
Αν δεν χειριστείτε σωστά την μπαταρία κατά την αποθήκευση του 
κινητήρα, ενδέχεται να υπάρξει αλλοίωση της απόδοσης και της 
διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
Συνιστάται η αποθήκευση του κινητήρα σε θερμοκρασία 5 έως 40°C.
Αποφύγετε τους χώρους φύλαξης με υψηλή θερμοκρασία άνω των 40°C 
και με υψηλά επίπεδα υγρασίας, καθώς και αποθήκευση σε χώρο όπου 
υπάρχουν μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 
Κρατήστε μακριά από το φως του ήλιου, τη βροχή ή την υγρασία.
Οι χώροι αποθήκευσης με υψηλή υγρασία ενδέχεται να ενισχύσουν τη 
σκουριά και τη διάβρωση του κινητήρα. Και επίσης, η αποθήκευση σε 
υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Διατηρείτε τον κινητήρα επίπεδο ενώ βρίσκεται σε αποθήκευση. Η 
ανάκλισή του ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή καυσίμου ή λιπαντικού.
Ενώ το σύστημα του κινητήρα και της εξάτμισης είναι κρύα, καλύψτε τον 
κινητήρα για να τον προφυλάξετε από τη σκόνη. Όταν ο κινητήρας και το 
σύστημα της εξάτμισης είναι ζεστά, ενδέχεται να προκληθεί ανάφλεξη ή 
να λιώσουν κάποια υλικά. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά υλικά ως 
καλύμματα για τη σκόνη. 
Τα μη πορώδη καλύμματα παγιδεύουν την υγρασία γύρω από τον 
κινητήρα και διευκολύνουν την εμφάνιση σκουριάς και διάβρωσης.
Κατά την αποθήκευση του κινητήρα, αποθηκεύστε έχοντας ελευθερώσει 
τον μοχλό φρένου του εξοπλισμού που κινείται από αυτόν τον κινητήρα.
Αν ο κινητήρας πρόκειται να αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα άνω του 
1 μήνα, συνιστάται η αποθήκευση μετά από φόρτιση και αφού ανάψει η 
ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας.

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
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Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό υλικό.
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων ή σοβαρού 
τραυματισμού κατά τον χειρισμό του καυσίμου.
• Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει πριν 

τον χειρισμό του καυσίμου.
• Μην εκθέτετε σε θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες.
• Να χειρίζεστε το καύσιμο μόνο στο ύπαιθρο.
• Κρατήστε ασφαλή απόσταση από το όχημα.
• Να σκουπίζετε αμέσως το χυμένο καύσιμο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
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Επαναφορά από αποθήκευση
Ελέγχετε τον κινητήρα σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αυτού του εγχειριδίου (ανατρέξτε στη σελίδα 2).
Εάν το καύσιμο είχε αποστραγγιστεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 
για την αποθήκευση, γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκια βενζίνη. Εάν 
διατηρείτε ένα δοχείο με βενζίνη για ανεφοδιασμό, βεβαιωθείτε ότι 
περιέχει μόνο φρέσκια βενζίνη. Η βενζίνη οξειδώνεται και αλλοιώνεται με 
την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας δυσκολίες στην εκκίνηση.
Εάν ο κύλινδρος είχε επικαλυφθεί με λιπαντικό κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας για την αποθήκευση, ο κινητήρας θα καπνίσει λίγο κατά 
την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Μετά από αποθήκευση για διάστημα άνω του 1 μήνα, η μπαταρία έχει 
εισέλθει σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (βλ. σελίδα 2).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αν ο κινητήρας ήταν σε λειτουργία, αφήστε τον να κρυώσει για 
τουλάχιστον 15 λετπά πριν φορτώσετε τον κινούμενο από τον κινητήρα 
εξοπλισμό στο όχημα μεταφοράς. Ο καυτός κινητήρας ή το σύστημα 
εξαγωγής καυσαερίων, ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα ή την 
ανάφλεξη ορισμένων υλικών.
Διατηρείτε τον κινητήρα επίπεδο κατά τη μεταφορά, για να περιοριστεί η 
πιθανότητα διαρροής καυσίμου. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας 
καυσίμου στη θέση OFF.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 2 στη σελίδα A-2.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η ΜΙΖΑ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέση αριθμού παραγωγής
Ανατρέξτε στη σελίδα A-1.
Καταγράψτε τον αριθμό παραγωγής του κινητήρα στον παρακάτω χώρο.  
Θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες όταν κάνετε παραγγελία 
εξαρτημάτων και όταν κάνετε τεχνικά ερωτήματα ή ερωτήματα σχετικά 
με την εγγύηση.

