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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν κινητήρα Honda. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε 
να αποκομίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τον νέο σας κινητήρα, καθώς και να τον 
λειτουργείτε με ασφάλεια. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς θα 
το κάνετε αυτό. Σας παρακαλούμε να το διαβάσετε με προσοχή, προτού λειτουργήσετε 
τον κινητήρα. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα ή εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες 
σχετικά με τον κινητήρα σας, συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία σέρβις.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την έκδοση βασίζονται στις πιο 
πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν το προϊόν και ήταν διαθέσιμες κατά την περίοδο 
της εκτύπωσης. Η εταιρεία Honda Motor Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές 
χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε 
υποχρέωση η οποία να απορρέει από την πράξη αυτή. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή 
οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας έκδοσης, χωρίς γραπτή άδεια.

Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του κινητήρα και θα 
πρέπει να συνοδεύει τον κινητήρα εάν αυτός μεταπωληθεί.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική εγγυήσεων, προκειμένου να κατανοήσετε 
πλήρως την κάλυψη που παρέχεται, καθώς και τις δικές σας υποχρεώσεις ως ιδιοκτήτης.

∆ιαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που κινείται από αυτόν τον 
κινητήρα, για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του κινητήρα, τον 
τερματισμό λειτουργίας, τη λειτουργία, τις προσαρμογές ή οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες 
αναφορικά με τη συντήρηση.

ΜΥΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η δική σας ασφάλεια και η ασφάλεια των τρίτων είναι πολύ σημαντικές. Σε αυτό το 
εγχειρίδιο, καθώς και επάνω στον κινητήρα υπάρχουν σημαντικά μηνύματα για την 
ασφάλεια. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτά τα μηνύματα με προσοχή.

Ένα μήνυμα για την ασφάλεια σάς προειδοποιεί σχετικά με δυνητικούς κινδύνους που 
ενδεχομένως να βλάψουν εσάς ή άλλους. Πριν από κάθε μήνυμα ασφαλείας εμφανίζεται 

ένα προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας  και η λέξη ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
ή ΠΡΟΣΟΧΗ.

Η σημασία αυτών των προειδοποιητικών λέξεων είναι η εξής:

Το κάθε μήνυμα σας λέει ποιος είναι ο κίνδυνος, τι μπορεί να συμβεί και τι μπορείτε να 
κάνετε εσείς για να αποφύγετε ή να περιορίσετε τους τραυματισμούς.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΖΗΜΙΩΝ

Θα εμφανιστούν επίσης και άλλα σημαντικά μηνύματα, πριν από τα οποία εμφανίζεται η 
λέξη ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ.

Ο σκοπός αυτών των μηνυμάτων είναι η αποφυγή πρόκλησης βλάβης στον κινητήρα 
σας, σε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον.
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Επίκειται ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 
εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Υπάρχει ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ή ΣΟΒΑΡΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Υπάρχει ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ αν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Αυτή η λέξη σημαίνει:
Ο κινητήρας σας ή άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να υποστούν 
βλάβη εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΩΣTE
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 εικονογράφηση του παρόντος βασίζεται κυρίως στα παρακάτω: 
ξονας PTO τύπου S, με δεξαμενή καυσίμου
Η εικονογράφηση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Κατανοήστε τη λειτουργία όλων των χειριστηρίων και μάθετε πώς να τερματίζετε τη 
λειτουργία του κινητήρα γρήγορα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι 
ο χειριστής θα λάβει επαρκείς οδηγίες, πριν από τον χειρισμό του εξοπλισμού.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να λειτουργούν τον κινητήρα. Κρατήστε τα παιδιά και τα 
κατοικίδια έξω από τον χώρο όπου λειτουργεί ο κινητήρας.

• Τα καυσαέρια του κινητήρα σας περιέχουν δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα. 
Μη λειτουργείτε τον κινητήρα χωρίς επαρκή εξαερισμό και ποτέ σε εσωτερικό χώρο.

