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LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
GCV145 · GCV170 · GCV200
BRĪDINĀJUMS
Šī izstrādājuma motora izplūde satur ķimikālijas, par kurām ir
zināms, ka Kalifornijas štatā ir izraisījušas vēzi, iedzimtus
defektus vai citus reprodukcijas sistēmas kaitējumus.
• Attēls var atšķirties atkarībā no veida.

DROŠĪBAS MARĶĒJUMA NOVIETOJUMS / KOMPONENTU UN VADĪBU NOVIETOJUMI
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietotāja
rokasgrāmatu.
Motors izdala toksisku, indīgu tvana gāzi (oglekļa
dioksīdu). Nedarbiniet slēgtā telpā.
Benzīns ir viegli uzliesmojošs šķīdums, kas var
izraisīt eksploziju.
Pirms degvielas uzpildīšanas izslēdziet motoru
un ļaujiet tam atdzist.

Modelim ar manuālo gaisa vārstu
(modelim bez GAISA VĀRSTA SVIRAS)
(pielietojamie veidi)
[1]

[2]

[8]

[3]

[9]

[10]

[4]

[5]

[7]

[6]

[12]
[11]
Modelim ar automātisko gaisa vārstu
(modelim ar FIKSĒTO DROSELI)
(pielietojamie veidi)
[2]

Modelim ar automātisko gaisa vārstu
(modelim ar MANUĀLO DROSELI)
(pielietojamie veidi)
[1]

[2]

[5]
[5]

3HZ9M600
00X3H-Z9M-6000

[1]

VADĪBAS SVIRA
(pielietojamie veidi)
[2] SPARARATA BREMZES SVIRA
(pielietojamie veidi)
[3] DEGVIELAS TVERTNES VĀCIŅŠ
[4] GAISA FILTRS
[5] DEGVIELAS VĀRSTA SVIRA
[6] SĒRIJAS NUMURS UN MOTORA
TIPS
[7] DEGVIELAS TVERTNE
[8] STARTERA ROKTURIS
[9] AUGŠAS VĀKS
[10] EĻĻAS UZPILDES VIETAS VĀCIŅŠ
[11] SLĀPĒTĀJS
[12] AIZDEDZES SVECE
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Attēls 2

IZSLĒGTS

AIZVĒRTS (GAISA VĀRSTS)
IESLĒGTS

[1]
[1]
[1]

DEGVIELAS VĀRSTA SVIRA

[1]

Attēls 3

VADĪBAS SVIRA (piemērojamie veidi)

Attēls 4
[1]
[1]

Vilkšanas virziens
IESLĒGTS

ATBRĪVOTS
[1]

SPARARATA BREMZES SVIRA (piemērojamie veidi)

[1]

Attēls 5

STARTERA ROKTURIS

Attēls 6
LĒNI

ĀTRI

APTURĒT

[1]

[1]

[1]

A-2

VADĪBAS SVIRA (piemērojamie veidi)

[1]

VADĪBAS SVIRA (piemērojamie veidi)
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[1]
[2]
[3]

Attēls 7
[1]

DEGVIELAS TVERTNES VĀCIŅŠ
DEGVIELAS UZPILDES ATVERES KAKLIŅŠ
AUGŠĒJAIS LĪMENIS

[2]
53 mm

[3]

Attēls 8

[1]
[2]
[3]
[4]

Attēls 9

[1]

EĻĻAS UZPILDES VĀCIŅŠ/MĒRSTIENIS
AUGŠĒJĀ ROBEŽA
APAKŠĒJĀ ROBEŽA
EĻĻAS UZPILDES VIETAS KAKLS

[2]
[3]

[4]

Attēls 10

Attēls 11

Attēls 12
2 mm vai vairāk

[1]

[1]
[1]

[1]

APKĀRTĒJĀS VIDES TEMPERATŪRA

[1]

EĻĻAS UZPILDĪŠANAS ATVERE

[1]

SPARARATA BREMZES SVIRA
(pielietojamie veidi)

A-3
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Attēls 13
[4]

[6]

[2]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

GAISA FILTRA VĀKS
AUGŠĒJIE IZCIĻŅI
APAKŠĒJIE IZCIĻŅI
ELEMENTS
GAISA FILTRA KORPUSS
GAISA CAURUĻVADS

[1]
[2]
[3]

AIZDEDZES SVEČU ATSLĒGA
SĀNU ELEKTRODS
AIZDEDZES SVECE

[1]

[5]

[3]

Attēls 14
[2]
0,7–0,8 mm

[3]
[1]

Attēls 15

[1]
[2]
[3]
[4]

Attēls 16
[1]

[1]

[2]

[4]

[2]

[3]

[1]
[2]

SKRŪVE
ATSPERES UZGRIEZNIS

[4]

A-4

DEGVIELAS TVERTNES VĀCIŅŠ
STARTERA ROKTURIS
AUGŠAS VĀKS
IZCIĻŅI
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Attēls 17
[4]

[6]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

6 mm SKRŪVE (3)
SLĀPĒTĀJA AIZSARGS
DZIRKSTEĻIZLĀDNIS
SKRŪVE
SLĀPĒTĀJS
EKRĀNS

[1]
[2]
[3]

DEGVIELAS VĀRSTA SVIRA
PLUDIŅA NODALĪJUMS
IZTECINĀŠANAS SKRŪVE

[5]
[3]

[1]
[2]

Attēls 18
IZSLĒGTS

[2]

IESLĒGTS

[1]
[3]
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IEVADS

DROŠĪBAS PAZIŅOJUMI

Pateicamies par Honda motora iegādi! Vēlamies jums palīdzēt gūt
vislabākos rezultātus, izmantojot jauno motoru, un lietot to drošā veidā.
Šī rokasgrāmata satur informāciju par to, kā to paveikt; pirms motora
darbināšanas, lūdzu, rūpīgi to izlasiet. Ja rodas problēmas vai jautājumi
par motoru, sazinieties ar servisa pārstāvi.

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga. Rokasgrāmatā un uz motora
esam norādījuši svarīgus drošības paziņojumus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet
šos paziņojumus.
Drošības paziņojums brīdina par iespējamām briesmām, kas var kaitēt
jums vai citiem. Pirms katra drošības ziņojuma ir drošības brīdinājuma
simbols
un viens no trim vārdiem: BRIESMAS, BRĪDINĀJUMS vai
UZMANĪBU.

Visas šajā rokasgrāmatā sniegtās informācijas pamatā ir iespiešanas
brīdī pieejamā visjaunākā informācija. Honda Motor Co., Ltd. patur sev
tiesības veikt izmaiņas jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma un
neuzņemoties nekādas saistības. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst Šie signālvārdi nozīmē, ka:
pavairot bez rakstiskas atļaujas.
Šī rokasgrāmata ir uzskatāma par motora komplektācijas neatņemamu
daļu, un tai ir jābūt kopā ar motoru, ja tas tiek pārdots.
Iesakām iepazīties ar garantijas politiku, lai pilnībā izprastu savas
tiesības un pienākumus.
Izskatiet instrukcijas, kas piegādātas kopā ar iekārtu, ko darbina šis
motors, lai saņemtu visu papildinformāciju par motora iedarbināšanu,
apturēšanu, ekspluatāciju, regulēšanu un visas īpašās apkopes
instrukcijas.

Instrukciju neievērošanas gadījumā
jums DRAUD NĀVES BRIESMAS vai
jūs varat BĪSTAMI SAVAINOTIES.

BRĪDINĀJUMS

Instrukciju neievērošanas gadījumā jūs
VAR NOGALINĀT vai BĪSTAMI
SAVAINOT.

UZMANĪBU

Instrukciju neievērošanas gadījumā jūs
VAR SAVAINOT.

Katrs paziņojums informēs par iespējamam briesmām un par to, kas
jādara, lai no tām izvairītos vai samazinātu iespējamos savainojumus.