Αριθμός παραγωγής κινητήρα: __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ 

Τύπος κινητήρα: ___ ___ ___ ___

Ημερομηνία αγοράς: ______ / ______ / ______

Τροποποιήσεις του καρμπυρατέρ για λειτουργία σε μεγάλο
υψόμετρο
Σε μεγάλο υψόμετρο, η κανονική ρύθμιση του καρμπυρατέρ θα δώσει 
πολύ πλούσιο μίγμα αέρα/καυσίμου. Η απόδοση θα ελαττωθεί και η 
κατανάλωση καυσίμου θα αυξηθεί. Επίσης, το πολύ πλούσιο μίγμα θα 
προκαλέσει τη ρύπανση του μπουζί και θα δημιουργεί δυσκολία στην 
εκκίνηση του κινητήρα. Η παρατεταμένη λειτουργία σε υψόμετρο 
διαφορετικό από αυτό για το οποίο έχει ρυθμιστεί ο κινητήρας ενδέχεται 
να προκαλέσει αύξηση των εκπομπών καυσαερίων.
Η απόδοση σε μεγάλο υψόμετρο βελτιώνεται με συγκεκριμένες 
τροποποιήσεις του καρμπυρατέρ. Εάν χρησιμοποιείτε τον κινητήρα 
πάντοτε σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 610 μέτρα, θα πρέπει να 
αναθέσετε τη μετατροπή του καρμπυρατέρ σε κάποιο εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο. Ο συγκεκριμένος κινητήρας, εάν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο 
υψόμετρο με το καρμπυρατέρ ρυθμισμένο κατάλληλα, θα πληροί κάθε 
μία από τις προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων για ολόκληρη την 
ωφέλιμη διάρκεια της ζωής του.
Ακόμα και με τη μετατροπή στο καρμπυρατέρ, η ιπποδύναμη του 
κινητήρα θα μειώνεται κατά 3,5% περίπου, για κάθε 300 μέτρα αύξησης 
του υψόμετρου. Εάν δεν γίνουν οι τροποποιήσεις στο καρμπυρατέρ, η 
επίδραση του υψόμετρου στην ισχύ θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Όταν το καρμπυρατέρ έχει ρυθμιστεί για λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο, 
θα δίνει πολύ φτωχό μίγμα αέρα/καυσίμου εάν λειτουργήσει σε χαμηλό 
υψόμετρο. Η λειτουργία σε υψόμετρο χαμηλότερο από 610 μέτρα με 
καρμπυρατέρ που έχει υποστεί μετατροπή ενδέχεται να προκαλέσει 
υπερθέρμανση και σοβαρή βλάβη του κινητήρα. Για χρήση σε χαμηλό 
υψόμετρο, φροντίστε ώστε η αντιπροσωπία σέρβις να επαναφέρει τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις του καρμπυρατέρ.

Πιθανή αιτία Διόρθωση

Βαλβίδα καυσίμου OFF. Στρέψτε τον μοχλό στη θέση ON.

Ανοιχτό τσοκ (σε ορισμένους 
τύπους).

Μετακινήστε τον μοχλό στην 
ΚΛΕΙΣΤΗ θέση, εκτός εάν ο 
κινητήρας είναι ζεστός.

Ο μοχλός ελέγχου δεν είναι στη 
σωστή θέση (σε ορισμένους 
τύπους).

Μετακινήστε τον μοχλό στη σωστή 
θέση.

Μοχλός πέδησης σφονδύλου στη 
θέση ΕΜΠΛΟΚΗ (σε ορισμένους 
τύπους).

