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BRUKERHÅNDBOK

GCV145 · GCV170 · GCV200

• Illustrasjonen kan variere avhengig av type.

Eksos fra denne motoren inneholder kjemikalier som ifølge 
delstaten California forårsaker kreft, fosterskader eller annen 
skade på forplantningsorganene.

ADVARSEL

Les brukerhåndboken før motoren tas i bruk.

Motoren slipper ut giftig karbonmonoksid. Ikke 
kjør motoren i et innelukket område.

Bensin er lettantennelig og eksplosiv.
Stopp motoren og la den kjøles ned før du fyller 
på drivstoff.

PLASSERING AV SIKKERHETSETIKETTER, KOMPONENTER OG KONTROLLERE
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[1] STYRESPAK
(relevante typer)

[2] SVINGHJULBREMSESPAK
(relevante typer)

[3] LOKK PÅ DRIVSTOFFTANK
[4] LUFTFILTER
[5] HENDEL FOR DRIVSTOFFVENTIL
[6] SERIENUMMER OG MOTORTYPE
[7] DRIVSTOFFTANK
[8] STARTHÅNDTAK
[9] TOPPDEKSEL
[10] OLJEPÅFYLLINGSHETTE
[11] LYDDEMPER
[12] TENNPLUGG
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Type med manuell choke
(Type uten CHOKEHENDEL)
(relevante typer)
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Type med automatisk choke
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Type med automatisk choke
(Type med MANUELL GASS)
(relevante typer)
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[1] HENDEL FOR DRIVSTOFFVENTIL [1] STYRESPAK (relevante typer)

[1] SVINGHJULBREMSESPAK (relevante typer) [1] STARTHÅNDTAK

[1] STYRESPAK (relevante typer) [1] STYRESPAK (relevante typer)

ON (på)

[1]

OFF (av)Figur 1

[1]

Figur 2

CLOSED (lukket) (CHOKE)

[1]

KOPLET UT

KOPLET INN

Figur 3

Draretning

[1]
Figur 4

[1]

SAKTE RASKT
Figur 5

STOPP

[1]

Figur 6
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A-3

[1] LOKK PÅ DRIVSTOFFTANK
[2] PÅFYLLINGSRØR FOR DRIVSTOFF
[3] ØVRE NIVÅ

[1] OLJEPÅFYLLINGSLOKK/PEILEPINNE
[2] ØVRE GRENSE
[3] NEDRE GRENSE
[4] PÅFYLLINGSRØR FOR OLJE

[1] SVINGHJULBREMSESPAK
(relevante typer)[1] OMGIVELSESTEMPERATUR [1] PÅFYLLINGSRØR FOR OLJE

[1]

[2]

[3]

Figur 7

53 mm

Figur 8
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[2]

[3]

[4]

Figur 9

Figur 10

[1]

[1]

Figur 11 Figur 12

2 mm eller mer

[1]



3NZ9M600_GCV145_GCV170_GCV200_Norwegian.book  Page 4  Thursday, August 30, 2018  3:28 PM
A-4

[1] LUFTFILTERDEKSEL
[2] ØVRE TAPPER
[3] NEDRE TAPPER
[4] ELEMENT
[5] LUFTFILTERDEKSEL
[6] LUFTKANAL

[1] TENNPLUGGNØKKEL
[2] SIDEELEKTRODE
[3] TENNPLUGG

[1] LOKK PÅ DRIVSTOFFTANK
[2] STARTHÅNDTAK
[3] TOPPDEKSEL
[4] TAPPER

[1] SKRUE
[2] FJÆRMUTTER

[6]

[5]

[4]

[2] [1]

[3]

Figur 13

[1]

[2]

[3]

0,7–0,8 mm

Figur 14

Figur 15

[1]

[2]

Figur 16
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[4]

[3]

[4]
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[1] 6 mm BOLT (3)
[2] LYDPOTTEBESKYTTELSE
[3] GNISTFANGER
[4] SKRUE
[5] LYDDEMPER
[6] SIL

[1] HENDEL FOR DRIVSTOFFVENTIL
[2] FLOTTØRKAMMER
[3] DRENERINGSPLUGG

[1]

[6]

[2]

[3]

[4]

[5]

Figur 17

ON (på)

OFF (av)

[1]

[2]

[3]

Figur 18
A-5
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INNLEDNING

Takk for at du kjøpte en Honda-motor. Vi ønsker å hjelpe deg med å få 
mest mulig nytte av din nye motor, samt vise deg hvordan du betjener 
den på en trygg måte. Denne håndboken inneholder informasjon om 
hvordan du oppnår dette. Les nøye gjennom håndboken før du bruker 
motoren. Ta kontakt med forhandleren din dersom det oppstår 
problemer eller du har spørsmål om motoren.

All informasjon i denne publikasjonen er basert på den siste 
produktinformasjonen som var tilgjengelig da håndboken gikk i trykken. 
Honda Motor Co., Ltd. forbeholder seg retten til å gjøre endringer på et 
hvilket som helst tidspunkt, uten forvarsel og uten forpliktelser. Det er 
ikke tillatt å reprodusere noen del av denne publikasjonen uten skriftlig 
tillatelse.

Denne håndboken skal betraktes som en permanent del av motoren 
og skal følge motoren ved et eventuelt videresalg.

Vi anbefaler at du leser garantipolisen for å få en helhetlig forståelse av 
garantidekningen og ditt ansvar som eier.

Se gjennom instruksjonene som medfølger utstyret for eventuell 
tilleggsinformasjon vedrørende oppstart, utkopling, betjening, justering 
eller eventuelle spesielle instruksjoner vedrørende vedlikehold.

INNHOLD

SIKKERHETSADVARSLER

Din og andres sikkerhet er meget viktig. Vi har sørget for viktige 
sikkerhetsadvarsler i denne håndboken og på selve motoren. Vennligst 
les disse advarslene grundig.

En sikkerhetsadvarsel varsler deg om potensielle farer som kan skade 
deg eller andre. Foran hver enkelt sikkerhetsadvarsel finnes et 

sikkerhetssymbol  samt ett av disse tre ordene, FARE, ADVARSEL 
eller FORSIKTIG.

Disse varselsymbolene betyr:

Hver advarsel forteller deg hva faren omfatter, hva som kan skje, og 
hva du kan gjøre for å unngå eller redusere personskader.

SKADEFOREBYGGENDE INFORMASJON

Du vil også kunne se annen viktig informasjon angitt med ordene: 
MERK DEG FØLGENDE.

Hensikten med denne informasjonen er å forebygge skade på 
motoren, på andre eiendeler eller miljøet.

SIKKERHETSINFORMASJON

• Sett deg inn i og forstå bruken av alle kontroller og lær deg hvordan 
motoren stoppes raskt i en eventuell nødssituasjon. Forsikre deg om 
at operatøren får tilstrekkelig instruksjon før utstyret betjenes.

• Ikke la barn betjene motoren. Barn og kjæledyr skal holdes unna 
arbeidsområdet.

• Eksosen fra motoren inneholder giftig karbonmonoksid. 
Ikke kjør motoren uten tilstrekkelig ventilasjon, og kjør den aldri 
innendørs.

• Motoren og eksosen blir meget varm under drift. 
Hold motoren minst én meter unna bygninger og annet utstyr under 
drift. Hold god avstand til brennbart materiale, og ikke plasser noe oppå 
motoren mens den er i drift.

PLASSERING AV SIKKERHETSETIKETTER
Se side A-1.

Denne etiketten advarer deg om potensiell risiko som kan resultere i 
alvorlig personskade. Les den nøye.
Hvis etiketten faller av eller blir uleselig, kontakter du din Honda-
forhandler for å få en ny etikett.

PLASSERING AV KOMPONENTER OG 
KONTROLLERE
Se side A-1.