SATURS
DROŠĪBAS PAZIŅOJUMI ............. 1
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA........... 1
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PĀRBAUDES ................................ 1
EKSPLUATĀCIJA.......................... 2
DROŠAS EKSPLUATĀCIJAS
PROFILAKSE ............................ 2
MOTORA IEDARBINĀŠANA..... 2
MOTORA APTURĒŠANA.......... 2
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DROŠĪBAS NOTEIKUMI ........... 3
APKOPES GRAFIKS................. 3
DEGVIELAS UZPILDĪŠANA...... 3
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BRIESMAS

NODERĪGI PADOMI UN
IETEIKUMI .................................... 5
MOTORA UZGLABĀŠANA ....... 5
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NEGAIDĪTU PROBLĒMU
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PAZIŅOJUMI BOJĀJUMU NOVĒRŠANAI
Jūs ieraudzīsiet arī citu svarīgu informāciju, ko ievadīs vārds PIEZĪME.
Šis vārds nozīmē, ka:
Instrukciju neievērošanas gadījumā motors vai cits
īpašums var tikt bojāts.
Šo paziņojumu mērķis ir palīdzēt novērst motora, īpašuma bojājumus
vai apkārtējās vides kaitējumu.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
• Izprotiet motora vadības ierīču darbību un iemācieties ātri apturēt
motoru avārijas gadījumos. Pārliecinieties, vai operators pirms
iekārtu ekspluatēšanas ir saņēmis atbilstošas instrukcijas.
• Neļaujiet bērniem rīkoties ar motoru. Neļaujiet bērniem un
mājdzīvniekiem tuvoties ekspluatācijas zonai.
• Motora izplūdes gāzes satur indīgo tvana gāzi (oglekļa monoksīdu).
Nedarbiniet motoru, ja nav pienācīgas ventilācijas, un nekad
nedarbiniet motoru telpās.
• Motors un izplūdes gāzes ekspluatācijas gaitā kļūst ļoti karstas.
Darbības laikā motoram jāatrodas vismaz 1 metra attālumā no ēkām vai
citām iekārtām. Nenovietojiet tuvumā uzliesmojošus materiālus un
nenovietojiet neko uz motora, kad tas darbojas.

DROŠĪBAS ETIĶEŠU IZVIETOJUMS
Skatiet lappusi A-1.
Šī uzlīme brīdina par iespējamiem draudiem, kas var izraisīt nopietnu
traumu. Izlasiet to uzmanīgi.
Ja etiķete nokrīt vai kļūst nesalasāma, sazinieties ar savu izplatītāju, lai
to nomainītu.

KOMPONENTU UN VADĪBU ATRAŠANĀS VIETAS
Skatiet lappusi A-1.

PIRMSEKSPLUATĀCIJAS PĀRBAUDES
VAI MOTORS IR GATAVS DARBAM?
Jūsu drošības dēļ, kā arī, lai ievērotu vides noteikumus un maksimāli
pagarinātu aprīkojuma kalpošanas laiku, ir ļoti svarīgi pārbaudīt motora
stāvokli pirms tā iedarbināšanas. Pirms motora iedarbināšanas noteikti
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novērsiet visas konstatētās problēmas vai lieciet tās izlabot servisa
darbiniekam.

BRĪDINĀJUMS
Ja motoram netiek nodrošināta pareiza apkope vai pirms
ekspluatācijas netiek novērsta kāda problēma, tas var
izraisīt nopietnu disfunkciju.
Dažas disfunkcijas var izraisīt nopietnas traumas vai
nāvi.
Vienmēr pirms katras ekspluatācijas reizes veiciet
pirmsekspluatācijas pārbaudi un novērsiet visas
problēmas.
Pirms pirmsekspluatācijas pārbaužu veikšanas motoram jābūt
nolīmeņotam un apturētam.
Pirms motora darbināšanas vienmēr pārbaudiet turpmākos punktus:
Pārbaudiet motora vispārējo stāvokli
1. Apskatiet vietu ap motoru un zem tā, lai pārliecinātos, vai nav eļļas
vai degvielas noplūdes.
2. Noņemiet liekos netīrumus un gružus, it īpaši ap slāpētāju un
augšējo vāku.
3. Apskatiet, vai nav bojājumu.
4. Apskatiet, vai visi aizsargi un vāki ir vietā un visi uzgriežņi un
skrūves ir pievilktas.
Pārbaudiet motoru
1. Pārbaudiet degvielas līmeni (skatiet 3. lpp.). Sākot darbu ar pilnu
tvertni, tiek novērsti pārtraukumi, kas nepieciešami, lai uzpildītu
tvertni.
2. Pārbaudiet motoreļļas līmeni (skatiet 4. lpp.). Motora darbināšana ar
nepietiekamu eļļas līmeni var izraisīt motora bojājumus.

Izlasiet tās iekārtas instrukciju, kas tiek darbināta ar šo motoru, lai
uzzinātu par visām profilakses procedūrām, kas jāizpilda motora
ieslēgšanas, izslēgšanas un ekspluatācijas laikā.
Nedarbiniet motoru slīpumā virs 15° (26 %).
MOTORA IEDARBINĀŠANA
Neizmantojiet gaisa vārstu, ja motors ir uzsilis vai ir augsta gaisa
temperatūra.
• Modelis ar manuālo gaisa vārstu (piemērojamie veidi)
1. Pagrieziet degvielas vārsta sviru pozīcijā IESLĒGTS.
Skatiet 1. attēlu lpp. A-2.
2. [modelim bez GAISA VĀRSTA SVIRAS] (piemērojamie veidi)
Pārvietojiet vadības sviru pozīcijā AIZVĒRTA (GAISA VĀRSTS).
Skatiet 2. attēlu lpp. A-2.
3. Modelim ar SPARARATA BREMZES SVIRU (piemērojamie veidi):
Pārvietojiet spararata bremžu sviru stāvoklī ATBRĪVOTA. Motora
slēdzis, kas ir saistīts ar spararata bremžu sviru, ir ieslēgts, kad
spararata bremžu svira ir pārvietota pozīcijā ATBRĪVOTA.
Skatiet 3. attēlu lpp. A-2.
4. Viegli pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad strauji
pavelciet bultas virzienā, kā norādīts tālāk. Uzmanīgi atgrieziet vietā
startera rokturi.
Skatiet 4. attēlu lpp. A-2.
Neļaujiet startera rokturim, atgriežoties sākuma stāvoklī, atsisties
pret motoru.
Uzmanīgi novietojiet to atpakaļ sākuma stāvoklī, lai neizraisītu
startera bojājumus.
5. [modelim bez GAISA VĀRSTA SVIRAS]
(piemērojamie veidi)
Kad motors uzsilst, vadības sviru pārvietojiet pozīcijā ĀTRI vai
LĒNI.
Skatiet 5. attēlu lpp. A-2.

3. Pārbaudiet gaisa filtra elementu (skatiet 4. lpp.). Netīrs gaisa filtra
elements ierobežo gaisa plūsmu uz karburatoru, samazinot motora
• Modelis ar automātisko gaisa vārstu (piemērojamie veidi)
veiktspēju.
1. Pagrieziet degvielas vārsta sviru pozīcijā IESLĒGTS.
4. Pārbaudiet iekārtu, kas tiek darbināta ar šo motoru.
Skatiet 1. attēlu lpp. A-2.
Izlasiet tās iekārtas instrukciju, kas tiek darbināta ar šo motoru, lai
2. Modelim ar SPARARATA BREMZES SVIRU (piemērojamie veidi):
uzzinātu par visiem profilakses pasākumiem un procedūrām, kas
pārvietojiet spararata bremžu sviru stāvoklī ATBRĪVOTA.
jāizpilda, pirms tiek iedarbināts motors.
Skatiet 3. attēlu lpp. A-2.
3. [Modelis ar MANUĀLO GAISA VĀRSTU] (piemērojamie veidi)

EKSPLUATĀCIJA
DROŠAS EKSPLUATĀCIJAS PROFILAKSE
Pirms motora pirmās ekspluatācijas, lūdzu, pārskatiet sadaļu
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA 1. lpp. un sadaļu
PIRMSEKSPLUATĀCIJAS PĀRBAUDES 1. lpp.
Tvana gāzes riski
Savas drošības labad nekad nedarbiniet motoru tādās slēgtās telpās kā
garāža. Motora izplūdes gāzes satur indīgo tvana gāzi (oglekļa
monoksīdu), kas var ātri uzkrāties slēgtā telpā un izraisīt saslimšanu vai
nāvi.

BRĪDINĀJUMS
Izplūdes gāzes satur indīgo tvana gāzi, kas slēgtās
telpās var uzkrāties bīstamā daudzumā.
Tvana gāzes ieelpošana var izraisīt bezsamaņu vai nāvi.
Nedarbiniet motoru pilnīgi vai daļēji slēgtā telpā.

