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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

GCV145 · GCV170 · GCV200

• Az ábra a szóban forgó modelltől függően eltérő lehet.

A termék motorja által kibocsátott gázok olyan vegyi anyagokat 
tartalmaznak, amelyek rákos megbetegedést, születési 
rendellenességeket vagy szaporodással kapcsolatos károkat 
okozó anyagokként vannak számon tartva Kalifornia államban.

FIGYELMEZTETÉS

Működtetés előtt olvassa el a Kezelési útmutatót.

A motor kipufogógáza mérgező szénmonoxidot 
tartalmaz. Ne járassa zárt térben.

A benzin nagyon gyúlékony és robbanásveszélyes.
Állítsa le a motort és hagyja lehűlni, mielőtt 
üzemanyagot tölt bele.

BIZTONSÁGI CÍMKÉK HELYE / ALKOTÓELEMEK ÉS KEZELŐSZERVEK HELYE
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[1] SZABÁLYOZÓKAR
(ilyen felszereltségű modelleknél)

[2] LENDKERÉK-FÉKKAR
(ilyen felszereltségű modelleknél)

[3] ÜZEMANYAGTARTÁLY SAPKA
[4] LEVEGŐSZŰRŐ
[5] ÜZEMANYAGSZELEP-KAR
[6] SOROZATSZÁM ÉS MOTORTÍPUS
[7] ÜZEMANYAGTARTÁLY
[8] INDÍTÓMARKOLAT
[9] FELSŐ BURKOLAT
[10] OLAJBETÖLTŐ NYÍLÁS SAPKA
[11] KIPUFOGÓDOB
[12] GYÚJTÓGYERTYA
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[5]

[1] [2]

[5]

Kézi szívatóval szerelt modell
(SZÍVATÓKAR nélküli modell)
(ilyen felszereltségű modelleknél)

[1]

Automatikus szívatóval szerelt modell
(VÁLTOZATLAN 
GÁZSZABÁLYOZÁSOS modell)
(ilyen felszereltségű modelleknél)

Automatikus szívatóval szerelt modell
(VÁLTOZTATHATÓ 
GÁZSZABÁLYOZÁSOS modell)
(ilyen felszereltségű modelleknél)

[6]
[4]
A-1



3VZ9M600_GCV145_GCV170_GCV200_HU.book  Page 2  Thursday, August 23, 2018  10:07 PM
[1] ÜZEMANYAGSZELEP-KAR [1] SZABÁLYOZÓKAR (ilyen felszereltségű modelleknél)

[1] LENDKERÉK-FÉKKAR (ilyen felszereltségű modelleknél) [1] INDÍTÓMARKOLAT

[1] SZABÁLYOZÓKAR (ilyen felszereltségű modelleknél) [1] SZABÁLYOZÓKAR (ilyen felszereltségű modelleknél)

BE

[1]

KIÁbra 1

[1]

Ábra 2

ZÁRT HELYZET (SZÍVATÓ)

[1]

KIOLDVA

ÖSSZEKAPCSOLVA

Ábra 3

Húzási irány

[1]
Ábra 4

[1]

LASSÚ GYORS
Ábra 5

LEÁLLÍTÁS

[1]

Ábra 6
A-2
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A-3

[1] ÜZEMANYAGTARTÁLY SAPKA
[2] ÜZEMANYAG-BETÖLTŐ CSONK
[3] FELSŐ SZINT

[1] OLAJBETÖLTŐ SAPKA/NÍVÓPÁLCA
[2] MAXIMUM SZINT
[3] MINIMUM SZINT
[4] OLAJBETÖLTŐ NYÍLÁS

[1] LENDKERÉK-FÉKKAR
(ilyen felszereltségű modelleknél)[1] KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET [1] OLAJBETÖLTŐ CSŐ

[1]

[2]

[3]

Ábra 7

53 mm

Ábra 8

[1]
[2]

[3]

[4]

Ábra 9

Ábra 10

[1]

[1]

Ábra 11 Ábra 12

2 mm vagy több

[1]
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A-4

[1] LEVEGŐSZŰRŐ BURKOLATA
[2] FELSŐ FÜLEK
[3] ALSÓ FÜLEK
[4] BETÉT
[5] LEVEGŐSZŰRŐHÁZ
[6] LEVEGŐCSATORNA

[1] GYERTYAKULCS
[2] OLDALSÓ ELEKTRÓDA
[3] GYÚJTÓGYERTYA

[1] ÜZEMANYAGTARTÁLY SAPKA
[2] INDÍTÓMARKOLAT
[3] FELSŐ BURKOLAT
[4] FÜLEK

[1] CSAVAR
[2] RUGÓANYA

[6]

[5]

[4]

[2] [1]

[3]

Ábra 13

[1]

[2]

[3]

0,7–0,8 mm

Ábra 14

Ábra 15

[1]

[2]

Ábra 16

[2]

[1]

[4]

[3]

[4]
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[1] CSAVAR, 6 mm (3)
[2] KIPUFOGÓDOB VÉDŐELEM
[3] SZIKRAFOGÓ
[4] CSAVAR
[5] KIPUFOGÓDOB
[6] SZŰRŐ

[1] ÜZEMANYAGSZELEP-KAR
[2] ÚSZÓHÁZ
[3] LEERESZTŐCSAVAR

[1]

[6]

[2]

[3]

[4]

[5]

Ábra 17

BE

KI

[1]

[2]

[3]

Ábra 18
A-5
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BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta ez a Honda motort. Segíteni szeretnénk, 
hogy a legjobb eredményt érje el új motorjával, és az biztonságosan 
működjön. Ez a kézikönyv ennek módját ismerteti; kérjük, hogy a motor 
használata előtt figyelmesen olvassa el. Ha motorjával kapcsolatosan 
problémája, vagy bármely kérdése adódna, forduljon 
márkakereskedőjéhez.

A kiadványban található összes adat a nyomtatás idejekor elérhető 
legfrissebb termékinformációkon alapul. A Honda Motor Co., Ltd. 
fenntartja magának a változtatás jogát, bármikor, előzetes értesítés és 
bármilyen felelősségvállalás nélkül. Jelen kiadvány egyetlen részét sem 
szabad sokszorosítani írásbeli hozzájárulás nélkül.

Ezt a kézikönyvet a motor állandó részének kell tekinteni, eladáskor a 
motorral együtt át kell adni.

Kérjük, hogy olvassa el a garancialevelet, hogy tisztában legyen annak 
érvényességi körével és a birtoklással kapcsolatos felelősségeivel.

Tekintse át az utasításokat, melyek ezzel a motorral hajtott 
berendezésre vonatkoznak, a motor beindításával, leállításával, 
működtetésével, beállításával vagy bármely különleges 
karbantartásával kapcsolatos utasításokért.

TARTALOM

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Ebben a kézikönyvben és 
magán a motoron fontos biztonsági üzenetek/tudnivalók találhatók. 
Gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat!

A biztonsági üzenetek felhívják a figyelmét a lehetséges veszélyekre, 
melyek Ön vagy mások sérülését okozhatják. Minden biztonsági 

üzenetet megelőz egy biztonsági figyelmeztető jel  és a VESZÉLY, 
FIGYELMEZTETÉS vagy VIGYÁZAT szavak.

A kiemelt szavak jelentése:

Mindegyik üzenet ismerteti a kockázatot, továbbá azt, hogy mi 
történhet, és miként lehet elkerülni vagy mérsékelni a sérülést.

KÁRMEGELŐZŐ ÜZENETEK

Más fontos üzenetek előtt a MEGJEGYZÉS szóval fog találkozni.

Ennek az üzenetnek az a célja, hogy segítsen megelőzni a 
motorkárokat, valamint egyéb dologi és környezeti károkat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• Ismerje meg minden kezelőszerv működését, és tanulja meg, 
hogyan kell vészhelyzetben a motort gyorsan leállítani. 
Gondoskodjon róla, hogy a berendezés használata előtt a gépkezelő 
megkapja a kellő oktatást.

• Gyerekeknek ne engedje a motort használni. A gyermekeket és 
kedvenc háziállatokat tartsa távol a működési területtől.

• A motor kipufogógáza mérgező szénmonoxidot tartalmaz. 
Megfelelő szellőztetés nélkül ne működtesse a motort, és zárt 
helységben soha ne járassa a motort.

• A motor és a kipufogó működés közben felforrósodhat. 
Működés alatt a motort tartsa legalább 1 méteres távolságra az 
épületektől és más berendezésektől. A tűzveszélyes anyagokat tartsa 
távol, és üzem közben ne tegyen semmit a motorra.

BIZTONSÁGI FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE
Lásd a következő oldalon: A-1.

Ez a címke azokra a lehetséges veszélyekre figyelmezteti, amelyek 
komoly sérülést okozhatnak. Olvassa el figyelmesen.
Ha lejön a címke vagy nehezen olvashatóvá válik, akkor cseréért 
forduljon Honda márkaszervizéhez.

RÉSZEGYSÉGEK ÉS KEZELŐELEMEK 
ELHELYEZÉSE
Lásd a következő oldalon: A-1.

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

MŰKÖDÉSRE KÉSZ A MOTOR?