KONTROLLPUNKTER FØR BRUK

ER MOTOREN STARTKLAR?

For din egen sikkerhets skyld, for å sikre samsvar med miljøregler og 
lengst mulig levetid på motoren, er det svært viktig at du tar deg tid til å 

SIKKERHETSADVARSLER..........1
SIKKERHETSINFORMASJON......1
KONTROLLPUNKTER 
FØR BRUK....................................1
DRIFT............................................2

FORHOLDSREGLER FOR 
SIKKER BRUK ..........................2
STARTE MOTOREN .................2
STOPPE MOTOREN.................2

VEDLIKEHOLDE MOTOREN........3
VIKTIGHETEN AV 
VEDLIKEHOLD .........................3
VEDLIKEHOLDSSIKKERHET...3
FORHOLDSREGLER FOR 
SIKKERHET ..............................3
VEDLIKEHOLDSPROGRAM.....3
FYLLING AV DRIVSTOFF ........3
MOTOROLJE ............................4
LUFTFILTER .............................4
TENNPLUGG ............................5
GNISTFANGER.........................5

NYTTIGE TIPS OG FORSLAG..... 5
LAGRE MOTOREN................... 5
TRANSPORT ............................ 6

HÅNDTERE UVENTEDE 
PROBLEMER................................ 6
TEKNISK INFORMASJON............ 7
FORBRUKERINFORMASJON...... 9
Hondas internasjonale garanti for 
universalmotorer............................ 9

Kan føre til ALVORLIG PERSONSKADE 
eller DØD dersom du ikke følger 
instruksjonene.

Kan føre til ALVORLIG PERSONSKADE 
eller DØD dersom du ikke følger 
instruksjonene.

Kan føre til PERSONSKADE dersom du ikke 
følger instruksjonene.

Disse ordene betyr:
Motoren eller annet materiell kan bli skadet dersom du 
ikke følger anvisninger.

FARE

ADVARSEL

FORSIKTIG
1
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kontrollere motorens tilstand før du starter den. Forsikre deg om at du 
eliminerer eventuelle problemer som måtte ha oppstått, eller la 
forhandleren rette feilen før motoren tas i bruk.

Før du utfører kontrollene før oppstart, skal du påse at motoren står i 
vater og er slått av.

Sjekk alltid følgende punkter før du starter motoren:

Kontroller motorens generelle tilstand

1. Foreta en visuell kontroll rundt og under motoren for spor etter olje- 
eller bensinlekkasjer.

2. Fjern eventuelt søl eller rester, spesielt rundt lyddemperen og 
toppdekslet.

3. Se etter tegn på skader.

4. Kontroller at alle skjold og deksler er på plass, og at alle muttere, 
bolter og skruer er strammet.

Kontroller motoren

1. Kontroller drivstoffnivået (se side 3). Ved å starte motoren med full 
tank elimineres eller reduseres driftsavbrytelser som følge av behov 
for etterfylling.

2. Kontroller motoroljenivået (se side 4). Hvis motoren kjøres med et 
lavt oljenivå, kan dette forårsake motorskade.

3. Kontroller luftfilterelementet (se side 4). Et tilsmusset 
luftfilterelement vil begrense luftstrømmen til forgasseren og 
redusere motorens ytelse.

4. Sjekk utstyret som drives av denne motoren.

Les gjennom instruksjonene som følger med utstyret som drives av 
denne motoren, for eventuelle forholdsregler og prosedyrer som 
bør følges før motoren startes.

DRIFT

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUK

Innen du starter motoren for første gang, ber vi deg lese gjennom 
avsnittene SIKKERHETSINFORMASJON på side 1 og 
KONTROLLPUNKTER FØR BRUK på side 1.

Fare på grunn av karbonmonoksid

For din egen sikkerhet, må du ikke kjøre motoren i et innelukket område 
slik som i en garasje. Eksos fra motoren inneholder giftig 
karbonmonoksidgass som hurtig fyller et innelukket område og som 
fører til lidelse eller død.

Les gjennom instruksjonene som medfølger utstyret som drives av 
denne motoren, for eventuelle forholdsregler som bør følges før motoren 
startes, stoppes eller betjenes.

Motoren skal ikke brukes i hellinger som er mer enn 15° (26 %).

STARTE MOTOREN

Ikke bruk choken hvis motoren er varm eller lufttemperaturen er høy.

• Manuell choketype (relevante typer)

1. Vri hendelen for drivstoffventilen til ON-posisjon (på).
Se figur 1, side A-2.

2. [Type uten CHOKEHENDEL] (relevante typer)

Flytt styrespaken til CLOSED (CHOKE)-posisjon (lukket).
Se figur 2, side A-2.

3. Type med SVINGHJULBREMSESPAK (relevante typer):

Flytt svinghjulsbremsespaken til RELEASED-posisjonen (utkoblet). 
Tenningsbryteren, som er koblet til svinghjulbremsespaken, slås på 
når svinghjulbremsespaken flyttes til RELEASED-posisjonen 
(utkoblet).
Se figur 3, side A-2.

4. Dra lett i starthåndtaket til du kjenner motstand, og rykk deretter 
raskt i pilens retning som vist nedenfor. Før starthåndtaket varsomt 
tilbake.
Se Figur 4, side A-2.

Ikke slipp starthåndtaket slik at det går tilbake med et smell mot 
motoren.
Før snoren varsomt inn igjen for å unngå skade på starteren.

5. [Type uten CHOKEHENDEL]
(relevante typer)

Når motor varmes opp, flytter du styrespaken til FAST (rask) eller 
SLOW (sakte) posisjon.
Se figur 5, side A-2.

• Automatisk choketype (relevante typer)

1. Vri hendelen for drivstoffventilen til ON-posisjon (på).
Se figur 1, side A-2.

2. Type med SVINGHJULBREMSESPAK (relevante typer):
Flytt svinghjulbremsespaken til RELEASED-posisjonen (utkoblet).
Se figur 3, side A-2.

3. [Type med MANUELL GASS] (relevante typer)

Flytt styrespaken til FAST-posisjonen (rask).
Se figur 5, side A-2.

4. Dra lett i starthåndtaket til du kjenner motstand, og rykk deretter 
raskt i pilens retning som vist nedenfor. Før starthåndtaket varsomt 
tilbake.
Se figur 4, side A-2.

Ikke slipp starthåndtaket slik at det går tilbake med et smell mot 
motoren.
Før snoren varsomt inn igjen for å unngå skade på starteren.

5. [Type med MANUELL GASS] (relevante typer)

Sett styrespaken i ønsket motorhastighet.

STOPPE MOTOREN

1. [Type med MANUELL GASS] (relevante typer)

Flytt styrespaken til SLOW-posisjonen (sakte).
Se figur 5, side A-2.

Hvis motoren ikke vedlikeholdes, eller et problem ikke 
rettes opp før bruk, kan det resultere i alvorlige 
funksjonsfeil.

Enkelte funksjonsfeil kan føre til alvorlige personskader 
eller dødsfall.

Utfør alltid en inspeksjon hver gang før oppstart og bruk 
av motoren, og korriger eventuelle problemer.

Eksos inneholder giftig karbonmonoksidgass som kan 
bygge seg opp til farlige nivåer i innelukkede områder.

Innånding av karbonmonoksid kan forårsake 
bevisstløshet eller død.

Kjør aldri motoren i et innelukket eller delvis innelukket 
område.

ADVARSEL

ADVARSEL
2
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2. Type med SVINGHJULBREMSESPAK (relevante typer):

Returner svinghjulbremsespaken til ENGAGED-posisjonen 
(tilkoblet). Tenningsbryteren, som er koblet til 
svinghjulbremsespaken, slås av når svinghjulbremsespaken flyttes 
til ENGAGED-posisjonen (tilkoblet).
Se figur 3, side A-2.

