ESITTELY
Kiitos Honda-moottorin ostamisesta. Haluamme, että saat uudesta
moottorista parhaan hyödyn ja käytät sitä turvallisesti. Tässä
käsikirjassa on siihen neuvoja – luethan sen huolellisesti
ennen moottorin käyttöä. Jos ilmenee ongelmia tai sinulla
on moottorista kysyttävää, pyydä neuvoa huoltoliikkeestä.

SUOMI

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

GP160 • GP200

Kaikki tämän julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpiin,
painohetkellä saatavissa oleviin tuotetietoihin. Honda Motor Co.,
Ltd. pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilman
ennakkoilmoitusta ja sitoumuksetta. Mitään tämän julkaisun osaa
ei saa jäljentää ilman kirjallista lupaa.
Tämä käyttöopas kuuluu yhteen moottorin kanssa, ja se on
toimitettavamoottorin mukana, jos moottori myydään edelleen.
Suosittelemme, että luet takuuehdot, jotta ymmärrät täysin sen
kattavuuden ja omistajan velvollisuutesi.
Lue myös ohjeet, jotka ovat tulleet sen laitteen mukana, jonka
Oppaan kuvitus perustuu pääasiassa malliin: S-tyypin
moottorinatämä moottori toimii. Niissä voi olla lisätietoja moottorin voimanottoakseli, polttoainesäiliö
käynnistyksestä,sammuttamisesta, käytöstä ja säädöistä sekä
• Kuvat saattavat vaihdella tyypin mukaan.
erityisiä huolto-ohjeita.

SISÄLLYS

TURVALLISUUSVIESTIT
Oma turvallisuutesi ja muiden turvallisuus ovat hyvin tärkeitä
asioita. Tässä käsikirjassa ja moottorissa on tärkeitä
turvallisuusviestejä. Lue ne huolellisesti.
Turvallisuusviestit auttavat kiinnittämään huomiota itseäsi ja
muitauhkaaviin mahdollisiin vaaroihin. Kunkin turvallisuusviestin
edessä on varoitussymboli
ja jokin sanoista, HENGENVAARA,
VAARA tai VAROITUS.
Näiden sanojen merkitykset:
Ohjeiden laiminlyönnistä on
seurauksena KUOLEMA tai VAKAVA
LOUKKAANTUMINEN.
Ohjeiden laiminlyönnistä VOI
olla seurauksena KUOLEMA tai
VAKAVALOUKKAANTUMINEN.
Ohjeiden laiminlyönnistä VOI olla
seurauksena LOUKKAANTUMINEN.
Kussakin viestissä kerrotaan, mikä uhka on, mitä voi tapahtua
ja mitenvoit välttää loukkaantumisen tai lieventää sitä.
VAURIONESTOVIESTIT
Oppaassa on myös muita tärkeitä viestejä, joiden edellä on sana
HUOMAUTUS.
Tämä sana tarkoittaa:
Moottori tai muu omaisuus voi vaurioitua, jos et
noudata ohjeita.
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TURVALLISUUSTIEDOT

OSIEN JA HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI

• Ymmärrä kaikkien hallintalaitteiden toiminta ja opettele
pysäyttämään moottori nopeasti hätätilanteessa. Varmista, että
käyttäjä on saanut riittävän opastuksen ennen laitteen käyttöä.
• Älä anna lasten käyttää moottoria. Pidä lapset ja
lemmikkieläimet poissa käyttöalueelta.
• Moottorin pakokaasut sisältävät myrkyllistä häkää.
Älä käytä moottoria paikoissa, joissa ilmanvaihto on
riittämätöntä, äläkä koskaan käytä moottoria sisätiloissa.
• Moottori ja pakokaasut kuumenevat huomattavasti käytön aikana.
Pidä moottori vähintään metrin päässä rakennuksista ja muista
laitteista käytön aikana. Pidä helposti syttyvät materiaalit etäällä
äläkä aseta mitään moottorin päälle moottorin ollessa käynnissä.

POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI
POLTTOAINESÄILIÖ

TURVAKILPIEN SIJAINTI

ÖLJYN TÄYTTÖAUKON
KORKKI
NARUKÄYNNISTIN
ILMANPUHDISTIN

ÖLJYN
TYHJENNYSTULPPA

Tämä kilpi varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa
vakavia vammoja. Lue se huolellisesti.
Jos kilpi irtoaa tai sitä on vaikea lukea, hanki huoltoliikkeestä uusi
kilpi.

ÄÄNENVAIMENNIN

SYTYTYSTULPPA

KÄYNNISTINKAHVA
MOOTTORIN SÄÄTIMET
RIKASTINVIPU

KAASUVIPU
POLTTOAINEHANAN VIPU

Bensiini on hyvin tulenarkaa ja
räjähdysherkkää.
Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen
tankkausta.

RIKASTINVIPU

Moottori tuottaa myrkyllistä häkää. Ei saa
käyttää suljetussa tilassa.

Lue käyttöopas ennen käyttöä.
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MOOTTORIN
VIRRANKATKAISIN

OMINAISUUDET

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKISTUKSET

OIL ALERT -JÄRJESTELMÄ (joissain tyypeissä)

ONKO MOOTTORI KÄYTTÖVALMIS?

Oil Alert -järjestelmä on suunniteltu estämään kampikammion liian
vähäisen öljymäärän aiheuttamat moottorivauriot. Ennen kuin
öljyn määrä kampikammiossa pääsee laskemaan turvallisen rajan
alle, Oil Alert -järjestelmä sammuttaa moottorin automaattisesti
(moottorin virrankatkaisin pysyy ON (PÄÄLLÄ) -asennossa).

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

VAARA

Jos moottori pysähtyy eikä käynnisty uudestaan, tarkista
moottorin öljymäärä (katso sivu 8) ennen kuin etsit vikaa muilta
alueilta.