• Ο κινητήρας και η εξάτμιση θερμαίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Να κρατάτε τον κινητήρα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από κτήρια και άλλον εξοπλισμό 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Να κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά μακριά και να μην 
τοποθετείτε τίποτε επάνω στον κινητήρα ενόσω λειτουργεί.

ΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η ετικέτα σάς προειδοποιεί σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους που μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. ∆ιαβάστε την με προσοχή.
Εάν η ετικέτα αποκολληθεί ή γίνει δυσανάγνωστη, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία 
σέρβις, για να την αντικαταστήσετε.

Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό υλικό.
Θέστε εκτός λειτουργίας τον κινητήρα και αφήστε τον να 
κρυώσει, πριν από τον ανεφοδιασμό καυσίμων.

Ο κινητήρας εκπέμπει τοξικό, δηλητηριώδες αέριο μονοξείδιο 
του άνθρακα. Μην τον λειτουργείτε σε κλειστό χώρο.

Πριν από τη λειτουργία, διαβάστε το εγχειρίδιο κατόχου.
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ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΑΠΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΑΠΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΚΟΡ∆ΟΝΙΕΡΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ

ΜΠΟΥΖΙ

ΜΑΝΕΤΑ ΚΟΡ∆ΟΝΙΕΡΑΣ

ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΟΚ

ΜΟΧΛΟΣ 
ΓΚΑΖΙΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΟΚ

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΥΠΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ (τύποι που διαθέτουν)

Το σύστημα ειδοποίησης για το λιπαντικό έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αποτρέπονται 
οι ζημιές που προκαλούνται στον κινητήρα από την ύπαρξη ανεπαρκούς ποσότητας 
λιπαντικού στον στροφαλοθάλαμο. Προτού η στάθμη του λιπαντικού στον 
στροφαλοθάλαμο πέσει χαμηλότερα από το ασφαλές όριο, το σύστημα ειδοποίησης για 
το λιπαντικό θα τερματίσει αυτόματα τη λειτουργία του κινητήρα (ο διακόπτης του 
κινητήρα θα παραμείνει στη θέση ON).

Εάν η λειτουργία του κινητήρα τερματιστεί και ο κινητήρα δεν επανεκκινείται, ελέγξτε τη 
στάθμη του λιπαντικού στον κινητήρα (βλ. σελίδα 8) πριν εκτελέσετε αντιμετώπιση 
προβλημάτων σε άλλες περιοχές.
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ΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

ια τη δική σας ασφάλεια και προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
ανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια 
ής του εξοπλισμού σας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαθέσετε λίγο χρόνο προτού 

ειτουργήσετε τον κινητήρα, για να ελέγξετε την κατάστασή του. Φροντίστε να λύσετε 
ποιοδήποτε πρόβλημα εντοπίσετε ή φροντίστε να το διορθώσει η αντιπροσωπία 
έρβις, προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.

ροτού αρχίσετε τους προκαταρκτικούς ελέγχους, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι 
πίπεδος και ότι ο διακόπτης του κινητήρα βρίσκεται στη θέση OFF.

α ελέγχετε πάντοτε τα ακόλουθα σημεία, προτού εκκινήσετε τον κινητήρα:

λεγχος της γενικής κατάστασης του κινητήρα

. Κοιτάζετε γύρω και κάτω από τον κινητήρα, για ενδείξεις διαρροής λιπαντικού ή 
βενζίνης.

. Απομακρύνετε οποιαδήποτε περίσσεια βρωμιάς ή ρύπων, ειδικά γύρω από τον 
σιγαστήρα και την κορδονιέρα.

. Κοιτάζετε για ενδείξεις ζημιάς.

. Ελέγχετε ότι όλες οι θωρακίσεις και τα καλύμματα βρίσκονται στη θέση τους, καθώς 
και ότι όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και οι βίδες έχουν σφιχτεί.

λεγχος του κινητήρα

. Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου (βλ. σελίδα 7). Η λειτουργία με δεξαμενή καυσίμου 
θα βοηθήσει την αποτροπή ή τον περιορισμό των διακοπών της λειτουργίας για 
ανεφοδιασμό.