Type uten SVINGHJULBREMSESPAK (relevante typer):

Flytt styrespaken til STOP-posisjonen (stopp). 
Tenningsbryteren, som er koblet til styrespaken, slås av når 
styrespaken flyttes til STOP-posisjonen (stopp).
Se figur 6, side A-2.

3. Skyv hendelen for drivstoffventilen til OFF-posisjonen (av).
Se figur 1, side A-2.

VEDLIKEHOLDE MOTOREN

VIKTIGHETEN AV VEDLIKEHOLD
Godt vedlikehold er viktig for sikker, økonomisk og problemfri drift av 
motoren. Dette bidrar også til redusert forurensning.

Som hjelp til et godt vedlikehold av motoren, inneholder påfølgende sider 
en vedlikeholdstabell, prosedyrer for rutinemessig ettersyn, og enkle 
vedlikeholdsprosedyrer som kun krever vanlig håndverktøy. Andre 
vedlikeholdsoppgaver som er mer omfattende og krevende, eller som 
krever spesialverktøy, utføres best av fagfolk og utføres vanligvis av en 
Honda-tekniker eller annen kvalifisert mekaniker.

Vedlikeholdstabellen gjelder for normale driftsforhold. Hvis du bruker 
motoren under ekstreme forhold, slik som under vedvarende høy 
belastning eller høy temperatur, eller i unormalt våte eller støvete 
omgivelser, tar du kontakt med Honda-serviceforhandleren for å få 
anbefalinger som er aktuelle for dine individuelle behov og bruksområder.
Bruk kun originale Honda-deler eller tilsvarende. Bruk av 
reservedeler som ikke er av samme kvalitet, kan skade motoren.
Vedlikehold av, utskiftninger på eller reparasjon av 
avgasskontrollenhetene og -systemene kan utføres av verksteder 
eller mekanikere som benytter deler som er ‘‘sertifisert’’ i henhold til 
EPA-standardene.

VEDLIKEHOLDSSIKKERHET
Noen av de viktigste sikkerhetsforholdsreglene er som følger. Vi kan 
imidlertid ikke advare deg mot enhver mulig fare som måtte oppstå 
under vedlikehold. Det er bare du selv som kan avgjøre hvorvidt du bør 
utføre en gitt oppgave.

FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET
• Forsikre deg om at motoren er slått av før du begynner med 

vedlikehold eller reparasjoner. Koble fra tennplugghetten for å 
forhindre at motoren ikke starter ved et uhell. Dette vil eliminere flere 
potensielle farer:
– Karbonmonoksidforgiftning fra motorens eksos.

Betjen motoren utendørs, unna åpne vinduer eller dører.
– Forbrenningsskader som følge av varme deler.

La motoren og eksossystemet kjøles ned før du tar på motoren.
– Personskader som følge av bevegelige deler.

Ikke start motoren med mindre du har blitt bedt om å gjøre det.
• Les instruksjonene før du begynner, og forsikre deg om at du har 

nødvendig verktøy og tilstrekkelig kompetanse.
• For å redusere risikoen for brann eller eksplosjon må du utvise 

varsomhet ved håndtering av og arbeid i nærheten av bensin. Bruk 
kun ikke-brennbare rensemidler for rengjøring av deler. Bensin skal 
ikke benyttes. Hold sigaretter, gnister og flammer vekk fra alle 
drivstoffrelaterte komponenter.

Husk at en autorisert Honda-serviceforhandler kjenner motoren din 
best og har alt utstyr som er nødvendig for å vedlikeholde og reparere 
den.
For å sikre best mulig kvalitet og pålitelighet skal det utelukkende 
benyttes nye, originale Honda-deler eller tilsvarende ved reparasjon og 
utskiftning.

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

(1) For kommersiell bruk skal driftstimene logges for å fastlegge 
riktige vedlikeholdsintervaller.

(2) Motoroljen skal skiftes hver 25. driftstime ved bruk av tung 
belastning eller ved høye omgivelsestemperaturer.

(3) Service skal foretas hyppigere ved bruk i støvete områder.
(4) Disse elementene bør vedlikeholdes av din Honda-forhandler med 

mindre du har korrekt verktøy og er en kompetent mekaniker. 
Referer til verkstedhåndboken fra Honda for serviceprosedyrer.

(5) I Europa og andre land hvor maskindirektivet 2006/42/EF 
håndheves, bør denne servicen utføres av din Honda-forhandler.

Når du skal utføre vedlikehold på den nedre delen av motoren 
(maskinen), må du vri den 90° og legge den ned slik at forgasseren/
luftrenseren alltid ligger øverst.
Se figur 8, side A-3.

FYLLING AV DRIVSTOFF
Se figur 7, side A-3.

Hvis motoren ikke vedlikeholdes, eller et problem ikke 
rettes opp før bruk, kan det resultere i alvorlige 
funksjonsfeil.

Enkelte funksjonsfeil kan føre til alvorlige personskader 
eller dødsfall.

Følg alltid anbefalingene for ettersyn og vedlikehold 
samt serviceskjemaene i denne brukerhåndboken.

Feil vedlikehold kan forårsake farlige situasjoner.

Hvis vedlikeholdsinstruksjonene og forholdsreglene ikke 
overholdes, kan det føre til alvorlige personskader eller 
dødsfall.

Følg alltid prosedyrene og ta de forholdsreglene som er 
gitt i denne brukerhåndboken.

ADVARSEL

ADVARSEL

Hver 
bruk

Etter 
første 
måned 

eller 
5 timer.

Hver 
3. 

måned 
eller 
etter 

25 timer.

Hver 
6. måned 
eller etter 

50 
arbeidstimer.

Hvert år 
eller 

etter 100 
timer.

150 
timer.

Hvert 
2. år 
eller 
etter 
250 

timer.

Referer til 
side

Motorolje Kontroller nivå o 4

Endring o o (2) 4

Luftfilter Kontroll o 4

Rengjør o (3) 4

Utskifting o 4

Bremsekloss til svinghjul 
(relevante typer)

Kontroll o 5

Tennplugg Kontroller/juster o 5

Utskifting o 5

Gnistfanger
(aktuelle typer)

Rengjør o (5) Verksted-
håndbok

Tomgangshastighet Kontroll o (4) Verksted-
håndbok

Drivstofftank og filter Rengjør o (4) Verksted-
håndbok

Ventilklaring Kontroller/juster o (4) Verksted-
håndbok

Forbrenningskammer Rengjør Etter hver 250. time (4) Verksted-
håndbok

Drivstoffrør Kontroll Hvert 2. år (skift ved behov) (4) Verksted-
håndbok

REGELMESSIG 
VEDLIKEHOLDSPERIODE (1)

Utføres hver oppgitte måned 
eller driftstimeintervall (det som 
inntreffer først).

VEDLIKEHOLDSPUNKT
3
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Anbefalt drivstoff

Drivstoffspesifikasjon(er) som er nødvendig for å opprettholde ytelsen 
til utslippskontrollsystemet: E10-drivstoff som det er henvist til i EU-
forskrifter.

Denne motoren er sertifisert til drift med blyfri bensin med et 
forskningsoktantall på 91 eller høyere (et pumpeoktantall på 86 eller 
høyere).
Fyll drivstoff i et godt ventilert område med motoren slått av. Hvis 
motoren nettopp har vært i drift, la den først nedkjøle. Fyll aldri tanken 
innendørs der bensindamp kan antennes av flammer eller gnister.
Du kan bruke blyfri bensin som ikke inneholder mer enn 10 
volumprosent etanol (E10) eller 5 volumprosent metanol. Metanolen 
skal i tillegg inneholde løsemidler og korrosjonshemmende stoffer. Bruk 
av drivstoff som inneholder en høyere prosent metanol eller etanol enn 
det som er vist ovenfor, kan forårsake problemer under oppstart og/
eller med motorytelsen. Dette kan også skade metall-, gummi- og 
plastdeler i drivstoffsystemet. Motorskade eller problemer med ytelsen 
som er et resultat av at det er brukt drivstoff med høyere prosent etanol 
eller metanol enn det som er vist ovenfor, dekkes ikke av garantien.