Tämän moottorin virheellinen huolto tai ongelman
korjaamatta jättäminen ennen käyttöä voi aiheuttaa
toimintahäiriön, josta voi seurata vakava vamma tai
kuolema.
Tee käyttöä edeltävä tarkistus aina ennen jokaista
käyttökertaa ja korjaa mahdolliset ongelmat.
Ennen kuin aloitat käyttöä edeltävät tarkistukset, varmista, että
moottori on vaakasuorassa ja että moottorin virrankatkaisin on
OFF (POIS) -asennossa.
Tarkista aina seuraavat ennen moottorin käynnistystä:
Moottorin yleinen kunto
1. Katso moottorin ympärille ja alle öljy- tai bensiinivuotojen
varalta.
2. Poista liika lika ja roskat erityisesti äänenvaimentimen ja
narukäynnistimen ympäriltä.
3. Katso, ettei merkkejä vaurioista ole nähtävissä.
4. Varmista, että kaikki suojat ja suojukset ovat paikoillaan ja
ettäkaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kireällä.
Moottori
1. Tarkista polttoaineen määrä (katso sivu 7). Täydellä
polttoainesäiliöllä aloittaminen estää tai vähentää
polttoainesäiliöntäyttämisestä johtuvia keskeytyksiä.
2. Tarkista moottoriöljyn määrä (katso sivu 8). Moottorin
käyttäminen vähäisellä öljyllä voi aiheuttaa moottorivaurioita.
Oil Alert -järjestelmä (joissain tyypeissä) sammuttaa moottorin
automaattisestiennen kuin öljyn määrä laskee alle turvallisen
rajan. Moottorin odottamattoman sammumisen välttämiseksi
moottoriöljyn määräkannattaa kuitenkin tarkistaa aina ennen
käynnistystä.
3. Tarkista ilmansuodatinpanos (katso sivu 9). Likainen
ilmansuodatinpanos rajoittaa ilmavirtaa kaasuttimeen
jaheikentää moottorin suorituskykyä.
4. Tarkista laite, jonka moottorina tämä moottori toimii.
Tarkista kyseisen laitteen ohjeista, mitä varotoimia ja
toimenpiteitätulee noudattaa ennen moottorin käynnistystä.

SUOMI
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KÄYTTÖ

Kun käynnistät lämmintä moottoria, jätä rikastinvipu AUKIasentoon.

TURVALLISEN KÄYTÖN VAROTOIMET

Joissakin moottorin käyttökohteissa on erilleen sijoitettu
rikastin, jota käytetään tässä esitetyn moottoriin sijoitetun
rikastinvivun sijaan. Tutustu laitteiston valmistajan
toimittamiin ohjeisiin.

Ennen kuin käytät moottoria ensimmäisen kerran, tutustu sivun 2
kohtaan TURVALLISUUSTIEDOT ja sivun 3 kohtaan KÄYTTÖÄ
EDELTÄVÄT TARKISTUKSET.

Älä käytä turvallisuutesi vuoksi moottoria suljetussa tilassa, kuten 3. Siirrä kaasuvipua MIN.-asennosta noin kolmasosan matkaa
autotallissa. Moottorin pakokaasut sisältävät myrkyllistä häkää,
MAX.-asentoa kohti.
jota voi nopeasti kertyä suljettuun tilaan ja aiheuttaa sairastumisen
KAASUVIPU
tai kuoleman.

VAARA
Pakokaasut sisältävät myrkyllistä häkää, jota voi
kertyä suljettuihin tiloihin vaarallisiksi pitoisuuksiksi.
Häkäkaasun hengittäminen voi aiheuttaa
tajuttomuuden tai kuoleman.

MAX.

MIN.
1/3 ASENTO

Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tai edes
osittain suljetussa tilassa, jossa saattaa olla ihmisiä.

MAX.

MIN.

Lue tästä moottorista käyttövoimansa saavien laitteiden mukana
tulleisiin ohjeisiin kaikista varotoimista, joihin pitää ryhtyä
moottorin käynnistyksen, sammutuksen tai käytön yhteydessä.

Joissakin moottorin käyttökohteissa on erilleen sijoitettu kaasu,
jotakäytetään tässä esitetyn moottoriin sijoitetun kaasuvivun
sijaan. Tutustu laitteiston valmistajan toimittamiin ohjeisiin.

Älä käytä moottoria rinteillä, joiden kaltevuus ylittää 20° (36 %).

4. Käännä moottorin virrankatkaisin ON (PÄÄLLÄ)-asentoon.

MOOTTORIN KÄYNNISTYS

MOOTTORIN VIRRANKATKAISIN

1. Siirrä polttoainehanan vipu ON (PÄÄLLÄ) -asentoon.
POLTTOAINEHANAN VIPU

PÄÄLLÄ
AUKI
AUKI
AUKI

KIINNI

2. Kun käynnistät kylmää moottoria, siirrä rikastinvipu KIINNIasentoon.
RIKASTINVIPU

KIINNI

AUKI
KIINNI

RIKASTINVIPU

KIINNI
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MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN

5. Käytä käynnistintä.

Hätätilanteessa moottori sammutetaan kääntämällä moottorin
virrankatkaisin OFF (POIS) -asentoon. Sammuta moottori
normaaleissa olosuhteissa seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Tutustu laitteiston valmistajan toimittamiin ohjeisiin.

NARUKÄYNNISTIN
Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta.
Vedä sitten rivakasti alla olevassa kuvassa näkyvän nuolen
suuntaan. Palauta käynnistinkahva varovasti paikalleen.

1. Siirrä kaasuvipu kokonaan MIN.-asentoon.

KÄYNNISTINKAHVA

Joissakin moottorin käyttökohteissa on erilleen sijoitettu kaasu,
jotakäytetään tässä esitetyn moottoriin sijoitetun kaasuvivun
sijaan.
KAASUVIPU

Vetosuunta

MIN.
MIN.

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

2. Käännä moottorin katkaisin OFF (POIS) -asentoon.
6. Jos rikastinvipu tai -nuppi (tyypistä riippuen) on siirretty
KIINNI-asentoon moottorin käynnistämiseksi, siirrä se
asteittain AUKI-asentoon moottorin lämmetessä.

MOOTTORIN
VIRRANKATKAISIN

POIS

RIKASTINVIPU

POIS

AUKI

KIINNI

AUKI

3. Käännä polttoainehana KIINNI-asentoon.
POLTTOAINEHANAN VIPU

RIKASTINVIPU

KIINNI
KIINNI

AUKI
KIINNI

AUKI

MOOTTORIN NOPEUDEN SÄÄTÖ
Aseta kaasuvipu haluttuun moottorin nopeuden asentoon.
Joissakin moottorin käyttökohteissa on erilleen sijoitettu kaasu,
jota käytetään tässä esitetyn moottoriin sijoitetun kaasuvivun
sijaan. Tutustu laitteiston valmistajan toimittamiin ohjeisiin.
Katso moottorin nopeuden suositukset sen laitteen ohjeista,
jonkamoottorina tämä moottori toimii.
KAASUVIPU

MAX.

MIN.

MAX.
MIN.