Pārvietojiet vadības sviru pozīcijā ĀTRI.
Skatiet 5. attēlu lpp. A-2.
4. Viegli pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad strauji
pavelciet bultas virzienā, kā norādīts tālāk. Uzmanīgi atgrieziet
vietā startera rokturi.
Skatiet 4. attēlu lpp. A-2.
Neļaujiet startera rokturim, atgriežoties sākuma stāvoklī, atsisties
pret motoru.
Uzmanīgi novietojiet to atpakaļ sākuma stāvoklī, lai neizraisītu
startera bojājumus.
5. [Modelis ar MANUĀLO GAISA VĀRSTU] (piemērojamie veidi)
Pārslēdziet vadības sviru uz nepieciešamo motora ātrumu.
MOTORA APTURĒŠANA
1. [Modelis ar MANUĀLO GAISA VĀRSTU] (piemērojamie veidi)
Pārvietojiet vadības sviru pozīcijā LĒNI.
Skatiet 5. attēlu lpp. A-2.
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2. Modelim ar SPARARATA BREMZES SVIRU (piemērojamie veidi): DROŠĪBAS NOTEIKUMI
• Pirms apkopes vai remonta pārliecinieties, vai motors ir izslēgts. Lai
Pārvietojiet spararata bremžu sviru stāvoklī IESLĒGTA. Motora
novērstu nejaušu iedarbināšanu, atvienojiet aizdedzes sveces uzgali.
slēdzis, kas ir saistīts ar spararata bremžu sviru, ir izslēgts, kad
Tas novērsīs nopietnas potenciālas briesmas:
spararata bremžu svira ir pārvietota pozīcijā IESLĒGTA.
– Saindēšanās ar tvana gāzi no motora izplūdes sistēmas.
Skatiet 3. attēlu lpp. A-2.
Strādājiet ārā, attālu no atvērtiem logiem vai durvīm.
–
Karstu detaļu izraisītus apdegumus.
Modelim bez SPARARATA BREMZES SVIRAS (piemērojamie
Pirms pieskaršanās ļaujiet atdzist motoram un izplūdes sistēmai.
veidi):
– Kustīgu detaļu izraisītas traumas.
Nedarbiniet motoru, ja nav norādīts to darīt.
pārvietojiet vadības sviru pozīcijā APTURĒT.
• Pirms darba sākšanas izlasiet instrukcijas un pārliecinieties, vai jums
Motora slēdzis, kas ir saistīts ar vadības sviru, ir izslēgts, kad
ir nepieciešamie instrumenti un iemaņas.
vadības svira ir pārvietota pozīcijā APTURĒT.
•
Lai
samazinātu aizdegšanās un eksplozijas iespējamību, rīkojieties
Skatiet 6. attēlu lpp. A-2.
uzmanīgi, strādājot ar benzīnu. Detaļu tīrīšanai izmantojiet tikai
nedegošus šķīdumus, bet ne benzīnu. Cigaretes, dzirksteles un
3. Pagrieziet degvielas vārsta sviru pozīcijā IZSLĒGTA.
liesmas turiet atstatu no detaļām, kam saistība ar degvielu.
Skatiet 1. attēlu lpp. A-2.
Ņemiet vērā, ka pilnvarots Honda apkopes dīleris vislabāk pārzina jūsu
motoru un viņam ir aprīkojums apkopes un remonta veikšanai.
MOTORA APKOPE
Lai nodrošinātu vislabāko kvalitāti un uzticamu darbību, remontam un
nomaiņai izmantojiet tikai jaunas oriģinālās Honda vai tām līdzvērtīgas
daļas.
APKOPES NOZĪME
Labi veikta apkope ir ļoti svarīga, lai ekspluatācija būtu droša,
APKOPES GRAFIKS
ekonomiska un bez problēmām. Tas palīdz arī samazināt izmešu
daudzumu.

BRĪDINĀJUMS
Ja motoram netiek nodrošināta pareiza apkope vai pirms
ekspluatācijas netiek novērsta kāda problēma, tas var
izraisīt nopietnu disfunkciju.
Dažas disfunkcijas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.
Vienmēr ievērojiet apskates un apkopes ieteikumus un
grafikus, kas sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā.
Lai palīdzētu pareizi kopt motoru, turpmākajās lappusēs ir iekļauts
apkopes grafiks, ikdienas pārbaužu procedūru apraksts un apraksti
vienkāršām apkopes procedūrām, ko veic ar rokas instrumentiem.
Sarežģītākus servisa uzdevumus un procedūras, kuru izpildei
nepieciešami īpaši instrumenti, labāk ir uzticēt profesionāļiem, un parasti
tos veic Honda tehniķi vai citi kvalificēti mehāniķi.
Apkopes grafiku izmanto normālos ekspluatācijas apstākļos. Ja motors
tiek darbināts sarežģītos apstākļos, piemēram, ilgstošas lielas slodzes,
augstas temperatūras, liela mitruma apstākļos vai neierasti putekļainā
vidē, konsultējieties ar Honda servisa darbinieku, lai saņemtu ieteikumus
atbilstoši jūsu individuālajām vajadzībām un motora izmantošanai.
Izmantojiet tikai Honda oriģinālās daļas vai to ekvivalentus.
Kvalitātes ziņā neatbilstošu rezerves detaļu izmantošana var
sabojāt motoru.
Izmešu kontroles ierīču vai sistēmu apkopi, nomaiņu vai remontu var
veikt jebkurā motoru remontu iestādē vai individuāli, izmantojot
atbilstoši EPA standartiem “sertificētas” daļas.

REGULĀRĀS APKOPES
PERIODS (1)
PUNKTS
Veiciet katrā norādītajā
mēnesī vai pēc noteiktā
darba stundu skaita atkarībā
no tā, kas pienāk ātrāk.
Motoreļļa

Līmeņa
pārbaude

Gaisa filtrs

Pārbaude

Katrā Pirmajā Ik pēc
Ik pēc Vienreiz 150 h.
lietošanas lietošanas
3
6
gadā
reizē
mēnesī mēnešiem mēnešiem vai ik pēc
vai pēc
vai
vai
100
5 darba 25 darba 50 darba darba
stundām. stundām. stundām. stundām.

Ik pēc Atsauce uz
2 gadiem
lpp.
vai
250
darba
stundām.

o

4

Nomaiņa

o

o (2)

4

o

4

Tīrīšana

o (3)

4

Nomaiņa

o

Spararata bremzes Pārbaude
klucis
(piemērojamie veidi)
Aizdedzes svece

o

Pārbauderegulēšana

4
5

o

5

Nomaiņa

o

5

Dzirksteļizlādnis
Tīrīšana
(piemērojamie veidi)

o (5)

Darbnīcas
rokasgrāmata

Tukšgaitas
apgriezieni

o (4)

Darbnīcas
rokasgrāmata

o (4)

Darbnīcas
rokasgrāmata

Pārbaude

Degvielas tvertne un Tīrīšana
filtrs
Vārstu atstarpe

Pārbauderegulēšana

o (4)

Darbnīcas
rokasgrāmata

Degkamera

Tīrīšana

Ik pēc 250 darba stundām (4)

Darbnīcas
rokasgrāmata

Degvielas vads

Pārbaude

Ik pēc 2 gadiem (nomainīt, ja nepieciešams) (4)

Darbnīcas
rokasgrāmata

APKOPES DROŠĪBA
(1) Komerciālam pielietojumam reģistrējiet ekspluatācijas stundu
Tālāk ir sniegti svarīgākie norādījumi par drošības profilaksi. Tomēr
skaitu, lai noteiktu pareizos apkopes intervālus.
nevaram brīdināt par visām iespējamām briesmām, kas var rasties,
(2)
Nomainiet
motoreļļu ik pēc 25 stundām, izmantojot ar smagu
veicot apkopi. Tikai jūs varat izlemt, vai konkrēto uzdevumu izpildīt vai
noslodzi vai augstā vides temperatūrā.
nepildīt.
(3) Veiciet apkopi biežāk, ja izmantojat putekļainā vidē.
(4) Ja jums nav atbilstošu instrumentu un zināšanu par mehāniku, šie
BRĪDINĀJUMS
apkopes darbi jāveic dīlera servisa centrā. Informāciju par tehnisko
apkopju procedūrām meklējiet Honda veikala rokasgrāmatā.
Nepareiza apkope var izraisīt nedrošu stāvokli.
(5) Eiropā un citās valstīs, kur tiek piemērota Direktīva 2006/42/EK
Apkopes instrukciju un drošības pasākumu
par mašīnām, šis pakalpojums jāveic dīlera servisa centrā.
neievērošana var būt par iemeslu nopietnai traumai vai
Veicot apkopi motora apakšējai daļai (mašīnai), pagrieziet to par 90° un
nāvei.
vienmēr novietojiet tā, lai karburators/gaisa filtrs atrastos augšpusē.
Vienmēr ievērojiet šajā rokasgrāmatā norādītās
Skatiet 8. attēlu lpp. A-3.
procedūras un drošības pasākumus.
DEGVIELAS UZPILDĪŠANA
Skatiet 7. attēlu lpp. A-3.

3
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Ieteicamā degviela
Svinu nesaturošs benzīns
ASV
Oktānskaitlis 86 vai augstāks
Izņemot ASV
Pētnieciskais oktānskaitlis 91 vai
augstāks
Oktānskaitlis 86 vai augstāks
Izmešu kontroles sistēmas veiktspējas uzturēšanai nepieciešamā(-s)
degvielas specifikācija(-s): E10 degviela (atsauce ES regulā).
Šim motoram paredzēts izmantojiet svinu nesaturošu degvielu ar
oktānskaitli 91 vai augstāku (pētnieciskais oktānskaitlis 86 vai
augstāks).
Uzpildiet degvielu labi vēdinātā vietā ar izslēgtu motoru. Ja motors ir
bijis ieslēgts, vispirms ļaujiet tam atdzist. Nekad neuzpildiet motoru
telpās, kur benzīna izgarojumi var sasniegt liesmas vai dzirksteles.
Varat izmantot svinu nesaturošu degvielu, kas satur ne vairāk kā 10 %
etanola (E10) vai 5 % metanola. Turklāt metanolam ir jāsatur
līdzšķīdinātāji un korozijas inhibitori. Izmantojot degvielu, kuras etanola
vai metanola saturs ir lielāks nekā norādīts iepriekš, var rasties
problēmas ar iedarbināšanu un/vai darbību. Tā var arī sabojāt
degvielas sistēmas metāla, gumijas un plastmasas daļas. Garantija
neattiecas uz motora bojājumu vai veiktspējas problēmām, kas
radušās, izmantojot degvielu, kura satur augstāku etanola vai
metanola daļu nekā norādīts.