A biztonság, a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés és a 
berendezés minél hosszabb élettartama érdekében nagyon fontos 
néhány percet a motor állapotának ellenőrzésére szánni használat előtt. 

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS 
ÜZENETEK ...................................1
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.........1
HASZNÁLAT ELŐTTI 
ELLENŐRZÉSEK..........................1
MŰKÖDTETÉS..............................2

ÓVINTÉZKEDÉSEK A 
BIZTONSÁGOS 
MŰKÖDTETÉSHEZ ..................2
A MOTOR BEINDÍTÁSA ...........2
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA............3

A MOTOR SZERVIZELÉSE..........3
A KARBANTARTÁS 
FONTOSSÁGA..........................3
BIZTONSÁGOS 
KARBANTARTÁS......................3
BIZTONSÁGI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK ..................3
KARBANTARTÁSI 
ÜTEMTERV...............................3
ÜZEMANYAG BETÖLTÉSE......4
MOTOROLAJ ............................4
LEVEGŐSZŰRŐ .......................5
GYÚJTÓGYERTYA...................5
SZIKRAFOGÓ ...........................5

HASZNOS ÖTLETEK ÉS 
JAVASLATOK ............................... 6

A MOTOR TÁROLÁSA.............. 6
SZÁLLÍTÁS................................ 7

ELŐRE NEM LÁTOTT 
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ........ 7
MŰSZAKI INFORMÁCIÓ .............. 7
FOGYASZTÓI INFORMÁCIÓ ....... 9
Honda általános rendeltetésű 
motor nemzetközi jótállás............ 10

Az utasítások be nem tartása HALÁLT 
vagy SÚLYOS SÉRÜLÉST okoz.

Az utasítások be nem tartása HALÁLT 
vagy SÚLYOS SÉRÜLÉST okozhat.

Az utasítások be nem tartása 
SÉRÜLÉST okozhat.

Ez azt jelenti:
Motorkárok vagy más dologi károk következhetnek be, 
ha nem követi az utasításokat.

VESZÉLY

FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT
1
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Használat előtt feltétlenül hozzon rendbe minden talált hibát vagy 
javíttassa ki a márkakereskedő szervizében.

A használat előtti ellenőrzések előtt ellenőrizze, hogy a motor 
vízszintes talajon áll-e és le van-e állítva.

A motor indítása előtt mindig ellenőrizze a következőket:

Ellenőrizze a motor általános állapotát

1. Nézzen körbe a motor alatt olaj- vagy benzinszivárgás nyomait 
kutatva.

2. Távolítsa el a vastag port vagy lerakódást, különösen a 
hangtompító és a felső burkolat közelében.

3. Keressen sérülési nyomokat.

4. Ellenőrizze, hogy minden védőburkolat és burkolat a helyén van-e, 
és minden csavaranya, átmenőcsavar és csavar meg van-e húzva.

A motor ellenőrzése

1. Ellenőrizze az üzemanyagszintet (lásd 4 oldal). Ha tele 
üzemanyagtartállyal indul, nem vagy kevesebbszer kell megállnia 
tankolni.

2. Ellenőrizze a motorolaj szintjét (lásd 4 oldal). Alacsony olajszinttel 
való működtetés a motor károsodását okozhatja.

3. Ellenőrizze a levegőszűrő-betétet (lásd 5 oldal). Egy elpiszkolódott 
levegőszűrő-betét akadályozza a levegőáramot a porlasztóhoz, 
csökkentve ezáltal a motor teljesítményét.

4. Ellenőrizze a motorral működtetett berendezést.

Keresse meg a motorral működtetett berendezéshez kapott 
kezelési utasításban, milyen óvintézkedéseket és eljárásokat kell a 
motor indítása előtt elvégezni.

MŰKÖDTETÉS

ÓVINTÉZKEDÉSEK A BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉSHEZ

A motor első működtetése előtt kérjük, hogy tekintse át a BIZTONSÁGI 
UTASÍTÁSOK című részt a 1 oldalon, és a MŰKÖDTETÉS ELŐTTI 
ELLENŐRZÉSEK című részt a 1 oldalon.

Szénmonoxiddal kapcsolatos veszélyek

Saját biztonsága érdekében ne járassa a motort zárt térben, pl. 
garázsban. A motor kipufogógáza mérgező szénmonoxidot tartalmaz, 
mely gyorsan felhalmozódhat zárt térben, és eszméletvesztést vagy 
halált okozhat.

Tekintse át az utasításokat, melyek ezen motorral működtetett 
berendezésre vonatkoznak bármely biztonsági óvintézkedést illetően, 
melyet a motor indításakor, leállításakor vagy működtetésekor be kell 
tartani.

15°-nál (26%) nagyobb lejtőn ne működtesse a motort.

A MOTOR BEINDÍTÁSA

Ne használja a szívatót, amikor meleg a motor, vagy magas a 
környezeti levegő hőmérséklete.

• Kézi szívatóval szerelt modell (ilyen felszereltségű modelleknél)

1. Állítsa az üzemanyagszelep-kart BE helyzetbe.
Lásd az 1. ábrát az A-2 oldalon.

2. [SZÍVATÓKAR nélküli modellek] (ilyen felszereltségű modelleknél)

Állítsa a szabályozókart ZÁRT (FOJTÁS) helyzetbe.
Lásd a 2. ábrát az A-2 oldalon.

3. LENDKERÉK-FÉKKARRAL rendelkező típus esetén (ilyen 
felszereltségű modelleknél):

Állítsa a lendkerék-fékkart FELENGEDVE helyzetbe. A 
motorkapcsoló, mely összeköttetésben áll a lendkerék-fékkarral, 
bekapcsolt állásba kerül, amikor a lendkerék-fékkar FELENGEDVE 
helyzetbe van állítva.
Lásd a 3. ábrát az A-2 oldalon.

4. Húzza meg kissé az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez, 
majd húzza meg gyorsan a nyíl irányában, az alábbi ábra szerint. 
Óvatosan engedje vissza az indítómarkolatot.
Lásd a 4. ábrát az A-2 oldalon.

Ne engedje, hogy az indítómarkolat a motorhoz ütődve 
visszavágódjon.
Az önindító károsodásának megelőzésére óvatosan engedje vissza.

5. [SZÍVATÓKAR nélküli modellek]
(ilyen felszereltségű modelleknél)

Amikor felmelegszik a motor, mozgassa a szabályozókart GYORS 
vagy LASSÚ helyzetbe.
Lásd: 5. ábra az A-2 oldalon.

• Automatikus szívatóval szerelt modell (ilyen felszereltségű 
modelleknél)

1. Állítsa az üzemanyagszelep-kart BE helyzetbe.
Lásd: 1. ábra, A-2 oldal.

2. LENDKERÉK-FÉKKARRAL rendelkező típus esetén (ilyen 
felszereltségű modelleknél):
Állítsa a lendkerék-fékkart KIOLDVA helyzetbe.
Lásd: 3. ábra, A-2 oldal.

3. [VÁLTOZTATHATÓ GÁZSZABÁLYOZÁSOS modell] (ilyen 
felszereltségű modelleknél)

Állítsa a szabályozókart GYORS állásba.
Lásd: 5. ábra az A-2 oldalon.

4. Húzza meg kissé az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez, 
majd húzza meg gyorsan a nyíl irányában, az alábbi ábra szerint. 
Óvatosan engedje vissza az indítómarkolatot.
Lásd a 4. ábrát, A-2 oldal.

Ne engedje, hogy az indítómarkolat a motorhoz ütődve visszavágódjon.
Az önindító károsodásának megelőzésére óvatosan engedje vissza.

5. [VÁLTOZTATHATÓ GÁZSZABÁLYOZÁSOS modell] (ilyen 
felszereltségű modelleknél)

Állítsa a szabályozókart a kívánt fordulatszámnak megfelelő helyzetbe.

A motor megfelelő karbantartásának vagy használat 
előtt egy hiba kijavításának elmulasztása a motor súlyos 
meghibásodását eredményezi.

Egyes meghibásodások súlyos sérülést vagy halált 
okozhatnak.

Minden használat előtt végezzen ellenőrzést, és javítsa 
ki a talált hibákat.

A kipufogógáz mérgező szénmonoxidot tartalmaz, mely 
zárt térben veszélyes koncentrációt érhet el.

A szénmonoxid belégzése eszméletvesztést vagy halált 
okozhat.

Soha ne járassa a motort zárt vagy részlegesen zárt helyen.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS
2
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A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

1. [VÁLTOZTATHATÓ GÁZSZABÁLYOZÁSOS modell] (ilyen 
felszereltségű modelleknél)

Állítsa a szabályozókart LASSÚ helyzetbe.
Lásd: 5. ábra, A-2 oldalon.

2. LENDKERÉK-FÉKKARRAL rendelkező típus esetén (ilyen 
felszereltségű modelleknél):

Térítse vissza a lendkerék-fékkart ÖSSZEKAPCSOLVA helyzetbe. 
A motorkapcsoló, mely összeköttetésben áll a lendkerék-fékkarral, 
ki állásba kerül, amikor a lendkerék-fékkar ÖSSZEKAPCSOLVA 
helyzetbe van állítva.
Lásd: 3. ábra, A-2 oldal.