SUOMI
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MOOTTORIN HUOLTO

Muista, että valtuutettu Honda-huoltoliike tuntee moottorisi
parhaiten ja että siellä on kaikki moottorin huoltoon ja korjaukseen
tarvittavat välineet.
Parhaan laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi käytä
korjaukseen jaosien vaihtoon ainoastaan uusia Hondaalkuperäisosia tai niitä vastaavia varaosia.

HUOLLON TÄRKEYS
Hyvä huolto on oleellisen tärkeää turvallisen, taloudellisen ja
ongelmattoman käytön kannalta. Se auttaa myös vähentämään
saasteita.

VAARA

HUOLTOAIKATAULU
MÄÄRÄAIKAISHUOLTOJAKSO (1)

Epäasianmukainen huolto tai ongelman korjaamatta
jättäminen ennen käyttöä voi aiheuttaa toimintavian,
josta voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai
kuolema.

Suoritetaan esitetyin
kuukausivälein tai
käyttötuntivälein
sen mukaan, kumpi
saavutetaan ensin.

Katso
sivu

KOHDE
Moottoriöljy

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

Tarkista
määrä

o

Vaihda
Ilmanpuhdistin

Moottorin oikean huolenpidon avuksi seuraavilla sivuilla
esitelläänhuoltoaikataulu, säännöllisen tarkastuksen toimenpiteet
ja yksinkertaisethuoltotoimenpiteet perustyökaluilla. Vaikeammat
tai erityistyökaluja vaativat huoltotoimenpiteet on paras jättää
ammattilaisen tehtäväksi. Yleensä ne tekee Hondan teknikko tai muu
pätevä mekaanikko.
Huoltoaikataulu soveltuu normaaleihin käyttöolosuhteisiin. Jos
moottoria käytetään ankarissa olosuhteissa, kuten jatkuvasti
raskaastikuormitettuna tai korkeissa lämpötiloissa tai epätavallisen
märissä tai pölyisissä olosuhteissa, pyydä huoltoliikkeestä omiin
tarpeisiisi ja käyttöösi soveltuvat suositukset.
Käytä vain alkuperäisiä Honda-varaosia tai vastaavia. Moottori
voi vahingoittua, jos käytetään varaosia, joiden laatu ei ole
vastaavanlainen.
TURVALLINEN HUOLTO
Seuraavassa on joitain tärkeimpiä varotoimia. Emme kuitenkaan
voi varoittaa jokaisesta mahdollisesta vaarasta, joka voi syntyä
huollon aikana. Vain sinä itse voit päättää, kannattaako tietty
huoltotoimi tehdä vai ei.

VAARA

Tarkista
Puhdista

Sytytystulppa

Tarkista,
säädä

8
o

o

9–10
o (2)

9–10
o

Vaihda
Venttiilivälys

Tarkista,
säädä

Palokammio

Puhdista

Polttoainesäiliö Puhdista
ja -suodatin
Polttoaineletku

Tarkista

8

o

11
o
o (3)

Joka 500 tunnin jälkeen (3)

Korjaamokäsikirja
Korjaamokäsikirja

o (3)

Korjaamokäsikirja

Joka 2. vuosi
(vaihda tarvittaessa) (3)

Korjaamokäsikirja

(1) Kirjaa käyttötunnit kaupallisessa käytössä oikeiden
huoltovälienmäärittämiseksi.
(2) Huolla useammin pölyisillä alueilla käytettäessä.
(3) Nämä huoltokohteet on jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi,
paitsi jos sinulla on käytettävissäsi oikeat työkalut ja
tarvittavat mekaaniset taidot. Katso huoltotoimenpiteet
Hondan korjaamokäsikirjasta.
Tämän huoltoaikataulun laiminlyönti saattaa aiheuttaa
vikoja, jotka eivät kuulu takuun piiriin.

Huolto-ohjeiden ja varotoimien laiminlyönnistä
voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai
kuolema.
Noudata aina tässä käyttöohjeessa esitettyjä
toimenpiteitä ja varotoimia.
VAROTOIMET
• Varmista, että moottori on sammutettu ennen kuin alat tehdä
mitään huolto- tai korjaustöitä. Estä vahingossa tapahtuva
käynnistyminen irrottamalla sytytystulpan hattu. Tämä eliminoi
useita mahdollisia vaaratekijöitä:
– Pakokaasujen aiheuttama häkämyrkytys.
Käytä ulkona, etäällä avoimista ikkunoista ja ovista.
– Kuumien osien aiheuttamat palovammat.
Anna moottorin ja pakokaasujärjestelmän jäähtyä ennen kuin
kosketat niitä.
– Liikkuvien osien aiheuttamat tapaturmat.
Älä käytä moottoria, ellei niin neuvota tekemään.
• Lue ohjeet ennen aloittamista ja varmista, että käytössäsi
on tarvittavat työkalut ja taidot.
• Tulipalon tai räjähdyksen mahdollisuuden vähentämiseksi
olevarovainen työskennellessäsi bensiinin lähellä. Käytä osien
puhdistamiseen vain syttymättömiä liuottimia, ei bensiiniä.
Suojaa kaikki polttoaineen kanssa tekemisissä olevat osat
savukkeilta, kipinöiltä ja liekeiltä.
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Aina Ensimm Joka 3. Joka 6. Joka
ennen
äinen kuukausi kuukausi vuosi
tai
tai
käyttöä kuukausi
tai
100
300
tai
50 tuntia
tuntia tuntia
20 tuntia
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POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ
POLTTOAINESÄILIÖN
KORKKI

Polttoainesuositus
Lyijytön bensiini
RON-oktaaniluku 91 tai korkeampi
Pumpun oktaaniluku 86 tai korkeampi