Μετακινήστε τον μοχλό στη θέση 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

Δεν υπάρχει καύσιμο. Ανεφοδιάστε (σελ. 4).

Κακής ποιότητας καύσιμο: ο 
κινητήρας έχει αποθηκευτεί χωρίς 
διαχείριση ή αποστράγγιση της 
βενζίνης ή έχει γίνει ανεφοδιασμός 
με βενζίνη κακής ποιότητας.

Αποστραγγίστε τη δεξαμενή 
καυσίμου και το καρμπυρατέρ 
(σελ. 7).
Ανεφοδιάστε με φρέσκια βενζίνη 
(σελ. 4).

Μπουζί ελαττωματικό, ρυπασμένο 
ή με λανθασμένο διάκενο.

Ρυθμίστε το διάκενο ή 
αντικαταστήστε το μπουζί (σελ. 6).

Το μπουζί έχει διαβραχεί με 
καύσιμο (υπερχείλιση κινητήρα).

Στεγνώστε και επανατοποθετήστε 
το μπουζί.

Φραγμένο φίλτρο καυσίμου, βλάβη 
καρμπυρατέρ, βλάβη ανάφλεξης, 
κολλημένες βαλβίδες κ.λπ.

Πηγαίνετε τον κινητήρα σας στην 
αντιπροσωπία σέρβις ή ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο συνεργείου.

Πιθανή αιτία Διόρθωση

Φραγμένο στοιχείο φίλτρου. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το 
στοιχείο φίλτρου (σελ. 5).

Κακής ποιότητας καύσιμο: ο 
κινητήρας έχει αποθηκευτεί χωρίς 
διαχείριση ή αποστράγγιση της 
βενζίνης ή έχει γίνει ανεφοδιασμός 
με βενζίνη κακής ποιότητας.

Αποστραγγίστε τη δεξαμενή 
καυσίμου και το καρμπυρατέρ 
(σελ. 7).
Ανεφοδιάστε με φρέσκια βενζίνη 
(σελ. 4).

Φραγμένο φίλτρο καυσίμου, βλάβη 
καρμπυρατέρ, βλάβη ανάφλεξης, 
κολλημένες βαλβίδες κ.λπ.

Πηγαίνετε τον κινητήρα σας στην 
αντιπροσωπία σέρβις ή ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο συνεργείου.

Πιθανή αιτία Διόρθωση

Έλλειψη τάσης της μπαταρίας. Φορτίστε την μπαταρία αν η 
ένδειξη της μπαταρίας δεν ανάβει 
ή αναβοσβήνει ακόμα και αν ο 
μοχλός φρένου του εξοπλισμού 
που κινείται από αυτόν τον 
κινητήρα είναι πατημένος (σελ. 2).

Βλάβη στον ιμάντα, στη μίζα, στην 
μπαταρία.

Πηγαίνετε τον κινητήρα σας στην 
αντιπροσωπία σέρβις ή ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο συνεργείου.

Πιθανή αιτία Διόρθωση

Σφάλμα σύνδεσης. Ελέγξτε αν η σύνδεση είναι σωστή.

Βλάβη στον εξωτερικό φορτιστή. Πηγαίνετε τον εξωτερικό φορτιστή 
στην αντιπροσωπία σέρβις ή 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
συνεργείου.

Βλάβη στον ιμάντα, στην 
μπαταρία, στην ένδειξη μπαταρίας.

Πηγαίνετε τον κινητήρα σας στην 
αντιπροσωπία σέρβις ή ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο συνεργείου.

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
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Πληροφορίες συστήματος ελέγχου εκπομπών

Εγγύηση συστήματος ελέγχου εκπομπών
Ο νέος σας κινητήρας Honda συμμορφώνεται με τους κανονισμούς EPA των 
ΗΠΑ και τους κανονισμούς περί εκπομπών της Πολιτείας της Καλιφόρνια. Η 
American Honda παρέχει την ίδια κάλυψη εγγύησης για τις εκπομπές για 
κινητήρες Honda Power Equipment που πωλούνται και στις 50 πολιτείες. Σε 
όλες τις περιοχές των ΗΠΑ, ο κινητήρας σας Honda Power Equipment είναι 
σχεδιασμένος, κατασκευασμένος και εξοπλισμένος ώστε να πληροί το 
πρότυπο εκπομπών EPA στις ΗΠΑ και του Air Resources Board (Συμβούλιο 
αέριων πόρων) της Πολιτείας της Καλιφόρνια.