Drivstoff kan skade lakk og enkelte typer plast. Vær forsiktig slik at du 
ikke søler drivstoff under påfylling av tanken. Skade som forårsakes av 
spilt drivstoff, dekkes ikke av garantien.

Bruk aldri bensin som er gammel, kontaminert eller blandet med olje. 
Unngå smuss eller vann i drivstofftanken.

Referer til instruksjonene som ble levert sammen med utstyret som 
drives av denne motoren, ved fylling av drivstoff.

1. Med motoren stoppet og plassert på et jevnt underlag, fjernes lokket 
på drivstofftanken. Kontroller drivstoffnivået. Etterfyll tanken hvis 
drivstoffnivået er lavt.

2. Fyll drivstoff til det øvre nivået i drivstofftanken. Tørk opp sølt 
drivstoff før motoren startes.

3. Vær varsom under påfyllingen slik at du ikke søler drivstoff. Ikke fyll 
tanken for mye (det skal ikke være drivstoff i påfyllingsrøret). Det 
kan være nødvendig å redusere drivstoffnivået avhengig av 
driftsforholdene. Etter påfylling skal lokket på drivstofftanken lukkes 
forsvarlig.

Oppbevar bensin i betryggende avstand fra kontrollamper for utstyr, 
griller, elektrisk utstyr, el-verktøy osv.

Drivstoffsøl er ikke bare en brannrisiko, det resulterer i miljøskader. 
Tørk opp eventuelt søl umiddelbart.

MOTOROLJE

Olje er en avgjørende faktor for motorens ytelse og levetid.
Bruk syntetisk motorolje for firetaktsmotorer.

Anbefalt olje
Se figur 10, side A-3.

Bruk olje for firetaktsmotorer og som oppfyller eller overgår kravene i 
API-serviceklassifisering SE eller nyere (eller tilsvarende). Kontroller 
alltid API-serviceetiketten på oljebeholderen for å forsikre deg om at 
den inneholder bokstavene SE eller nyere (eller tilsvarende).

Smøreoljespesifikasjoner som er nødvendig for å opprettholde ytelsen 
til utslippskontrollsystemet: Ekte Honda-olje.

For generell bruk anbefales SAE 10W-30. Andre viskositeter på 
tabellen kan brukes når gjennomsnittstemperaturen i området er 
innenfor det angitte temperaturområdet.

Sjekk oljenivå
Se figur 9, side A-3.

1. Ta av lokket/peilepinnen for oljepåfyllingen og tørk rent.

2. Skyv peilepinnen inn i oljepåfyllingsrøret, men ikke skru den inn.

3. Hvis nivået er lavt, fyller du på anbefalt olje til den øvre grensen på 
peilepinnen.

4. Monter oljepåfyllingslokket/peilepinnen.

Hvis motoren kjøres med et lavt oljenivå, kan dette forårsake 
motorskade. Denne typen skade er ikke dekket under garantien.

Oljeskift
Se figur 9, side A-3 og figur 11, side A-3.

Tapp ut oljen mens motoren er varm. Varm olje vil renne ut raskt og 
fullstendig.

1. Vri hendelen for drivstoffventilen til OFF-posisjonen (av).
Se figur 1, side A-2.

2. Ta av oljepåfyllingshetten og tøm oljen ut i oljebeholderen ved å 
vippe motoren mot oljepåfyllingsrøret.

3. Fyll på med den anbefalte oljen og kontroller oljenivået.

Hvis motoren kjøres med et lavt oljenivå, kan dette forårsake 
motorskade.
Denne typen skade er ikke dekket under garantien.

Motoroljekapasitet:   0,40 liter

4. Sett oljepåfyllingslokket/peilepinnen forsvarlig på plass igjen.

Vask hendene med såpe og vann når du har håndtert brukt olje.

Avfallshåndter brukt motorolje på en måte som ikke er til skade for 
miljøet. Vi foreslår at du bringer den brukte oljen i en forseglet beholder 
til din lokale bensinstasjon for resirkulering. Ikke kast olje sammen med 
husholdningsavfall og oljen skal heller ikke tømmes på bakken eller i 
avløpsnettet.

LUFTFILTER

Et tilsmusset luftfilter vil begrense luftstrømmen til forgasseren og 
redusere motorens ytelse. Hvis du bruker motoren i områder der den 
utsettes for mye støv, må luftfilteret rengjøres oftere enn spesifisert i 
VEDLIKEHOLDSPLANEN (se side 3).

Bruk av motoren uten luftfilter, eller med et skadet luftfilter, vil resultere 
i at smuss trenger inn i motoren og forkorter dens levetid dramatisk. 
Denne typen skade er ikke dekket under garantien.

Blyfri bensin

USA Oktantall 86 eller høyere

Unntatt USA Bensin med oktantall 91 eller høyere

Oktantall 86 eller høyere

Bensin er lettantennelig og eksplosiv.

Du kan bli forbrent eller alvorlig skadet når du håndterer 
drivstoff.

• Stopp motoren og la den kjøles ned før du håndterer 
drivstoff.

• Ikke la varmekilder, gnister eller flammer være i 
nærheten.

• Drivstoff skal utelukkende håndteres utendørs.
• Hold det unna kjøretøyet ditt.
• Tørk opp eventuelt søl umiddelbart.

ADVARSEL
4
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Inspeksjon

Fjern luftfilterets deksel og inspiser filterelementet. Rengjør eller skift ut 
filterelementet hvis det er tilsmusset. Skift alltid ut filterelementet hvis 
det er skadet.

Rengjøring
Se figur 13, side A-4.

1. Fjern luftfilterdekslet ved å hekte av de to øvre tappene på toppen 
av luftfilterdekslet samt de to nedre tappene.

2. Ta ut elementet. Kontroller om elementet har hull eller rifter, og 
erstatt det med et nytt hvis det er skadet.

3. Bank elementet lett gjentatte ganger mot en hard overflate for å 
fjerne smuss, eller blås trykkluft på 29 psi (200 kPa) gjennom filteret 
fra innsiden og ut. Forsøk aldri å børste vekk smusset! Børstingen 
vil presse smusset inn i fibrene. Hvis elementet er svært skittent, må 
du skifte det ut med et nytt.

4. Tørk vekk smuss fra innsiden av luftfilterets underdel og deksel med 
en fuktig klut. Vær varsom slik at smuss ikke trenger inn i 
luftkanalen som fører til forgasseren.

5. Sett tilbake elementet og luftfilterdekslet.

Inspisere SVINGHJULSBREMS (relevante typer)

Kontroller klaringen for svinghjulsbremsespaken. Hvis klaringen er 
under 2 mm, må du ta med motoren til en autorisert Honda-forhandler.
Se figur 12, side A-3.

TENNPLUGG
Se figur 14, side A-4.

Anbefalt tennplugg: BPR5ES (NGK)

Den anbefalte tennpluggen har det riktige varmeområdet for normale 
driftstemperaturer i motoren.

Feil tennplugg kan forårsake motorskade.

Hvis motoren nylig har vært i drift, la den kjøle seg ned før vedlikehold 
av tennpluggen.

For god ytelse må tennpluggen ha korrekt elektrodeavstand og være fri 
for avleiring.

1. Kople fra tennplugghetten og fjern eventuelt smuss fra området 
rundt tennpluggen.

2. Fjern tennpluggen ved hjelp av tennpluggnøkkelen.

3. Sjekk tennpluggen visuelt. Kast tennpluggen hvis den har tydelige 
tegn på slitasje, eller hvis isolatoren er sprukket eller har hakk. 
Rengjør tennpluggen med en stålbørste dersom den skal brukes 
på nytt.