POLTTOAINEEN
ENIMMÄISMÄÄRÄ
POLTTOAINESÄILIÖN
YLÄREUNA

25 mm

Tämä moottori toimii todistetusti lyijyttömällä bensiinillä, jonka
RON-oktaaniluku on 91 tai korkeampi (pumpun oktaaniluku 86 tai
korkeampi).
Täytä polttoainesäiliö moottori sammutettuna alueella, jossa on
hyvä ilmanvaihto. Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen ensin
jäähtyä. Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä rakennuksen sisällä,
missä polttoainehöyryt saattavat joutua kosketuksiin liekkien tai
kipinöiden kanssa.
Käytettävä bensiini saa sisältää enintään 10 til.-% etanolia (E10) tai
5 til.-% metanolia. Lisäksi metanolin täytyy sisältää tukiliuottimia
ja korroosionestoaineita. Polttoaine, jonka etanoli- tai
3. Tankkaa huolellisesti roiskeiden välttämiseksi. Täytä säiliö
metanolipitoisuus ylittää edellä mainitun, voi aiheuttaa
noin 25 mm polttoainesäiliön yläosan alapuolelle, jotta
käynnistys- ja/tai teho-ongelmia. Se voi myös vahingoittaa
polttoaineella on tilaa laajeta. Polttoaineen määrää on ehkä
polttoainejärjestelmän metalli-, kumi- ja muoviosia. Takuu ei
vähennettävä tietyissä olosuhteissa. Kiristä polttoainesäiliön
korvaa moottorivaurioita tai teho-ongelmia, jotka johtuvat edellä
korkki tiukasti paikalleen täyttämisen jälkeen.
mainittua enemmän etanolia tai metanolia sisältävän polttoaineen
käytöstä.
Pidä bensiini loitolla kaasulaitteiden sytytysliekeistä, grilleistä,
sähkölaitteista, sähkötyökaluista yms.
Jos laitteistoa käytetään harvoin tai ajoittain, katso luvussa
MOOTTORIN SÄILYTYS olevasta polttoainetta käsittelevästä
Roiskunut polttoaine ei ainoastaan aiheuta palovaaraa, vaan se on
kohdasta lisätietoja polttoaineen pilaantumisesta (katso sivu 11).
myöshaitaksi ympäristölle. Pyyhi roiskeet pois välittömästi.
Älä käytä vanhentunutta tai likaista bensiiniä tai öljyn ja bensiinin
seosta. Vältä lian tai veden pääsyä polttoainesäiliöön.

MOOTTORIÖLJY
Öljy vaikuttaa merkittävästi suorituskykyyn ja käyttöikään.
Käytä auton moottoreille tarkoitettua puhdistavaa nelitahtiöljyä.

VAARA
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja helposti räjähtävää.
Voit saada palovammoja tai loukkaantua vakavasti
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

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

• Sammuta moottori ja suojaa kuumuudelta,
kipinöiltä ja liekeiltä.
• Täytä polttoainesäiliö vain ulkotiloissa.
• Pyyhi roiskeet pois välittömästi.

Polttoaine voi vahingoittaa maalipintoja ja joitain muovityyppejä.
Varo roiskimasta polttoainetta polttoainesäiliötä täyttäessäsi.
Takuu ei korvaa roiskuneen polttoaineen aiheuttamia vahinkoja.
Noudata tankkauksessa laitteiston valmistajan antamia ohjeita.
Seuraavassa esitetään Hondan tankkauksesta antamat vakio-ohjeet.
1. Kun moottori on sammutettu ja tasaisella alustalla, irrota
polttoainesäiliön korkki ja tarkasta polttoainemäärä. Täytä
säiliö, jos polttoainetta on vähän.

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA

Yleiseen käyttöön suositellaan SAE 10W-30 -öljyä. Muita
taulukossa näkyviä viskositeetteja saatetaan käyttää, kun
käyttöalueen keskilämpötila on osoitetulla alueella.
Pese kätesi saippualla ja vedellä käytetyn öljyn käsittelyn jälkeen.

2. Lisää polttoainetta säiliön enimmäismäärän tasolle. Älä täytä
polttoainesäiliötä kokonaan täyteen. Älä täytä säiliötä liian
täyteen. Pyyhi roiskunut polttoaine pois ennen moottorin
käynnistystä.

SUOMI
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Öljymäärän tarkistus

Oil Alert -järjestelmä (joissain tyypeissä) sammuttaa moottorin
ennen kuin öljyn määrä laskee alle turvallisen rajan.
Odottamattoman sammumisen välttämiseksi täytä kuitenkin
ylärajaan asti ja tarkista öljymäärä säännöllisesti.

Tarkista moottoriöljyn määrä moottori sammutettuna ja
vaakatasossa.
1. Poista öljyntäyttöaukon korkki.

4. Asenna öljyn täyttöaukon korkki paikalleen ja kiristä tiukkaan.

2. Tarkista öljyn määrä. Jos se on ylärajan alapuolella, täytä
suositellulla öljyllä ylärajaan (katso sivu 7).

ÖLJYN TÄYTTÖAUKON KORKKI

3. Aseta öljyntäyttöaukon korkki takaisin paikalleen.
ÖLJYN TÄYTTÖAUKON KORKKI

YLÄRAJA

ALUSLEVY
(vaihda)

ÖLJYMÄÄRÄ

ÖLJYN TYHJENNYSTULPPA

Pese kätesi saippualla ja vedellä käytetyn öljyn käsittelyn
jälkeen.
Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristömääräysten mukaisella
tavalla. Suosittelemme, että käytetty öljy viedään suljetussa
astiassa paikalliselle huoltoasemalle kierrätystä varten. Älä
heitä käytettyä öljyä jätteiden mukana tai kaada sitä maahan
tai viemäriin.

Moottorin käyttäminen vähäisellä öljyllä voi aiheuttaa
moottorivaurioita. Takuu ei korvaa tällaisia vaurioita.
Oil Alert -järjestelmä (joissain tyypeissä) sammuttaa moottorin
ennen kuin öljyn määrä laskee alle turvallisen rajan. Moottorin
odottamattoman sammumisen välttämiseksi moottoriöljyn
määräkannattaa kuitenkin tarkistaa aina ennen käynnistystä.
Öljynvaihto
Valuta käytetty öljy pois moottorin ollessa lämmin. Lämmin öljy
tyhjenee nopeasti ja kokonaan.
1. Aseta moottorin alle sopiva astia käytetyn öljyn valuttamista
varten japoista sitten öljyn täyttöaukon korkki, tyhjennystulppa
jatiiviste.
2. Anna käytetyn öljyn valua kokonaan ja aseta sitten
tyhjennystulppa ja uusi tiiviste paikoilleen. Kiristä
tyhjennystulppa pitävästi kiinni.
3. Kun moottori on vaakatasossa, lisää suositeltua öljyä (katso
sivu 7) ylärajaan asti.