Κάλυψη εγγύησης
Οι κινητήρες Honda Power Equipment με πιστοποίηση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς CARB και EPA καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση ότι δεν 
έχουν ελαττώματα στα υλικά και στην κατασκευή, τα οποία μπορεί να τους 
κάνουν να μην πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών της EPA και της 
CARB για τουλάχιστον 2 χρόνια ή για τη διάρκεια της Περιορισμένης εγγύησης 
του Διανομέα Honda Power Equipment, οποιοδήποτε διάστημα είναι 
μεγαλύτερο, από την αρχική ημερομηνία παράδοσης στον αγοραστή 
λιανικής. Αυτή η εγγύηση μπορεί να μεταφερθεί στον επόμενο αγοραστή για 
τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Οι επισκευές που καλύπτονται από την 
εγγύηση θα πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση για τη διάγνωση, τα 
ανταλλακτικά και την εργασία. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής 
αξιώσεων στα πλαίσια της εγγύησης, καθώς και μια περιγραφή για τον τρόπο 
υποβολής μιας αξίωσης ή/και τον τρόπο παροχής σέρβις, μπορείτε να 
λάβετε επικοινωνώντας με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Honda 
Power Equipment ή επικοινωνώντας με την American Honda ως εξής:
Email: powerequipmentemissions@ahm.honda.com
Τηλέφωνο: (888) 888-3139
Τα καλυπτόμενα εξαρτήματα περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα των 
οποίων η μη σωστή λειτουργία θα αυξήσει τις εκπομπές του κινητήρα 
κάθε υπό εξέταση ρύπου ή εκπεμπόμενων αναθυμιάσεων. Μια λίστα των 
συγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορείτε να δείτε στη δήλωση εγγύησης 
για τους ρύπους, η οποία περιλαμβάνεται ξεχωριστά. 
Τα ειδικά στοιχεία για τους όρους, την κάλυψη, τους περιορισμούς και τον 
τρόπο αίτησης σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης ορίζονται επίσης στην 
δήλωση εγγύησης για τους ρύπους, η οποία περιλαμβάνεται ξεχωριστά. 
Επιπλέον, η δήλωση της εγγύησης για τους ρύπους υπάρχει επίσης στην 
τοποθεσία Web της Honda Power Equipment ή στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://powerequipment.honda.com/support/warranty

Η πηγή των εκπομπών
Κατά τη διαδικασία της καύσης παράγεται μονοξείδιο του άνθρακα, 
οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες. Ο περιορισμός των 
υδρογονανθράκων και των οξειδίων του αζώτου είναι πολύ σημαντικός 
διότι οι συγκεκριμένες ουσίες, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και κάτω 
από την επίδραση του ηλιακού φωτός, αντιδρούν και σχηματίζουν 
φωτοχημικό νέφος. Το μονοξείδιο του άνθρακα δεν αντιδρά με τον ίδιο 
τρόπο, είναι όμως τοξικό.
Η Honda χρησιμοποιεί κατάλληλες αναλογίες αέρα/καύσιμου και άλλα 
συστήματα ελέγχου εκπομπών, προκειμένου να ελαττώσει τις εκπομπές 
μονοξειδίου του άνθρακα, των οξειδίων του αζώτου και των 
υδρογονανθράκων.
Επιπλέον, τα συστήματα καυσίμου Honda χρησιμοποιούν εξαρτήματα 
και τεχνολογίες ελέγχου για τη μείωση των εξατμιστικών εκπομπών.

