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OMISTAJAN KÄSIKIRJA

GCV145 · GCV170 · GCV200

• Kuva saattaa vaihdella tyypin mukaan.

Tämän tuotteen moottorin pakokaasut sisältävät kemikaaleja, 
jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, 
sikiövaurioita ja muita lisääntymisongelmia.

VAARA

Lue omistajan käsikirja ennen käyttöä.

Moottorista pääsee myrkyllistä hiilimonoksidikaasua. 
Ei saa käyttää suljetussa tilassa.

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.
Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen 
polttoainesäiliön täyttämistä.

TURVATARRAN SIJAINTI / OSIEN JA HALLINTALAITTEIDEN SIJAINNIT
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[1] OHJAUSVIPU
(joissain tyypeissä)

[2] VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPU
(joissain tyypeissä)

[3] POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI
[4] ILMANPUHDISTIN
[5] POLTTOAINEVENTTIILIN VIPU
[6] SARJANUMERO JA MOOTTORIN 

TYYPPI
[7] POLTTOAINESÄILIÖ
[8] KÄYNNISTINKAHVA
[9] SUOJAKANSI
[10] ÖLJYNTÄYTTÖAUKON KORKKI
[11] ÄÄNENVAIMENNIN
[12] SYTYTYSTULPPA
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Manuaalinen rikastin
(ilman RIKASTINVIPUA)
(joissain tyypeissä)
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Automaattinen rikastin
(KIINTEÄ KAASUVIPU)
(joissain tyypeissä)

Automaattinen rikastin
(MANUAALINEN KAASUVIPU)
(joissain tyypeissä)
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[1] POLTTOAINEVENTTIILIN VIPU [1] OHJAUSVIPU (joissain tyypeissä)

[1] VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPU (joissain tyypeissä) [1] KÄYNNISTINKAHVA

[1] OHJAUSVIPU (joissain tyypeissä) [1] OHJAUSVIPU (joissain tyypeissä)

PÄÄLLÄ

[1]

POIS PÄÄLTÄKuva 1

[1]

Kuva 2

KIINNI (RIKASTIN)

[1]

AUKI

LUKITTU

Kuva 3

Vetosuunta

[1]
Kuva 4

[1]

HIDAS NOPEA
Kuva 5

PYSÄYTYS

[1]

Kuva 6
A-2



3FZ9M600_GCV145_GCV170_GCV200_FI.book  Page 3  Thursday, August 30, 2018  7:03 PM
A-3

[1] POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI
[2] POLTTOAINEEN TÄYTTÖKAULA
[3] YLÄRAJA

[1] ÖLJYN TÄYTTÖAUKON KORKKI / 
MITTATIKKU

[2] YLÄRAJA
[3] ALARAJA
[4] ÖLJYNTÄYTTÖKAULA

[1] VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPU
(joissain tyypeissä)[1] YMPÄRÖIVÄ LÄMPÖTILA [1] ÖLJYNTÄYTTÖKAULA

[1]

[2]

[3]

Kuva 7

53 mm

Kuva 8

[1]
[2]

[3]

[4]

Kuva 9

Kuva 10

[1]

[1]

Kuva 11 Kuva 12

2 mm tai enemmän

[1]
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A-4

[1] ILMANPUHDISTIMEN KANSI
[2] YLEMMÄT LUKITSIMET
[3] ALEMMAT LUKITSIMET
[4] ELEMENTTI
[5] ILMANPUHDISTIMEN KOTELO
[6] ILMAKANAVA

[1] SYTYTYSTULPPA-AVAIN
[2] SIVUELEKTRODI
[3] SYTYTYSTULPPA

[1] POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI
[2] KÄYNNISTINKAHVA
[3] SUOJAKANSI
[4] LUKITSIMET

[1] RUUVI
[2] JOUSIMUTTERI

[6]

[5]

[4]

[2] [1]

[3]

Kuva 13

[1]

[2]

[3]

0,7–0,8 mm

Kuva 14

Kuva 15

[1]

[2]

Kuva 16

[2]

[1]

[4]

[3]

[4]
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[1] 6 mm:n PULTTI (3)
[2] ÄÄNENVAIMENTIMEN SUOJUS
[3] KIPINÄNSAMMUTIN
[4] RUUVI
[5] ÄÄNENVAIMENNIN
[6] SUODATIN

[1] POLTTOAINEVENTTIILIN VIPU
[2] UIMURIKAMMIO
[3] TYHJENNYSPULTTI

[1]

[6]

[2]

[3]

[4]

[5]

Kuva 17

PÄÄLLÄ

POIS PÄÄLTÄ

[1]

[2]

[3]

Kuva 18
A-5
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JOHDANTO

Kiitos, että ostit Honda-moottorin. Haluamme auttaa käyttäjiä saamaan 
parhaan mahdollisen hyödyn uudesta moottorista ja käyttämään sitä 
turvallisesti. Tämän käyttöoppaan tietojen avulla se onnistuu. Lue opas 
huolellisesti, ennen kuin käytät moottoria. Jos ilmenee ongelmia tai 
sinulla on moottorista kysyttävää, pyydä neuvoa huoltoliikkeestä.

Kaikki tämän julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpiin julkaisuhetkellä 
käytettävissä olleisiin tuotetietoihin. Honda Motor Co., Ltd. pidättää 
oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja 
ilman velvoitteita. Osittainenkin julkaiseminen ja jäljentäminen on 
kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tätä käyttöopasta on säilytettävä moottorin kanssa, ja se on 
toimitettava moottorin mukana, jos moottori myydään edelleen.

Suosittelemme, että luet takuuehdot, jotta ymmärrät täysin niiden 
kattavuuden ja omistajan velvollisuutesi.

Lue myös sen laitteen mukana tulleet ohjeet, jossa tätä moottoria 
käytetään. Niissä voi olla lisätietoja moottorin käynnistyksestä, 
sammutuksesta, käytöstä ja säädöistä sekä erityisiä huolto-ohjeita.

SISÄLLYS

TURVALLISUUSILMOITUKSET

Oma turvallisuutesi ja muiden turvallisuus ovat hyvin tärkeitä. Tässä 
käyttöoppaassa ja moottorissa on tärkeitä turvallisuusilmoituksia. Lue 
ne huolellisesti.

Turvallisuusilmoitukset auttavat kiinnittämään huomiota itseäsi ja muita 
uhkaaviin mahdollisiin vaaroihin. Kunkin ilmoituksen edessä on 

varoitussymboli  ja teksti HENGENVAARA, VAARA tai VAROITUS.

Nämä sanat merkitsevät seuraavaa:

Kussakin ilmoituksessa kerrotaan, mikä vaara on, mitä voi tapahtua ja 
miten voit välttää loukkaantumisen tai lieventää sitä.

VAHINKOJEN ESTÄMISEEN LIITTYVÄT ILMOITUKSET

Oppaassa on myös muita tärkeitä ilmoituksia, joiden edellä on teksti 
HUOMAUTUS.

Näiden ilmoitusten tarkoitus on osaltaan estää moottorin, muun 
omaisuuden tai ympäristön vauriot.

TURVALLISUUSOHJEITA

• Tutustu kaikkien hallintalaitteiden toimintaan ja opettele 
pysäyttämään moottori nopeasti hätätilanteessa. Varmista, että 
käyttäjä on saanut riittävän opastuksen ennen laitteen käyttöä.

• Älä anna lasten käyttää moottoria. Pidä lapset ja lemmikkieläimet 
pois käyttöalueelta.

• Moottorin pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia. 
Älä käytä moottoria, jos ilmanvaihto ei ole riittävä. Älä koskaan käytä 
moottoria sisätiloissa.

• Moottori ja pakokaasut kuumenevat huomattavasti käytön aikana. 
Pidä moottori vähintään metrin päässä rakennuksista ja muista laitteista 
käytön aikana. Pidä helposti syttyvät materiaalit etäällä äläkä aseta 
mitään moottorin päälle sen ollessa käynnissä.

TURVATARROJEN SIJAINTI
Katso sivu A-1.

Tämä tarra varoittaa mahdollisista vaaroista, joista voi olla seurauksena 
vakava tapaturma. Lue se huolellisesti.
Jos tarra irtoaa tai kuluu epäselväksi, pyydä Honda-huoltoliikkeestä 
uusi tarra.

OSIEN JA HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI
Katso sivu A-1.

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKISTUKSET

KÄYTTÖVALMIUS

Turvallisuutesi ja ympäristömääräysten noudattamisen varmistamiseksi 
sekä laitteiston käyttöiän maksimoimiseksi on hyvin tärkeää tarkistaa 
moottorin kunto ennen käyttöä. Korjaa mahdolliset ongelmat tai anna 
huoltoliikkeen korjata ne, ennen kuin käytät moottoria.