LENDKERÉK-FÉKKARRAL nem rendelkező típus esetén (ilyen 
felszereltségű modelleknél):

Állítsa a szabályozókart STOP (leállítás) helyzetbe. 
A motorkapcsoló, mely összeköttetésben áll a szabályozókarral, ki 
állásba kerül, amikor a szabályozókar STOP (leállítás) helyzetbe 
van állítva.
Lásd: 6. ábra, A-2 oldal.

3. Állítsa az üzemanyagszelep-kart KI helyzetbe.
Lásd: 1. ábra, A-2 oldal.

A MOTOR SZERVIZELÉSE

A KARBANTARTÁS FONTOSSÁGA
A jó karbantartás nélkülözhetetlen a biztonságos, gazdaságos és 
hibamentes működéshez. Ezáltal csökken a szennyezés is.

A következő oldalakon a motor megfelelő gondozását segítő karbantartási 
ütemterv, rendszeres üzemi ellenőrzési eljárások és egyszerű 
kéziszerszámokkal elvégezhető alap karbantartási eljárások találhatóak. 
Más szerviz feladatok nehezebbek vagy célszerszámokat igényelnek, 
melyeket jobb szakemberre bízni; általában Honda technikus vagy más 
szakképzett szerelő végzi.

A karbantartási ütemterv normál működési körülményekre érvényes. Ha a 
motort nehéz körülmények között működteti, hosszantartó nagy terhelés 
vagy magas környezeti hőmérséklet, illetve szokatlanul nedves vagy 
poros körülmények között, akkor forduljon a márkakereskedő szervizhez a 
saját igényeihez igazodó előírásokért.
Csak eredeti Honda vagy azokkal egyenértékű alkatrészeket 
használjon. Olyan cserealkatrészek használata, melyek nem 
egyenértékű minőségűek, károsíthatják a motort.
A károsanyag-kibocsátást szabályozó eszközök és rendszerek 
karbantartását, cseréjét vagy javítását elvégezheti bármely 
motorjavító létesítmény vagy személy, az EPA szabványai szerint 
„jóváhagyott’’ alkatrészek felhasználásával.

BIZTONSÁGOS KARBANTARTÁS
Néhány fontosabb biztonsági óvintézkedést felsorolunk. Nem tudunk 
azonban figyelmeztetni minden elképzelhető veszélyre, amely a 
karbantartás során jelentkezhet. Csak Ön döntheti el, hogy egy adott 
feladatot végre kell-e hajtani vagy sem.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Győződjön meg arról, hogy ki van-e kapcsolva a motor, mielőtt 

bármely karbantartási vagy javítási művelethez kezd. A véletlen 
indítás megelőzésére húzza le a gyújtógyertya sapkát. Ez kiküszöböl 
néhány súlyos lehetséges kockázatot:
– Kipufogógázak belélegzése miatti széndioxid-mérgezés.

Kültérben, a nyílászáróktól távol működtesse a motort.
– Égési sérülések forró alkatrészek miatt.

Hagyja lehűlni a motort és a kipufogórendszert, mielőtt munkát 
végezne rajtuk.

– Mozgó alkatrészek által okozott sérülések.
Ne működtesse a motor, ha erre nem utasítják.

• Munkakezdés előtt olvassa el az utasításokat, és győződjön meg 
arról, hogy rendelkezik a megkívánt szerszámokkal és jártasággal.

• A tűz vagy robbanás lehetőségének csökkentése érdekében legyen 
óvatos, amikor benzin közelében dolgozik. Alkatrészek tisztítására 
csak nem gyúlékony oldószert használjon, és ne benzint. Tartsa távol 
a cigarettát, a szikrát és nyílt lángot az üzemanyaggal kapcsolatos 
alkatrészektől.

Ne feledje, hogy a hivatalos Honda márkaszerviz ismeri legjobban a 
motort, és rendelkezik minden eszközzel annak megjavításához.
A legjobb minőség és megbízhatóság biztosítására csak új, eredeti 
Honda vagy ezekkel egyenértékű alkatrészeket használjon javításra 
vagy cserére.

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

(1) Kereskedelmi célú használatnál naplózza az üzemórákat, hogy 
meg tudja határozni a megfelelő karbantartási időközöket.

(2) Motorolajat minden 25 óra elteltével cseréljen, amikor nagy 
terheléssel vagy magas környezeti hőmérséklet mellett használja.

A motor megfelelő karbantartásának vagy használat 
előtt egy hiba kijavításának elmulasztása a motor súlyos 
meghibásodását eredményezi.

Egyes meghibásodások súlyos sérülést vagy halált 
okozhatnak.

Mindig kövesse az ebben a kezelési útmutatóban 
szereplő ellenőrzési és karbantartási előírásokat és 
ütemterveket.

FIGYELMEZTETÉS

A nem megfelelő karbantartás veszélyes körülményeket 
okozhat.

A karbantartással kapcsolatos előírások pontos betartásának 
mellőzése súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Mindig kövesse a jelen kezelési útmutatóban szereplő 
eljárásokat és óvintézkedéseket.

Minden 
haszn-
álatnál

Első 
hónap 
vagy 
5 óra 

használat 
után.

Minden 
3. hónap 

vagy 
25 óra 

használat 
után.

Minden 
6. hónap 

vagy 
50 óra 

használat 
után.

Minden 
év 

vagy 
100 óra 

használat 
után.

150 óra 
után.

Minden 
2. év 
vagy 

250 óra 
használat 

után.

Lásd a 
oldalon

Motorolaj Szintellenőrzés o 4

Csere o o (2) 4

Levegőszűrő Ellenőrzés o 5

Tisztítsa meg o (3) 5

Cserélje ki o 5

Lendkerék-fékbetét 
(ilyen felszereltségű 
modelleknél)

Ellenőrzés o 5

Gyújtógyertya Ellenőrizni-
beállítani

o 5

Cserélje ki o 5

Szikrafogó 
(ilyen felszereltségű 
modelleknél)

Tisztítsa meg o (5) Javítási 
kézikönyv

Alapjárati 
fordulatszám

Ellenőrzés o (4) Javítási 
kézikönyv

Üzemanyagtartály és 
-szűrő

Tisztítsa meg o (4) Javítási 
kézikönyv

Szelephézag Ellenőrizni-
beállítani

o (4) Javítási 
kézikönyv

Égéstér Tisztítsa meg Minden 250 óra elteltével. (4) Javítási 
kézikönyv

Üzemanyagcső Ellenőrzés 2 évente (Szükség esetén cserélje) (4) Javítási 
kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS

SZOKÁSOS SZERVIZELÉSI 
IDŐKÖZ (1)

Minden jelzett hónapban 
vagy üzemóra elteltével, 
amelyik előbb elérkezik.

TÉTEL
3
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(3) Poros területeken való használat esetén gyakrabban cserélje.
(4) Ezen tételek szervizelését a szervizt végző márkakereskedőnek 

kell elvégeznie, ha ön nem rendelkezik megfelelő szerszámokkal 
és nem jártas a gépészetben. A szerviz eljárások ismertetése a 
Honda javítási kézikönyvében olvasható.

(5) Európában és a többi olyan országban, ahol a gépekre vonatkozó 
2006/42/EK irányelv van érvényben, ezt a szervizelést a 
márkaszerviznek kell végeznie.

A motor (gép) alján végzendő karbantartáshoz fordítsa el 90°-kal, és úgy 
fektesse le, hogy a porlasztó/levegőszűrő mindig a tetején legyen.
Lásd: 8. ábra, A-3 oldal.

ÜZEMANYAG BETÖLTÉSE
Lásd: 7. ábra, A-3 oldal.

Előírt üzemanyag

A kipufogógáz-szabályozó rendszer teljesítményének biztosításához 
szükséges üzemanyagtípus(ok): EU szabványok szerinti E10 
üzemanyag.

Ez a motor legalább 91-es benzinkúti jelölés szerinti oktánszámú 
ólmozatlan benzinhez lett hitelesítve (86-os kísérleti oktánszám vagy 
nagyobb).
Jól szellőző helységben, leállított motorral tankoljon. Ha működött a 
motor, akkor hagyja előbb kihűlni. Soha na tankoljon olyan épületben, 
ahol az üzemanyagpára lánggal vagy szikrával érintkezhet.
Használhat ólmozatlan benzint, amely nem tartalmaz 10%-nál több 
etanolt (E10) vagy 5%-nál több metanolt. Továbbá a metanolnak 
elegyítőt és korróziógátlót is tartalmaznia kell. A feltüntetett értéknél 
több etanolt vagy metanolt tartalmazó üzemanyagok indítási 
nehézséget és/vagy teljesítmény-csökkenést okozhatnak. Károsíthatja 
az üzemanyag-rendszer fém, gumi és műanyag alkatrészeit is. A 
feltüntetett értéknél több etanolt vagy metanolt tartalmazó 
üzemanyagok használatából eredő meghibásodásokra vagy 
teljesítmény-csökkenésre nem vonatkozik a garancia.