Οι Η.Π.Α. και οι οργανισμοί California Clean Air Act και Environment 
Canada
Οι κανονισμοί της EPA, της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και του Καναδά 
επιβάλουν σε όλους τους κατασκευαστές να παρέχουν γραπτές οδηγίες, 
οι οποίες θα περιγράφουν τη λειτουργία και τη συντήρηση των 
συστημάτων ελέγχου των εκπομπών ρύπων.
Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες και διαδικασίες, 
προκειμένου να διατηρήσετε τις εκπομπές του συγκεκριμένου κινητήρα 
της Honda εντός των επιτρεπτών ορίων.

Μεταβολές και τροποποιήσεις

Η τροποποίηση αποτελεί παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και της 
νομοθεσίας της Καλιφόρνια.

Η μεταβολή ή η τροποποίηση του συστήματος ελέγχου εκπομπών ρύπων 
ενδέχεται να αυξήσει τα επίπεδα των εκπομπών πέρα από τα επιτρεπόμενα 
όρια. Μεταξύ των ενεργειών που θεωρούνται τροποποιήσεις 
συγκαταλέγονται:

• Αφαίρεση ή μετατροπή οποιουδήποτε εξαρτήματος των συστημάτων 
εισαγωγής, καυσίμου και εξαγωγής.

• Μετατροπή ή κατάργηση της συνδεσμολογίας του ρυθμιστή καυσίμου 
ή του μηχανισμού ρύθμισης στροφών, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη λειτουργία του κινητήρα εκτός των παραμέτρων σχεδίασης.

Προβλήματα που επηρεάζουν τις εκπομπές
Εάν εντοπίσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, θα πρέπει να 
αναθέσετε τον έλεγχο και την τυχόν επισκευή σε κάποιο 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

• Δυσκολία στην εκκίνηση ή σβήσιμο μετά την εκκίνηση.
• Ασταθές ρελαντί.
• Ρετάρισμα ή φαινόμενα προανάφλεξης υπό φορτίο.
• Καθυστερημένη καύση.
• Μαύρος καπνός από την εξάτμιση ή υψηλή κατανάλωση καυσίμου.

Ανταλλακτικά εξαρτήματα
Τα σύστημα ελέγχου εκπομπών στον νέο σας κινητήρα Honda έχει 
σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και πιστοποιηθεί, προκειμένου να πληροί 
τους κανονισμούς εκπομπών της EPA, της Πολιτείας της Καλιφόρνια και 
του Καναδά. Σας συνιστούμε, σε κάθε συντήρηση να χρησιμοποιείτε 
γνήσια ανταλλακτικά Honda. Τα γνήσια ανταλλακτικά έχουν 
κατασκευασθεί με τις ίδιες προδιαγραφές των αρχικών εξαρτημάτων, 
συνεπώς μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητά τους. Η Honda δεν 
μπορεί να αρνηθεί την κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης εκπομπών 
αποκλειστικά για τη χρήση ανταλλακτικών εκτός Honda ή σέρβις που 
πραγματοποιείται σε τοποθεσία εκτός μιας εξουσιοδοτημένης 
αντιπροσωπείας της Honda. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκρίσιμα 
εξαρτήματα πιστοποιημένα από την EPA και να πραγματοποιήσετε 
σέρβις σε τοποθεσίες εκτός της Honda. Ωστόσο, η χρήση μη γνήσιων και 
αμφίβολης ποιότητας ανταλλακτικών ενδέχεται να επηρεάσει την 
απόδοση του συστήματος ελέγχου εκπομπών.
Οι εξωτερικοί κατασκευαστές εξαρτημάτων αναλαμβάνουν την ευθύνη 
ότι τα εξαρτήματά τους δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις εκπομπές 
ρύπων. Ο κατασκευαστής ή ο ανακατασκευαστής του εξαρτήματος θα 
πρέπει να βεβαιώνει ότι η χρήση του εξαρτήματος δεν θα επηρεάζει την 
τήρηση των κανονισμών εκπομπής ρύπων από τον κινητήρα.