. Ελέγξτε τη στάθμη του λιπαντικού (βλ. σελίδα 8). Η λειτουργία του κινητήρα με 
χαμηλή στάθμη λιπαντικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

Το σύστημα ειδοποίησης λιπαντικού (τύποι που διαθέτουν) θα τερματίσει αυτόματα 
τη λειτουργία του κινητήρα, προτού η στάθμη του λιπαντικού να πέσει χαμηλότερα 
από τα όρια ασφαλείας. Ωστόσο, προκειμένου να αποφύγετε την αναστάτωση από 
τον απροσδόκητο τερματισμό λειτουργίας, να ελέγχετε πάντοτε τη στάθμη 
λιπαντικού κινητήρα πριν από την έναρξη λειτουργίας.

. Αλλάξτε το στοιχείο του φίλτρου αέρα (βλ. σελίδα 9). Εάν το στοιχείο του φίλτρου 
αέρα είναι βρώμικο, θα περιοριστεί η ροή του αέρα προς το καρμπυρατέρ, οπότε θα 
περιοριστεί η απόδοση του κινητήρα.

. Ελέγξτε τον εξοπλισμό που κινεί αυτός ο κινητήρας.

∆ιαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που κινεί αυτός ο κινητήρας 
για τυχόν προφυλάξεις και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται, πριν από 
την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα.

Η κακή συντήρηση του κινητήρα αυτού ή η μη διόρθωση οποιουδήποτε 
προβλήματος πριν από τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Να εκτελείτε πάντοτε έναν προκαταρκτικό έλεγχο πριν από κάθε 
έναρξη λειτουργίας και να διορθώνετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα για πρώτη φορά, διαβάστε την ενότητα 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, στη σελίδα 2 και την ενότητα ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, στη σελίδα 3.

Για τη δική σας ασφάλεια, μη λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό χώρο, όπως είναι το 
γκαράζ. Τα καυσαέρια του κινητήρα σας περιέχουν δηλητηριώδες αέριο μονοξείδιο του 
άνθρακα που μπορεί να συσσωρευτεί γρήγορα σε κλειστό χώρο και να προκαλέσει 
ασθένεια ή θάνατο.

∆ιαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που κινεί αυτός ο κινητήρας για 
τυχόν προφυλάξεις για την ασφάλεια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πριν από 
την έναρξη λειτουργίας, τον τερματισμό λειτουργίας ή τη λειτουργία του κινητήρα.

Μη λειτουργείτε τον κινητήρα υπό κλίση μεγαλύτερη από 20° (36%).

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Μετακινήστε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση ON.

2. Για να εκκινήσετε έναν κρύο κινητήρα, μετακινήστε τον μοχλό του τσοκ ή τη ράβδο 
του τσοκ (αντίστοιχοι τύποι) στην ΚΛΕΙΣΤΗ θέση.

Τα καυσαέρια περιέχουν δηλητηριώδες αέριο μονοξείδιο του άνθρακα, 
το οποίο ενδέχεται να συσσωρευτεί σε επικίνδυνα επίπεδα σε 
κλειστούς χώρους. Εάν εισπνεύσετε μονοξείδιο του άνθρακα ενδέχεται 
να προκληθεί απώλεια των αισθήσεων ή θάνατος.

Ποτέ μη λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό ή μερικώς κλειστό χώρο, 
όπου ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

OFF
ON

ON

ΚΛΕΙΣΤΗ

ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΟΚ

ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΟΚ

ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΛΕΙΣΤΗ

ΑΝΟΙΧΤΗΚΛΕΙΣΤΗ

3

Ο
γ
σ

4

Α

Για να εκκινήσετε έναν ζεστό κινητήρα, αφήστε τον μοχλό του τσοκ ή τη ράβδο του 
τσοκ στην ΑΝΟΙΧΤΗ θέση.

Ορισμένοι τύποι κινητήρα χρησιμοποιούν τηλεχειριστήριο τσοκ, αντί για τον μοχλό 
τσοκ που είναι τοποθετημένος επάνω στον κινητήρα και εικονίζεται εδώ. Ανατρέξτε 
στις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού από τη θέση MIN., κατά περίπου το 1/3 της 
διαδρομής προς τη θέση MAX.