Az üzemanyag megrongálhatja a festéket és bizonyos műanyagokat. 
Ügyeljen arra, hogy ne loccsanjon ki üzemanyag, amikor üzemanyagot 
tölt az üzemanyagtartályba. A kiloccsant üzemanyag által okozott károk 
nem tartoznak a Jótállás hatálya alá.

Soha ne használjon állott, szennyezett vagy olajjal vegyített 
üzemanyagot. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szennyeződés vagy víz 
az üzemanyagtartályba.

Az üzemanyaggal való feltöltésre vonatkozó előírásokért olvassa el az 
ezen motorral meghajtott berendezésre vonatkozó utasításokat.

1. Leállított motor mellett és vízszintes felületen állva, vegye le az 
üzemanyagtartály sapkáját, és ellenőrizze az üzemanyag szintjét. 
Ha az üzemanyagszint alacsony, akkor töltsön üzemanyagot az 
üzemanyagtartályba.

2. Töltse fel az üzemanyagtartályt a felső szintjelzésig. A motor 
indítása előtt törölje le a kiloccsant üzemanyagot.

3. Körültekintően végezze a betöltést, hogy elkerülje az üzemanyag 
kiloccsanását. Ne töltse túl az üzemanyagtartályt (nem lehet 
üzemanyag a betöltő nyakban). A működtetési körülményektől 
függően szükség lehet az üzemanyag szintjének csökkentésére. 
Az üzemanyag betöltése után biztonságosan húzza meg az 
üzemanyagtartály sapkáját.

A benzint tartsa távol olyan készülékektől, melyek őrlángot használnak, 
továbbá grillektől, elektromos berendezésektől, elektromos meghajtású 
szerszámoktól stb.

A kiloccsant üzemanyag nem csupán tűzveszélyes, de környezeti 
károkat is okoz. A kiloccsant üzemanyagot azonnal törölje fel.

MOTOROLAJ

Az olaj szerepe kiemelkedő a motor teljesítménye és élettartama 
szempontjából.
Használjon 4-ütemű motorhoz gyártott, detergenstartalmú kenőolajat.

Előírt olaj
Lásd: 10. ábra, A-3 oldal.

Olyan 4-ütemű motorolajat használjon, amely megfelel az API SE vagy 
későbbi besorolásnak (vagy ezzel egyenértékű). Mindig ellenőrizze az 
olajtartályon levő API szervizcímkét, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy tartalmazza-e az SE betűket vagy későbbieket (vagy azzal 
egyenértékűt).

A kipufogógáz-szabályozó rendszer teljesítményének biztosításához 
szükséges kenőolajtípus: Eredeti Honda olaj.

SAE 10W-30 ajánlott általános használatra. A diagramban megjelölt 
egyéb viszkozitás is használható, ha lakóhelyén az átlaghőmérséklet a 
megjelölt tartományon belül van.

Motorolaj-szint ellenőrzése
Lásd: 9. ábra, A-3 oldal.

1. Szerelje ki az olajbetöltő sapkát/nívópálcát és törölje tisztára.

2. Tegye a nívópálcát az olajbetöltő csonkba, de ne csavarja bele.

3. Ha alacsony az olaj szintje, akkor az előírt olajból öntsön bele, hogy 
elérje a felső határ jelzést a nívópálcán.

4. Szerelje fel az olajbetöltő sapkát/nívópálcát.

Alacsony olajszinttel való működtetés a motor károsodását okozhatja. 
Az ilyen jellegű károsodást nem fedezi a Jótállás.

Olajcsere
Lásd: 9. ábra, A-3 oldal és 11. ábra, A-3 oldal.

Eressze le az elhasználódott olajat, amikor meleg a motor. A meleg 
olaj gyorsabban és teljesen lefolyik.

1. Állítsa az üzemanyagszelep-kart KI helyzetbe.
Lásd 1. ábra, A-2 oldal.

2. Szerelje le az olajbetöltő sapkát, és engedje le az olajat az 
olajtartályba a motornak a olajbetöltő csonk felé való döntésével.

3. Az előírt olajjal töltse fel, és ellenőrizze az olajszintet.

Ólmozatlan típus

Egyesült Államok Benzinkúti jelölés szerint 86-os vagy 
nagyobb oktánszámú

Kivéve Egyesült 
Államok

Kísérleti jelölés szerint 91-es vagy 
nagyobb oktánszámú

Benzinkúti jelölés szerint 86-os vagy 
nagyobb oktánszámú

A benzin nagyon gyúlékony és robbanásveszélyes.

Az üzemanyag kezelésekor az égésveszély és súlyos 
személyi sérülés kockázata miatt fokozott óvatossággal 
kell eljárnia.

• Állítsa le a motort és hagyja lehűlni, mielőtt 
üzemanyagot tölt bele.

• Győződjön meg róla, hogy a közelben nincs hő, szikra 
és láng.

• Csak szabad térben dolgozzon az üzemanyaggal.
• Tartsa távol járművektől.
• A kiloccsant üzemanyagot azonnal törölje fel.

FIGYELMEZTETÉS
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Alacsony olajszinttel való működtetés a motor károsodását okozhatja.
Az ilyen jellegű károsodást nem fedezi a Jótállás.

Motorolaj térfogata: 0,4 l

4. Szerelje vissza szorosan az olajbetöltő sapkát/nívópálcát.

Az elhasználódott olaj kezelése után szappannal és vízzel mosson kezet.

Kérjük, az elhasznált motorolajat a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően kezelje. Javasoljuk, hogy szorosan lezárt tartályban 
szállítsa a legközelebbi szervizbe. Ne dobja a szemétbe, ne öntse a 
földre vagy a csatornába.

LEVEGŐSZŰRŐ

A beszennyeződött levegőszűrő betét akadályozza a levegő áramlását 
a porlasztóhoz, csökkentve a motor teljesítményét. Ha nagyon poros 
helyen működteti a motort, akkor gyakrabban tisztítsa meg a 
levegőszűrőt, mint a KARBANTARTÁSI ÜTEMTERVBEN (lásd: 3 
oldal) megadott időköz.

A motor levegőszűrő nélküli vagy károsodott levegőszűrővel való 
használata lehetővé teszi a szennyeződés bejutását a motorba, mely 
annak gyors kopását okozza. Az ilyen jellegű károsodást nem fedezi a 
Jótállás.

Vizsgálat

Szerelje ki a légszűrőházat, és ellenőrizze a szűrőbetétet. Tisztítsa 
vagy cserélje ki a szennyezett légszűrőbetétet. Mindig cserélje ki a 
károsodott szűrőbetétet.

Tisztítás
Lásd: 13. ábra, A-4 oldal.

1. A levegőszűrő ház tetején lévő két felső fül és a két alsó fül 
kiakasztásával szerelje ki a levegőszűrő házat.

2. Vegye ki a szűrőbetétet. Gondosan ellenőrizze, hogy nincsenek-e 
lyukak vagy szakadások a szűrőbetéten, ha sérült, cserélje ki.

3. A felgyülemlett szennyeződés eltávolítására a szűrőbetétet 
ütögesse néhányszor kemény felülethez, vagy belülről kifelé fújjon 
29 psi (200 kPa) nyomású sűrített levegőt a szűrőn keresztül. Soha 
ne próbálja kikefélni a szennyeződést; a kefélés a szennyeződést 
beleerőlteti a rostokba. Cserélje ki a szűrőt, ha túlzottan 
elszennyeződött.

4. Megnedvesített kendővel törölje le a port a levegőszűrő tartályról és 
házáról. Feltétlenül előzze meg a por bekerülését a 
levegőcsatornába, amely a porlasztóhoz vezet.

5. Szerelje be a szűrőbetétet és levegőszűrő házat.

LENDKERÉK-FÉKKAR ellenőrzése (ilyen felszereltségű 
modelleknél)

Ellenőrizze a lendkerék-fékkar hézagát. Ha kisebb mint 2 mm, vigye a 
motort hivatalos Honda márkaszervizbe.
Lásd: 12. ábra, A-3 oldal.

GYÚJTÓGYERTYA
Lásd: 14. ábra, A-4 oldal.

Előírt gyújtógyertya: BPR5ES (NGK)

Az előírt gyújtógyertyák a helyes hőértékkel rendelkeznek a motor 
normál működési hőmérsékletei esetén.

Nem megfelelő gyújtógyertya a motor károsodását okozhatja.

Ha működött a motor, a gyújtógyertya szervizelése előtt várja meg, 
amíg a motor lehűl.

Jó teljesítmény érdekében megfelelő gyertyahézagot kell beállítani, és a 
lerakódásokat el kell távolítani.

1. Vegye le a gyújtógyertya sapkát és távolítson el minden 
szennyeződést gyújtógyertya környezetéből.

2. Távolítsa el a gyújtógyertyát gyertyakulccsal.

3. Szemmel ellenőrizze a gyújtógyertyát. Ha nyilvánvalóan 
elhasználódott vagy a szigetelése megrepedt illetve letörött, akkor 
dobja ki a gyújtógyertyát. Ha újra használni akarja, akkor 
drótkefével tisztítsa meg a gyújtógyertyát.