Συντήρηση
Ως κάτοχος κινητήρα Power Equipment, είστε υπεύθυνος για την 
ολοκλήρωση όλης της απαιτούμενης συντήρησης που αναγράφεται στο 
εγχειρίδιο χρήσης. Η Honda συνιστά να κρατάτε όλες τις αποδείξεις που 
καλύπτουν τις εργασίες συντήρησης στον κινητήρα σας Power 
Equipment, αλλά η Honda δεν μπορεί να αρνηθεί την κάλυψη στα 
πλαίσια της εγγύησης αποκλειστικά για την μη ύπαρξη των αποδείξεων ή 
για την αδυναμία σας να διασφαλίσετε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.
Ακολουθήστε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ που υπάρχει στη 
σελίδα 4.
Να έχετε υπ' όψιν ότι το χρονοδιάγραμμα βασίζεται στην παραδοχή πως 
ο κινητήρας θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που σχεδιάστηκε. Η 
συνεχής λειτουργία υπό υψηλό φορτίο ή υψηλή θερμοκρασία ή η χρήση 
σε σκονισμένους χώρους απαιτεί συχνότερο σέρβις.

Δείκτης αέριων ρύπων
(Μοντέλα με πιστοποίηση για πώληση στην Καλιφόρνια)
Οι κινητήρες συνοδεύονται από μια ετικέτα με πληροφορίες σχετικά με 
τον Δείκτη αέριων ρύπων, η οποία αναφέρει το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο ο κινητήρας θα πληροί τις απαιτήσεις του California Air 
Resources Board (Συμβούλιο αέριων πόρων της Καλιφόρνιας).
Το ιστογράφημα έχει ως σκοπό να δώσει σε εσάς, τους πελάτες μας, τη 
δυνατότητα να συγκρίνετε τις εκπομπές των διαθέσιμων κινητήρων. Όσο 
χαμηλότερος είναι ο Δείκτης αέριων ρύπων, τόσο μικρότερη είναι η 
ρύπανση που προκαλείται.
Η περιγραφή της διάρκειας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
εκπομπές ρύπων του κινητήρα, συναρτήσει του χρόνου. 
Ο ορισμός υποδεικνύει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του συστήματος 
ελέγχου εκπομπών του κινητήρα. Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε 
στην Εγγύηση συστήματος ελέγχου εκπομπών.

ΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
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Η ετικέτα με τις πληροφορίες για το Δείκτη αέριων ρύπων θα πρέπει να 
παραμένει επάνω στον κινητήρα μέχρι την πώλησή του. Μπορείτε να 
αφαιρέσετε την ετικέτα προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

GCV145

GCV170

GCV200

*Η τιμή ισχύος του κινητήρα που υποδεικνύεται στο έγγραφο αυτό είναι η 
καθαρή ισχύς εξόδου, η οποία δοκιμάστηκε σε κινητήρα παραγωγής για 
το συγκεκριμένο μοντέλο κινητήρα και μετρήθηκε σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές SAE J1349 στις 3.600 σ.α.λ. (Καθαρή ισχύς) και στις 
2.500 σ.α.λ. (Μέγ. καθαρή ροπή). Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής 
ενδέχεται να παρουσιάζουν τιμές διαφορετικές από αυτή.
Η πραγματική ισχύς εξόδου για τον κινητήρα που είναι εγκατεστημένος 
στο τελικό μηχάνημα ενδέχεται να διαφέρει, λόγω διαφόρων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ροπής λειτουργίας του κινητήρα κατά την 
εφαρμογή, των συνθηκών του περιβάλλοντος, της συντήρησης και άλλων.

Προδιαγραφές συντήρησης GCV145/170/200

Πληροφορίες γρήγορης αναφοράς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο και 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ορισμός Περίοδος συμμόρφωσης εκπομπών
Μέτρια      50 ώρες (0-80 cc, συμπεριλαμβανομένων)

   125 ώρες (πάνω από 80 cc)
Ενδιάμεση    125 ώρες (0-80 cc, συμπεριλαμβανομένων)

   250 ώρες (πάνω από 80 cc)
Παρατεταμένη    300 ώρες (0-80 cc, συμπεριλαμβανομένων)

   500 ώρες (πάνω από 80 cc)
1.000 ώρες (225 cc και παραπάνω)

Μοντέλο GCV145H
Κωδικός περιγραφής GJAMH
Μήκος x Πλάτος x Ύψος 415 × 362 × 360,5 mm
Βάρος κενό [βάρος] 11,8 kg
Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, OHV, μονοκύλινδρος
Κυβισμός 145 cm3

Διάμετρος x Διαδρομή 56,0 × 59,0 mm
Καθαρή ισχύς
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
SAE J1349*)

3,1 kW στις 3.600 σ.α.λ.