TURVALLISUUSILMOITUKSET ...1
TURVALLISUUSOHJEITA ............1
KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT 
TARKISTUKSET ...........................1
KÄYTTÖ ........................................2

KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ 
VAROTOIMENPITEITÄ.............2
MOOTTORIN KÄYNNISTYS.....2
MOOTTORIN SAMMUTUS .......2

MOOTTORIN HUOLTO.................3
HUOLLON TÄRKEYS ...............3
HUOLTOTURVALLISUUS.........3
VAROTOIMENPITEET..............3
HUOLTOAIKATAULU................3
POLTTOAINESÄILIÖN 
TÄYTTÖ ....................................3
MOOTTORIÖLJY ......................4
ILMANPUHDISTIN ....................4
SYTYTYSTULPPA ....................5
KIPINÄNSAMMUTIN .................5

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ 
JA OHJEITA.................................. 5

MOOTTORIN VARASTOINTI.... 5
KULJETTAMINEN..................... 6

ONGELMIEN RATKAISU.............. 6
TEKNISIÄ TIETOJA ...................... 7
KULUTTAJATIETOJA................... 9
Hondan yleiskäyttöisen moottorin 
kansainvälinen takuu..................... 9

Ohjeiden laiminlyönnistä on 
seurauksena KUOLEMA tai VAKAVA 
LOUKKAANTUMINEN.

Ohjeiden laiminlyönnistä VOI olla 
seurauksena KUOLEMA tai VAKAVA 
LOUKKAANTUMINEN.

Ohjeiden laiminlyönnistä VOI olla 
seurauksena LOUKKAANTUMINEN.

Tämän sanan merkitys on:
Moottori tai muu omaisuus voi vaurioitua, jos et noudata 
ohjeita.

HENGENVAARA

VAARA

VAROITUS
1
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Varmista, että moottori on suorassa ja sammutettu, ennen kuin aloitat 
käyttöä edeltävät tarkistukset.

Tarkista aina seuraavat ennen moottorin käynnistystä:

Tarkista moottorin yleinen kunto

1. Etsi moottorin ympäriltä ja alta öljy- tai bensiinivuotojen merkkejä.

2. Poista liika lika ja roskat erityisesti äänenvaimentimen ja 
suojakannen ympäriltä.

3. Etsi merkkejä vaurioista.

4. Varmista, että kaikki suojat ja suojukset ovat paikoillaan ja että 
kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kireällä.

Tarkista moottori

1. Tarkista polttoaineen määrä (katso sivu 3). Täydellä 
polttoainesäiliöllä aloittaminen estää tai vähentää polttoainesäiliön 
täyttämisestä johtuvia keskeytyksiä.

2. Tarkista moottoriöljyn määrä (katso sivu 4). Moottorin käyttö liian 
vähäisellä öljymäärällä saattaa vaurioittaa moottoria.

3. Tarkista ilmansuodatinelementti (katso sivu 4). Likainen 
ilmansuodatinelementti rajoittaa ilmavirtaa kaasuttimeen ja 
heikentää moottorin suorituskykyä.

4. Tarkista laite, jossa tätä moottoria on tarkoitus käyttää.

Katso kyseisen laitteen käyttöohjeista, mitä varotoimia ja 
toimenpiteitä on noudatettava ennen moottorin käynnistämistä.

KÄYTTÖ

KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Ennen kuin käytät moottoria ensimmäisen kerran, tutustu kohtaan 
TURVALLISUUSOHJEITA sivulla 1 ja kohtaan KÄYTTÖÄ 
EDELTÄVÄT TARKISTUKSET sivulla 1.

Hiilimonoksidin aiheuttamat vaarat

Turvallisuussyistä moottoria ei saa käyttää suljetussa tilassa, esim. 
autotallissa. Moottorin pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia 
eli häkää, joka voi nopeasti kertyä suljettuun tilaan ja aiheuttaa 
sairastumisen tai kuoleman.

Tarkista sen laitteen ohjeista, jossa tätä moottoria käytetään, mitä 
varotoimia tulee noudattaa moottoria käynnistettäessä, sammutettaessa 
ja käytettäessä.

Älä käytä moottoria rinteissä, jotka ovat jyrkempiä kuin 15° (26 %).

MOOTTORIN KÄYNNISTYS

Älä käytä rikastinta, kun moottori on lämmin tai ilman lämpötila on 
korkea.

• Manuaalinen rikastin (tietyt tyypit)

1. Käännä polttoaineventtiilin vipu AUKI-asentoon.
Katso kuva 1, sivu A-2.

2. [Ilman RIKASTINVIPUA] (tietyt tyypit)

Käännä ohjausvipu KIINNI (RIKASTIN) -asentoon.
Katso kuva 2, sivu A-2.

3. Mallit, joissa VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPU (tietyt tyypit)

Käännä vauhtipyöräjarrun vipu VAPAA-asentoon. Moottorin 
käynnistyskytkin, joka on yhteydessä vauhtipyöräjarrun vipuun, 
kytkeytyy toimintaan, kun vauhtipyöräjarrun vipu siirretään VAPAA-
asentoon.
Katso kuva 3, sivu A-2.

4. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vetäise 
sitten rivakasti nuolen suuntaan kuten alla. Palauta käynnistinkahva 
varovasti paikalleen.
Katso kuva 4, sivu A-2.

Älä anna käynnistinkahvan kolahtaa moottoria vasten.
Palauta se varovasti paikalleen, jotta käynnistin ei vaurioidu.

5. [Ilman RIKASTINVIPUA]
(tietyt tyypit)

Kun moottori alkaa lämmetä, käännä ohjausvipu NOPEA- tai 
HIDAS-asentoon.
Katso kuva 5, sivu A-2.

• Automaattinen rikastin (tietyt tyypit)

1. Käännä polttoainehanan vipu AUKI-asentoon.
Katso kuva 1, sivu A-2.

2. Mallit, joissa VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPU (tietyt tyypit)
 Käännä vauhtipyöräjarrun vipu VAPAA-asentoon.
 Katso kuva 3, sivu A-2.

3. [MANUAALINEN KAASULÄPPÄ] (tietyt tyypit)

Käännä ohjausvipu NOPEA-asentoon.
Katso kuva 5, sivu A-2.

4. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vetäise 
sitten rivakasti nuolen suuntaan kuten alla. Palauta 
käynnistinkahva varovasti paikalleen.
Katso kuva 4, sivu A-2.

Älä anna käynnistinkahvan kolahtaa moottoria vasten.
Palauta se varovasti paikalleen, jotta käynnistin ei vaurioidu.

5. [MANUAALINEN KAASULÄPPÄ] (tietyt tyypit)

Käännä ohjausvipu haluamasi moottorinopeuden asentoon.

MOOTTORIN SAMMUTUS

1. [MANUAALINEN KAASULÄPPÄ] (tietyt tyypit)

Käännä ohjausvipu HIDAS-asentoon.
Katso kuva 5, sivu A-2.

Tämän moottorin asianmukaisen huollon laiminlyöminen 
tai ongelman korjaamatta jättäminen ennen käyttöä voi 
aiheuttaa merkittävän toimintavian.

Jotkin toimintaviat voivat aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman.

Tee käyttöä edeltävät tarkistukset ennen jokaista 
käyttökertaa ja korjaa mahdolliset ongelmat.

Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia, jota voi 
kertyä vaarallisia pitoisuuksia suljetuissa tiloissa.

Hiilimonoksidin hengittäminen voi aiheuttaa 
tajuttomuuden tai kuoleman.

Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tai edes osittain 
suljetussa tilassa.

VAARA

VAARA
2
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2. Mallit, joissa VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPU (tietyt tyypit)

Palauta vauhtipyöräjarrun vipu LUKITTU-asentoon. Moottorin 
käynnistyskytkin, joka on yhteydessä vauhtipyöräjarrun vipuun, 
kytkeytyy pois toiminnasta, kun vauhtipyöräjarrun vipu siirretään 
LUKITTU-asentoon.
Katso kuva 3, sivu A-2.

Mallit, joissa ei ole VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPUA (tietyt tyypit)

Käännä ohjausvipu PYSÄYTÄ-asentoon. 
Moottorin käynnistyskytkin, joka on yhteydessä vauhtipyöräjarrun 
vipuun, kytkeytyy pois toiminnasta, kun vauhtipyöräjarrun vipu 
siirretään PYSÄYTÄ-asentoon.
Katso kuva 6, sivu A-2.