4. Mérje meg a gyújtógyertya elektródahézagát hézagmérővel. Ha 
szükséges, akkor az oldalsó elektróda meghajlításával módosítsa. 
A hézag előírt mérete:
0,7–0,8 mm

5. Ellenőrizze, hogy jó állapotban van-e gyertya alátét, és kézzel 
csavarja be a gyújtógyertyát a menet félrekapásának elkerülésére.

6. A gyújtógyertya menetbe illesztése után gyertyakulccsal húzza 
meg a gyújtógyertyát a tömítőalátét összenyomására.

Egy új gyújtógyertyát a beszerelése után, miután a gyújtógyertya 
felfekszik az alátétre, annak összenyomására 1/2 fordulattal húzza 
meg.

Az eredeti gyújtógyertya visszaszerelése után, miután a 
gyújtógyertya felfekszik az alátétre, annak összenyomására 
1/8 – 1/4 fordulattal húzza meg.

NYOMATÉK: 20 N·m (2,0 kgf·m)

 Egy laza gyertya túlmelegítheti és károsíthatja a motort.  
A túlzottan meghúzott gyújtógyertya károsíthatja a hengerfejben 
lévő meneteket.

7. Tegye gyújtógyertya sapkát a gyújtógyertyára.

SZIKRAFOGÓ (ilyen felszereltségű modelleknél)

Bizonyos helyeken törvénytelen a motor szikrafogó nélküli 
működtetése. Ellenőrizze a helyi törvényeket és szabályokat. 
Szikrafogót hivatalos Honda márkakereskedők szervizeiben szerezhet 
be.

A szikrafogót minden 100 óra után kell szervizelni, hogy a 
tervezésének megfelelően lássa el feladatát.

Ha működött a motor, akkor felhevül a kipufogódob. A szikrafogó 
szervizelése előtt hagyja kihűlni.

Szikrafogó kiszerelése
Lásd: 15. ábra, A-4 oldal, 16. ábra, A-4 oldal és 17. ábra, A-5 oldal.

1. Távolítsa el a csavart és a rugós anyát.

2. Vegye le az üzemanyagtartály kupakját.

3. A felső burkolat négy csavarjának kiakasztásával távolítsa el a 
felső burkolatot.

4. A három 6 mm-es csavar kicsavarásával szerelje ki a kipufogódob 
védőt.

5. A csavar kicsavarásával szerelje le a szikrafogót a kipufogódobról. 
(Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a fémrácsot.)

Szikrafogó tisztítása és ellenőrzése
Lásd: 15. ábra, A-4 oldal, 16. ábra, A-4 oldal és 17. ábra, A-5 oldal.

Ellenőrizze a szénlerakódást a kipufogó nyílásnál és a szikrafogónál, 
és szükség esetén tisztítsa meg.

1. Kefével távolítsa el a szénlerakódásokat a szikrafogó rácsáról. 
Legyen óvatos, nehogy megsértse a falát. Cserélje ki a szikrafogót, 
ha törött vagy lyukas.
5
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2. Szerelje be a szikrafogót, a kipufogódobot, a felső burkolatot és az 
üzemanyagtartály sapkát a kiszereléshez képest fordított 
sorrendben.

HASZNOS ÖTLETEK ÉS JAVASLATOK

A MOTOR TÁROLÁSA

Tárolási előkészületek

A megfelelő tárolási előkészítés nélkülözhetetlen motorja hibamentes 
működéséhez és jó külső megjelenéséhez. A következő lépések segítik 
abban, hogy megakadályozza a rozsdásodást és korróziót, melyek 
rontják a motor működését, illetve megjelenését, és újbóli használat 
esetén megkönnyíti az indítását.

Tisztítás

Ha működött a motor, akkor tisztítás előtt hagyja legalább fél óráig hűlni. 
Tisztítson meg minden külső felületet, a sérült festéket javítsa ki 
javítófestékkel, és vékony olajréteggel vonja be azokat a felületeket, 
melyek rozsdásodhatnak.

Öntözőcső vagy nagynyomású mosóberendezés használatakor víz 
kerülhet a levegőszűrő vagy a kipufogódob nyílásába. A levegőszűrő 
nyílásába jutó víz átáztatja a levegőszűrőt, és a víz, amelyik túljutott a 
levegőszűrőn vagy a kipufogódobon, a hengerbe juthat, és károsíthatja 
azt.

Üzemanyag

A berendezés használatának helyszínétől függően, az üzemanyag 
hamar oxidálódhat, és minősége romolhat. Az üzemanyag 
minőségromlása és oxidálódása már akár 30 nap alatt is bekövetkezhet, 
és károsíthatja a karburátort és/vagy az üzemanyagrendszert. Kérjen 
javaslatot a márkaszerviztől a helyi tárolási lehetőségeket illetőleg.

Tárolás során a benzin oxidálódik és romlik a minősége. A benzin 
minőségromlása nehéz indítást és kátránylerakódást okoz, mely eltömíti 
az üzemanyagrendszert. Ha tárolás során romlik motorjában a benzin 
minősége, akkor a porlasztót és az üzemanyagrendszer más alkatrészét 
szervizeltetni vagy javíttatni kell.

Az időtartam, ameddig működési problémák nélkül a benzint a motor 
üzemanyagtartályában és porlasztójában hagyhatja olyan tényezőktől 
függ, mint a benzinkeveréktől, tárolási hőmérséklettől és attól, hogy az 
üzemanyagtartály részben vagy teljesen fel van-e töltve. A levegő, 
amely a részben feltöltött üzemanyagtartályban marad, rontja az 
üzemanyag minőségét. A melegben való tárolás gyorsítja az 
üzemanyag minőségének romlását. A 30 napig a tartályban tartott 
üzemanyag állapota romlani kezd, vagy, ha tankoláskor nem friss 
üzemanyagot használt, akkor még korábban.

Az üzemanyagrendszer károsodása vagy a motor teljesítmény-problémái, 
amelyeket a tárolás hanyag előkészítése okozott, nem tartoznak a 
Jótállás hatálya alá.

Üzemanyagtartály és porlasztó leeresztése
Lásd: 18. ábra, A-5 oldal.

1. Megfelelő benzintartályba engedje le az üzemanyagtartály és a 
porlasztó tartalmát.

2. Fordítsa el BE helyzetbe az üzemanyagszelep-kart, és lazítsa meg 
a porlasztó leeresztő csavarját az óramutató járásával megegyező 
irányban elfordítva 1-2 fordulattal.

3. Az összes üzemanyag leengedése után húzza meg a porlasztó 
leeresztő csavarját szorosan, majd fordítsa el az 
üzemanyagszelep-kart KI helyzetbe.

4. Ha nem tudja a porlasztóból leengedni, kereskedelmi forgalomban 
kapható kézi szivattyúval engedje le az üzemanyagtartály tartalmát 
egy jóváhagyott speciális edénybe. Ne használjon elektromos 
szivattyút. 
Járassa a motort, amíg ki nem fogy az üzemanyag, és magától le 
nem áll.

Motorolaj

1. Cserélje ki a motorolajat (lásd: 4 oldal).

2. Távolítsa el a gyújtógyertyát (lásd: 5 oldal).

3. Öntsön egy teáskannányi, 5–10 cm3 tiszta motorolajat a hengerbe.

4. Húzza ki az indítómarkolatot többször egymás után, hogy az olaj 
szétoszoljon a hengerben.
Lásd a 4. ábrát az A-2 oldalon.

5. Szerelje vissza a gyújtógyertyát.

6. Lassan húzza meg az indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez. 
Ez lezárja és megvédi a szelepeket a portól és korróziótól.

7. Vékony olajfilmmel vonja be azokat a területeket, melyek 
rozsdásodhatnak. Takarja le a motort, hogy védje a portól.

Tárolási óvintézkedések

Ha a motort úgy tárolja, hogy az üzemanyagtartályban és porlasztóban 
van benzin, akkor fontos, hogy csökkentse a benzingőz 
begyulladásának kockázatát. Jól szellőző helyet válasszon, távol 
minden nyílt lánggal működő készüléktől, például kemence, 
vízmelegítő vagy ruhaszárító. Szintén kerülje az olyan helyeket, ahol 
szikrát keltő villamos motor, vagy elektromos meghajtású szerszámok 
működnek.

Ha lehetséges, akkor kerülje az olyan tárolási helyeket, ahol magas a 
páratartalom, mivel az elősegíti a rozsdásodást és a korróziót.

Tárolás során tartsa vízszintes helyzetben a motort. A megdöntés 
üzemanyag- vagy olajszivárgást okozhat.

A motor és kipufogórendszer lehűlése után takarja le, hogy védje a portól. 
A forró motor és kipufogórendszer meggyújthat vagy megolvaszthat 
néhány anyagot. Porvédőként ne használjon műanyag fóliát. 
Egy nem porózus géptakaró a motor körül összegyűjti a párát, és elősegíti 
a rozsdásodást és korróziót.

Tárolás utáni teendők

Ellenőrizze a motort ezen útmutató MŰKÖDTETÉS ELŐTTI 
ELLENŐRZÉSEK részében leírtak szerint (lásd 1 oldal).