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

Puhdista

Likainen ilmanpuhdistin rajoittaa kaasuttimen ilmavirtausta
ja vähentää moottorin tehoa. Jos moottoria käytetään
erittäin pölyisillä alueilla, puhdista ilmansuodatin
HUOLTOAIKATAULUSSA (katso sivu 6) määritettyä väliä
useammin.
Moottorin käyttö ilmansuodatin irrotettuna tai vaurioituneena
päästää moottoriin likaa, joka kuluttaa moottoria nopeasti. Takuu
ei korvaa tällaisia vaurioita.
Tarkastus
Irrota ilmanpuhdistimen kansi ja tarkasta suodatinpanokset.
Puhdista tai vaihda likaiset suodatinpanokset. Vaihda aina
vaurioituneet suodatinpanokset.
Katso moottorisi tyypin mukaiset ilmanpuhdistinta ja suodatinta
koskevat ohjeet sivuilta 9–10.
Puhdistus
[Kaksisuodatinpanos]
1. Irrota ilmanpuhdistimen
kannen siipimutteri ja irrota
kansi.
2. Irrota siipimutteri
ilmanpuhdistimesta ja irrota
suodatinpanokset.
3. Irrota vaahtomuovinen
suodatinpanos paperisesta
suodatinpanoksesta.
4. Tarkasta molemmat
suodatinpanokset ja vaihda,
jos ne ovat vaurioituneet.
Vaihda paperinen
suodatinpanos aina
huoltovälin mukaisesti
(katsosivu 6).

Purista ja kuivaa
Älä väännä.

Kasta öljyyn

Purista
Älä väännä.

6. Pyyhi lika ilmanpuhdistimen kotelosta ja kannesta kostealla
liinalla. Varo, ettei likaa pääse kaasuttimeen vievään
ilmakanavaan.
7. Aseta vaahtomuovinen ilmansuodatinpanos paperisen
panoksen päälle ja asenna koottu ilmansuodatin
takaisin paikalleen. Varmista, että tiiviste on paikallaan
ilmansuodattimen alapuolella. Kiristä ilmansuodattimen
siipimutteri tiukkaan.
8. Asenna ilmanpuhdistimen kansi paikalleen ja kiristä
siipimutteri pitävästi.
[Puolikuivat panostyypit]
1. Avaa siipimutteri, irrota aluslevy ja ilmanpuhdistimen kansi.

KAKSOISSUODATINPANO
KSINEN VAKIOTYYPPI

2. Poista ilmansuodatinpanos ilmanpuhdistimen kannesta.

SIIPIMUTTERI

3. Tarkasta ilmansuodatinpanos ja vaihda se, jos se on
vahingoittunut.

ILMANPUHDISTIMEN KANSI

SIIPIMUTTERI
ILMANPUHDISTIN
KANSI

SIIPIMUTTERI

ALUSLEVY

PAPERINEN
SUODATINPANOS
ILMANSUODATINPANOS
VAAHTOMUOVINEN
SUODATINPANOS
TIIVISTE

ILMANPUHDISTIMEN
KOTELO

5. Puhdista ilmansuodatinpanokset, jos ne on tarkoitus käyttää
uudelleen.
Paperinen suodatinpanos: Koputtele suodatinpanosta kovaa
pintaa vasten lian irrottamiseksi tai puhalla paineilmaa
[enintään 207 kPa (2,1 kgf/cm2)] suodatinpanoksen läpi
sisältä päin. Älä koskaan yritä poistaa likaa harjaamalla,
sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

4. Puhdista ilmansuodatinpanos, jos se on tarkoitus käyttää
uudelleen.
Puhdista

Purista ja kuivaa
Älä väännä.

Kasta öljyyn

Purista
Älä väännä.

5. Pyyhi lika ilmanpuhdistimen kotelosta ja kannesta kostealla
liinalla. Varo, ettei likaa pääse kaasuttimeen vievään
ilmakanavaan.
6. Asenna ilmansuodatinpanos ilmanpuhdistimen kanteen.
Vaahtomuovinen suodatinpanos: Pese lämpimässä
saippuavedessä, huuhtele ja anna kuivua läpikotaisin. Voit
7. Asenna ilmanpuhdistimen kansi ja aluslevy.
puhdistaa sen myös syttymättömässä liuottimessa ja antaa
sen kuivua. Kasta suodatinpanos puhtaaseen moottoriöljyyn ja
purista sitten liika öljy pois. Moottori savuttaa käynnistettäessä, 8. Ruuvaa siipimutteri pitävästi.
jos vaahtomuoviin jää liikaa öljyä.
SUOMI
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[Matalaprofiiliset tyypit]

5. Asenna ilmansuodatin ilmanpuhdistimen koteloon.

1. Paina salpakielekkeitä ja avaa ilmanpuhdistimen kansi.

6. Aseta ilmanpuhdistimen kannen koukut pitävästi
asetustappeihin, paina sitten ilmanpuhdistimen kantta
salpakielekkeiden lukitsemiseksi.
Varmista, että kansi on pitävästi kiinni. Ilmanpuhdistimen
kannen ja kotelon välissä ei saa olla rakoa.

2. Vapauta koukut ilmanpuhdistimen kotelon asetustapeista ja
irrota ilmanpuhdistimen kansi runkoputken oikealle puolelle.
Varo vahingoittamasta ilmanpuhdistimen kantta.
3. Poista ilmansuodatinpanos ilmanpuhdistimen kotelosta.

Moottorin käyttö ilmansuodatin irrotettuna tai vaurioituneena
päästää moottoriin likaa, joka kuluttaa moottoria nopeasti.
Takuu ei korvaa tällaista vauriota.

4. Tarkista ilmansuodatin varmistaaksesi, että se on puhdas ja
hyväkuntoinen.
Jos ilmansuodatin on likainen, puhdista se sivulla 9 kuvatulla
tavalla.
Vaihda ilmansuodatin, jos se on vaurioitunut.
KOUKKU

ILMANPUHDISTIMEN KANSI

HYVÄ

HUONO

KOUKKU
ILMANPUHDISTIMEN
KOTELO

ASETUSTAPPI

ILMANSUODATIN

ILMANPUHDISTIMEN KANSI

ASETUSTAPPI
SALPAKIELEKE

ILMANPUHDISTIMEN
KANSI

ILMANSUODATIN
SALPAKIELEKE
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SYTYTYSTULPPA

HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA

Suositeltava sytytystulppa: BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

MOOTTORIN SÄILYTYS
Säilytyksen valmistelu
Säilytyksen kunnollinen valmistelu on olennaista, jotta moottori
pysyy moitteettomana ja hyvännäköisenä. Seuraavat toimenpiteet
estävät ruosteen ja korroosion vaikutusta moottorin toimintaan ja
ulkonäköön, ja moottori on helpompi käynnistää, kun se otetaan
uudestaan käyttöön.

Suositeltavan sytytystulpan lämpötila-alue sopii moottorin
normaaleihin käyttölämpötiloihin.
Väärä sytytystulppa saattaa aiheuttaa moottorivaurioita.
Jos moottori on ollut käytössä, anna sen jäähtyä ennen
sytytystulpan huoltoa.