3. Käännä polttoaineventtiilin vipu POIS PÄÄLTÄ -asentoon.
Katso kuva 1, sivu A-2.

MOOTTORIN HUOLTO

HUOLLON TÄRKEYS
Hyvä huolto on oleellisen tärkeää moottorin turvallisen, taloudellisen ja 
ongelmattoman käytön kannalta. Se vähentää myös osaltaan 
saasteita.

Moottorista huolehtimisen avuksi seuraavilla sivuilla esitellään 
huoltoaikataulu, säännölliset tarkistustoimenpiteet ja yksinkertaiset, 
perustyökaluilla tehtävät huoltotoimenpiteet. Vaikeammat tai 
erikoistyökaluja vaativat huoltotoimenpiteet kannattaa jättää ammattilaisen 
tehtäväksi. Yleensä ne tekee Hondan teknikko tai muu pätevä 
mekaanikko.

Huoltoaikataulu koskee normaaleja käyttöolosuhteita. Jos moottoria 
käytetään vaativissa olosuhteissa, kuten jatkuvasti raskaasti 
kuormitettuna, korkeissa lämpötiloissa tai epätavallisen märissä/pölyisissä 
olosuhteissa, pyydä Honda-huoltoliikkeestä näihin olosuhteisiin soveltuvat 
suositukset.
Käytä vain alkuperäisiä Honda-varaosia tai vastaavia. Moottori voi 
vahingoittua, jos käytetään varaosia, joiden laatu ei ole 
vastaavanlainen.
Päästöjenhallintalaitteiden ja -järjestelmien huollon, vaihdon tai 
korjauksen saa tehdä mikä tahansa moottorikorjaamo tai henkilö 
käyttämällä EPA-standardien mukaisiksi sertifioituja varaosia.

HUOLTOTURVALLISUUS
Seuraavassa on esitetty eräitä tärkeimpiä varotoimenpiteitä. Emme 
kuitenkaan voi varoittaa kaikista mahdollisista vaaroista, joita voi 
sattua huoltotöitä tehtäessä. Vain sinä itse voit päättää, teetkö jonkin 
työn vai et.

VAROTOIMENPITEET
• Varmista, että moottori on sammutettu, ennen kuin aloitat mitään 

huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Irrota sytytystulpan hattu estääksesi 
tahattoman käynnistyksen. Näin vältyt useilta mahdollisilta vaaroilta, 
joita ovat mm:
– Moottorin pakokaasujen aiheuttama häkämyrkytys.

Työskentele ulkotiloissa poissa avoimien ikkunoiden tai ovien 
läheisyydestä.

– Kuumien osien aiheuttamat palovammat.
Anna moottorin ja pakoputkiston jäähtyä ennen niihin koskemista.

– Liikkuvien osien aiheuttamat vammat.
Älä käytä moottoria, ellei ohjeissa niin pyydetä tekemään.

• Lue ohjeet ennen aloittamista ja varmista, että sinulla on tarvittavat 
työkalut ja taidot.

• Työskentele varovasti bensiinin lähellä tulipalon tai räjähdyksen 
mahdollisuuden minimoimiseksi. Käytä osien puhdistamiseen vain 
syttymättömiä liuottimia, ei bensiiniä. Pidä savukkeet, kipinät ja liekit 
poissa polttoaineen kanssa tekemisissä olevien osien läheisyydestä.

Muista, että valtuutettu Honda-huoltoliike tuntee moottorin parhaiten ja 
sieltä löytyvät myös kaikki moottorin huoltoon ja korjaukseen tarvittavat 
välineet.
Käytä korjaukseen ja vaihtoon ainoastaan Hondan alkuperäisosia tai 
niitä vastaavia osia laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi.

HUOLTOAIKATAULU

(1) Kaupallisessa käytössä on kirjattava käyttötunnit oikeiden 
huoltovälien määrittämiseksi.

(2) Vaihda moottoriöljy 25 tunnin välein, kun moottoria käytetään 
raskaalla kuormituksella tai korkeissa lämpötiloissa.

(3) Huollettava useammin pölyisillä alueilla käytettäessä.
(4) Nämä huoltokohteet on jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi, paitsi 

jos käytettävissä on oikeat työkalut ja tarvittavat mekaaniset taidot. 
Katso huoltotoimenpiteet Hondan korjaamokäsikirjasta.

(5) Euroopassa ja muissa maissa, missä konedirektiivi 2006/42/EY 
on voimassa, huoltoliikkeen tulee suorittaa tällainen huolto.

Voidaksesi huoltaa moottorin alaosan (kone) käännä sitä 90° ja laske se 
alas niin, että kaasutin/ilmanpuhdistin osoittaa aina ylöspäin.
Katso kuva 8, sivu A-3.

POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ
Katso kuva 7, sivu A-3.

Tämän moottorin asianmukaisen huollon laiminlyöminen 
tai ongelman korjaamatta jättäminen ennen käyttöä voi 
aiheuttaa merkittävän toimintavian.

Jotkin toimintaviat voivat aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman.

Noudata aina tässä käyttöohjeessa esitettyjä tarkistus- ja 
huoltosuosituksia ja -aikatauluja.

Väärin tehty huolto voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Huolto-ohjeiden ja varotoimenpiteiden laiminlyöminen 
voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Noudata aina tässä omistajan käsikirjassa esitettyjä 
toimenpiteitä ja varotoimia.

VAARA

VAARA

Aina 
ennen 
käyttöä

Ensimmäi
nen 

kuukausi 
tai 

5 tuntia.

3 
kuukauden 

tai 
25 tunnin 

välein

6 
kuukauden 

tai 
50 tunnin 

välein

Joka 
vuosi 

tai 
100 

tunnin 
välein

150 
tunnin 
välein

2 
vuoden 

tai 
250 

tunnin 
välein

Katso 
sivu

Moottoriöljy Tarkista määrä o 4

Vaihda o o (2) 4

Ilmanpuhdistin Tarkista o 4

Puhdista o (3) 4

Vaihda o 4

Vauhtipyöräjarrun 
jarrupala (tietyt tyypit)

Tarkista o 5

Sytytystulppa Tarkista/säädä o 5

Vaihda o 5

Kipinänsammutin
 (tietyt tyypit)

Puhdista o (5) Korjaamo-
käsikirja

Joutokäyntinopeus Tarkista o (4) Korjaamo-
käsikirja

Polttoainesäiliö ja -
suodatin

Puhdista o (4) Korjaamo-
käsikirja

Venttiilivälys Tarkista/säädä o (4) Korjaamo-
käsikirja

Palokammio Puhdista 250 tunnin välein (4) Korjaamo-
käsikirja

Polttoaineputki Tarkista Joka 2. vuosi (vaihda tarvittaessa) (4) Korjaamo-
käsikirja

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTOVÄLI (1)

Tehdään ilmoitetuin 
kuukausivälein tai 
käyttötuntivälein sen mukaan, 
kumpi saavutetaan ensin.

KOHDE
3



3FZ9M600_GCV145_GCV170_GCV200_FI.book  Page 4  Thursday, August 30, 2018  7:03 PM
Polttoainesuositus

Päästöjenhallintajärjestelmän toimintatehon ylläpitämiseksi tarvittavat 
polttoainemääritykset: EU-määräyksissä tarkoitettu E10-polttoaine.

Tämä moottori on sertifioitu toimimaan lyijyttömällä bensiinillä, jonka 
RON-oktaaniluku on 91 tai korkeampi (pumpusta ilmenevä oktaaniluku 
86 tai korkeampi).
Lisää polttoaine hyvin ilmastoidulla alueella moottorin ollessa 
sammutettu. Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen jäähtyä ensin. 
Älä koskaan lisää polttoainetta moottoriin rakennuksessa, jossa 
bensiinihöyryt voivat kohdata liekkejä tai kipinöitä.
Voit käyttää lyijytöntä bensiiniä, joka sisältää enintään 10 til.-% 
etanolia (E10) tai 5 til.-% metanolia. Lisäksi metanolin täytyy sisältää 
muita liuotteita ja korroosionestoaineita. Sellaisten polttoaineiden 
käyttö, joiden etanoli- tai metanolipitoisuus ylittää edellä mainitun, 
saattaa aiheuttaa käynnistys- ja/tai toimintaongelmia. Se voi myös 
vahingoittaa polttoainejärjestelmän metalli-, kumi- ja muoviosia. Takuu 
ei korvaa moottorin vaurioita tai toimintaongelmia, jotka johtuvat edellä 
mainittua enemmän etanolia tai metanolia sisältävän polttoaineen 
käytöstä.

Polttoaine voi vahingoittaa maalipintoja ja joitakin muovityyppejä. Varo 
roiskuttamasta polttoainetta täytön yhteydessä. Takuu ei korvaa 
roiskuneen polttoaineen aiheuttamia vahinkoja.