Ne működtesse a motort, ha a felső burkolat el van 
távolítva.
Ne húzza meg a rugóerős önindító kart, ha a felső 
burkolat el van távolítva.

A forgó alkatrészek sérülést okozhatnak, a kipufogódob 
pedig megégetheti.

VIGYÁZAT
A benzin nagyon gyúlékony és robbanásveszélyes.

Az üzemanyag kezelésekor az égésveszély és súlyos 
személyi sérülés kockázata miatt fokozott óvatossággal 
kell eljárnia.

• Állítsa le a motort és hagyja lehűlni, mielőtt 
üzemanyagot tölt bele.

• Győződjön meg róla, hogy a közelben nincs hő, szikra 
és láng.

• Csak szabad térben dolgozzon az üzemanyaggal.
• Tartsa távol járművektől.
• A kiloccsant üzemanyagot azonnal törölje fel.

FIGYELMEZTETÉS
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Ha a tárolási előkészületek során az üzemanyagot leengedte, akkor 
friss benzinnel töltse fel az üzemanyagtartályt. Ha feltöltéshez egy 
tartályban benzint tárol, akkor győződjön meg arról, hogy csak friss 
benzint tartalmaz-e. A benzin az idők során oxidálódik és romlik a 
minősége, amely nehéz indítást okoz.

Ha a tárolási előkészületek során a hengert olajjal vonta be, akkor 
indítás után a motor rövid ideig füstölni fog. Ez nem rendellenes.

SZÁLLÍTÁS

Ha működött a motor, akkor tisztítás előtt hagyja legalább 15 percig 
hűlni, mielőtt szállítójárműre teszi a motorral hajtott berendezést. A 
forró motor és kipufogórendszer megégetheti, és néhány anyagot meg 
is gyújthat.

Az üzemanyag szivárgás lehetőségének csökkentésére szállítás közben 
tartsa vízszintes helyzetben a motort. Állítsa az üzemanyagszelep-kart 
KI helyzetbe.
Lásd: 1. ábra, A-2 oldal.

ELŐRE NEM LÁTOTT PROBLÉMÁK 
MEGOLDÁSA

A MOTOR NEM INDUL

A MOTORBAN NINCS ERŐ

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

Motorszám elhelyezése
Lásd: A-1 oldal.
Az alábbi helyre írja be a motorszámot, típust és vásárlási dátumot. 
Alkatrész rendelések, illetve műszaki és garanciális természetű 
érdeklődések esetén lesz erre az információra szüksége.

Motorszám: __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ 

Motortípus: ___ ___ ___ ___

Vásárlás dátuma: ______ / ______ / ______

Porlasztó módosításai nagy magasságban történő 
működtetéshez

Nagy tengerszint feletti magasságon a porlasztó gyárilag beállított 
levegő-üzemanyag keveréke túl dús. A teljesítmény csökken, és nő az 
üzemanyag-fogyasztás. A nagyon dús keverék esetén kormozódik a 
gyújtógyertya, és nehéz indítást okoz. A nagy magasságban való 
működés eltér attól, melyre a motor jellemzőit jóváhagyták, hosszabb 
ideig való működés esetén megnőhet a károsanyag-kibocsátás.

A nagy magasságban szolgáltatott teljesítmény javítható a porlasztó 
megadott módosításával. Ha a motort mindig 1500 méteres magasság 
felett használja, a márkakereskedő szervizében végeztesse el ezt a 
porlasztó módosítást. Ha a porlasztó a nagy magasságban történő 
használat követelményei szerint van beállítva, akkor a motor 
károsanyag-kibocsátási szintje a jármű teljes élettartamában meg fog 
felelni az előírásoknak.

A motor teljesítménye még átállított porlasztóval is kb. 3,5%-kal 
csökken a magasság növekedésével 300 méterenként. A magasság 
teljesítményre gyakorolt hatása nagyobb lesz, ha a porlasztó nincs 
átállítva.

Amikor a porlasztó nagy magasságban való működésre van 
módosítva, akkor a levegő-üzemanyag keverék túl szegény a kis 
magasságban való használathoz. Módosított porlasztóval 1500 
méteres magasság alatti működtetés a motor túlmelegedését 
okozhatja, és komoly motorkárosodást okozhat. Kis magasságokban 
való használathoz, márkakereskedője szervizével állíttassa vissza a 
porlasztó eredeti gyári beállítását.

Kibocsátást szabályozó rendszer információ

Károsanyag-kibocsátási rendszer jótállása

Új Honda motorja megfelel az Amerikai Egyesült Államok EPA és 
Kalifornia állam károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásainak. Az 
amerikai Honda a Honda Power Equipment berendezések 
károsanyag-kibocsátásra vonatkozó jótállás feltételei és hatálya mind 
az 50 államban ugyanaz. Az Amerikai Egyesült Államok teljes területén 
értékesített Honda Power Equipment motort úgy terveztük, építettük 
meg és szereltük fel, hogy megfeleljen az USA EPA előírásainak és a 
California Air Resources Board szikragyújtású motorokra vonatkozó 
károsanyag-kibocsátási előírásainak.

A jótállás hatálya

A jelen jótállás hatálya alá tartozó Honda Power Equipment motorok 
megfelelnek a CARB és EPA előírásoknak és anyagukban, valamint 
összeszerelésükben minden olyan hibától mentesek, amely hiba 
megléte nem tenné lehetővé az EPA és CARB károsanyag-kibocsátási 
előírásoknak való megfelelést a kiskereskedelmi vásárlónak történő 
kiszállítás eredeti dátumától számított minimum 2 évig, vagy a Honda 
Power Equipment Korlátozott Viszonteladói Jótállás érvényességének 
idejére (amelyik hosszabb időtartam). Ez a jótállás minden egyes 
további vásárlóra továbbvihető a jótállási időtartam alatt. A jótállás 
hatókörébe eső javításokat diagnosztikai-, alkatrész- és munkadíj 
felszámolása nélkül végezzük el. Ha többet szeretne megtudni a 

Lehetséges ok Beavatkozás

Üzemanyagszelep OFF (KI) 
állásban.

Fordítsa BE helyzetbe.

Szívató nyitva (ilyen 
felszereltségű modelleknél).

Mozgassa a kart ZÁRVA 
helyzetbe, hacsak nem meleg a 
motor.

A szabályozókar nincs a 
megfelelő pozícióban (ilyen 
felszereltségű modelleknél).

Mozdítsa a kart a megfelelő 
pozícióba.

Lendkerék-fékkar 
ÖSSZEKAPCSOLVA (ilyen 
felszereltségű modelleknél).

Mozgassa el a kart KIOLDVA 
helyzetbe.

Kifogyott az üzemanyag. Tankolja meg újra (4 o.).

Rossz üzemanyag; a motort a 
benzin kezelése, illetve 
leeresztése nélkül tárolták, vagy 
rossz a benzin.

Engedje le az üzemanyagtartályt 
és a porlasztót (p. 6).
Tankolja meg újra friss benzinnel 
(p. 4).

A gyújtógyertya hibás, 
elkormozódott vagy nem 
megfelelő a hézag beállítása.

Állítsa be a hézagot vagy cserélje 
ki a gyújtógyertyát (p. 5).

Gyújtógyertya üzemanyagtól 
nedves (túlfolyásos motor).

Szárítsa ki és szerelje vissza a 
gyertyákat.

Üzemanyagszűrő el van 
tömődve, porlasztó hibás 
működése, gyújtás hibás 
működése, szelep beragadás stb.

Vigye a motort a hivatalos 
márkakereskedőhöz, vagy 
olvassa el a javítási kézikönyvet.

Lehetséges ok Beavatkozás

A szűrőbetét eltömődött. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
betétet (5 oldal).

Rossz üzemanyag; a motort a 
benzin kezelése, illetve 
leeresztése nélkül tárolták, vagy 
rossz a benzin.

Engedje le az üzemanyagtartályt 
és a porlasztót (p. 6).
Tankolja meg újra friss benzinnel 
(p. 4).

Üzemanyagszűrő el van 
tömődve, porlasztó hibás 
működése, gyújtás hibás 
működése, szelep beragadás stb.

Vigye a motort a hivatalos 
márkakereskedőhöz, vagy 
olvassa el a javítási kézikönyvet.
7
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jótállási igény érvényesítéséről, valamint a jótállási igény 
elkészítésének módjáról és/vagy a szervizelés igényléséről, forduljon a 
Honda Power Equipment márkakereskedőhöz vagy az Amerikai 
Honda vállalathoz a következő elérhetőségen:
Email: powerequipmentemissions@ahm.honda.com
Telefonszám: (888) 888-3139
A jótállás hatálya alá tartozik minden olyan alkatrész, amelynek 
esetleges meghibásodása növeli a motor károsanyag-kibocsátását 
bármilyen szabályozott szennyezőanyag vagy szennyező gőz 
vonatkozásában. A külön dokumentumként mellékelt károsanyag-
kibocsátási jótállási nyilatkozat listázza ezeket a specifikus 
alkatrészeket. 
A speciális jótállási feltételek, a jótállás hatálya, a korlátozások és a 
jótállási igények érvényesítésének módja szintén a külön csatolt 
károsanyag-kibocsátási jótállási nyilatkozatban van feltüntetve. Ezen 
túlmenően a károsanyag-kibocsátási nyilatkozat a Honda Power 
Equipment berendezéseknek szánt weboldalon is megtalálható, a 
következő hivatkozáson: 
http://powerequipment.honda.com/support/warranty

Károsanyag-kibocsátás forrása
Az égési folyamat szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat és 
szénhidrogéneket termel. A szénhidrogének és a nitrogén-oxidok 
szabályozása nagyon fontos, mert bizonyos körülmények között, 
napfény hatására reakcióba lépnek és fotokémiai szmogot idéznek elő. 
A szén-monoxid nem ugyanígy viselkedik, de mérgező.