4. Mål elektrodeavstanden ved hjelp av et følerblad. Juster etter behov 
ved å bøye sideelektroden. 
Avstanden skal være:
0,7–0,8 mm

5. Kontroller at tetningsringen for tennpluggen er i god stand, og 
installer tennpluggen forsiktig for hånd for å unngå kryssgjenging.

6. Når tennpluggen er skrudd i, trekkes den til med en 
tennpluggnøkkel for å presse sammen tetningsringen.

Når du monterer en ny tennplugg, trekkes den til 1/2 omdreining 
etter at den er skrudd til for hånd slik at tetningsringen presses 
sammen.

Når du monterer en brukt tennplugg på nytt, trekkes den til 1/8–1/4 
omdreining etter at den er skrudd til for hånd slik at tetningsringen 
presses sammen.

DREIEMOMENT: 20 Nm (2,0 kgf·m)

En løs tennplugg kan forårsake overoppheting og motorskade. 
Trekkes tennpluggen for hardt til, kan det resultere i at gjengene i 
sylinderhodet blir skadet.

7. Kople tennplugghetten til tennpluggen.

GNISTFANGER (relevante motortyper)

I enkelte områder er det forbudt å bruke en motor uten gnistfanger. 
Sjekk lokal lovgivning og forskrifter. En gnistfanger er tilgjengelig hos 
autoriserte Honda-forhandlere.

Gnistfangeren må vedlikeholdes hver 100. time for at den skal fungere 
som forutsatt.

Hvis motoren nylig har vært i drift, vil lyddemperen være varm. La 
motoren avkjøles før du foretar vedlikehold på gnistfangeren.

Fjerne gnistfangeren
Se figur 15, side A-4, figur 16, side A-4 og figur 17, side A-5.

1. Fjern skruen og fjærmutteren.

2. Ta av lokket på drivstofftanken.

3. Ta av det øvre dekselet ved å hekte av de fire tappene på det øvre 
dekselet.

4. Fjern lyddemperbeskyttelsen ved å skru ut de tre 6 mm boltene.

5. Fjern gnistfangeren fra lyddemperen ved å skru ut skruen. (Vær 
forsiktig så du ikke skader stålgitteret.)

Rengjøre og inspisere gnistfangeren
Se figur 15, side A-4, figur 16, side A-4 og figur 17, side A-5.

Kontroller at det ikke finnes karbonavleiringer rundt 
utblåsningsåpningen og gnistfangeren, og rengjør om nødvendig.

1. Bruk en børste for å fjerne karbonavleiring fra gnistfangerskjermen. 
Vær forsiktig slik at du ikke skader skjermen. Skift ut gnistfangeren 
dersom den har sprekker eller hull.

2. Sett tilbake gnistfangeren, lyddemperen, toppdekslet og lokket på 
drivstofftanken i motsatt rekkefølge av demonteringen.

NYTTIGE TIPS OG FORSLAG

LAGRE MOTOREN

Forberedelse til lagring

Korrekte forberedelser før lagring er viktig for at motoren skal være 
problemfri og holde seg fin. Følgende trinn vil forhindre at rust og 
korrosjon skader motorfunksjonen og utseende, som gjør at motoren blir 
lettere å starte når den skal brukes neste gang.

Rengjøring

Hvis motoren nettopp har vært i drift, må den først avkjøles i minst en halv 
time før rengjøring. Rengjør alle utvendige overflater, reparer eventuelle 
lakkskader, og ha på en tynn oljefilm på overflater som måtte være utsatt 
for rust.

Bruk av hageslange eller høytrykkspyler ved rengjøring kan resultere i 
at vann trenger inn i åpningene på luftfilteret og lyddemperen. Vann i 
luftfilteret gjør luftfilteret fuktig, og vann som kommer gjennom 
luftfilteret eller lyddemperen kan trenge inn i sylinderen og forårsake 
skade.

Ikke bruk motoren når toppdekslet er fjernet.
Ikke dra i snorhåndtaket når toppdekslet er fjernet.

Du kan pådra deg skade fra de roterende delene eller 
brenne deg på lyddemperen.

FORSIKTIG
5
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Drivstoff

Avhengig av regionen der du bruker utstyret, kan drivstofformuleringer 
forringes og oksidere hurtig. Forringelse og oksidering av drivstoff kan 
oppstå selv etter 30 dager og kan forårsake skade på forgasseren og/
eller drivstoffsystemet. Rådfør deg med serviceforhandleren om anbefalt 
oppbevaring lokalt.

Bensin vil oksidere og forringes under lagring. Bensin av dårlig kvalitet 
gjør motoren vanskelig å starte, og etterlater klebrige avleiringer som 
kan tilstoppe drivstoffsystemet. Hvis bensinen i motoren forringes under 
lagring, kan det være at du må få utført vedlikehold på eller skiftet ut 
forgasseren og andre komponenter i drivstoffsystemet.

Hvor lenge du kan la bensinen være i drivstofftanken og forgasseren 
uten at det oppstår driftsforstyrrelser, avhenger av slike faktorer som 
bensintype, lagringstemperatur og hvorvidt drivstofftanken er delvis 
eller helt full. Luften i en delvis full drivstofftank fremskynder 
forringelsesprosessen på bensinen. En høy lagringstemperatur under 
lagring fremskynder forringelsesprosessen på bensin. 
Drivstofforringelse kan inntreffe innen 30 dager fra drivstoffet ble fylt på 
tanken, eller innen kortere tid hvis bensinen var «gammel» da den ble 
fylt på tanken.

Skade på drivstoffsystemet eller problemer med motorytelsen som er 
forårsaket av manglende forberedelser til lagring, dekkes ikke av 
garantien.

Tappe av drivstofftanken og forgasseren
Se figur 18, side A-5.

1. Drener drivstofftanken og forgasseren i en beholder som er 
godkjent for bensin.

2. Vri hendelen for drivstoffventilen til ON-posisjonen (på) og løsne 
forgasserens tappeskrue ved å vri den 1 til 2 ganger mot urviserne.

3. Når alt drivstoff er drenert, strammer du forgasserens tappeskrue 
forsvarlig før du vrir hendelen for drivstoffventilen til OFF-
posisjonen (av).

4. Hvis du ikke kan drenere fra forgasseren, tømmer du innholdet i 
drivstofftanken i en beholder som er godkjent for bensin, ved hjelp 
av en kommersielt tilgjengelig håndpumpe. Ikke bruk en elektrisk 
pumpe. 
Kjør motoren til den går tom for drivstoff og stopper.

Motorolje

1. Skift motorolje (se side 4).

2. Fjern tennpluggen (se side 5).

3. Hell en teskje, 5–10 cm3, med ren motorolje inn i sylinderen.

4. Trekk i starthåndtaket gjentatte ganger for å fordele oljen i sylinderen.
Se figur 4, side A-2.

5. Sett tennpluggen tilbake på plass.

6. Trekk sakte i starthåndtaket til du føler motstand. Dette lukker 
ventilene og beskytter dem mot støv og rust.

7. Legg en tynn oljefilm på områder som kan utsettes for rust. Dekk til 
motoren for å holde den fri for støv.

Forholdsregler ved lagring

Hvis motoren skal bli lagret med bensin i drivstofftanken og 
forgasseren, er det viktig å redusere risikoen for antennelse av 
bensindamp. Velg et godt ventilert lagringsområde i god avstand fra 
eventuelt utstyr som opererer med flamme, som f.eks. en ovn, 
varmtvannsbereder eller tørketrommel. Unngå også eventuelle 
områder med elektriske motorer som genererer gnister, eller der det 
brukes elektroverktøy.