BRĪDINĀJUMS
Benzīns ir viegli uzliesmojošs šķīdums, kas var izraisīt
eksploziju.
Rīkojoties ar degvielu, var apdedzināties vai gūt
nopietnus savainojumus.
• Pirms rīkoties ar degvielu, izslēdziet motoru un ļaujiet
tam atdzist.
• Netuviniet to karstumam, dzirkstelēm un liesmām.
• Rīkojieties ar degvielu tikai ārpus telpām.
• Netuviniet to transportlīdzeklim.
• Nekavējoties noslaukiet izlijušo degvielu.

Degviela var sabojāt krāsojumu un atsevišķus plastmasas veidus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai, uzpildot degvielas tvertni, neizšļakstītu
degvielu. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kuru cēlonis ir izlijusi
degviela.
Nekad nelietojiet vecu, piesārņotu vai ar eļļu sajauktu degvielu.
Nepieļaujiet netīrumu vai ūdens iekļūšanu degvielas tvertnē.
Informāciju par degvielas uzpildīšanu skatiet ar šo motoru darbinātā
aprīkojuma instrukcijā.

MOTOREĻĻA
Eļļa ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē veiktspēju un kalpošanas ilgumu.
Izmantojiet 4-taktu automobiļu eļļu ar šķīdinātājiem.
Ieteicamā eļļa
Skatiet 10. attēlu lpp. A-3.
Izmantojiet 4 taktu motoreļļu, kas atbilst prasībām attiecībā uz API
apkopes kategoriju SE vai jaunāku (vai ekvivalentu) vai tās pārsniedz.
Vienmēr apskatiet API apkopes uzlīmi uz eļļas tvertnes, lai
pārliecinātos, vai tā ietver burtus SE vai jaunākus (vai ekvivalentus).
Izmešu kontroles sistēmas veiktspējas uzturēšanai nepieciešamās
smēreļļas specifikācijas: Honda oriģinālā eļļa.
Vispārējam lietojumam iesakām SAE 10W-30 eļļu. Diagrammā
norādītās eļļas ar citu viskozitāti var izmantot, ja vidējā temperatūra
teritorijā ir norādītā diapazona robežās.
Eļļas līmeņa pārbaude
Skatiet 9. attēlu lpp. A-3.
1. Noņemiet eļļas uzpildīšanas atveres vāciņu / mērstieni un
noslaukiet to.
2. Ievietojiet mērstieni eļļas uzpildīšanas atverē, bet nepieskrūvējiet.
3. Ja līmenis ir zems, piepildiet ieteicamo eļļu līdz augšējai robežai uz
mērstieņa.
4. Uzstādiet eļļas uzpildes vāciņu / mērstieni.
Motora darbināšana ar nepietiekamu eļļas līmeni var izraisīt motora
bojājumus. Uz šāda veida bojājumiem garantija neattiecas.
Eļļas mainīšana
Skatiet 9. attēlu lpp. A-3 un 11. attēlu lpp. A-3.
Izteciniet izlietoto eļļu, kamēr motors ir silts. Silta eļļa izplūst ātri un
pilnīgi.
1. Pagrieziet degvielas vārsta sviru pozīcijā IZSLĒGTA.
Skatiet 1. attēlu lpp. A-2.
2. Noņemiet eļļas uzpildes vietas vāciņu un izteciniet eļļu eļļas
tvertnē, motoru sasverot eļļas uzpildes vietas kakliņa virzienā.
3. Piepildiet ar ieteikto eļļu un pārbaudiet eļļas līmeni.
Motora darbināšana ar zemu eļļas līmeni var radīt motora bojājumus.
Uz šāda veida bojājumiem garantija neattiecas.
Motoreļļas tilpums: 0,4 l
4. Droši uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu/mērstieni.
Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni pēc lietotās eļļas apstrādes.

1. Kad motors ir izslēgts un sūknis atrodas uz līdzenas virsmas,
noņemiet degvielas tvertnes vāciņu un pārbaudiet degvielas līmeni. Lūdzu, utilizējiet lietoto motoreļļu vidi saudzējošā veidā. Ieteicams to
ieliet slēgtā tvertnē un nodot vietējā apkopes centrā utilizācijai.
Ja degvielas līmenis ir zems, piepildiet degvielas tvertni.
Neizmetiet eļļu atkritumos un neizlejiet to zemē vai kanalizācijas
2. Pielejiet degvielu līdz degvielas tvertnes augšējam līmenim. Pirms
sistēmā.
motora iedarbināšanas noslaukiet izšļakstīto degvielu.
3. Uzpildiet degvielu uzmanīgi, lai to neizlietu. Neiepildiet degvielas
tvertnē pārāk daudz degvielas (uzpildes kakliņā nedrīkst būt
degviela). Var būt nepieciešams pazemināt degvielas līmeni
atkarībā no darbības apstākļiem. Pēc uzpildīšanas rūpīgi
nostipriniet degvielas tvertnes vāku.
Netuviniet degvielu, piemēram, ierīces gaismas signāliem, grilam,
elektroierīcēm un elektroinstrumentiem.
Izlieta degviela ne tikai rada ugunsgrēka risku, bet arī var izraisīt
kaitējumu videi. Nekavējoties noslaukiet izlijušo degvielu.

GAISA FILTRS
Netīrs gaisa filtrs ierobežo gaisa plūsmu uz karburatoru, tādējādi
mazinot motora veiktspēju. Ja motoru izmantojat ļoti putekļainās
vietās, tīriet gaisa filtru biežāk nekā norādīts sadaļā APKOPES
GRAFIKS (skatiet lpp. 3).
Darbinot motoru bez gaisa filtra vai ar bojātu filtru, netīrumi var iekļūt
motorā, izraisot ātru motora nolietošanos. Uz šāda veida bojājumiem
garantija neattiecas.

4
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Pārbaude

7. Pievienojiet aizdedzes svecei sveces uzgali.

Noņemiet gaisa filtra vāku un pārbaudiet filtra elementu. Notīriet vai
nomainiet netīro filtra elementu. Bojātu filtra elementu vienmēr nomainiet.

DZIRKSTEĻIZLĀDNIS (piemērojamie veidi)

Tīrīšana
Skatiet 13. attēlu lpp. A-4.

Noteiktos reģionos motoru nedrīkst izmantot bez dzirksteļizlādņa.
Noskaidrojiet vietējos likumus un noteikumus. Dzirksteļizlādnis ir
pieejams no pilnvarotiem Honda apkopes izplatītājiem.

1. Noņemiet gaisa filtra pārsegu, atkabinot divus augšējos izciļņus
gaisa filtra pārsega augšdaļā un abus apakšējos izciļņus.

Dzirksteļizlādņa apkope jāveic ik pēc 100 darba stundām, lai tas
turpinātu efektīvi darboties.

2. Izņemiet elementu. Rūpīgi pārbaudiet, vai elementā nav caurumu
vai plīsumu, un bojājumu gadījumā nomainiet.

Ja motors ir darbināts, trokšņa slāpētājs būs karsts. Ļaujiet tam atdzist,
pirms veikt dzirksteļizlādņa apkopi.

3. Vairākas reizes viegli piesitiet elementu pret cietu virsmu, lai
nokratītu liekos netīrumus, vai izpūtiet caur filtru saspiestu gaisu
(29 psi (200 kPa)) no iekšpuses uz ārpusi. Nekad nemēģiniet
noslaucīt netīrumus ar suku, jo tādējādi tie iespiežas šķiedrās.
Nomainiet elementu, ja tas kļuvis pārāk netīrs.

Dzirksteļizlādņa noņemšana
Skatiet 15. attēlu lpp. A-4, 16. attēlu lpp. A-4 un 17. attēlu lpp. A-5.
1. Noņemiet skrūvi un atsperuzgriezni.

4. Ar mitru drānu noslaukiet netīrumus no gaisa filtra korpusa
2. Noņemiet degvielas tvertnes vāku.
iekšpuses un vāka. Piesargieties no netīrumu iekļūšanas gaisvadā,
kas ved uz karburatoru.
3. Noņemiet augšējo vāku, atāķējot tā četrus izciļņus.
5. Uzstādiet elementu un gaisa filtra pārsega.