Älä koskaan käytä vanhentunutta, likaista tai öljynsekaista 
polttoainetta. Vältä lian ja veden pääsyä polttoainesäiliöön.

Katso polttoaineen lisäämiseen liittyvät ohjeet kyseisen laitteen 
käyttöohjeista.

1. Kun moottori on sammutettu ja tasaisella alustalla, irrota 
polttoainesäiliön korkki ja tarkista polttoainemäärä. Täytä säiliö, jos 
polttoainetta on vähän.

2. Lisää polttoainetta säiliön ylärajan tasolle. Pyyhi roiskunut 
polttoaine pois ennen moottorin käynnistämistä.

3. Täytä polttoaine varovasti, jotta polttoainetta ei roisku. Älä täytä 
säiliötä liian täyteen (täyttöaukon kaulassa ei saa olla polttoainetta). 
Polttoaineen määrää on ehkä vähennettävä tietyissä olosuhteissa. 
Kiristä polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen täyttämisen 
jälkeen.

Pidä bensiini loitolla laitteiden sytytysliekeistä, grilleistä, sähkölaitteista, 
sähkötyökaluista yms.

Roiskunut polttoaine ei ainoastaan aiheuta palovaaraa, vaan se on 
myös haitaksi ympäristölle. Pyyhi roiskeet välittömästi.

MOOTTORIÖLJY

Öljy on tärkeä moottorin tehoon ja käyttöikään vaikuttava tekijä.
Käytä auton moottoreille tarkoitettua puhdistavaa nelitahtiöljyä.

Öljysuositus
Katso kuva 10, sivu A-3.

Käytä nelitahtimoottoriöljyä, joka täyttää tai ylittää API-
huoltoluokituksen SE tai myöhemmän vaatimukset (tai vastaavat). 
Tarkasta aina, että öljyastian API-huoltotarrassa on kirjaimet SE tai 
myöhemmät (tai vastaavat).

Päästöjenhallintajärjestelmän toimintatehon ylläpitämiseksi tarvittavat 
voiteluöljymääritykset: aito Honda-öljy.

Yleiseen käyttöön suositellaan SAE 10W-30 -öljyä. Muita taulukossa 
esitettyjä viskositeetteja voidaan käyttää, kun alueen keskimääräinen 
lämpötila on ilmoitetuissa rajoissa.

Öljymäärän tarkistus
Katso kuva 9, sivu A-3.

1. Irrota öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku ja pyyhi se puhtaaksi.

2. Aseta mittatikku öljyntäyttöaukon kaulaan, mutta älä kierrä sitä 
paikalleen.

3. Jos öljyä on vähän, lisää suositeltua öljyä mittatikun ylärajaan asti.

4. Laita öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku paikalleen.

Moottorin käyttö liian vähäisellä öljymäärällä saattaa vaurioittaa 
moottoria. Takuu ei korvaa tällaisia vaurioita.

Öljyn vaihto
Katso kuva 9, sivu A-3 ja kuva 11, sivu A-3.

Valuta käytetty öljy pois moottorin ollessa lämmin. Lämmin öljy valuu 
nopeasti ja kokonaan.

1. Käännä polttoainehanan vipu KIINNI-asentoon.
Katso kuva 1, sivu A-2.

2. Poista öljyntäyttöaukon korkki ja tyhjennä öljy astiaan kääntämällä 
moottoria öljyntäyttöaukon kaulaa kohden.

3. Lisää suositeltua öljyä ja tarkista öljytaso.

Moottorin käyttö liian vähäisellä öljymäärällä voi vaurioittaa moottoria.
Takuu ei korvaa tällaista vauriota.

Moottorin öljytilavuus:   0,40 litraa

4. Laita öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku takaisin paikalleen.

Pese kätesi saippualla ja vedellä käytetyn öljyn käsittelyn jälkeen.

Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristöystävällisellä tavalla. 
Suosittelemme, että käytetty öljy viedään suljetussa astiassa 
paikalliseen jälleenkäsittelylaitokseen. Älä heitä käytettyä öljyä 
jätteiden sekaan, äläkä kaada sitä maahan tai viemäriin.

ILMANPUHDISTIN

Likainen ilmanpuhdistin rajoittaa ilman virtausta kaasuttimeen ja heikentää 
moottorin suorituskykyä. Jos moottoria käytetään erittäin pölyisissä 
paikoissa, puhdista ilmansuodatin HUOLTOAIKATAULUSSA (katso sivu 
3) määritettyä aikaväliä useammin.

Jos moottoria käytetään ilman ilmansuodatinta tai viallisen 
ilmansuodattimen kanssa, moottoriin pääsee likaa, joka kuluttaa sitä 
nopeasti. Takuu ei korvaa tällaisia vaurioita.

Tarkastus

Irrota ilmanpuhdistimen kansi ja tarkasta suodatinelementti. Puhdista 
tai vaihda likainen elementti. Vaihda aina vioittunut elementti.

Lyijytön bensiini

USA Pumppuoktaaniluokitus vähintään 86

Muut maat Tutkimusoktaaniluokitus vähintään 91 
oktaania

Pumppuoktaaniluokitus vähintään 86

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja herkästi räjähtävää.

Polttoaineen käsittelyyn liittyy palovammojen tai vakavan 
loukkaantumisen vaara.

• Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen 
polttoaineen käsittelyä.

• Suojaa kuumuudelta, kipinöiltä ja liekeiltä.
• Käsittele polttoainetta vain ulkotiloissa.
• Pidä poissa ajoneuvojen läheisyydestä.
• Pyyhi roiskeet välittömästi.

VAARA
4
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Puhdistus
Katso kuva 13, sivu A-4.

1. Poista ilmanpuhdistimen kansi avaamalla kannen päällä olevat 
kaksi ylempää lukitsinta ja kaksi alempaa lukitsinta.

2. Poista elementti. Tarkista huolella onko elementissä reikiä tai 
repeämiä ja vaihda uuteen jos on.

3. Irrota lika napauttamalla elementtiä kevyesti useaan kertaan kovaa 
pintaa vasten tai puhaltamalla suodattimen läpi paineilmaa 
(enintään 29 psi) sisältä ulospäin. Älä koskaan yritä poistaa likaa 
harjaamalla, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin. Vaihda 
elementti, jos se on erittäin likainen.

4. Pyyhi lika ilmanpuhdistimen kotelon ja kannen sisäpinnoista 
kostealla liinalla. Varo, ettei likaa pääse kaasuttimeen vievään 
ilmakanavaan.

5. Laita elementti ja ilmanpuhdistimen kansi takaisin paikoilleen.

VAUHTIPYÖRÄJARRUN tarkastus (tietyt tyypit)

Tarkista vauhtipyöräjarrun vivun välys. Jos se on alle 2 mm, vie 
moottori valtuutettuun Honda-huoltoliikkeeseen.
Katso kuva 12, sivu A-3.

SYTYTYSTULPPA
Katso kuva 14, sivu A-4.

Sytytystulppasuositus: BPR5ES (NGK)

Suositeltavan sytytystulpan lämpötilan vaihteluväli vastaa moottorin 
normaaleja käyttölämpötiloja.

Väärä sytytystulppa saattaa aiheuttaa moottorivaurioita.

Jos moottori on ollut käytössä, anna sen jäähtyä ennen sytytystulpan 
huoltoa.

Jotta sytytystulppa toimisi kunnolla, sen kärkivälin on oltava oikea eikä 
tulpassa saa olla karstaa.

1. Irrota sytytystulpan hattu ja poista kaikki lika sytytystulpan alueelta.

2. Irrota sytytystulppa sytytystulppa-avaimella.

3. Tarkista sytytystulppa silmämääräisesti. Hävitä sytytystulppa, jos 
siinä on näkyviä kulumisen merkkejä tai jos eriste on haljennut tai 
murtunut. Puhdista sytytystulppa teräsharjalla, jos sitä aiotaan 
käyttää uudelleen.

4. Mittaa sytytystulpan elektrodin kärkiväli rakotulkilla. Korjaa 
tarvittaessa taivuttamalla sivuelektrodia. 
Raon tulisi olla:
0,7–0,8 mm.

5. Tarkista, että sytytystulpan tiivistelaatta on hyvässä kunnossa ja 
kierrä sytytystulppa paikalleen käsin, jotta se menee oikeille 
kierteille.

6. Kiristä paikalleen asetettu sytytystulppa sytytystulppa-avaimella 
niin, että tiivistelaatta puristuu.

Kun asennat uutta sytytystulppaa, aseta se paikalleen ja kiristä 
puoli kierrosta niin, että tiivisterengas puristuu.