Μεγ. καθαρή ροπή
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
SAE J1349*)

9,1 N∙m (0,93 kgf∙m) στις 2.500 σ.α.λ.

Χωρητικότητα 
λιπαντικού κινητήρα

0,40 L

Χωρητικότητα 
δεξαμενής

0,91 L

Σύστημα ψύξης Αερόψυκτος με αντλία

Σύστημα ανάφλεξης
Ανάφλεξη με μαγνητογεννήτρια τύπου 

τρανζίστορ
Περιστροφή άξονα PTO Αριστερόστροφα

Μοντέλο GCV170H
Κωδικός περιγραφής GJANH
Μήκος × Πλάτος × Ύψος 415 × 362 × 360,5 mm
Βάρος κενό [βάρος] 11,8 kg
Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, OHV, μονοκύλινδρος
Κυβισμός 166 cm3

Διάμετρος x Διαδρομή 60,0 × 59,0 mm
Καθαρή ισχύς
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
SAE J1349*)

3,6 kW στις 3.600 σ.α.λ.

Μεγ. καθαρή ροπή
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
SAE J1349*)

11,1 N∙m (1,13 kgf∙m) στις 2.500 σ.α.λ.

Χωρητικότητα 
λιπαντικού κινητήρα

0,40 L

Χωρητικότητα 
δεξαμενής

0,91 L

Σύστημα ψύξης Αερόψυκτος με αντλία

Σύστημα ανάφλεξης
Ανάφλεξη με μαγνητογεννήτρια τύπου 

τρανζίστορ
Περιστροφή άξονα PTO Αριστερόστροφα

Μοντέλο GCV200H
Κωδικός περιγραφής GJAPH
Μήκος × Πλάτος × Ύψος 415 × 362 × 360,5 mm
Βάρος κενό [βάρος] 11,8 kg
Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, OHV, μονοκύλινδρος
Κυβισμός 201 cm3

Διάμετρος x Διαδρομή 66,0 × 59,0 mm
Καθαρή ισχύς
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
SAE J1349*)

4,2 kW στις 3.600 σ.α.λ.

Μεγ. καθαρή ροπή
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
SAE J1349*)

12,7 N∙m (1,30 kgf∙m) στις 2.500 σ.α.λ.

Χωρητικότητα 
λιπαντικού κινητήρα

0,40 L

Χωρητικότητα 
δεξαμενής 0,91 L

Σύστημα ψύξης Αερόψυκτος με αντλία

Σύστημα ανάφλεξης Ανάφλεξη με μαγνητογεννήτρια τύπου 
τρανζίστορ

Περιστροφή άξονα PTO Αριστερόστροφα

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διάκενο μπουζί 0,7-0,8 mm Ανατρέξτε στη 
σελίδα 6

Στροφές ρελαντί 1.700±150 σ.α.λ. -

Διάκενο βαλβίδας 
(κρύο)

ΕΣΩΤ.: 0,10±0,02 mm
ΕΞΩΤ.: 0,10±0,02 mm

Επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Honda

Άλλες 
προδιαγραφές

Δεν χρειάζονται άλλες ρυθμίσεις.

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη (Ανατρέξτε στη σελίδα 4).

Η.Π.Α. Αριθμός οκτανίων αντλίας (PON) 86 ή 
υψηλότερος

Εκτός
Η.Π.Α.