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

Sytytystulpan kärkivälin on oltava oikea ja tulpan karstaton hyvän
suorituskyvyn varmistamiseksi.
1. Irrota sytytystulpan hattu ja
poista kaikki lika sytytystulpan
alueelta.

SYTYTYSTULPPA-AVAIN

Vesiletkun tai painepesurin käyttö saattaa pakottaa vettä
ilmanpuhdistimen tai äänenvaimentimen aukkoon.
Ilmanpuhdistimeen päässyt vesi kastelee ilmansuodattimen,
ja ilmansuodattimen tai äänenvaimentimen läpi kulkeva vesi
saattaa päästä sylinteriin ja aiheuttaa vaurioita.

2. Irrota sytytystulppa 21 mm:n
sytytystulppa-avaimella.
3. Tarkasta sytytystulppa
silmävaraisesti. Vaihda tulppa,
jos se on vioittunut tai
pahasti likaantunut tai
jos tiivisterengas on
huonokuntoinen tai elektrodi
on kulunut.

Polttoaine
Laitteiston käyttöalueesta riippuen polttoaine saattaa pilaantua
ja hapettua nopeasti. Polttoaineen pilaantumista ja hapettumista
saattaa tapahtua jo 30 päivässä ja vahingoittaa kaasutinta ja/tai
polttoainejärjestelmää. Tarkista huoltoliikkeestä paikalliset
säilytyssuositukset.

SYTYTYSTULPAN HATTU
SIVUELEKTRODI
0,7–0,8 mm

4. Mittaa sytytystulpan
elektrodin kärkiväli
rakotulkilla. Korjaa kärkiväli
tarvittaessa taivuttamalla
sivuelektrodia varovasti.
Kärkivälin on oltava:
0,7–0,8 mm

TIIVISTERENGAS

Bensiini hapettuu ja pilaantuu varastossa. Pilaantunut bensiini
aiheuttaa käynnistysvaikeuksia ja siihen syntyneet hartsijäämät
tukkivat polttoainejärjestelmän. Jos moottorissa oleva bensiini
pilaantuu varastoinnin aikana, sinun tarvitsee ehkä huollattaa tai
vaihdattaa kaasutin ja muita polttoainejärjestelmän osia.
Säilytysaika, jonka bensiini saa olla polttoainesäiliössä ja
kaasuttimessa toimintaongelmia aiheuttamatta, vaihtelee eri
tekijöiden, kuten bensiiniseoksen, varastointilämpötilan ja säiliön
täyttöasteen mukaan. Osittain täytetyn säiliön ilma heikentää
osaltaan polttoaineen laatua. Hyvin lämmin varastointilämpötila
nopeuttaa polttoaineen pilaantumista. Polttoaineen
pilaantumisongelmia voi esiintyä 30 päivän kuluessa tai
pikemminkin, jos bensiini ei ollut tankattaessa tuoretta.

5. Asenna sytytystulppa
huolellisesti käsin, ettei se mene väärille kierteille.
6. Kun sytytystulppa on sormikireällä, kiristä se 21 mm:n
sytytystulppa-avaimella tiivistealuslevyn puristamiseksi.
Kiristä uutta sytytystulppaa asennettaessa 1/2 kierrosta
sormikiristyksen jälkeen tiivistealuslevyn puristamiseksi.

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

Kiristä alkuperäistä sytytystulppaa takaisin asennettaessa
1/8–1/4 kierros sormikiristyksen jälkeen tiivistealuslevyn
puristamiseksi.
Löysälle jäänyt sytytystulppa voi kuumentua liikaa ja
vahingoittaa moottoria.
Sytytystulpan liikakiristys voi vahingoittaa sylinterinkannessa
olevia kierteitä.
7. Kiinnitä sytytystulpan hattu sytytystulppaan.

SUOMI
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Polttoainesäiliön ja kaasuttimen tyhjennys

VAARA
Bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.
Voit saada palovammoja tai loukkaantua vakavasti
käsitellessäsi polttoainetta.
• Sammuta moottori ja suojaa kuumuudelta,
kipinöiltä ja liekeiltä.
• Käsittele polttoainetta vain ulkotiloissa.
• Pyyhi roiskeet pois välittömästi.

Säilytyksen varotoimet
Jos moottori säilytetään siten, että polttoainesäiliössä
ja kaasuttimessaon polttoainetta, on tärkeää vähentää
bensiinihöyryjen syttymisen riskiä. Valitse säilytysalue, jossa on
hyvä ilmanvaihto, etäällä kaikista liekilläkäyvistä laitteista, kuten
uuneista, vedenlämmittimistä tai vaatekuivaimista. Vältä myös
aluetta, jossa käytetään kipinöitä tuottavaa sähkömoottoria tai
sähkötyökaluja.
Vältä mahdollisuuksien mukaan kosteita säilytystiloja, koska ne
edistävät ruostumista ja korroosiota.
Säilytä moottori vaakasuorassa. Kallistaminen voi aiheuttaa
polttoaine- tai öljyvuotoja.

1. Käännä polttoainehanan vipu KIINNI-asentoon (katso sivu 5).
2. Aseta hyväksytty polttoainesäiliö kaasuttimen alle ja käytä
suppiloa polttoaineen roiskumisen välttämiseksi.
3. Käännä polttoainehanan vipu AUKI-asentoon ja löysää
kaasuttimen tyhjennystulppaa 1–2 kierrosta vastapäivään.

AUKI
AUKI

TIIVISTE
KAASUTTIMEN
TYHJENNYSTULPPA

4. Kun kaikki polttoaine on valunut astiaan, kiristä kaasuttimen
tyhjennystulppa pitävästi ja siirrä polttoainehanan vipu
KIINNI-asentoon.
Moottoriöljy

Kun moottori ja pakoputkisto ovat jäähtyneet, peitä moottori
pölysuojalla. Kuuma moottori ja pakoputkisto voivat sytyttää tai
sulattaa joitain materiaaleja. Älä käytä muovikelmua pölysuojana.
Vesitiiviin suojan alapinnalle tiivistyy kosteutta, mikä edistää
ruostetta ja korroosiota.
Säilytyksestä poistaminen
Tarkista moottori tämän käsikirjan kohdassa KÄYTTÖÄ
EDELTÄVÄT TARKISTUKSET kuvaillulla tavalla (katso sivu 3).
Jos säilytyksen valmistelussa tyhjennettiin polttoaine, tankkaa
tuoreella bensiinillä. Jos pidät tankkaukseen tarkoitettua
bensiinisäiliötä, varmista, että se sisältää vain tuoretta bensiiniä.
Bensiini hapettuu ja pilaantuu ajan mittaan, mikä aiheuttaa
käynnistysvaikeuksia.
Jos sylinteri on päällystetty öljyllä varastoinnin valmistelun
aikana, moottori savuaa hetken käynnistettäessä. Tämä on
normaalia.
KULJETUS
Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen jäähtyä vähintään
15 minuuttia ennen moottorikäyttöisen laitteiston lastaamista
kuljetusajoneuvoon. Kuuma moottori ja pakoputkisto voivat
aiheuttaa palovammoja ja sytyttää joitain materiaaleja.
Pidä moottori kuljetuksessa vaakasuorassa, jotta
polttoainevuotojen mahdollisuus vähenee. Käännä
polttoainehanan vipu KIINNI-asentoon (katso sivu 5).