A Honda megfelelő levegő/üzemanyag arányt és egyéb károsanyag-
kibocsátást szabályozó rendszereket alkalmaz a szénmonoxid, 
nitrogénoxid és szénhidrogén kibocsátásának csökkentésére.
Ezen túlmenően a Honda a gőz halmazállapotú kibocsátott anyagok 
mennyiségét csökkentő komponenseket és szabályozó technológiákat 
is alkalmaz.

Az Egyesült Államok, Kalifornia levegőtisztasági törvényei és 
Kanada környezetvédelmi előírásai
EPA, Kalifornia és Kanada szabályozása megkívánja minden 
gyártótól, hogy a kibocsátást szabályozó rendszer működését és 
karbantartását bemutató írásos útmutatót adjon.

A következő utasításokat és eljárásokat be kell tartani, hogy Honda 
motorja károsanyag-kibocsátását a kibocsátási szabványokon belül 
tarthassa.

Jogszerűtlen/szakszerűtlen átalakítás

A szakszerűtlen kezelés vagy átalakítás Kalifornia államban 
törvénysértésnek minősül.

A kibocsátást szabályozó rendszer jogszerűtlen vagy szakszerűtlen 
átalakítása a törvényes határokon túl megnövelheti a károsanyag-
kibocsátást. Többek között a következők útján valósulhat meg 
jogszerűtlen/szakszerűtlen átalakítás:

• A szívó-, üzemanyag-ellátó vagy kipufogórendszer bármelyik részének 
leszerelése vagy átalakítása.

• A vezérlés összekapcsoló szerkezetének vagy a fordulatszám-szabályozás 
mechanizmusának megváltoztatása vagy kiiktatása, a motor tervezési 
paramétereken kívüli működtetésére.

Problémák, melyek befolyásolhatják a kibocsátást
Ha az alábbi hibajelenségeket tapasztalja, akkor a márkaszervizzel 
ellenőriztesse és javíttassa meg a motort.

• Nehéz indulás és indulás után leállás.
• Durva alapjárat.
• Terhelés alatt gyújtáshiba vagy visszaégés.
• Utóégés (visszaégés).
• Fekete kipufogási füst vagy magas üzemanyag fogyasztás.

Cserealkatrészek
A Honda új motorjának kibocsátást szabályozó rendszere úgy lett 
tervezve, építve és jóváhagyva, hogy megfeleljen az EPA, Kalifornia 
és Kanada kibocsátási rendelkezéseinek. Javasoljuk, hogy csak 
eredeti Honda alkatrészeket használjon karbantartáskor. Ezek az 
eredeti tervezésű cserealkatrészek ugyanolyan szabványok alapján 
kerülnek legyártásra, mint az eredeti alkatrészek, így megbízhat 
teljesítményükben. A Honda nem tagadhatja meg a károsanyag-
kibocsátásra érvényes jótállást kizárólag a nem a Honda által gyártott 
cserealkatrészek használata esetén, vagy a Honda márkaszervizektől 
eltérő szerviz igénybe vétele esetén; használhatók más gyártmányú, 
EPA tanúsítvánnyal rendelkező alkatrészek is, és a szervizelés 
elvégezhető Honda márkaszervizen kívül is. Ugyanakkor a nem 
eredeti tervezésű és minőségű cserealkatrészek használata ronthatja 
a kibocsátást szabályozó rendszer hatékonyságát.

Az utángyártott alkatrész gyártója magára vállalja a felelősséget, hogy 
az alkatrész nem fogja károsan befolyásolni a kibocsátási 
teljesítményt. Az alkatrész gyártójának vagy az alkatrész 
beszerelőjének igazolnia kell, hogy az alkatrész használata nem 
okozza a motor kibocsátási előírásoknak való meg nem felelését.

Karbantartás
A motoros berendezés tulajdonosaként az Ön felelőssége, hogy a 
használati útmutatóban listázott karbantartási műveletek mindegyikét 
elvégezze. A Honda javasolja, hogy őrizze meg a karbantartási 
munkákkal kapott összes nyugtát, ugyanakkor a Honda nem vonhatja 
meg a jótállást, kizárólag azzal az okkal, hogy az említett nyugták 
hiányoznak, vagy hogy a felhasználó nem biztosította az összes 
karbantartási munka elvégzését.
Kövesse a KARBANTARTÁSI ÜTEMTERVET a 3 oldalon.
Ne felejtse el, ezen ütemterv feltételezi, hogy motorját az eredetileg 
tervezett célra használja. Hosszantartó nagy terheléssel vagy magas 
környezeti hőmérsékleten való működtetés, illetve poros körülmények 
közötti használat gyakoribb szervizelést igényel.

Levegőminőség-index
(Kaliforniai értékesítésre hitelesített típusok)

Levegőminőség-index információs címke kerül olyan motorokra, 
amelyeket a Kaliforniai levegő erőforrás bizottság előírásai szerint 
károsanyag-kibocsátási időtartamra minősítve lettek.

Az oszlopdiagram célja, hogy vevőink számára összehasonlítást 
biztosítson a rendelkezésre álló motorok károsanyag-kibocsátási 
teljesítménye között. Minél kisebb a Levegőminőség-mutató, annál 
kisebb a szennyezés.

A tartósság ismertetése a motor kibocsátási jellemzőinek hosszú távon 
való fenntarthatóságáról ad tájékoztatást. A leíró meghatározás a 
motor kibocsátásvezérlő rendszerének hasznos élettartamát jelöli. 
További információért lásd a Károsanyag-kibocsátást szabályozó 
rendszer jótállási dokumentumát.

A Levegőminőség-index információ ráerősített cédulájának/címkéjének 
eladásig a motoron kell maradnia. A motor működtetésének 
megkezdésekor távolítsa el a címkét.

Leíró időtartam-
megjelölés 

Alkalmazható károsanyag-kibocsátási 
élettartam

Mérsékelt      50 óra (0-80 cm3-ig bezárólag)

   125 óra (nagyobb, mint 80 cm3)
Közepes    125 óra (0-80 cm3-ig bezárólag)

   250 óra (nagyobb, mint 80 cm3)
Kiterjesztett    300 óra (0-80 cm3-ig bezárólag)

   500 óra (nagyobb, mint 80 cm3)

1000 óra (225 cm3 és nagyobb)
8



3VZ9M600_GCV145_GCV170_GCV200_HU.book  Page 9  Thursday, August 23, 2018  10:07 PM
Műszaki jellemzők

GCV145

GCV170

GCV200

*A jelen dokumentumban megadott teljesítmény a nettó teljesítmény, 
melyet az adott típus egy prototípusán ellenőriztek, és az SAE J1349 
szabvány alapján mértek 3600 percenkénti (effektív teljesítmény) és 
2500 ford/perc fodulatszámon (max. effektív nyomaték). A 
tömeggyártásba kerülő motorok eltérhetnek ettől az értéktől.
A végberendezésre szerelt motor kimenő teljesítménye számos 
tényező függvényében változhat, beleértve a fordulatszámot az adott 
alkalmazásnál, a környezeti viszonyokat, a karbantartást és egyéb 
változókat.

Beállítási műszaki jellemzők GCV145/170/200

Gyorshivatkozási információ

MEGJEGYZÉS:
A műszaki jellemzők a típusoknak megfelelően változhatnak, és 
előzetes értesítés nélkül megváltoztathatóak.

FOGYASZTÓI INFORMÁCIÓ

MÁRKAKERESKEDŐ/VISZONTELADÓ KERESÉSÉRE 
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Látogassa meg honlapunkat: http://www.honda-engines-eu.com

VEVŐSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓ

A márkakereskedő szervizének személyzete képzett szakemberekből 
áll. Bármely kérdésére választ kell tudniuk adni. Ha olyan problémával 
találkozik, melyet megelégedésére márkakereskedője nem tud 
megoldani, akkor a márkakereskedés vezetésével beszélje meg a 
kérdést. A szervizvezető, az ügyvezető vagy a tulajdonos a 
segítségére lehet. 
Majdnem minden probléma megoldható ilyen módon.

Ha nincs megelégedve a márkaképviselet vezetése által hozott 
döntéssel, akkor lépjen érintkezésbe területe Honda területi motor 
nagykereskedőjével.