Om mulig må det også unngås lagringsområder med høy fuktighet da 
dette fremskynder rust- og korrosjonsdannelse.

Motoren skal lagres i vannrett stilling. Lagres motoren i skråstilling, kan 
det føre til drivstoff- eller oljelekkasje.

Etter at motoren og eksossystemet har nedkjølt, dekk til motoren for å 
holde støvet unna. En varm motor og eksossystem kan antenne eller 
smelte visse typer materialer. Ikke bruk plastfolie som støvbeskyttelse. 
En ikke-porøs beskyttelse vil fange fuktighet rundt motoren og 
fremskynde rust og korrosjon.

Avslutte lagringen

Kontroller motoren slik som beskrevet i avsnittet 
KONTROLLPUNKTER FØR BRUK i denne håndboken (se side 1).

Dersom drivstoffet ble tappet ut under forberedelsene til lagring, fylles 
tanken med ny bensin. Hvis du bruker en reservetank for etterfylling av 
bensin, må du forsikre deg om at den kun inneholder “fersk” bensin. 
Bensin oksiderer og forringes over tid, noe som gjør motoren vanskelig 
å starte.

Hvis sylinderen ble dekket med en oljefilm under forberedelsene, vil 
motoren ganske kort avgi røykfull eksos når den startes. Dette er 
normalt.

TRANSPORT

Hvis motoren har vært i gang, la den kjøles ned i minst 15 minutter før 
lasting av det motordrevne utstyret på transportkjøretøyet. Varm motor 
og eksossystem kan gi deg forbrenninger og antenne enkelte 
materialer.

Ha motoren i vannrett stilling under transport for å redusere mulighetene for 
drivstofflekkasje. Vri hendelen for drivstoffventilen til OFF-posisjonen (av).
Se figur 1, side A-2.

HÅNDTERE UVENTEDE PROBLEMER

MOTOREN STARTER IKKE

Bensin er lettantennelig og eksplosiv.

Du kan bli forbrent eller alvorlig skadet når du håndterer 
drivstoff.

• Stopp motoren og la den kjøles ned før du håndterer 
drivstoff.

• Ikke la varmekilder, gnister eller flammer være i 
nærheten.

• Drivstoff skal utelukkende håndteres utendørs.
• Hold det unna kjøretøyet ditt.
• Tørk opp eventuelt søl umiddelbart.

ADVARSEL

Mulig årsak Utbedring

Hendelen for drivstoffventilen OFF 
(av).

Vri spaken til ON-posisjonen 
(på).

Choke åpen (relevante typer). Skyv spaken til CLOSED-
posisjonen (lukket), med mindre 
motoren er varm.

Styrespaken er ikke i riktig posisjon 
(relevante typer).

Flytt styrespaken til riktig 
posisjon.

Svinghjulbremsespaken er i 
ENGAGED-posisjon (tilkoblet) 
(relevante typer).

Flytt spaken til RELEASED-
posisjon (utkoblet).

Tomt for drivstoff. Fyll bensin (s. 3).

Dårlig bensin; motoren har vært lagret 
uten å behandle eller tappe ut 
bensinen, eller det er fylt på dårlig 
bensin.

Drener drivstofftanken og 
forgasseren (s. 6).
Fyll på med ny bensin (s. 3).

Feil på tennpluggen, sterkt forurenset 
eller den har feil elektrodeavstand.

Juster elektrodeavstanden eller 
skift ut tennpluggen (s. 5).

Tennpluggen våt av drivstoff (motoren 
oversvømt).

Tørk og monter tennpluggen 
igjen.

Drivstoffilter tilstoppet, forgasser 
fungerer ikke, tenning fungerer ikke, 
ventiler står fast, osv.

Ta med motoren til 
serviceforhandleren, eller se i 
verkstedhåndboken.
6
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MOTOREN MANGLER EFFEKT

TEKNISK INFORMASJON

Plassering av serienummer
Se side A-1.
Skriv ned motorens serienummer på plassen nedenfor. Du trenger 
denne informasjonen ved delebestilling og henvendelser vedrørende 
tekniske spørsmål eller garanti.

Motorens serienummer: __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ 

Motortype: ___ ___ ___ ___

Kjøpsdato: ______ / ______ / ______

Modifikasjon av forgasser for bruk i stor høyde

I stor høyde vil standardforgasserens luft/drivstoffblanding være for fet. 
Motorens effekt blir redusert og drivstofforbruket vil øke. En for fet 
blanding vil også skade tennpluggen og forårsake at motoren blir 
vanskelig å starte. Bruk over lengre tid i stor høyde som er forskjellig 
fra det som motoren er sertifisert for, kan øke CO2-utslippet.

Motorens ytelse ved bruk i stor høyde kan forbedres ved spesifikke 
modifikasjoner på forgasseren. Dersom du alltid bruker motoren i 
områder over 1500 meter over havet, skal du la din forhandler utføre 
disse modifikasjonene på forgasseren. Når motoren anvendes i stor 
høyde, med forgassermodifikasjonen for bruk i stor høyde, vil den 
oppfylle aktuelle utslippskrav i levetiden.

Selv med forgassermodifikasjonen vil motorens hestekrefter reduseres 
med ca. 3,5 % for hver 300. meter økning i høyde. Innvirkningen som 
høyden har på hestekreftene vil være større hvis 
forgassermodifikasjonen ikke foretas.

Når forgasseren er modifisert for bruk i stor høyde, vil luft/
drivstoffblandingen være for mager for bruk i lav høyde. Bruk i høyder 
under 1500 meter med en modifisert forgasser kan føre til at motoren 
overopphetes, noe som resulterer i alvorlig motorskade. For bruk i lave 
høyder, la forhandleren justere forgasseren tilbake til den originale 
fabrikkspesifikasjonen.

Informasjon om utslippskontrollsystem

Garanti for utslippskontrollsystem

Din nye Honda-motor er i samsvar med både U.S. EPA og 
utslippsforskrifter fra delstaten California. American Honda gir den 
samme utslippsgarantien for Honda Power Equipment-motorer som 
selges i alle de 50 delstatene. I alle områder av USA er Honda Power 
Equipment-motoren konstruert, bygget og utstyrt for å overholde 
utslippsstandardene til U.S EPA og California Air Resources Board for 
motorer med gnisttenner.

Garantidekning

Honda Power Equipment-motorer, sertifisert i henhold til CARB- og 
EPA-forskrifter, er dekket av denne garantien til å være fri for material- 
eller produksjonsfeil som kan forhindre overholdelse av gjeldende 
EPA- og CARB-utslippskrav i minst 2 år, eller så lenge den 
begrensede Honda Power Equipment-garantien for distributører varer, 
avhengig av hva som er lengst, fra den opprinnelige leveringsdatoen til 
kjøperen. Denne garantien kan overføres til hver påfølgende kjøper i 
hele garantiperioden. Reparasjoner under garantien er gratis og 
inkluderer diagnose, deler og arbeid. Du kan få informasjon om 
hvordan du fremmer et garantikrav, samt en beskrivelse av hvordan du 
fremmer et krav og/eller hvordan du kan tilbys service, ved å kontakte 
en autorisert Honda Power Equipment-forhandler, eller ved å kontakte 
American Honda på følgende måte:
E-post: powerequipmentemissions@ahm.honda.com
Telefon: (888) 888-3139
Delene som er dekket av garantien inkluderer enhver del hvor delens 
feil vil øke utslipp av regulerte forurensende stoffer eller damputslipp 
fra motoren. Du finner en liste over bestemte komponenter i den 
separate, medfølgende garantierklæringen for utslipp. 
Bestemte garantibetingelser, dekning, begrensninger og hvordan du 
kan få service under garantien er også beskrevet i den separat 
medfølgende garantierklæringen for utslipp. Du kan i tillegg finne 
garantierklæringen for utslipp på Honda Power Equipment-nettstedet, 
eller ved å trykke på følgende kobling: 
http://powerequipment.honda.com/support/warranty

Utslippskilder
Forbrenningsprosessen produserer karbonmonoksid, oksider av 
nitrogen samt hydrokarboner. Kontrollen med hydrokarboner og oksider 
av nitrogen er svært viktig fordi disse – under visse betingelser – 
reagerer og danner fotokjemisk tåke når de blir utsatt for sollys. 
Karbonmonoksid reagerer ikke på samme måte, men den er giftig.