1. Vaihda moottoriöljy (katso sivu 8).
2. Irrota sytytystulppa (katso sivu 11).
3. Kaada sylinteriin teelusikallinen (5–10 cm3) puhdasta
moottoriöljyä.
4. Vedä käynnistyskahvasta useita kertoja, jotta öljy leviää
sylinteriin.
5. Asenna sytytystulppa takaisin.
6. Vedä käynnistyskahvasta hitaasti, kunnes tunnet vastusta
ja vauhtipyörän merkki kohdistuu narukäynnistimen kotelon
yläosassa olevaan aukkoon. Näin venttiilit sulkeutuvat,
jolloin moottorin sylinteriin ei pääse kosteutta. Palauta
käynnistinkahva varovasti paikalleen.
7. Peitä moottori pölyltä suojaamiseksi.
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ODOTTAMATTOMIEN ONGELMIEN RATKAISU

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI EI KÄYNNISTY
Mahdollinen syy

Sarjanumeron sijainti
Kirjoita moottorin
sarjanumero alla olevaan
tilaan. Tarvitset näitä tietoja,
kun tilaat varaosia tai teet
teknisiä tai takuuta koskevia
tiedusteluja.

Korjaus

Polttoainehana on OFF (POIS) - Siirrä vipu ON (PÄÄLLÄ) asennossa.
asentoon.
Rikastin auki.

Siirrä vipu asentoon
SULJETTU, ellei moottori
ole lämmin.

Moottorin katkaisin on OFF
(POIS) -asennossa.

Käännä moottorin
virrankatkaisin ON (PÄÄLLÄ) asentoon.

Moottoriöljy vähissä
(Oil Alert -mallit).

Täytä suositeltavalla öljyllä
oikealle tasolle (s. 8).

Polttoaine lopussa.

Tankkaa (s. 7).

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

Tyhjennä polttoainesäiliö
ja kaasutin (s. 12). Tankkaa
tuoreella bensiinillä (s. 7).

Sytytystulppa on viallinen tai
likainen tai kärkiväli on väärä.

Säädä kärkiväli tai vaihda
sytytystulppa (s. 11).

Polttoaine on kastellut
sytytystulpan.

Kuivaa sytytystulppa ja asenna
takaisin paikalleen. Käynnistä
moottori kaasuvipu MAX.asennossa.

Kaasuttimen vika, sytytyksen
vika, venttiilit jumissa yms.

Vie moottori huoltoliikkeeseen
tai selvitä ongelma
korjaamokäsikirjan avulla.

MOOTTORIN ON TEHOTON
Mahdollinen syy

SARJANUMERON JA
MOOTTORITYYPIN SIJAINTI

Moottorin sarjanumero: ___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___
Moottorin tyyppi: ___ ___ ___ ___
Ostopäivämäärä: ______ / ______ / ______

Korjaus

Suodatinpanokset tukossa.

Puhdista tai vaihda
suodatinpanokset (s. 9–10).

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

Tyhjennä polttoainesäiliö
ja kaasutin (s. 12).
Tankkaa tuoreella bensiinillä
(s. 7).

Kaasuttimen vika, sytytyksen
vika, venttiilit jumissa yms.

Vie moottori huoltoliikkeeseen
tai selvitä ongelma
korjaamokäsikirjan avulla.

SUOMI
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KAUKOSÄÄDÖN VIVUT

Kaasuttimen muutokset korkealla tapahtuvaa käyttöä varten

Kaasu- ja rikastinvivuissa on reiät valinnaista vaijerikiinnitystä
varten. Seuraavissa kuvissa on asennusesimerkkejä umpinaisen
lankavaijerin ja joustavan punosvaijerin käytöstä. Jos käytät
joustavaa punosvaijeria, lisää palautusjousi, kuten kuvassa.

Korkealla merenpinnasta kaasuttimen ilman ja polttoaineen
vakioseos on liian rikas. Teho vähenee ja polttoaineen kulutus
lisääntyy. Hyvin rikas seos nokeuttaa myös sytytystulpat ja
aiheuttaa käynnistysvaikeuksia. Pitkäaikainen käyttö korkeudessa,
joka poikkeaa moottorin sertifioinnissa mainitusta, saattaa lisätä
päästöjä.

Kaasuvivun kitkamutteria on löysättävä, kun kaasua käytetään
etäasennetulla kaukosäätimellä.

KAASUN KAUKOSÄÄTÖVIVUSTO

PALAUTUSJOUSI

KAASUVIPU
KITKAMUTTERI

Suorituskykyä korkeissa paikoissa voidaan parantaa
tekemälläkaasuttimeen tiettyjä muutoksia. Jos moottoria
käytetään aina yli 1 500 metrin korkeudessa merenpinnasta,
anna huoltoliikkeen tehdä tämä kaasuttimen muutos. Kun tätä
moottoria käytetään korkeassa paikassa ja siihen on tehty
asianmukaiset muutokset, se täyttää kaikki päästöstandardit
käyttöikänsä ajan.
Kaasuttimen muutoksillakin laskee moottorin teho noin 3,5 %
jokaista 300 metrin korkeuden nousua kohti. Korkeuden vaikutus
tehoon on vielä suurempi, jos kaasuttimeen ei tehdä muutoksia.

Joustavan punosvaijerin
kiinnitys
4 mm:n RUUVI

VAIJERI
5 mm
LUKKOUmpinaisen
RENGAS
lankavaijerin kiinnitys

VAIJERIN
PIDIKE
KAASUVIPU

LISÄVARUSTE

Kun kaasutin on muutettu korkealla tapahtuvaa käyttöä varten,
ilman ja polttoaineen seos on liian laihaa matalalla tapahtuvaa
käyttöä varten. Käyttö alle 1 500 metrin korkeudessa muutetulla
kaasuttimella saattaa johtaa moottorin ylikuumenemiseen, josta
voi seurata vakava moottorivaurio. Jos moottoria käytetään lähellä
merenpintaa, pyydä huoltoliikettä palauttamaan kaasuttimen
asetukset alkuperäisiksi.