Kun asennat käytetyn sytytystulpan takaisin, kiristä sitä 1/8–1/4 
kierrosta sen jälkeen, kun se on asettunut paikalleen, jotta 
tiivistelaatta puristuu.

KIRISTYSMOMENTTI: 20 Nm (2,0 kgf·m)

Löysä sytytystulppa saattaa ylikuumeta ja vaurioittaa moottoria. 
Sytytystulpan liika kiristäminen saattaa vaurioittaa sylinterinkannen 
kierteitä.

7. Kiinnitä sytytystulpan hattu sytytystulppaan.

KIPINÄNSAMMUTIN (tietyt tyypit)

Joissain maissa on laitonta käyttää moottoria ilman 
kipinänsammutinta. Tutustu paikallisiin lakeihin ja säännöksiin. 
Kipinänsammutin on saatavana valtuutetuista Honda-huoltoliikkeistä.

Kipinänsammutin on huollettava sadan tunnin välein, jotta se toimisi 
oikein.

Jos moottori on ollut käynnissä, äänenvaimennin on kuuma. Anna sen 
jäähtyä ennen kipinänsammuttimen huoltamista.

Kipinänsammuttimen irrotus
Katso kuva 15, sivu A-4, kuva 16, sivu A-4 ja kuva 17, sivu A-5.

1. Irrota ruuvi ja jousimutteri.

2. Irrota polttoainesäiliön korkki.

3. Irrota suojakansi avaamalla siinä olevat neljä lukitsinta.

4. Irrota äänenvaimentimen suojus poistamalla kolme 6 mm:n pulttia.

5. Irrota kipinänsammutin äänenvaimentimesta poistamalla ruuvi. 
(Varo vahingoittamasta metalliverkkoa.)

Kipinänsammuttimen puhdistus ja tarkastus
Katso kuva 15, sivu A-4, kuva 16, sivu A-4 ja kuva 17, sivu A-5.

Tarkista, onko pakoaukon ja kipinänsammuttimen ympärillä karstaa ja 
puhdista tarvittaessa.

1. Poista karstat kipinänsammuttimen verkosta harjalla. Varo 
vahingoittamasta verkkoa. Vaihda kipinänsammutin, jos siinä on 
murtumia tai reikiä.

2. Asenna kipinänsammutin, äänenvaimennin, suojakansi ja 
polttoainesäiliön korkki takaisin päinvastaisessa järjestyksessä 
kuin purettaessa.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ JA OHJEITA

MOOTTORIN VARASTOINTI

Varastoinnin valmistelu

Varastoinnin kunnollinen valmistelu on erittäin tärkeää, jotta moottori 
pysyisi toimivana ja hyvännäköisenä. Seuraavat toimet estävät osaltaan 
ruosteen ja korroosion haittavaikutukset moottorin toimintoihin ja 
ulkonäköön. Niiden ansiosta moottori on myös helpompi käynnistää, kun 
se otetaan uudestaan käyttöön.

Puhdistus

Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen jäähtyä vähintään puoli tuntia 
ennen puhdistusta. Puhdista kaikki ulkopinnat, korjaa vaurioituneet 
maalipinnat ja peitä ohuella öljykalvolla muut alueet, jotka saattavat 
ruostua.

Puutarhaletkun tai painepesurin käyttö saattaa työntää vettä 
ilmanpuhdistimeen tai äänenvaimentimen aukkoon. 
Ilmanpuhdistimeen päässyt vesi kastelee ilmansuodattimen, ja 
ilmansuodattimen tai äänenvaimentimen läpi kulkeva vesi saattaa 
päästä sylinteriin ja aiheuttaa vaurioita.

Älä käytä moottoria, jos suojakansi puuttuu.
Älä vedä narukäynnistimen kahvasta, jos suojakansi 
puuttuu.

Pyörivät osat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai 
äänenvaimennin palovammoja.

VAROITUS
5
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Polttoaine

Laitteiston käyttöalueesta riippuen polttoaineseokset saattavat vanheta 
ja hapettua nopeasti. Polttoaineen vanheneminen ja hapettuminen voi 
tapahtua jo 30 vuorokaudessa ja vahingoittaa kaasutinta ja/tai 
polttoainejärjestelmää. Kysy varastointisuosituksia paikalliselta 
huoltavalta jälleenmyyjältä.

Bensiini hapettuu ja sen laatu huononee varastoinnin aikana. 
Huonontunut bensiini aiheuttaa käynnistymisvaikeuksia ja jättää 
kumijäämiä, jotka tukkivat polttoainejärjestelmän. Jos moottorissa 
oleva bensiini huononee varastoinnin aikana, kaasutin ja muut 
polttoainejärjestelmän osat on ehkä huollettava tai vaihdettava.

Bensiiniä voi varastoida polttoainesäiliössä ja kaasuttimessa 
ongelmitta vain jonkin aikaa. Tämän ajanjakson pituus määräytyy 
bensiiniseoksen ja varastointilämpötilan perusteella sekä sen mukaan, 
onko polttoainesäiliö kokonaan vai osittain täynnä. Osittain täytetyn 
säiliön ilma heikentää osaltaan polttoaineen laatua. Erittäin korkeat 
varastointilämpötilat kiihdyttävät polttoaineen huononemista. 
Polttoaineen pilaantumisongelmia voi esiintyä 30 päivän kuluessa tai 
jopa nopeammin, jos bensiini ei ollut tuoretta sitä lisättäessä.

Takuu ei korvaa polttoainejärjestelmän vaurioita tai moottorin 
suorituskykyyn liittyviä ongelmia, jotka aiheutuvat varastoinnin 
valmistelun laiminlyömisestä.

Polttoainesäiliön ja kaasuttimen tyhjennys
Katso kuva 18, sivu A-5.

1. Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin hyväksyttyyn polttoainesäiliöön.

2. Käännä polttoainehanan vipu AUKI-asentoon ja löysää 
kaasuttimen tyhjennystulppaa 1–2 kierrosta vastapäivään.

3. Kun kaikki polttoaine on valunut astiaan, kiristä kaasuttimen 
tyhjennystulppa kunnolla ja käännä polttoainehanan vipu KIINNI-
asentoon.

4. Jos tyhjennys ei onnistu kaasuttimesta, tyhjennä polttoainesäiliö 
hyväksyttyyn polttoainesäiliöön yleisesti saatavilla olevalla 
käsipumpulla. Älä käytä sähköpumppua. 
Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy polttoaineen 
loppumisen takia.

Moottoriöljy

1. Vaihda moottoriöljy (katso sivu 4).

2. Irrota sytytystulppa (katso sivu 5).

3. Kaada sylinteriin teelusikallinen (5–10 cm3) puhdasta moottoriöljyä.

4. Vedä käynnistyskahvasta useita kertoja, jotta öljy leviää sylinteriin.
Katso kuva 4, sivu A-2.

5. Asenna sytytystulppa takaisin.

6. Vedä käynnistinkahvaa hitaasti, kunnes tunnet vastusta. Tämä 
sulkee venttiilit ja suojaa niitä pölyltä ja korroosiolta.

7. Peitä ohuella öljykalvolla alueet, jotka saattavat ruostua. Suojaa 
moottori pölyltä peittämällä se.

Varastointiin liittyviä varotoimenpiteitä

Jos polttoainesäiliössä ja kaasuttimessa on polttoainetta moottorin 
varastoinnin aikana, on tärkeää vähentää bensiinihöyryjen syttymisen 
riskiä. Valitse varastointialue, jossa on hyvä ilmanvaihto ja joka 
sijaitsee etäällä liekillä käyvistä laitteista, kuten uuneista, 
vedenlämmittimistä tai vaatekuivaimista. Vältä myös paikkoja, joissa 
käytetään kipinöitä tuottavaa sähkömoottoria tai sähkötyökaluja.

Vältä erittäin kosteita varastointipaikkoja, sillä kosteus edistää 
ruostumista ja korroosiota.

Pidä moottori vaakatasossa varastoinnin aikana. Kallistus saattaa 
aiheuttaa polttoaineen tai öljyn vuotamista.

Kun moottori ja pakokaasujärjestelmä ovat viileät, suojaa moottori 
pölyltä peittämällä se. Kuuma moottori ja pakokaasujärjestelmä voivat 
sytyttää tai sulattaa joitakin materiaaleja. Älä käytä muovipeitettä 
pölysuojana. 
Tiiviistä materiaalista valmistettu peite sulkee kosteuden moottorin 
ympärille edistäen ruostetta ja korroosiota.

Varastosta poistaminen

Tarkista moottori tämän käsikirjan kohdassa KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT 
TARKISTUKSET kuvaillulla tavalla (katso sivu 1).