ρισμένοι τύποι κινητήρα χρησιμοποιούν τηλεχειριστήριο γκαζιού, αντί για τον μοχλό 
καζιού που είναι τοποθετημένος επάνω στον κινητήρα και εικονίζεται εδώ. Ανατρέξτε 
τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

. Στρέψτε τον διακόπτη του κινητήρα στη θέση ON.

ΜΟΧΛΟΣ ΓΚΑΖΙΟΥ

MAX.
MIN.

MAX. MIN.

ΘΕΣΗ 1/3

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ON

ON



ΕΛΛΗΝΙΚ

5. Λειτουργήστε την κορδονιέρα.

ΚΟΡ∆ΟΝΙΕΡΑ

Τραβήξτε τη μανέτα της κορδονιέρας ελαφρά, ωσότου αισθανθείτε αντίσταση και 
έπειτα τραβήξτε απότομα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται 
παρακάτω. Επαναφέρετε αργά τη μανέτα της κορδονιέρας.

Μην αφήσετε τη μανέτα της κορδονιέρας να επανέλθει γρήγορα και να χτυπήσει 
επάνω στον κινητήρα.
Επαναφέρετέ την αργά, για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στην κορδονιέρα.

6. Αν ο μοχλός του τσοκ ή η ράβδος του τσοκ (αντίστοιχοι τύποι) έχει μετακινηθεί στην 
ΚΛΕΙΣΤΗ θέση για να εκκινηθεί ο κινητήρας, μετακινήστε τον προοδευτικά στην 
ΑΝΟΙΧΤΗ θέση, καθώς θερμαίνεται ο κινητήρας.

ΜΑΝΕΤΑ ΚΟΡ∆ΟΝΙΕΡΑΣ

Κατεύθυνση έλξης

ΣΗΜΕΙΩΣTE

ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΟΚ

ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΟΚ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ
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ε
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2
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ΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ια να τερματίσετε τον κινητήρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απλώς στρέψτε τον 
ιακόπτη του κινητήρα στη θέση OFF. Υπό κανονικές συνθήκες, χρησιμοποιήστε την 
κόλουθη διαδικασία. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
ξοπλισμού.

. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού πλήρως στη θέση MIN.

Ορισμένοι τύποι κινητήρα χρησιμοποιούν τηλεχειριστήριο γκαζιού, αντί για τον 
μοχλό γκαζιού που είναι τοποθετημένος επάνω στον κινητήρα και εικονίζεται εδώ.

. Στρέψτε τον διακόπτη του κινητήρα στη θέση OFF.

. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση OFF.

ΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

οποθετήστε τον μοχλό του γκαζιού για τις επιθυμητές στροφές κινητήρα.

ρισμένοι τύποι κινητήρα χρησιμοποιούν τηλεχειριστήριο γκαζιού, αντί για τον μοχλό 
καζιού που είναι τοποθετημένος επάνω στον κινητήρα και εικονίζεται εδώ. Ανατρέξτε 
τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

ια συστάσεις σχετικά με τις στροφές του κινητήρα, ανατρέξτε στις οδηγίες που 
υνοδεύουν τον εξοπλισμό που κινεί αυτός ο κινητήρας.

ΜΟΧΛΟΣ ΓΚΑΖΙΟΥ

MIN.

MIN.

OFF
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

OFF

ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ON
OFF

OFF

ΜΟΧΛΟΣ ΓΚΑΖΙΟΥ

MAX.
MIN.

MAX. MIN.



6 ΕΛΛΗΝΙΚ

ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Απαιτείται καλή συντήρηση για ασφαλή, οικονομική λειτουργία, χωρίς προβλήματα. 
Βοηθά επίσης να περιοριστεί η μόλυνση.