RIKASTIMEN KAUKOSÄÄTÖVIVUSTO
VAIJERIN PIDIKE

RIKASTINVIPU
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Tekniset tiedot

Lopulliseen koneeseen asennetun moottorin tuottama
varsinainen teho riippuu lukuisista tekijöistä, kuten moottorin
toimintanopeudesta käyttökohteessa, ympäristöoloista, huollosta
ja muista muuttujista.

GP160 (voimanottoakseli tyyppiä S, polttoainesäiliö)
Pituus x leveys x
306×363×335 mm
korkeus
Kuivamassa [paino]
14,9 kg
4-tahtinen, kansiventtiilinen,
Moottorin tyyppi
yksisylinterinen
Iskutilavuus
163 cm3
[Sylinterin halkaisija ×
[68,0×45,0 mm]
Iskunpituus]
Nettoteho
(SAE J1349:n mukaan*)

Suurin
nettovääntömomentti

Säätötiedot GP160/200
KOHDE
MÄÄRITYSARVO
Sytytystulpan
kärkiväli

0,7–0,8 mm

Katso sivu: 11

Venttiilivälys
(kylmänä)

IMU: 0,15 ±0,02 mm
PAKO: 0,20 ±0,02 mm

Kysy
huoltoliikkeestä

Muut
määritykset

3,6 kW (4,9 hv) / 3 600 rpm

HUOLTO

Muita säätöjä ei tarvita.

10,3 Nm (1,05 kgf·m) / 2 500 rpm
Kytkentäkaaviot

(SAE J1349:n mukaan*)
Oil Alert -toiminnolla

0,58 litraa

(Y)

3,1 litraa

(Y)

(Bl)

(Y)
Bl

(Bl)

(5)

Y

Bl

Vastapäivään

Y

Bl

Ilmapuhallus
Transistorimagneetto
Y

Moottoriöljytilavuus
Polttoainesäiliön
tilavuus
Jäähdytysjärjestelmä
Sytytysjärjestelmä
Voimanottoakselin
pyörimissuunta
Käyttölämpötila-alue

(4)

(3)

(2)

(1)

-5°–40°

IGN EARTH
OFF

* Tässä asiakirjassa ilmoitettu tehoarvo on moottorimallin

ON

tuotantomoottorista testattu nettoteho, joka on mitattu SAE
J1349:n mukaan kierrosnopeudella 3 600 rpm (nettoteho) ja
kierrosnopeudella 2 500 rpm (suurin nettovääntömomentti).
Massatuotantomoottorien arvot saattavat vaihdella ilmoitetusta.
Lopulliseen koneeseen asennetun moottorin tuottama
varsinainen teho riippuu lukuisista tekijöistä, kuten moottorin
toimintanopeudesta käyttökohteessa, ympäristöoloista, huollosta
ja muista muuttujista.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bl

GP200 (voimanottoakseli tyyppiä S, polttoainesäiliö)
Pituus x leveys x
315×378×335 mm
korkeus
Kuivamassa [paino]
16,0 kg
Moottorin tyyppi
4-tahtinen, kansiventtiilinen,
yksisylinterinen
Iskutilavuus
196 cm3
[Sylinterin halkaisija ×
[68,0×54,0 mm]
Iskunpituus]
Nettoteho

Y

MOOTTORIN VIRRANKATKAISIN
SYTYTYSKÄÄMI
SYTYTYSTULPPA
OIL ALERT -YKSIKKÖ
ÖLJYMÄÄRÄN KYTKIN
Musta

Br

Ruskea

Keltainen

O

Oranssi

Bu

Sininen

Lb

Vaaleansininen

G

Vihreä

Lg

Vaaleanvihreä

R

Punainen

P

Vaaleanpunainen

W

Valkoinen

Gr

Harmaa

4,1 kW (5,6 hv) / 3 600 rpm

(SAE J1349:n mukaan*)

Suurin
nettovääntömomentti

12,4 Nm (1,26 kgf·m) / 2 500 rpm

(SAE J1349:n mukaan*)

Moottoriöljytilavuus
Polttoainesäiliön
tilavuus
Jäähdytysjärjestelmä
Sytytysjärjestelmä
Voimanottoakselin
pyörimissuunta
Käyttölämpötila-alue

0,6 litraa
3,1 litraa
Ilmapuhallus
Transistorimagneetto
Vastapäivään
–5°–40°

* Tässä asiakirjassa ilmoitettu tehoarvo on moottorimallin
tuotantomoottorista testattu nettoteho, joka on mitattu SAE
J1349:n mukaan kierrosnopeudella 3 600 rpm (nettoteho) ja
kierrosnopeudella 2 500 rpm (suurin nettovääntömomentti).
Massatuotantomoottorien arvot saattavat vaihdella ilmoitetusta.
SUOMI
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KULUTTAJATIEDOT
MAAHANTUOJAN/JÄLLEENMYYJIEN SIJAINTITIEDOT
Käy sivustollamme: http://www.honda-engines-eu.com
ASIAKASPALVELUN TIEDOT
Huoltotyöntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia Heidän pitäisi
pystyä vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi. Jos kohtaat ongelman,
jota jälleenmyyjä ei pysty ratkaisemaan mielestäsi tyydyttävällä
tavalla, keskustele asiasta liikkeen johdon kanssa. Huoltopäällikkö,
toimitusjohtaja tai omistaja voi auttaa.
Lähes kaikki ongelmat ratkeavat näin.
Jos et ole tyytyväinen liikkeen johdon tekemään päätökseen,
ota yhteys Hondan toimistoon alla kuvatun mukaisesti.
<Hondan konttori>
Kun kirjoitat tai soitat, ilmoita seuraavat tiedot:
• sen laitteen valmistajan nimi ja laitteen mallinumero, johon
tämämoottori on asennettu
• moottorin malli, sarjanumero ja tyyppi (katso sivu13)
• moottorin sinulle myyneen jälleenmyyjän nimi
• moottorin huoltavan jälleenmyyjän nimi, osoite ja yhteyshenkilö
• ostopäivämäärä
• nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
• yksityiskohtainen kuvaus ongelmasta.
Honda Europe NV.
European Engine Center
http://www.honda-engines-eu.com
Ota alueesi maahantuojaan yhteyttä avun saamiseksi.
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