Jos polttoaine on poistettu varastoinnin valmistelun aikana, täytä säiliö 
uudella bensiinillä. Jos täytät polttoainesäiliön bensiiniastiasta, 
varmista, että siinä on vain uutta bensiiniä. Bensiini hapettuu ja sen 
laatu huononee ajan mittaan, mistä voi seurata käynnistysvaikeuksia.

Jos sylinteri on päällystetty öljyllä varastoinnin valmistelun aikana, 
moottori savuaa hetken käynnistettäessä. Tämä on normaalia.

KULJETTAMINEN

Jos moottoria on käytetty, anna sen jäähtyä vähintään 15 minuuttia, 
ennen kuin moottorikäyttöinen laite lastataan kuljetusautoon. Kuuma 
moottori ja pakokaasujärjestelmä saattavat aiheuttaa palovammoja tai 
sytyttää joitakin materiaaleja tuleen.

Pidä moottori vaakatasossa kuljetuksen aikana polttoainevuotojen riskin 
vähentämiseksi. Käännä polttoainehanan vipu KIINNI-asentoon.
Katso kuva 1, sivu A-2.

ONGELMIEN RATKAISU

MOOTTORI EI KÄYNNISTY

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja herkästi räjähtävää.

Polttoaineen käsittelyyn liittyy palovammojen tai vakavan 
loukkaantumisen vaara.

• Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen 
polttoaineen käsittelyä.

• Suojaa kuumuudelta, kipinöiltä ja liekeiltä.
• Käsittele polttoainetta vain ulkotiloissa.
• Pidä poissa ajoneuvojen läheisyydestä.
• Pyyhi roiskeet välittömästi.

VAARA

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Polttoaineventtiili on kiinni. Käännä vipu AUKI-asentoon.

Rikastin on auki (tietyt tyypit). Siirrä vipu SULJETTU-asentoon, 
ellei moottori ole lämmin.

Ohjausvipu ei ole oikeassa 
asennossa (tietyt tyypit).

Siirrä vipu oikeaan asentoon.

Vauhtipyöräjarrun vipu on 
LUKITTU-asennossa (joissain 
tyypeissä).

Siirrä vipu AUKI-asentoon.

Polttoaine on loppunut. Lisää polttoainetta (s. 3).

Polttoaine huonolaatuista; 
moottoria on varastoitu ilman, 
että polttoainetta on käsitelty tai 
poistettu; säiliö täytetty huonolla 
polttoaineella.

Tyhjennä polttoainesäiliö ja 
kaasutin (s. 6).
Lisää uutta polttoainetta (s. 3).

Sytytystulppa on viallinen tai 
likainen tai kärkiväli on väärä.

Säädä kärkiväli tai vaihda 
sytytystulppa (s. 5).

Polttoaine on kastellut 
sytytystulpan (moottori tulvinut).

Kuivaa sytytystulppa ja asenna 
se takaisin paikalleen.

Polttoainesuodattimessa tukos, 
kaasuttimessa toimintavika, 
sytytyksessä toimintavika, 
venttiilit tukossa yms.

Vie moottori huoltoliikkeeseen tai 
selvitä ongelma 
korjaamokäsikirjan avulla.
6
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MOOTTORI ON TEHOTON

TEKNISIÄ TIETOJA

Sarjanumeron sijainti
Katso sivu A-1.
Kirjoita moottorin sarjanumero alla olevaan tilaan. Näitä tietoja 
tarvitaan osien tilauksen sekä teknisten ja takuuseen liittyvien 
tiedustelujen yhteydessä.

Moottorin sarjanumero: __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ 

Moottorin tyyppi: ___ ___ ___ ___

Ostopäivä: ______/______/______

Kaasuttimen muuttaminen korkeissa paikoissa käyttöä varten

Korkeissa paikoissa kaasuttimen normaali ilman ja polttoaineen seos 
on liian rikas. Teho laskee ja polttoaineen kulutus kasvaa. Erittäin rikas 
seos myös likaa sytytystulpan ja aiheuttaa käynnistysvaikeuksia. 
Pitkäaikainen käyttö moottorin hyväksytystä käyttökorkeudesta 
poikkeavassa korkeudessa saattaa lisätä päästöjä.

Korkeissa paikoissa suorituskykyä voidaan parantaa tekemällä 
kaasuttimeen tiettyjä muutoksia. Jos moottoria käytetään aina yli 
1 500 metrin korkeudessa merenpinnasta, anna huoltoliikkeen tehdä 
tämä kaasuttimen muutos. Kun tätä moottoria käytetään korkeissa 
paikoissa ja kaasutin on muunnettu tällaista käyttöä varten, moottori 
täyttää kaikki päästöstandardien vaatimukset koko käyttöikänsä ajan.

Vaikka kaasuttimeen on tehty tarvittavat muutokset, moottorin teho 
laskee noin 3,5 % jokaista 300 metrin korkeuden lisäystä kohden. 
Korkeuden vaikutus tehoon on suurempi, jos kaasuttimeen ei tehdä 
muutoksia.

Kun kaasutin on muutettu korkeissa paikoissa käyttöä varten, ilman ja 
polttoaineen seos on liian laihaa alavilla alueilla käytettäväksi. Käyttö 
alle 1 500 metrin korkeuksissa muutetulla kaasuttimella saattaa 
aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, josta voi seurata vakava 
moottorivaurio. Anna huoltoliikkeen palauttaa kaasuttimen alkuperäiset 
tehdasasetukset alavilla alueilla käyttöä varten.

Tietoja päästöjenrajoitusjärjestelmästä

Päästöjenrajoitusjärjestelmän takuu

Uusi Hondasi täyttää sekä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston 
(United States Environmental Protection Agency, EPA) että Kalifornian 
osavaltion päästömääräykset. American Honda antaa saman 
päästötakuun Honda Power Equipment -moottoreille, joita myydään 
kaikissa 50 osavaltiossa. Kaikkialla Yhdysvalloissa Honda Power 
Equipment -moottorit on suunniteltu, rakennettu ja varustettu 
vastaamaan Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) ja 
Kalifornian ilmavarantolautakunnan (California Air Resources Board, 
CARB) päästöstandardeja kipinäsytytteisten moottoreiden osalta.

Takuun laajuus

CARB- ja EPA-sertifioiduilla Honda Power Equipment -moottoreilla on 
materiaali- ja valmistusvirhetakuu, jonka perusteella ne täyttävät 
asiaankuuluvat EPA- ja CARB-päästövaatimukset vähintään kahden 
vuoden ajan tai Honda Power Equipment -jälleenmyyjän rajoitetun 
takuun keston ajan, sen mukaan kumpi on pidempi, siitä 
alkuperäisestä päivämäärästä lukien, jolloin tuote on toimitettu 
ostajalle. Tämä takuu on siirtokelpoinen jokaiselle seuraavalle ostajalle 
takuuajan voimassaolon aikana. Takuukorjauksiin liittyvistä 
vianmäärityksistä, osista ja työtunneista ei veloiteta. Tietoja 
takuuvaatimuksen tekemisestä sekä ohjeet vaatimuksen tekemiseen 
ja/tai palvelun saamiseen saa ottamalla yhteyttä valtuutettuun Honda 
Power Equipment -jälleenmyyjään tai American Hondaan 
sähköpostitse:
powerequipmentemissions@ahm.honda.com
tai puhelimitse: 888 888 3139.
Takuun piiriin kuuluvat kaikki sellaiset osat, joissa oleva vika lisäisi 
moottorin säänneltyjä saaste- tai haihtumispäästöjä. Luettelo 
tarkemmista osista löytyy erillisestä päästötakuuohjeesta. 
Erillisessä päästötakuuohjeessa on myös tietoa erityisistä 
takuuehdoista, takuun kattavuudesta, rajoituksista ja takuupalvelun 
löytämisestä. Päästötakuuohje löytyy myös Honda Power Equipment 
verkkosivulta tai seuraavasta linkistä: 
http://powerequipment.honda.com/support/warranty

Päästölähteet
Palamisprosessi tuottaa hiilidioksidia, typen oksideja ja hiilivetyjä. 
Hiilivetyjen ja typen oksidien rajoittaminen on erittäin tärkeää, koska 
tietyissä olosuhteissa ne muodostavat fotokemiallista savusumua 
reagoidessaan auringonvalon kanssa. Hiilimonoksidi ei reagoi samalla 
tavalla, mutta se on myrkyllistä.

Honda hyödyntää asianmukaista ilma-polttoainesuhdetta ja muita 
päästöjenrajoitusjärjestelmiä vähentääkseen hiilimonoksidin, typen 
oksidien ja hiilivetyjen päästöjä.
Hondan polttoainejärjestelmissä hyödynnetään lisäksi 
haihtumispäästöjä vähentäviä osia ja hallintatekniikoita.