4. Noņemiet slāpētāja aizsargu, atskrūvējot visas trīs 6 mm skrūves.

SPARARATA BREMZES pārbaude (piemērojamie veidi)

5. Noņemiet dzirksteļizlādni no slāpētāja, atskrūvējot skrūvi. (Ievērojot
piesardzību, lai nesabojātu pinumu.)

Pārbaudiet spararata bremzes sviras atstatumu. Ja tas ir mazāks par
2 mm, nogādājiet motoru pie pilnvarota Honda izplatītāja.
Skatiet 12. attēlu lpp. A-3.

Dzirksteļizlādņa tīrīšana un pārbaude
Skatiet 15. attēlu lpp. A-4, 16. attēlu lpp. A-4 un 17. attēlu lpp. A-5.

AIZDEDZES SVECE
Skatiet 14. attēlu lpp. A-4.

Pārbaudiet, vai ap izplūdes atveri un dzirksteļizlādni nav izveidojušies
oglekļa nosēdumi, un nepieciešamības gadījumā tos notīriet.

Ieteicamās aizdedzes sveces: BPR5ES (NGK)

1. Izmantojiet birsti, lai notīrītu oglekļa nosēdumus no dzirksteļizlādņa
ekrāna. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ekrānu. Nomainiet
dzirksteļizlādni, ja tam ir plaisas vai caurumi.

Ieteicamajām aizdedzes svecēm ir pareizais temperatūras diapazons,
kas paredzēts normālai motora darba temperatūrai.

Nepareiza aizdedzes svece var izraisīt motora bojājumus.
Ja motors ir darbojies, ļaujiet tam atdzist pirms aizdedzes sveces
apkopes darbiem.
Lai nodrošinātu labu sniegumu, aizdedzes svecei jābūt pareizai atstarpei
un bez nosēdumiem.
1. Atvienojiet aizdedzes sveces uzgali un notīriet netīrumus ap
aizdedzes sveces vietu.
2. Noņemiet aizdedzes sveci ar aizdedzes sveces uzgriežņu atslēgu.

2. Uzstādiet dzirksteļizlādni, slāpētāju, augšējo vāku un degvielas
tvertnes vāciņu, izpildot darbības pretējā secībā.

UZMANĪBU
Nedarbiniet motoru, ja augšējais vāks ir noņemts.
Nevelciet rokas startera rokturi, ja augšējais vāks ir
noņemts.
Rotējošās daļas var izraisīt traumas, bet slāpētājs var
izraisīt apdegumus.

3. Vizuāli pārbaudiet aizdedzes sveci. Nomainiet aizdedzes sveci, ja NODERĪGI PADOMI
redzamas nolietošanās pazīmes vai izolators ir bojāts vai
ieplaisājis. Iztīriet aizdedzes sveci ar metāla suku, ja tā tiks atkārtoti
MOTORA GLABĀŠANA
izmantota.
4. Izmēriet aizdedzes sveces elektrodu atstatumu ar spraugmēru. Ja
nepieciešams, noregulējiet to, liecot sānu elektrodu.
Atstarpei jābūt 0,7–0,8 mm.
5. Pārliecinieties, vai aizdedzes sveces starplika ir labā stāvoklī, un
ieskrūvējiet aizdedzes sveci ar rokām, lai novērstu vītnes
bojājumus.

UN IETEIKUMI

Sagatavošana glabāšanai
Pareizi veikta sagatavošana glabāšanai ir ļoti svarīga motora
uzturēšanai labā darbspējas un vizuālā stāvoklī. Tālāk aprakstītās
darbības palīdz novērst rūsēšanu un korozijas ietekmi uz motora
funkcionalitāti un izskatu, kā arī atvieglo motora iedarbināšanu, to atkal
izmantojot.

6. Kad svece ir fiksēta vietā, pievelciet to ar aizdedzes sveču atslēgu,
lai saspiestu starpliku.
Tīrīšana
Uzstādot jaunu sveci, pievelciet to vēl par 1/2 apgrieziena, kad
Ja motors ir darbināts, pirms tīrīšanas sākuma ļaujiet tam vismaz
svece ir ieskrūvēta, lai piespiestu paplāksni.
pusstundu atdzist. Notīriet visas ārējās virsmas, pielabojiet visas bojātā

Uzstādot atpakaļ lietotu aizdedzes sveci, pievelciet to par 1/8–1/4 krāsojuma vietas un pārklājiet ar plānu eļļas kārtiņu pārējās virsmas, kas
apgrieziena, kad aizdedzes svece nosēžas, lai saspiestu starpliku. varētu rūsēt.
GRIEZES MOMENTS: 20 N·m
Vaļīga aizdedzes svece var pārkarst un sabojāt motoru.
Pārmērīgi pievelkot sveci, var sabojāt vītnes cilindra galvā.

5

Ja izmantojat dārza šļūteni vai augstspiediena mazgāšanas iekārtu,
ūdens var iekļūt gaisa filtra vai slāpētāja atverēs. Ūdens, iekļūstot
gaisa filtrā, samērcē gaisa filtru, un caur gaisa filtru vai trokšņu
slāpētāju izkļuvušais ūdens var iekļūt cilindrā un izraisīt bojājumus.
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Degviela

7. Virsmas, kas var rūsēt, pārklājiet ar plānu eļļas kārtu. Apklājiet
motoru, lai tajā nenonāktu putekļi.

Atkarībā no reģiona, kur ekspluatējat aprīkojumu, degvielas formula
var ātri novadēties un oksidēties. Degviela var novadēties vai
oksidēties pat 30 dienu laikā un izraisīt bojājumus karburatoram un/vai
degvielas sistēmai. Ieteikumus par vietējām glabāšanas iespējām
jautājiet servisa darbiniekam.

Glabāšanas profilakse

Glabāšanas laikā benzīns oksidējas un sabojājas. Vecs benzīns
apgrūtina motora iedarbināšanu un atstāj sveķu nosēdumus, kas
aizsprosto degvielas sistēmu. Ja benzīns, kas palicis motorā,
glabāšanas laikā sabojājas, iespējams, jāveic karburatora un citu
degvielas padeves sistēmas sastāvdaļu apkopes darbi vai nomaiņa.
Laika periods, kad benzīnu var glabāt degvielas tvertnē un karburatorā,
neradot funkcionālus traucējumus, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem,
piemēram, benzīna maisījuma, glabāšanas temperatūras un tā, vai
degvielas tvertne ir pilna daļēji vai pilnīgi. Daļēji piepildītā tvertnē
esošais gaiss veicina degvielas novadēšanos. Arī ļoti silta glabāšanas
vide paātrina degvielas novadēšanos. Degvielas sabojāšanās
problēmas var rasties 30 dienu laikā vai pat ātrāk, ja benzīns nav bijis
svaigs degvielas tvertnes uzpildīšanas brīdī.

Ja motors tiks glabāts ar benzīnu degvielas tvertnē un karburatorā, ir
svarīgi samazināt degvielas izgarojumu aizdegšanās risku. Izvēlieties
labi vēdināmu glabāšanas zonu, kas neatrodas ar liesmu strādājošu
ierīču (piemēram, kurtuves), ūdens sildītāju vai drēbju žāvētāju
tuvumā. Izvairieties arī no zonām, kur darbojas dzirksteļojoši
elektromotori vai tiek darbināti elektroinstrumenti.
Ja iespējams, neglabājiet telpās ar augstu mitruma līmeni, jo tas
veicina rūsēšanu un koroziju.
Motoru glabāšanai novietojiet horizontālā stāvoklī. Sašķiebjot var
izraisīt degvielas vai eļļas noplūdi.
Kad motors un izplūdes sistēma ir atdzisusi, pārklājiet motoru, lai
pasargātu no putekļiem. Karsts motors un izplūdes sistēma var
aizdedzināt vai izkausēt dažus materiālus. Apklāšanai pret putekļiem
neizmantojiet lokšņu plastmasu.
Neporains pārsegs aiztur mitrumu ap motoru, izraisot rūsēšanu un koroziju.
Izņemšana no glabāšanas

Garantija nesedz degvielas sistēmas bojājumus vai motora veiktspējas
problēmas, ko izraisījusi nesagatavošanās glabāšanai.

Pārbaudiet motoru atbilstoši šīs rokasgrāmatas sadaļā
PIRMSEKSPLUATĀCIJAS PĀRBAUDES ietvertajam aprakstam
(skatiet lpp. 1).

Degvielas tvertnes un karburatora iztukšošana
Skatiet 18. attēlu lpp. A-5.

Ja, sagatavojot glabāšanai, degviela tika iztecināta, uzpildiet tvertnē
svaigu degvielu. Ja uzpildīšanai glabājat benzīna tvertni, pārliecinieties,
vai tajā ir tikai svaiga degviela. Laika gaitā benzīns oksidējas, sabojājas
un apgrūtina motora iedarbināšanu.