Modell GCV145
Leírókód GJASK
Hossz × Szélesség × 
Magasság

415 × 330 × 359 mm

Száraz tömeg [súly] 10,1 kg
Motortípus 4 ütemű, felülszelepelt, egy hengeres

Lökettérfogat 145 cm3

Hengerfurat × Löket 56,0 × 59,0 mm

Névleges teljesítmény
(SAE J1349* szerint)

3,1 kW (4,2 bhp, 4,2 PS) 3600 ford./perc 
fordulatszámon

Maximális névleges 
nyomaték
(SAE J1349* szerint)

9,1 N·m (0,93 kgf·m) 
2500 ford./perc fordulatszámon

Motorolaj térfogata 0,4 l
Üzemanyagtartály 
térfogata

0,91 l

Hűtőrendszer Kényszer léghűtés
Gyújtási rendszer Tranzisztor típusú mágnesgyújtás
Erőleadó tengely 
forgása

Óramutató járásával ellentétes irányba

Modell GCV170
Leírókód GJATK
Hossz × Szélesség × 
Magasság

415 × 330 × 359 mm

Száraz tömeg [súly] 10,1 kg
Motortípus 4 ütemű, felülszelepelt, egy hengeres

Lökettérfogat 166 cm3

Hengerfurat × Löket 60,0 × 59,0 mm

Névleges teljesítmény
(SAE J1349* szerint)

3,6 kW (4,8 bhp, 4,9 PS) 3600 ford./perc 
fordulatszámon

Maximális névleges 
nyomaték
(SAE J1349* szerint)

11,1 N·m (1,13 kgf·m) 
2500 ford./perc fordulatszámon

Motorolaj térfogata 0,4 l
Üzemanyagtartály 
térfogata

0,91 l

Hűtőrendszer Kényszer léghűtés
Gyújtási rendszer Tranzisztor típusú mágnesgyújtás
Erőleadó tengely 
forgása

Óramutató járásával ellentétes irányba

Modell GCV200
Leírókód GJAUK
Hossz × Szélesség × 
Magasság

415 × 330 × 359 mm

Száraz tömeg [súly] 10,1 kg
Motortípus 4 ütemű, felülszelepelt, egy hengeres

Lökettérfogat 201 cm3

Hengerfurat × Löket 66,0 × 59,0 mm

Névleges teljesítmény
(SAE J1349* szerint)

4,2 kW (5,6 bhp, 5,7 PS) 3600 ford./perc 
fordulatszámon

Maximális névleges 
nyomaték
(SAE J1349* szerint)

12,7 N·m (1,30 kgf·m) 
2500 ford./perc fordulatszámon

Motorolaj térfogata 0,4 l
Üzemanyagtartály 
térfogata

0,91 l

Hűtőrendszer Kényszer léghűtés
Gyújtási rendszer Tranzisztor típusú mágnesgyújtás
Erőleadó tengely 
forgása

Óramutató járásával ellentétes irányba

TÉTEL ELŐÍRÁS KARBANTARTÁS

Gyújtógyertya 
hézag

0,7–0,8 mm Lásd a következő 
oldalon: 5

Alapjárati 
fordulatszám

1700±150 ford./perc -

Szelephézag 
(hidegen)

SZÍVÓ: 0,10±0,02 mm
KIPUFOGÓ: 0,10±0,02 mm

Keressen fel egy 
hivatalos Honda 
márkakereskedést

Egyéb műszaki 
jellemzők

Egyéb beállításra nincs szükség.

Üzemanyag Ólmozatlan benzin (Lásd 4 oldal).

Egyesült 
Államok

Benzinkúti jelölés szerint 86-os vagy 
nagyobb oktánszámú

Kivéve
Egyesült 
Államok

Kísérleti jelölés szerint 91-es vagy 
nagyobb oktánszámú
Benzinkúti jelölés szerint 86-os vagy 
nagyobb oktánszámú

Motorolaj SAE 10W-30, API SE vagy későbbi, általános 
használatra.

Lásd következő oldalon: 4.

Gyújtógyertya BPR5ES (NGK)

Karbantartás Minden használat előtt:
• Ellenőrizze a motorolajszintet. Lásd következő 

oldalon: 4.
• Ellenőrizze a levegőszűrőt. Lásd következő oldalon: 5.

Első 5 óra:
Motorolaj csere. Lásd következő oldalon: 4.

Rákövetkező:
Lásd a 3 oldalon a karbantartási ütemtervet.
9
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«A Honda irodája»
Amikor ír vagy telefonál, adja meg ezt az információt:

• Berendezés gyártó neve és modell száma, amelyre a motort 
szerelték

• Motor modell, sorozatszám és típus (lásd: 7 oldal)
• Márkakereskedő neve, aki eladta önnek a motort
• A márkakereskedő neve, címe és a kapcsolattartó személy neve, aki 

szervizeli a motorját
• Vásárlás dátuma
• Az ön neve, címe és telefonszáma
• A probléma részletes leírása

Honda Motor Europe Logistics NV.
European Engine Center

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

Támogatásért kérjük, hogy lépjen érintkezésbe területének Honda 
nagykereskedőjével.

Honda általános rendeltetésű motor nemzetközi 
jótállás

Az ezen márkájú termékre szerelt Honda általános célú motorra a 
Honda általános célú motorra vonatkozó jótállása érvényes, a 
következő előfeltételek mellett.

– A jótállási feltételek megegyeznek az általános célú motorokéval, 
melyeket a Honda minden országra vonatkozóan meghatározott.

– A jótállási feltételek a motor gyártási hibákból vagy műszaki 
okokból eredő meghibásodására vonatkoznak.

– A jótállás nem érvényes azokban az országokban, ahol nincs 
Honda disztribútor.

Garanciális szervizelés igénylése:

A Honda általános célú motorát vagy a berendezést, amelyre a motort 
felszerelte, az eredeti, kiskereskedelmi vásárlást igazoló nyugtával 
együtt kell az adott országban hivatalos Honda motor értékesítőhöz 
vagy ahhoz az értékesítőhöz eljuttatni, ahonnan a terméket vásárolta. 
Az országában meglévő hivatalos Honda márkakereskedők/
viszonteladók elérhetőségeihez kérjük, látogasson el a globális 
információs weboldalunkra a
https://www.hppsv.com/ENG/ hivatkozáson, vagy forduljon a 
márkakereskedőhöz.

Kivételek:

A motorra vonatkozó jótállás nem tartalmazza a következőket:

1. Bármilyen sérülés vagy megrongálódás, amely az alábbiak 
eredményeképpen következett be:

– A használati útmutatóban leírtak szerinti időszakos karbantartás 
figyelmen kívül hagyása

– Nem megfelelő javítás vagy karbantartás
– A használati útmutatóban leírtaktól eltérő működtetési módok
– Az azon berendezés által okozott kár, amelyre a motort 

felszerelték
– A motorral - annak használati útmutatójában és/vagy jótállási 

füzetében feltüntetett - gyári előírás szerinti üzemanyag(ok)tól 
eltérő üzemanyagra váltás miatti, vagy kizárólag ilyen üzemanyag 
használatából eredő károk

– Nem eredeti Honda, vagy nem a Honda által jóváhagyott 
alkatrészek és tartozékok használata (a javasolt kenőanyagok és 
folyadékokon kívül) (nem vonatkozik a károsanyag-kibocsátási 
jótállásra, csak abban az esetben, ha a felhasznált alkatrész nem 
összehasonlítható a Honda alkatrésszel és, ha ez okozta a 
meghibásodást)

– Ha a terméket koromnak, füstnek, vegyi anyagoknak, 
madárpiszoknak, tenegervíznek, tengeri szélnek, sónak, vagy más 
környezeti jelenségnek teszi ki

– Ütközés, üzemanyag-szennyezés vagy romlás, hanyagság, 
jogosulatlan módosítás, nem megfelelő használat

– Természetes kopás és elhasználódás (a festett vagy lemezelt 
felületek természetes fakulása, felületek hámlása vagy egyéb 
természetes elhasználódás)

2. Fogyóalkatrészek: A Honda nem vállal jótállást az alkatrészek 
természetes kopására és elhasználódására. Az alábbiakban 
listázott alkatrészekre a jótállás nem terjed ki (kivéve, ha azokra 
másik jótállás alá eső javítás részeként szükség van):

– Gyújtógyertya, üzemanyagszűrő, légszűrőbetét, tengelykapcsoló-
tárcsa, visszahúzódó indítózsinór

– Kenőanyag: olaj és kenőzsír

3. Tisztítás, beállítás és rendes időszakos karbantartási munkák 
(karburátor tisztítása és motorolaj leengedése).

4. A Honda általános célú motor használata versenyzés céljából.

5. Bármely motor, amely olyan termék része, amelyet bármely 
pénzintézet vagy biztosító társaság korábban bármikor 
totálkárosnak minősített, vagy újrahasznosítandó hulladékként 
értékesített.

A „SERVICE & SUPPORT” (Szerviz és támogatás) címkéről
A Honda általános célú motorra a „SERVICE & SUPPORT”* 
(Szerviz és támogatás) címke lehet felragasztva.
Ha weboldalunkat meglátogatja, és a kétdimenziós vonalkódot 
(QR kódot) ott beolvassa, szervizinformációhoz jut.

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

* Nem mindegyik modell van ellátva ilyen címkével.
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