Yhdysvaltojen ja Kalifornian puhdasta ilmaa koskevat lait ja 
Kanadan ympäristösäädökset
EPA:n sekä Kalifornian ja Kanadan säädökset edellyttävät, että 
valmistajat toimittavat kirjalliset ohjeet, joissa kuvataan 
päästöjenrajoitusjärjestelmien käyttö ja huolto.

Seuraavia ohjeita ja toimenpiteitä on noudatettava, jotta Honda-
moottorin päästöt pysyvä päästöstandardien rajoissa.

Muutokset ja säädöt

Muutosten tekeminen on Yhdysvaltain liittovaltion ja Kalifornian lakien 
vastaista.

Päästöjenrajoitusjärjestelmän muuttaminen tai säätäminen saattaa 
nostaa päästöt laillisen rajan yli. Muuttaminen käsittää mm. seuraavat 
toimet:

• Ilmanotto-, polttoaine- tai pakokaasujärjestelmän osien poistaminen 
tai muuttaminen.

• Säätövivun tai nopeudensäätömekanismin muuttaminen tai 
ohittaminen siten, että moottori käy sille tarkoitettujen parametrien 
ulkopuolella.

Ongelmat, jotka saattavat vaikuttaa päästöihin
Jos huomaat jonkin seuraavista oireista, anna huoltoliikkeen tarkastaa 
ja korjata moottori.

• Käynnistysvaikeudet tai sammuminen käynnistyksen jälkeen.
• Epätasainen tyhjäkäynti.
• Sytytyskatkokset tai ennakkosytytys kuormitettuna.
• Jälkipoltto (jälkisytytys).
• Musta pakokaasu tai korkea polttoaineen kulutus.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Suodatinelementti tukossa. Puhdista tai vaihda 
suodatinelementti (s. 5).

Polttoaine huonolaatuista; 
moottoria on varastoitu ilman, 
että polttoainetta on käsitelty tai 
poistettu; säiliö täytetty huonolla 
polttoaineella.

Tyhjennä polttoainesäiliö ja 
kaasutin (s. 6).
Lisää uutta polttoainetta (s. 3).

Polttoainesuodattimessa tukos, 
kaasuttimessa toimintavika, 
sytytyksessä toimintavika, 
venttiilit tukossa yms.

Vie moottori huoltoliikkeeseen tai 
selvitä ongelma 
korjaamokäsikirjan avulla.
7
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Vaihto-osat
Tämän Honda-moottorin päästöjenrajoitusjärjestelmät on suunniteltu, 
rakennettu ja varmennettu täyttämään EPA:n sekä Kalifornian ja 
Kanadan päästösäädökset. Suosittelemme Honda Genuine -osien 
käyttöä aina huoltojen yhteydessä. Nämä alkuperäisiä vastaavat 
vaihto-osat on suunniteltu samojen standardien mukaan kuin 
alkuperäiset osat, joten voit olla varma niiden suorituskyvystä. Honda 
ei voi kiistää takuuvastuutaan päästötakuun osalta pelkästään sen 
perusteella, että muita kuin Honda-varaosia on käytetty tai korjaukset 
on tehty muualla kuin valtuutetussa Honda-huoltoliikkeessä. 
Vastaavanlaisia EPA-sertifioituja osia voidaan käyttää ja huolto tehdä 
muualla kuin Honda-liikkeessä. Päästöjenrajoitusjärjestelmän 
tehokkuus saattaa kuitenkin kärsiä, jos käytetään vaihto-osia, jotka 
eivät suunnittelultaan ja laadultaan vastaa alkuperäisiä osia.

Muiden kuin alkuperäisten varaosien valmistaja ottaa vastuun siitä, 
että osa ei vaikuta haitallisesti päästöihin. Osan valmistajan tai 
kunnostajan on todistettava, että osan käyttö ei vaikuta niin, että 
moottori ei täytä päästösäädöksiä.

Huolto
Power Equipment -moottorin omistaja on itse vastuussa omistajan 
käsikirjassa esitettyjen pakollisten kunnossapitotoimenpiteiden 
tekemisestä. Honda suosittelee säilyttämään kaikki Power Equipment -
moottoriin tehtyihin huoltotöihin liittyvät kuitit, mutta Honda ei voi kiistää 
takuuvastuuta pelkästään kuittien puuttumisen takia tai jos kaikkien 
aikataulun mukaisten huoltotöiden suorittamista ei voida varmistaa.
Noudata sivulla 3 olevaa HUOLTO-OHJELMAA.
Muista, että tämän aikataulun oletuksena on, että moottoria käytetään 
sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Jatkuva käyttö raskailla 
kuormilla tai korkeissa lämpötiloissa tai pölyisissä olosuhteissa 
edellyttää tiheämpiä huoltovälejä.

Ilmaindeksi
(Kaliforniassa myytäväksi hyväksytyt mallit)

Kalifornian ilmavarantolautakunnan vaatimusten mukaisen päästöjen 
kestoaikatodistuksen saaneissa moottoreissa on ilmaindeksitiedot 
sisältävä tarra.

Pylväskaavion tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus 
verrata saatavissa olevien moottoreiden päästösuorituskykyä. Mitä 
alhaisempi ilmaindeksi on, sitä vähemmän moottori saastuttaa.

Kestävyyskuvauksen tarkoituksena on antaa asiakkaalle tietoja, jotka 
liittyvät moottorin päästösuorituskyvyn kestävyyteen. Kuvaava termi 
ilmoittaa moottorin päästöjenrajoitusjärjestelmän käyttöiän. Lisätietoja 
löytyy päästöjenhallintajärjestelmän takuusta.

Ilmaindeksitietojen lipuke/tarra on pidettävä moottorissa, kunnes moottori 
myydään. Irrota lipuke ennen moottorin käyttöä.

Tekniset tiedot

GCV145

GCV170

GCV200

*Tässä asiakirjassa ilmoitettu moottorin nimellisteho on moottorimallin 
tuotantomoottorista testattu nettoteho, joka on mitattu SAE J1349:n 
mukaan kierrosnopeudella 3 600 kierr./min. (nettoteho) ja 
kierrosnopeudella 2 500 kierr./min. (suurin nettovääntömomentti). 
Massatuotantomoottorien arvo voi poiketa ilmoitetusta.
Lopulliseen koneeseen asennetun moottorin varsinainen tehontuotto 
vaihtelee eri tekijöistä, kuten moottorin käyttönopeudesta, 
ympäristöoloista, huollosta ja muista muuttujista riippuen.

Kuvaava termi Vastaa päästöjärjestelmän kestävyyttä
Kohtuullinen      50 tuntia (0–80 cm3)

   125 tuntia (yli 80 cm3)
Keskitasoinen    125 tuntia (0–80 cm3)

   250 tuntia (yli 80 cm3)
Pitkä    300 tuntia (0–80 cm3)

   500 tuntia (yli 80 cm3)

1 000 tuntia (225 cm3 ja yli)

Malli GCV145
Kuvaava koodi GJASK
Pituus x leveys x korkeus 415 x 330 x 359 mm
Kuivapaino 10,1 kg

Moottorin tyyppi
4-tahtinen, kansiventtiilinen, 

yksisylinterinen

Iskutilavuus 145 cm3

Halkaisija × iskunpituus 56,0 × 59,0 mm

Nettoteho
(SAE J1349* -standardin mukaan)

3,1 kW (4,2 bhp, 4,2 PS) kierrosluvulla 
3 600 kierr./min.

Enimmäisvääntömomentti
(SAE J1349* -standardin mukaan)

9,1 Nm (0,93 kgf·m) kierrosluvulla 
2 500 kierr./min.

Moottorin öljytilavuus 0,40 litraa
Polttoainesäiliön tilavuus 0,91 litraa
Jäähdytysjärjestelmä Pakotettu ilmajäähdytys
Sytytysjärjestelmä Transistorityyppinen magneettosytytys
Voimanottoakselin 
kiertosuunta

Vastapäivään

Malli GCV170
Kuvaava koodi GJATK
Pituus x leveys x korkeus 415 x 330 x 359 mm
Kuivapaino 10,1 kg

Moottorin tyyppi
4-tahtinen, kansiventtiilinen, 

yksisylinterinen

Iskutilavuus 166 cm3

Halkaisija × iskunpituus 60,0 × 59,0 mm

Nettoteho
(SAE J1349* -standardin mukaan)

3,6 kW (4,6 bhp, 4,8 PS) kierrosnopeudella 
3 600 kierr./min.