BRĪDINĀJUMS
Benzīns ir viegli uzliesmojošs šķīdums, kas var izraisīt
eksploziju.

Ja, sagatavojot motoru glabāšanai, cilindrā tika iepildīta eļļa, motors
pēc iedarbināšanas īsu brīdi var dūmot. Tā ir normāla parādība.

Rīkojoties ar degvielu, var apdedzināties vai gūt nopietnus
savainojumus.

TRANSPORTĒŠANA

• Pirms rīkoties ar degvielu, izslēdziet motoru un ļaujiet
tam atdzist.
• Netuviniet to karstumam, dzirkstelēm un liesmām.
• Rīkojieties ar degvielu tikai ārpus telpām.
• Netuviniet to transportlīdzeklim.
• Nekavējoties noslaukiet izlijušo degvielu.

1. Iztukšojiet degvielas tvertni un karburatoru apstiprinātā degvielas
tvertnē.
2. Degvielas vārsta sviru pagrieziet pozīcijā IESLĒGTA un
atskrūvējiet karburatora drenāžas skrūvi, to pagriežot par 1–2
apgriezieniem pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

Ja motors ir darbojies, ļaujiet tam atdzist vismaz 15 minūtes pirms
motora darbinātā aprīkojuma iekraušanas transportlīdzeklī. Karsts
motors un izplūdes sistēma var izraisīt apdegumus, un daži materiāli
var aizdegties.
Transportējot motoru, novietojiet to horizontālā stāvoklī, lai samazinātu
degvielas izlīšanas iespēju. Pagrieziet degvielas vārsta sviru pozīcijā
IZSLĒGTA.
Skatiet 1. attēlu lpp. A-2.

NEPAREDZĒTU PROBLĒMU NOVĒRŠANA
MOTORU NEVAR IEDARBINĀT
Iespējamais cēlonis
IZSLĒGTS degvielas vārsts.

Labojums
Pagrieziet sviru pozīcijā
IESLĒGTA.

3. Kad visa degviela ir iztecināta, stingri pievelciet karburatora drenāžas
skrūvi, degvielas vārsta sviru pagrieziet pozīcijā IZSLĒGTS.

Atvērts gaisa vārsts (piemērojamie Ja motors nav silts, pārvietojiet
veidi).
sviru pozīcijā AIZVĒRTS.

4. Ja karburatoru nevar iztukšot, iztukšojiet degvielas tvertni
apstiprinātā degvielas tvertnē, izmantojot pārdošanā pieejamu
rokas sūkni. Nelietojiet elektrisko sūkni.
Darbiniet motoru, līdz tas apstājas degvielas trūkuma dēļ.

Vadības svira nepareizā pozīcija
(piemērojamie veidi).

Pārvietojiet sviru pareizā
pozīcijā.
Pārvietojiet sviru pozīcijā
ATBRĪVOTA.

Motoreļļa

Spararata bremzes svira
IESLĒGTĀ pozīcijā (piemērojamie
veidi).
Beigusies degviela.

Uzpildiet degvielu (3. lpp.).

1. Nomainiet motoreļļu (skatiet 4. lpp.).
3. Ielejiet cilindrā tējkaroti (5–10 cm3) tīras motoreļļas.

Slikta degviela; motors glabāts,
neapstrādājot vai neiztecinot
benzīnu, vai uzpildīts ar sliktas
kvalitātes benzīnu.

Iztukšojiet degvielas tvertni un
karburatoru (6. lpp.).
Uzpildiet svaigu benzīnu
(3. lpp.).

4. Pavelciet vairākas reizes startera rokturi, lai cilindrā vienmērīgi
izkliedētu eļļu.
Skatiet 4. attēlu lpp. A-2.

Aizdedzes svece ir bojāta,
aizsērējusi vai ar nepareizu
atstarpi.

Pārvietojiet vai nomainiet
aizdedzes sveci (5. lpp.).

5. Ieskrūvējiet vietā aizdedzes sveci.

Aizdedzes svece ir appludināta
(pārplūdis motors).

Nožāvējiet un ieskrūvējiet
atpakaļ aizdedzes sveci.

6. Lēnām pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību. Tādējādi
tiek aizvērti vārsti, tos pasargājot no putekļiem un iekšējās
korozijas.

Aizsērējis degvielas filtrs,
karburatora disfunkcija, aizdedzes
disfunkcija, iestrēguši vārsti utt.

Nogādājiet motoru pie apkopes
dīlera vai skatiet informāciju
darbnīcas rokasgrāmatā.

2. Noņemiet aizdedzes sveci (skatiet 5. lpp.).
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MOTORAM TRŪKST JAUDAS

Garantijas segums

Šajā garantijā tiek noteikts, ka Honda Power Equipment motoriem, kas
sertificēti atbilstoši CARB un EPA noteikumiem, nebūs materiālu un
Nosprostots filtra elements.
Iztīriet vai nomainiet filtra
izstrādes defektu, kas varētu ierobežot to atbilstību EPA un CARB
elementu (5 lpp.).
izmešu prasībām, vismaz 2 gadu laikā vai Honda Power Equipment
Slikta degviela; motors glabāts,
Iztukšojiet degvielas tvertni un
izplatītāja ierobežotās garantijas periodā (ilgākajā periodā no abiem),
neapstrādājot vai neiztecinot
karburatoru (6. lpp.).
sākot no piegādes mazumtirdzniecības pircējam sākotnējā datuma. Šī
benzīnu, vai uzpildīts ar sliktas
Uzpildiet svaigu benzīnu
garantija ir nododama katram nākamajam pircējam visā garantijas
kvalitātes benzīnu.
(3. lpp.).
periodā. Garantijas remonti tiks veikti bez maksas par diagnostiku,
daļām un darbu. Informāciju par to, kā iesniegt garantijas prasību, kā
Aizsērējis degvielas filtrs,
Nogādājiet motoru pie apkopes
arī
aprakstu par to, kā var iesniegt prasību un/vai nodrošināt
karburatora disfunkcija,
dīlera vai skatiet informāciju
pakalpojumu, var iegūt, sazinoties ar pilnvarotu Honda Power
aizdedzes disfunkcija, iestrēguši darbnīcas rokasgrāmatā.
Equipment pārstāvi vai American Honda šādi:
vārsti utt.
pa e-pastu: powerequipmentemissions@ahm.honda.com
vai pa tālruni: (888) 888-3139
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Garantija aptver visus komponentus, kuru kļūme palielinātu jebkurus
regulās norādītos motora izmešu piesārņotājus vai iztvaikojošos
Sērijas numura atrašanās vieta
izmešus. Konkrēto komponentu sarakstu skatiet atsevišķi pievienotajā
Skatiet lappusi A-1.
izmešu garantijas paziņojumā.
Ierakstiet motora sērijas numuru tālāk brīvajā laukumā. Šī informācija Arī konkrētie garantijas noteikumi, segums, ierobežojumi un garantijas
būs nepieciešama, pasūtot daļas un gatavojot tehniskos vai garantijas pakalpojuma pieprasīšanas veids ir ietverts atsevišķi pievienotajā
izmešu garantijas paziņojumā. Turklāt izmešu garantijas paziņojums ir
pieprasījumus.
pieejams, izmantot Honda Power aprīkojuma tīmekļa vietni vai šo saiti:
Motora sērijas numurs: __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __
http://powerequipment.honda.com/support/warranty
Iespējamais cēlonis

Labojums

Motora tips: ___ ___ ___ ___
Iegādes datums: ______ / ______ / ______
Karburatora modifikācijas darbam liela augstuma apstākļos

Izmešu avots
Degvielas sadegšanas procesā rodas tvana gāze, slāpekļa oksīdi un
ogļūdeņraži. Ir ļoti būtiski kontrolēt ogļūdeņražus un slāpekļa oksīdus, jo,
nonākot saskarē ar saules stariem, dažos apstākļos notiek reakcija,
veidojot fotoķīmisko smogu. Tvana gāzei nav tādas reakcijas, taču tā ir
indīga.