Αριθμός οκτανίων έρευνας (RON) 91 ή 
υψηλότερος
Αριθμός οκτανίων αντλίας (PON) 86 ή 
υψηλότερος

Λιπαντικό 
κινητήρα

SAE 10W-30, API SE ή νεότερο, για γενική χρήση.
Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

Μπουζί BPR5ES (NGK)

Συντήρηση Πριν από κάθε χρήση:
• Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα. Ανατρέξτε στη 

σελίδα 5.
• Έλεγχος του φίλτρου αέρα. Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

Πρώτες 5 ώρες λειτουργίας:
Αλλαγή λαδιού κινητήρα Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

Στη συνέχεια:
Ανατρέξτε στο χρονοδιάγραμμα συντήρησης που 
υπάρχει στη σελίδα 4.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Εγγύηση και στοιχεία διανομέων/αντιπροσώπων

Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο και Παρθένες Νήσοι (Η.Π.Α.):
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.honda-engines.com

Καναδάς:
Καλέστε (888) 9HONDA9
ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.honda.ca

Για την Ευρώπη:
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.honda-engines-eu.com

Πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών

Το προσωπικό της αντιπροσωπίας σέρβις είναι εκπαιδευμένοι 
επαγγελματίες. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε 
οποιοδήποτε ερώτημα που ενδεχομένως θα έχετε. Εάν αντιμετωπίσετε 
κάποιο πρόβλημα, στο οποίο ο αντιπρόσωπός σας δεν δίνει τη λύση που 
σας ικανοποιεί, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση της αντιπροσωπείας. Ο 
διευθυντής σέρβις, ο γενικός διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης θα μπορέσουν να 
σας εξυπηρετήσουν. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να λύσετε σχεδόν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο και Παρθένες Νήσοι (Η.Π.Α.):
Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ενέργειες της διεύθυνσης της 
αντιπροσωπίας, επικοινωνήστε με την Περιφερειακή διεύθυνση 
αντιπροσώπων, κινητήρων Honda, στην οποία υπάγεστε.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι μετά την επικοινωνία σας με την 
Περιφερειακή διεύθυνση αντιπροσώπων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τα παρακάτω Κεντρικά Γραφεία της Honda.

Για τις υπόλοιπες περιοχές:
Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απόφαση που θα λάβει η διεύθυνση της 
αντιπροσωπίας, επικοινωνήστε με τo Γραφείο της Honda, στα στοιχεία 
που δίνονται.

《Γραφείο της Honda》
Όταν γράφετε ή καλείτε, παρακαλούμε να δώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

• Την επωνυμία του κατασκευαστή και τον αριθμό του μοντέλου του 
εξοπλισμού στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο κινητήρας

• Μοντέλο, αριθμός παραγωγής και τύπος κινητήρα (βλέπε σελίδα 8)
• Την επωνυμία της αντιπροσωπίας που σας έχει πουλήσει τον κινητήρα
• Το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου από 

την αντιπροσωπία που έκανε σέρβις στον κινητήρα σας
• Την ημερομηνία αγοράς
• Το δικό σας όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου
• Μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος

Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο και Παρθένες Νήσοι (Η.Π.Α.):
American Honda Motor Co., Inc.
Power Equipment Division
Customer Relations Office
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847

Ή καλέστε: (770) 497-6400, 8:30 π.μ. - 7:00 μ.μ. (GMT +5)

Καναδάς:
Honda Canada, Inc.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.honda.ca
για τις πληροφορίες διεύθυνσης

Τηλέφωνο: (888) 9HONDA9 Χωρίς χρέωση
(888) 946-6329

Φαξ: (877) 939-0909 Χωρίς χρέωση

Για την Ευρώπη:
Honda Motor Europe Logistics NV.
European Engine Center

http://www.honda-engines-eu.com

Για τις υπόλοιπες περιοχές:
Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διανομέα της Honda στην περιοχή σας.

https://www.hondappsv.com/ENG/QR/GCV145_170_200/
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Πληροφορίες για την ετικέτα ΣΕΡΒΙΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η ετικέτα SERVICE & SUPPORT (ΣΕΡΒΙΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)* ενδέχεται να είναι κολλημένη στον κινητήρα γενικής χρήσης της Honda.
Όταν επισκεφθείτε την τοποθεσία μας Web σαρώνοντας αυτόν τον δισδιάστατο γραμμοκώδικα (κωδικός QR), θα βρείτε πληροφορίες σέρβις.
* Αυτή η ετικέτα δεν είναι επικολλημένη σε όλα τα μοντέλα.
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