Honda bruker passende luft/drivstoff-forhold og andre 
utslippskontrollsystemer for å redusere utslippet av karbonmonoksid, 
nitrogenoksyder og hydrokarboner.
I tillegg utnytter Hondas drivstoffsystemer komponenter og 
kontrollteknologier for å redusere fordampingsutslipp.

Luftforurensningslover i USA, California og Canada
Lovgivningen til EPA (Environmental Protection Agency), California og 
Canada krever at alle produsenter leverer skriftlige instruksjoner som 
beskriver betjeningen og vedlikeholdet av utslippskontrollsystemer.

Følgende instruksjoner og prosedyrer må følges for at utslippene fra 
din Honda-motor holdes innenfor utslippsstandardene.

Tukling og endring

Tukling er et brudd på føderal og kalifornisk lov.

Tukling med eller endring av utslippskontrollsystemet kan øke 
utslippene utover lovbestemte grenser. Blant de handlinger som 
innebærer tukling er:

• Fjerning eller endring av noen som helst del av innsug, drivstoff- eller 
eksossystemene.

• Endring eller utkopling av regulatorforbindelser eller hastighetsregulerende 
mekanismer i den hensikt å få motoren til å fungere utover de parametere 
den er utviklet for.

Problemer som kan innvirke på utslippene
Er du kjent med noen av følgende symptomer, må du få motoren 
inspirert og reparert av din forhandler.

• Vanskelig å starte eller kveles etter start.
• Ujevn tomgang.
• Feiltenning eller tilbakeslag under belastning.

Mulig årsak Utbedring

Filterelementet er tilstoppet. Rengjør eller skift ut 
filterelementet 
(s. 5).

Dårlig bensin; motoren har vært 
lagret uten å behandle eller tappe 
ut bensinen, eller det er fylt på 
dårlig bensin.

Drener drivstofftanken og 
forgasseren (s. 6).
Fyll på med ny bensin 
(s. 3).

Drivstoffilter tilstoppet, forgasser 
fungerer ikke, tenning fungerer 
ikke, ventiler står fast, osv.

Ta med motoren til 
serviceforhandleren, eller se i 
verkstedhåndboken.
7
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• Ettertenning (tilbakeslag).
• Svart eksos eller høyt drivstofforbruk.

Reservedeler
Utslippskontrollsystemene på din nye Honda-motor er utviklet, 
konstruert og sertifisert til å oppfylle utslippsforskriftene fra EPA, 
California og Canada. Vi anbefaler alltid å bruke originale Honda-
reservedeler i forbindelse med vedlikehold. Disse originale 
reservedelene er produsert i henhold til de samme spesifikasjonene 
som de originale delene, slik at du kan være trygg på at de holder det 
de lover. Honda kan ikke nekte garantidekning under utslippsgarantien 
ved bruk av uekte Honda-deler eller dersom service blir utført på andre 
steder enn hos autoriserte Honda-forhandlere. Du kan bruke 
sammenliknbare EPA-sertifiserte deler eller få service utført hos ikke-
Honda-verksteder. Derimot kan bruk av reservedeler som ikke er av 
original design og kvalitet, svekke effektiviteten til 
utslippskontrollsystemet.

En produsent av deler for ettermarkedet påtar seg ansvaret for at delen 
ikke vil svekke ytelsen til utslippskontrollsystemene i vesentlig grad. 
Produsenten eller den som foretar ombygging av delen, må sertifisere 
at bruken av delen ikke vil resultere i at motoren ikke lenger oppfyller 
utslippsbestemmelser.

Vedlikehold
Som eier av motoren er du ansvarlig for at alt påkrevd vedlikehold som står 
oppført i brukerhåndboken, utføres. Honda anbefaler at du tar vare på alle 
kvitteringer for vedlikehold av motoren din. Honda kan derimot ikke nekte 
garantidekning på grunn av manglende kvitteringer, eller hvis du ikke har 
påsett at alt planlagt vedlikehold er utført.
Følg VEDLIKEHOLDSPLANEN på side 3.
Husk at denne planen er basert på antakelsen at motoren din brukes til 
det formålet den er ment til. Vedvarende høy belastning eller bruk 
under høy temperatur, eller bruk i områder med støv, vil kreve 
hyppigere vedlikehold.

Luftindeks
(modeller sertifisert for salg i California)

Motorer som er sertifisert for en tidsbegrenset periode i henhold til 
kravene fra California Air Resources Board, er utstyrt med en etikett 
med informasjon om luftindeksen.

Stolpediagrammet er ment å gi deg, vår kunde, muligheten til å 
sammenligne utslippsspesifikasjonene for tilgjengelige motorer. Jo 
lavere luftindeks, jo mindre forurensning.

Varighetsbeskrivelsen er ment å gi deg informasjon som er forbundet 
med motorens utslippsvarighetsperiode. Den beskrivende termen 
indikerer den nyttige perioden for motorens utslippskontrollsystem. Se 
Garanti for avgasskontrollsystemet for ytterligere informasjon.

Etiketten for luftindeksen må forbli på motoren til den er solgt. Fjern 
etiketten før motoren tas i bruk.

Spesifikasjoner

GCV145

GCV170

GCV200

*Motorens merkestrøm indikert i dette dokumentet, er netto effekt 
testet på en produksjonsmotor for motormodellen og målt i samsvar 
med SAE J1349 ved 3600 o/min (netto effekt) og ved 2500 o/min 
(maks. netto dreiemoment). Masseproduksjonsmotorer kan variere 
fra denne verdien.

Antatt varighet 
Anvendelig for utslippsspesifikasjonenes 

varighet
Moderat      50 timer (0–80 cc, inklusiv)

   125 timer (mer enn 80 cc)
Middels    125 timer (0–80 cc, inklusiv)

   250 timer (mer enn 80 cc)
Forlenget    300 timer (0–80 cc, inklusiv)

   500 timer (mer enn 80 cc)
1000 timer (225 cc og mer)

Modell GCV145
Beskrivelseskode GJASK
Lengde × bredde × 
høyde

415 × 330 × 359 mm

Tørr masse [vekt] 10,1 kg 
Motortype Firetakts, OHV, enkel sylinder

Sylindervolum 145 cm3 
Boring × slaglengde 56,0 × 59,0 mm
Netto effekt
(i samsvar med SAE J1349*)

3,1 kW (4,2 hk, 4,2 PS) ved 3600 o/min

Maks. netto 
dreiemoment
(i samsvar med SAE J1349*)

9,1 Nm (0,93 kgf·m) ved 2500 o/min

Motoroljekapasitet 0,40 liter 
Drivstofftankkapasitet 0,91 liter
Kjølesystem Forsert luftkjøling
Tenningssystem Magnettenning av transistortypen
Rotasjonsretning på 
kraftuttak-akslingen

Mot urviserne

Modell GCV170
Beskrivelseskode GJATK
Lengde × bredde × 
høyde

415 × 330 × 359 mm

Tørr masse [vekt] 10,1 kg 
Motortype Firetakts, OHV, enkel sylinder

Sylindervolum 166 cm3

Boring × slaglengde 60,0 × 59,0 mm
Netto effekt
(i samsvar med SAE J1349*)