Lielā augstumā standarta karburatora sagatavotais degvielas-gaisa
maisījums būs pārāk bagātīgs. Sniegums samazinās, bet degvielas
Honda izmanto atbilstīgas gaisa/degvielas attiecības un citas izmešu
patēriņš palielinās. Ļoti bagātīgs maisījums arī sabojā aizdedzes sveci
kontroles sistēmas, lai samazinātu tvana gāzes (oglekļa monoksīda),
un apgrūtina iedarbināšanu. Ilgstoši ekspluatējot motoru augstumā,
slāpekļa oksīdu un ogļūdeņražu izmešus.
kas neatbilst motoram sertificētajam, var palielināt izmešu daudzumu.
Turklāt Honda degvielas sistēmas izmanto komponentus un kontroles
Darbību lielā augstumā var uzlabot ar īpašām karburatora pārveidēm. tehnoloģijas iztvaikojošo izmešu samazināšanai.
Ja motoru pastāvīgi lietojat augstumā, kas pārsniedz 1500 metrus virs
jūras līmeņa, lūdziet servisa pārstāvim veikt šīs karburatora izmaiņas. ASV, Kalifornija Tīrā gaisa likums un Environment Canada
Ja motors tiek darbināts lielā augstumā un karburatoram ir veiktas
EPA, Kalifornijas un Kanādas noteikumi prasa, lai visi ražotāji
darbam augstumā paredzētās modifikācijas, motors kalpošanas laikā nodrošinātu rakstiskas instrukcijas, kurās ir ietverts izmešu kontroles
atbilst emisijas standartu prasībām.
sistēmas darbības un apkopes apraksts.
Pat ar karburatora pārbūvi motora jauda samazinās apmēram par
3,5 % uz katriem 300 metriem, palielinoties augstumam virs jūras
līmeņa. Augstuma ietekme uz motora jaudu ir lielāka par norādīto, ja
karburatoram netiek veiktas nekādas izmaiņas.
Ja karburators ir pielāgots darbībai lielā augstumā, gaisa/degvielas
maisījums ir pārāk vājš izmantošanai zemākās vietās. Lietošana
augstumā zem 1500 metriem ar pārveidotu karburatoru var izraisīt
motora pārkaršanu, kas var izraisīt nopietnus motora bojājumus. Lai
lietotu mazākā augstumā, lūdziet servisa pārstāvim atjaunot
karburatora oriģinālās rūpnīcas specifikācijas.
Izmešu kontroles sistēmas informācija
Izmešu kontroles sistēmas garantija
Šis jaunais Honda motors atbilst ASV EPA un Kalifornijas štata izmešu
noteikumiem. Amerikas Honda nodrošina tādu pašu izmešu garantijas
segumu Honda Power Equipment motoriem, kas tiek pārdoti visos 50
štatos. Visās Amerikas Savienoto valstu teritorijās šis Honda Power
Equipment motors ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši ASV EPA un
Kalifornijas Gaisa resursu padomes izmešu standartam, kas attiecas
uz dzirksteļu aizdedzes motoriem.

7

Lai Honda motora izmešus uzturētu izmešu standartu robežās,
jāievēro turpmāk sniegtās instrukcijas un procedūras.
Iejaukšanās un izmaiņas
Iejaukšanās ir federālā un Kalifornijas likuma pārkāpums.
Iejaukšanās izmešu kontroles sistēmas darbībā vai tās izmaiņas var
palielināt izmešus, pārsniedzot likumā noteikto robežu. Iejaukšanās
darbību piemēri:
• jebkuras ieplūdes, degvielas vai izplūdes sistēmu daļas noņemšana vai
izmaiņas;
• regulatora sakabes vai ātruma regulēšanas mehānisma izmaiņas vai
atcelšana, lai motors darbotos ārpus paredzētajiem parametriem.
Problēmas, kas var ietekmēt izmešus
Ja ievērojat kādu no šīm pazīmēm, nododiet motoru pārbaudei un
remontam apkopes pārstāvim.
• Motora iedarbināšana ir apgrūtināta vai pēc ieslēgšanas tas pārstāj
darboties.
• Nevienmērīga brīvgaita.
• Slodzes laikā motora darbībā rodas traucējumi vai notiek priekšlaicīga
aizdedze.
• Izdedzināšana (priekšlaicīga aizdedze).
• Melni izplūdes dūmi vai augsts degvielas patēriņš.
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Rezerves daļas
Specifikācijas
Šī jaunā Honda motora izmešu kontroles sistēmas tika izstrādātas, ražotas un
GCV145
sertificētas atbilstoši EPA, Kalifornijas un Kanādas izmešu noteikumiem.
Modelis
Ieteicams apkopei vienmēr izmantot Honda oriģinālās daļas. Šīs oriģinālās
Apraksta kods
izstrādes rezerves daļas ir ražotas pēc tādiem pašiem standartiem kā oriģinālās,
Garums × platums ×
tāpēc varat būt pārliecināts par to veiktspēju. Honda nevar liegt izmešu
augstums
garantijas segumu tikai tāpēc, ka nav izmantotas Honda rezerves daļas vai
Tukšmasa [svars]
servisa darbi nav veikti pie pilnvarota Honda dīlera; jūs varat izmantot
Motora tips
līdzvērtīgas EPA sertificētas daļas un veikt servisu arī citās vietās. Tomēr, ja tiek
Darba tilpums
izmantotas rezerves daļas, kurām nav oriģinālā konstrukcija un kvalitāte, tas var
ietekmēt jūsu izmešu kontroles sistēmas efektivitāti.
Cilindra diametrs ×
virzuļa gājiens
Pēcpārdošanas daļu ražotājs uzņemas atbildību par to, ka daļai nebūs
Tīrā jauda
nelabvēlīgas ietekmes uz izmešu rezultātu. Daļas ražotājam vai
pārbūvētājam ir jāapliecina, ka daļas izmantošana neizraisīs motora
neatbilstību izmešu noteikumiem.
Apkope
Jūs kā elektroaprīkojuma motora īpašnieks esat atbildīgs par visu lietotāja
rokasgrāmatā norādīto apkopes darbu veikšanu. Honda iesaka saglabāt
visas kvītis par apkopes darbiem, kas veikti jūsu aprīkojuma motoram, taču
Honda nevar atteikt garantiju tikai tāpēc, ka tādu kvīšu nav vai nav veiktas
visas noteiktās apkopes.
Ievērojiet 3. lappusē norādīto APKOPES GRAFIKU.
Atcerieties, ka šī grafika pamatā ir pieņēmums, ka motors tiek
izmantots tikai paredzētajiem nolūkiem. Ja tas tiek ilgstoši izmantots ar
lielu slodzi, augstas temperatūras apstākļos vai ļoti putekļainā vidē, var
būt nepieciešama biežāka apkope.
Gaisa indekss
(pārdošanai Kalifornijā sertificētajiem modeļiem)
Motoriem, kas ir sertificēti izmešu noturības periodam saskaņā ar
Kalifornijas Gaisa resursu padomes prasībām, ir gaisa indeksa
informācijas uzlīme.
Joslu grafiks sniedz iespēju salīdzināt pieejamo motoru izmešu
sniegumu. Jo zemāks gaisa indekss, jo zemāks piesārņojums.
Ilgnoturības apraksts sniedz informāciju par motora izmešu
ilgnoturības periodu. Termiņa raksturojums norāda motora izmešu
kontroles sistēmas lietderīgā kalpošanas laika periodu.
Papildinformāciju skatiet savā izmešu kontroles sistēmas garantijā.
Termiņa
raksturojums
Mērens
Vidējs
Pagarināts

Attiecas uz izmešu ilgnoturības periodu
50 stundas (0–80 cm3, iekļaujot)
125 stundas (virs 80 cm3)
cm3,

125 stundas (0–80
iekļaujot)
3)
250 stundas (virs 80 cm
300 stundas (0–80 cm3, iekļaujot)
500 stundas (virs 80 cm3)
1000 stundas (225 cm3 un vairāk)

Gaisa indeksa informācijas piekaramajai birkai/uzlīmei ir jāpaliek uz
motora līdz tā pārdošanai. Noņemiet piekaramo birku pirms motora
ekspluatācijas.

GCV145
GJASK
415 × 330 × 359 mm
10,1 kg
4-taktu, OHV, viens cilindrs
145 cm3
56,0 × 59,0 mm
3,1 kW pie 3600 apgr./min.

(saskaņā ar SAE J1349*)

Maks. tīrais griezes
moments

9,1 N·m pie 2500 apgr./min.

(saskaņā ar SAE J1349*)

Motoreļļas tilpums
Degvielas tvertnes
tilpums
Dzesēšanas sistēma
Aizdedzes sistēma
Jūgvārpstas rotācija
GCV170
Modelis
Apraksta kods
Garums × platums ×
augstums
Tukšmasa [svars]
Motora tips
Darba tilpums
Cilindra diametrs ×
virzuļa gājiens
Tīrā jauda

0,40 l
0,91 l
Piespiedgaiss
Tranzistora veida magneto aizdedze
Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam
GCV170
GJATK
415 × 330 × 359 mm
10,1 kg
4-taktu, OHV, viens cilindrs
166 cm3
60,0 x 59,0 mm
3,6 kW pie 3600 apgr./min.

(saskaņā ar SAE J1349*)

Maks. tīrais griezes
moments

11,1 N·m pie 2500 apgr./min.