Enimmäisvääntömomentti
(SAE J1349* -standardin mukaan)

11,1 Nm (1,13 kgf·m) kierrosnopeudella 
2 500 kierr./min.

Moottorin öljytilavuus 0,40 litraa
Polttoainesäiliön tilavuus 0,91 litraa
Jäähdytysjärjestelmä Pakotettu ilmajäähdytys
Sytytysjärjestelmä Transistorityyppinen magneettosytytys
Voimanottoakselin 
kiertosuunta

Vastapäivään

Malli GCV200
Kuvaava koodi GJAUK
Pituus x leveys x korkeus 415 x 330 x 359 mm
Kuivapaino 10,1 kg

Moottorin tyyppi
4-tahtinen, kansiventtiilinen, 

yksisylinterinen
Iskutilavuus 201 cm3

Halkaisija × iskunpituus 66,0 × 59,0 mm

Nettoteho
(SAE J1349* -standardin mukaan)

4,2 kW (5,6 bhp, 5,7 PS) kierrosnopeudella 
3 600 kierr./min.

Enimmäisvääntömomentti
(SAE J1349* -standardin mukaan)

12,7 Nm (1,30 kgf·m) kierrosnopeudella 
2 500 kierr./min.

Moottorin öljytilavuus 0,40 litraa
Polttoainesäiliön tilavuus 0,91 litraa
Jäähdytysjärjestelmä Pakotettu ilmajäähdytys
Sytytysjärjestelmä Transistorityyppinen magneettosytytys
Voimanottoakselin 
kiertosuunta

Vastapäivään
8
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Säätötiedot GCV145/170/200

Pikaopas

HUOMAUTUS:
Tekniset ominaisuudet voivat vaihdella tyypin mukaan, ja oikeus 
muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.

KULUTTAJATIETOJA

MAAHANTUOJAN/JÄLLEENMYYJIEN SIJAINTITIEDOT

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

ASIAKASPALVELUN TIEDOT

Huoltoliikkeiden työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia. Heidän 
pitäisi pystyä vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi. Jos kohtaat ongelman, 
jota jälleenmyyjä ei pysty ratkaisemaan mielestäsi tyydyttävällä tavalla, 
keskustele asiasta liikkeen johdon kanssa. Huoltopäällikkö, 
toimitusjohtaja tai omistaja voi auttaa. 
Lähes kaikki ongelmat voidaan ratkaista tällä tavalla.

Jos et ole tyytyväinen liikkeen johdon tekemään päätökseen, ota 
yhteys Hondan toimistoon, yhteystiedot alla.

«Hondan konttori»
Kun kirjoitat tai soitat, anna seuraavat tiedot:

• sen laitteen valmistajan nimi ja laitteen mallinumero, johon moottori 
on asennettu

• moottorin malli, sarjanumero ja tyyppi (ks. sivu 7)
• moottorin sinulle myyneen jälleenmyyjän nimi
• moottoriasi huoltavan jälleenmyyjän nimi, osoite ja yhteyshenkilö
• ostopäivämäärä
• oma nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
• yksityiskohtainen kuvaus ongelmasta.

Honda Motor Europe Logistics NV.
European Engine Center

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

Pyydä lisätietoja oman alueesi Honda-maahantuojalta.

Hondan yleiskäyttöisen moottorin 
kansainvälinen takuu

Seuraaviin oletuksiin perustuen Hondan yleismoottorin takuu pätee 
tähän merkkituotteeseen asennettuun Hondan yleismoottoriin.

– Takuun ehdot ovat Hondan kullekin maalle vahvistamien 
yleismoottorien takuiden mukaiset.

– Takuuehdot koskevat moottorien toimintavikoja, jotka johtuvat 
valmistus- tai kokoonpano-ongelmista.

– Takuu ei ole voimassa maissa, joissa ei ole Honda-maahantuojia.

Takuupalvelun saaminen

Hondan yleismoottori tai laitteisto, johon se on asennettu, täytyy 
toimittaa alkuperäisen ostotodistuksen kanssa Honda-moottoreiden 
jälleenmyyjälle, joka on valtuutettu myymään kyseistä tuotetta 
maassasi tai sille jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Luettelo oman 
maasi Honda-maahantuojista/jälleenmyyjistä ja omaa maatasi 
koskevat takuuehdot löytyvät maailmanlaajuiset palvelutiedot 
käsittävältä sivustolta osoitteesta
 https://www.hppsv.com/ENG/. Voit myös ottaa yhteyttä 
maahantuojaan.

Rajoitukset

Moottorin takuu ei kata seuraavia:

1. Seuraavista aiheutuva vahinko tai kuluminen:
– moottorin omistajan käsikirjassa annettujen määräaikaishuoltojen 

laiminlyöminen
– väärin tehty korjaus tai kunnossapito
– muut kuin moottorin omistajan käsikirjassa ilmoitetut käyttötavat
– sen tuotteen aiheuttama vahinko, johon moottori on asennettu
– vahingot, jotka johtuvat muutoksista, jotta voidaan käyttää muuta 

polttoainetta kuin mikä moottoriin oli alun perin tarkoitettu tai 
tällaisen polttoaineen käytöstä johtuvat vahingot, kuten omistajan 
käsikirjassa ja/tai takuukirjassa on esitetty

– muiden kuin Hondan hyväksymien ei-alkuperäisten Honda-osien 
ja -lisävarusteiden käyttö (muut kuin suositeltavat voiteluaineet ja 
nesteet) (ei koske päästötakuuta, jos muu kuin alkuperäisosa ei 
ole verrattavissa Honda-osaan ja on aiheuttanut vian)

– tuotteen altistaminen noelle ja savulle, kemiallisille aineille, linnun 
jätöksille, merivedelle, merituulelle, suolalle tai muille 
ympäristövaikutuksille

– yhteentörmäys, epäpuhtaudet polttoaineessa tai sen 
vanhentuminen, laiminlyönti, luvattomat muutokset tai väärinkäyttö

– normaali kuluminen (normaali maali- tai päällystepintojen 
haalistuminen tai hilseily ja muu normaali kuluminen).

2. Kulutusosat: Hondan takuu ei kata normaalista kulumisesta 
aiheutuvaa osien heikkenemistä. Alla luetellut osat eivät kuulu 
takuun piiriin (ellei niitä tarvita takuun piiriin kuuluvan toisen osan 
korjaamiseen):

– sytytystulpat, polttoainesuodatin, ilmanpuhdistinelementti, 
kytkinlevy, narukäynnistimen naru

– voiteluaine: öljy ja rasva.

3. Puhdistus, säädöt ja normaali määräaikaishuoltotyö (kaasuttimen 
puhdistus ja moottoriöljyn tyhjentäminen).

4. Hondan yleismoottorin käyttö kilpailutarkoituksissa.

KOHDE MÄÄRITYS HUOLTO

Sytytystulpan 
kärkiväli

0,7–0,8 mm Katso sivu 5

Joutokäyntinopeus 1 700 ± 150 kierr./min. –

Venttiilivälys 
(kylmänä)

IMU: 0,10 ± 0,02 mm
PAKO: 0,10 ± 0,02 mm

Ota yhteys 
valtuutettuun Honda-
jälleenmyyjään

Muut määritykset Muita säätöjä ei tarvita.

Polttoaine Lyijytön bensiini (ks. sivu 4).

USA Pumppuoktaaniluokitus vähintään 86

Paitsi
USA

Tutkimusoktaaniluokitus vähintään 91 
oktaania
Pumppuoktaaniluokitus vähintään 86

Moottoriöljy Yleiskäyttöinen SAE 10W-30, API SE tai myöhempi.
Katso sivu 4.

Sytytystulppa BPR5ES (NGK)

Huolto Ennen jokaista käyttökertaa:
• Tarkista moottoriöljyn määrä. Katso sivu 4.
• Tarkista ilmanpuhdistin. Katso sivu 4.

Ensimmäiset 5 tuntia:
Vaihda moottoriöljy. Katso sivu 4.

Myöhemmin:
Katso sivulla 3 olevasta huolto-ohjelmasta.
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5. Moottorit, jotka ovat osa tuotetta, jonka jokin rahoituslaitos tai 
vakuutusyhtiö on joskus todennut täysin menetetyksi tai joka on 
mennyt lunastukseen.

HUOLTO- JA TUKITARRA
Honda yleismoottorissa saattaa olla SERVICE & SUPPORT -tarra* 
(huolto ja tuki).
Skannaamalla tämän 2D-viivakoodin (QR-koodi) pääsee 
huoltotietoihin.

https://www.hondappsv.com/ENG/QR/GCV145_170_200/

* Tätä tarraa ei ole kaikissa malleissa.
10
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