3,6 kW (4,8 hk, 4,9 PS) ved 3600 o/min

Maks. netto 
dreiemoment
(i samsvar med SAE J1349*)

11,1 Nm (1,13 kgf·m) ved 
2500 o/min

Motoroljekapasitet 0,40 liter 
Drivstofftankkapasitet 0,91 liter 
Kjølesystem Forsert luftkjøling
Tenningssystem Magnettenning av transistortypen
Rotasjonsretning på 
kraftuttak-akslingen

Mot urviserne

Modell GCV200
Beskrivelseskode GJAUK
Lengde × bredde × 
høyde

415 × 330 × 359 mm

Tørr masse [vekt] 10,1 kg
Motortype Firetakts, OHV, enkel sylinder

Sylindervolum 201 cm3 
Boring × slaglengde 66,0 × 59,0 mm
Netto effekt
(i samsvar med SAE J1349*)

4,2 kW (5,6 hk, 5,7 PS) ved 3600 o/min

Maks. netto 
dreiemoment
(i samsvar med SAE J1349*)

12,7 Nm (1,30 kgf·m) ved 2500 o/min

Motoroljekapasitet 0,40 liter 
Drivstofftankkapasitet 0,91 liter 
Kjølesystem Forsert luftkjøling
Tenningssystem Magnettenning av transistortypen
Rotasjonsretning på 
kraftuttak-akslingen

Mot urviserne
8
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Faktisk utgangseffekt for motoren som er montert i den endelige 
maskinen, vil variere avhengig av flere faktorer, inkludert motorens 
driftshastighet under bruk, miljøbetingelser, vedlikehold og andre 
variabler.

Innstillingsspesifikasjoner GCV145/170/200

Hurtigreferanse

MERK:
Spesifikasjoner kan variere i henhold til typer og kan endres uten 
forvarsel.

FORBRUKERINFORMASJON

ADRESSEINFORMASJON OM DISTRIBUTØR/FORHANDLER

Gå til nettstedet vårt: http://www.honda-engines-eu.com

KUNDESERVICEINFORMASJON

Våre medarbeidere på merkeverkstedene er opplærte fagfolk. De vil 
kunne svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Hvis du støter på et 
problem som forhandleren ikke kan løse tilfredsstillende, vennligst ta 
dette opp med ledelsen hos forhandleren. Servicesjefen, den daglig 
lederen eller eieren kan hjelpe. 
Nesten alle problemer blir løst på denne måten.

Hvis du ikke er tilfreds med beslutningen ledelsen hos forhandleren har 
tatt, kontakt Honda-kontoret som angitt.

«Hondas kontor»
Når du skriver eller ringer, vennligst oppgi følgende informasjon:

• Utstyrsprodusentens navn og modellnummer som motoren er 
montert på

• Motormodell, serienummer og type (se side 7)
• Navnet på forhandleren der du kjøpte motoren
• Navn og adresse på forhandleren samt kontaktperson som foretar 

service på motoren din
• Kjøpsdato
• Ditt navn, adresse og telefonnummer
• En detaljert beskrivelse av problemet

Honda Motor Europe Logistics NV.
European Engine Center

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

Kontakt Honda-motordistributøren i ditt område for hjelp.

Hondas internasjonale garanti for 
universalmotorer

Honda General Purpose-motoren som er installert på dette 
merkevareproduktet, er dekket av en garanti for universalmotorer fra 
Honda basert på følgende antakelser.

– Garantibetingelsene oppfyller de for motorene til generelt formål 
som er fastlagt av Honda for hvert land.

– Garantibetingelsene gjelder for motorfeil som er forårsaket av 
eventuelle produksjonsfeil eller en bestemt feil.

– Garantien gjelder ikke i land hvor det ikke finnes en Honda-
distributør.

Slik får du garantiservice:

Du må ta med Honda-motoren, eller utstyret den er installert i, sammen 
med bevis på den opprinnelige kjøpsdatoen, til en Honda-
motorforhandler som er autorisert til å selge produktet i landet ditt, eller 
til forhandleren du kjøpte produktet fra. For å finne en Honda 
distributør/forhandler i nærheten av deg eller kontrollere 
garantibetingelsene i landet ditt kan du besøke det globale nettstedet 
vårt for serviceinformasjon
https://www.hppsv.com/ENG/, eller kontakte distributøren i landet ditt.

Unntak:

Motorgarantien dekker ikke følgende:

1. Skade eller forringelse forårsaket av følgende forhold:
– Forsømmelse av periodisk vedlikehold som spesifisert i motorens 

brukerhåndbok
– Feil reparasjon eller vedlikehold
– Annen type bruk enn det som er beskrevet i motorens 

brukerhåndbok
– Skade som er forårsaket av produktet som motoren er installert på
– Skade fra konvertering til, eller bruk av, annet drivstoff enn det 

motoren opprinnelig er beregnet til, som spesifisert i motorens 
brukerhåndbok og/eller garantihefte

– Bruk av uoriginale Honda-deler og tilbehør, annet enn det som er 
godkjent av Honda (med unntak av godkjente smøremidler og 
væsker) (gjelder ikke for utslippsgarantien, med mindre årsaken til 
feilen var bruk av en uoriginal del som ikke tilsvarer en Honda-del)

– Hvis produktet er utsatt for sot og røyk, kjemiske midler, 
fuglemøkk, sjøvann, sjøbris, salt eller andre miljøfenomen

– Kollisjon, kontaminert eller forringet drivstoff, forsømmelse, 
uautoriserte endringer eller feilaktig bruk

– Naturlig slitasje (naturlig falming av malte eller belagte overflater, 
flassing og annen naturlig forringelse)

2. Slitasjedeler: Honda gir ikke garanti for forringelse av deler 
forårsaket av normal slitasje. Delene oppført nedenfor dekkes ikke 
av garantien (med mindre de er en nødvendige del av en annen 
reparasjon som utføres under garantien):

– Tennplugger, drivstoffilter, luftfilterelement, clutchskive, startsnor
– Smøremidler: olje og fett

3. Rengjøring, justering og normalt periodisk vedlikeholdsarbeid 
(rengjøring av forgasser og drenering av motorolje).

4. Bruk av Hondas universalmotor til kappløp eller konkurranse.

5. Alle motorer som er en del av et totalvraket produkt eller som er 
solgt som skrap av en finansinstitusjon eller et forsikringsselskap.

VEDLIKEHOLDSPUNKT SPESIFIKASJON VEDLIKEHOLD

Gnistgap 0,7–0,8 mm Se side 5

Tomgangshastighet 1700±150 o/min -

Ventilklaring 
(kald motor)

INNSUG: 0,10±0,02 mm
EKSOS: 0,10±0,02 mm

Kontakt autorisert 
Honda-forhandler

Andre spesifikasjoner Ingen andre justeringer er nødvendig.

Drivstoff Blyfri bensin (se side 4).

USA Oktantall 86 eller høyere

unntatt
USA

Bensin med oktantall 91 eller høyere
Oktantall 86 eller høyere

Motorolje SAE 10W-30, API SE eller nyere, for generell bruk.
Se side 4.

Tennplugg BPR5ES (NGK)

Vedlikehold Før hvert bruk:
• Sjekk motoroljenivå. Se side 4.
• Kontroller luftfilter. Se side 4.

Første 5 timer:
Skift motorolje. Se side 4.

Etterfølgende vedlikehold:
Referer til vedlikeholdsplanen på side 3.
9
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Om SERVICE OG KUNDESTØTTE-etiketten
Det kan være festet en SERVICE OG KUNDESTØTTE-etikett* til 
Honda-universalmotoren.
Når du besøker nettstedet vårt, kan du finne serviceinformasjon ved å 
skanne den todimensjonale strekkoden (QR-kode).

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

* Denne etiketten er ikke festet til alle modeller.
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