(saskaņā ar SAE J1349*)

Motoreļļas tilpums
Degvielas tvertnes
tilpums
Dzesēšanas sistēma
Aizdedzes sistēma
Jūgvārpstas rotācija
GCV200
Modelis
Apraksta kods
Garums × platums ×
augstums
Tukšmasa [svars]
Motora tips
Darba tilpums
Cilindra diametrs ×
virzuļa gājiens
Tīrā jauda

0,40 l
0,91 l
Piespiedgaiss
Tranzistora veida magneto aizdedze
Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam
GCV200
GJAUK
415 × 330 × 359 mm
10,1 kg
4-taktu, OHV, viens cilindrs
201 cm3
66,0 × 59,0 mm
4,2 kW pie 3600 apgr./min.

(saskaņā ar SAE J1349*)

Maks. tīrais griezes
moments

12,7 N·m pie 2500 apgr./min.

(saskaņā ar SAE J1349*)

Motoreļļas tilpums
Degvielas tvertnes
tilpums
Dzesēšanas sistēma
Aizdedzes sistēma
Jūgvārpstas rotācija

0,40 l
0,91 l
Piespiedgaiss
Tranzistora veida magneto aizdedze
Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam
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*Šajā rokasgrāmatā norādītā motora jauda ir motora neto jauda, kas
pārbaudīta ar rūpnīcas motora modeli un izmērīta saskaņā ar SAE
J1349 pie 3600 apgr./min (neto jauda) un pie 2500 apgr./min (maks.
lietderīgais griezes moments). Masveidā ražotajiem motoriem šī
vērtība var atšķirties.
Pabeigtajā iekārtā uzstādītā motora faktiskā jauda atšķirsies atkarībā
no daudziem faktoriem, tostarp motora darba ātruma, vides
apstākļiem, apkopes un citiem mainīgajiem.
Pieregulēšanas specifikācijas GCV145/170/200
PUNKTS
SPECIFIKĀCIJAS
Aizdedzes sveču
kontaktu atstarpe
Tukšgaitas
apgriezieni
Vārstu atstarpe
(auksts)

0,7–0,8 mm

APKOPE

Atsauce uz lpp. 5

1700±150 apgr./min.
IEPL.: 0,10±0,02 mm
IZPL.: 0,10±0,02 mm

Citas
specifikācijas

Vērsieties pie
pilnvarotā Honda
darbinieka

Cita regulēšana nav nepieciešama.

Ātro uzziņu informācija
Degviela
Bezsvina benzīns (skatiet 4. lpp.).
ASV

Oktānskaitlis 86 vai augstāks

Izņemot
ASV

Pētnieciskais oktānskaitlis 91 vai
augstāks
Oktānskaitlis 86 vai augstāks

• Iekārtas, kurai uzstādīts motors, ražotāja nosaukumu un modeļa
numuru
• Motora modeli, sērijas numuru un tipu (skatiet 7. lpp.)
• Motora pārdošanas pārstāvja nosaukumu
• Motora apkopi veikušā pārstāvja nosaukumu, adresi un
kontaktpersonu
• Iegādes datumu
• Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru
• Detalizētu problēmas aprakstu
Honda Motor Europe Logistics NV.
European Engine Center
http://www.honda-engines-eu.com
Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, sazinieties ar Honda pārstāvi savā
teritorijā.

Honda universālā motoru starptautiskā garantija
Uz šī zīmola produktam uzstādīto Honda universālo motoru attiecas
Honda universālā motora garantija, pamatojoties uz turpmāk
norādītajiem pieņēmumiem.
– Garantijas nosacījumi atbilst universālā motora nosacījumiem, ko
uzņēmums Honda ir noteicis katrai valstij.
– Garantijas nosacījumi attiecas uz jebkuras ražošanas vai
specifikāciju problēmas izraisītām motora atteicēm.
– Garantija neattiecas uz valstīm, kurās nav Honda izplatītāju.
Garantijas pakalpojuma saņemšana

Motoreļļa

SAE 10W-30, API SE vai jaunāka, vispārīgai
lietošanai.
Atsauce uz lpp. 4.

Aizdedzes
svece

BPR5ES (NGK)

Apkope

Pirms katras lietošanas reizes:
• Pārbaudiet motoreļļas līmeni. Atsauce uz lpp. 4.
• Pārbaudiet gaisa filtru. Atsauce uz lpp. 4.

Honda universālais motors vai aprīkojums, kurā tas ir uzstādīts, kopā
ar sākotnējā mazumtirdzniecības pirkuma datuma pierādījumu jums ir
jānogādā pie Honda motoru izplatītāja, kurš ir pilnvarots šī
izstrādājuma pārdošanai jūsu valstī, vai pie izplatītāja, no kura
iegādājāties šo izstrādājumu. Lai atrastu tuvāko Honda izplatītāju/
pārstāvi vai noskaidrotu garantijas nosacījumus savā valstī,
apmeklējiet mūsu globālo pakalpojumu informācijas tīmekļa vietni
https://www.hppsv.com/ENG/ vai sazinieties ar pārstāvi savā valstī.

Pirmās 5 stundas:
Nomainiet motoreļļu. Atsauce uz lpp. 4.

Izņēmumi:

Turpmāk:
Ievērojiet apkopes grafiku 3. lpp.

Šī motora garantija neattiecas uz:

1. bojājumiem vai kaitējumiem, ko izraisījuši šādi faktori:
– Motora lietotāja rokasgrāmatā norādītās regulārās apkopes
neievērošana
– Nepareizs remonts vai apkope
– Darba metodes, kas atšķiras no motora īpašnieka rokasgrāmatā
norādītajām
PATĒRĒTĀJA INFORMĀCIJA
– Izstrādājuma, kam motors ir uzstādīts, izraisīti kaitējumi
– Kaitējumi, ko izraisījuši pārveidojumi vai tādas(-u) degvielas(-u)
IZPLATĪTĀJU/DĪLERU MEKLĒTĀJA INFORMĀCIJA
izmantošana, kas nav paredzēta motora izstrādē (norādes skatiet
motora lietotāja rokasgrāmatā un/vai garantijas grāmatiņā)
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni http://www.honda-engines-eu.com
– Honda neapstiprinātu neoriģinālo daļu un piederumu izmantošana
(izņemot ieteicamās smērvielas un šķidrumus) (neattiecas uz
INFORMĀCIJA PAR KLIENTU APKALPOŠANU
izmešu garantiju, ja vien nav izmantota ar Honda daļu
Apkalpojošā personāla darbinieki ir apmācīti profesionāļi. Viņiem
nesalīdzināma neoriģinālā daļa, kas izraisījusi atteici)
vajadzētu spēt atbildēt uz visiem jūs interesējošajiem jautājumiem. Ja
– Izstrādājuma pakļaušana kvēpu un dūmu, ķīmisku vielu, putnu
saskaraties ar problēmu, ko apkalpojošais darbinieks nespēj pienācīgi
mēslu, jūras ūdens, jūras vēja, sāls vai citu vides apstākļu ietekmei
atrisināt, lūdzam vērsties pie vadības. Jums palīdzēs pakalpojumu
– Sadursme, degvielas piesārņojums vai sabojāšanās, nolaidība,
vadītājs, ģenerāldirektors vai īpašnieks.
neatļautas izmaiņas vai nepareiza izmantošana
Gandrīz visas problēmas tiek atrisinātas šādā veidā.
– Dabisks nolietojums un nodilums (krāsoto vai apšūto virsmu
dabiska izbalēšana, lokšņu lobīšanās vai cits dabisks nolietojums)
Ja neesat apmierināts ar dīleru vadības pieņemto lēmumu, sazinieties
ar Honda biroju (kā parādīts tālāk).
2. Izlietojamās daļas: Honda nesniedz garantiju daļām, kas
nolietojušās dabiskā nolietojuma un nodiluma rezultātā. Garantija
«Honda birojs»
neattiecas uz tālāk norādītajām daļām (ja tās nav nepieciešamas
Ja nolemjat rakstīt vai zvanīt, lūdzu, norādiet šādu informāciju:
cita garantijas remonta ietvaros):

PIEZĪME:
specifikācijas var atšķirties atkarībā no veida, un tās var tikt mainītas
bez iepriekšēja paziņojuma.
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– aizdedzes sveces, degvielas filtrs, gaisa filtra elements, sajūga
disks, rokas startera aukla
– Smērvielas: eļļa un smērviela
3. Tīrīšanas, regulēšanas un parastie regulārās apkopes darbi
(karburatora tīrīšana un motoreļļas iztecināšana).
4. Honda universālā motora izmantošana ātrumsacīkstēs vai
sacensībās.
5. Jebkurš motors, kas ir tāda izstrādājuma daļa, kuru kāda finanšu
iestāde ir deklarējusi kā pilnībā zudušu vai pārdotu utilizācijai.
Par uzlīmi SERVISS UN ATBALSTS
Honda universālajam motoram var būt piestiprināta uzlīme* SERVISS
UN ATBALSTS.
Lai atrastu servisa informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni,
noskenējot šo divu dimensiju svītrkodu (QR kodu).

https://www.hondappsv.com/ENG/QR/GCV145_170_200/
*Šī uzlīme nav pievienota visiem modeļiem.
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