Για να σας βοηθήσουμε να φροντίσετε σωστά τον κινητήρα σας, στις ακόλουθες σελίδες 
περιέχεται ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης, οι διαδικασίες ελέγχου ρουτίνας και οι 
απλές διαδικασίες συντήρησης με τη χρήση βασικών εργαλείων χειρός. Άλλες εργασίες 
σέρβις που είναι πιο δύσκολες ή χρειάζονται ειδικά εργαλεία είναι καλύτερο να 
ανατίθενται σε επαγγελματίες και κανονικά εκτελούνται από τεχνικό της Honda ή άλλον 
καταρτισμένο μηχανικό.

Το χρονοδιάγραμμα συντήρησης ισχύει υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Εάν 
λειτουργείτε τον κινητήρα σας υπό ακραίες συνθήκες, όπως σταθερά υψηλό φορτίο ή 
λειτουργία υπό υψηλή θερμοκρασία ή εάν χρησιμοποιείτε τον κινητήρα υπό συνθήκες με 
ασυνήθιστα υψηλή υγρασία ή σκόνη, συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία σέρβις για 
ειδικές συστάσεις για τη δικές σας ανάγκες και χρήσεις.
Χρησιμοποιήσετε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Honda ή τα αντίστοιχά τους. 
Η χρήση ανταλλακτικών που δεν είναι της αντίστοιχης ποιότητας ενδέχεται να 
προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ακολουθούν ορισμένες από τις βασικότερες προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια. Ωστόσο, 
δεν είμαστε σε θέση να σας προειδοποιήσουμε για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά τις εργασίες συντήρησης. Μόνον εσείς είστε αρμόδιοι να 
κρίνετε εάν θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την οποιαδήποτε εργασία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας 

είναι σβηστός. Προκειμένου να αποφύγετε την τυχαία έναρξη λειτουργίας του 
κινητήρα, αποσυνδέστε το κάλυμμα του μπουζί. Έτσι, θα περιορίσετε τους διάφορους 
πιθανούς κινδύνους:
– ∆ηλητηρίαση από το μονοξείδιο του άνθρακα που περιέχεται στα καυσαέρια 

του κινητήρα.
Να εργάζεστε στο ύπαιθρο, μακριά από ανοιχτά παράθυρα ή τις πόρτες.

– Εγκαύματα από τα καυτά εξαρτήματα.
Αφήστε να κρυώσει ο κινητήρας και το σύστημα εξάτμισης πριν τα αγγίξετε.

– Τραυματισμοί από κινούμενα εξαρτήματα.
Μη λειτουργείτε τον κινητήρα, εκτός και αν οι οδηγίες σάς το υποδεικνύουν.

• ∆ιαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε και βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαιτούμενα 
εργαλεία και τις απαιτούμενες γνώσεις.

• Για να περιορίσετε την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς ή έκρηξης, να είστε προσεκτικοί 
όταν εργάζεστε κοντά σε βενζίνη. Να χρησιμοποιείτε άφλεκτο διαλύτη και όχι βενζίνη για 
τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. Κρατήστε τα τσιγάρα, τους σπινθήρες και τις φλόγες 
μακριά από όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το καύσιμο.

Να θυμάστε ότι μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία σέρβις της Honda γνωρίζει τον κινητήρα 
σας καλύτερα και είναι πλήρως εξοπλισμένη για τη συντήρηση και την επισκευή του.
Για να διαφαλίσετε την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία, να χρησιμοποιείτε μόνο καινούργια 
γνήσια ανταλλακτικά Honda ή αντίστοιχα για τις επισκευές και τις αντικαταστάσεις.

Η κακή συντήρηση ή η μη διόρθωση οποιουδήποτε προβλήματος πριν 
από τη λειτουργία, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο.

Να ακολουθείτε πάντοτε τις συστάσεις και τα χρονοδιαγράμματα σχετικά με 
τον έλεγχο και τη συντήρηση που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου.

Η μη τήρηση των οδηγιών και των προφυλάξεων σχετικά με τη 
συντήρηση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική σας 
ακεραιότητα ή τη ζωή σας.

Να εφαρμόζετε πάντοτε τις διαδικασίες και τις προφυλάξεις που 
παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

) Για εμπορική χρήση, καταγράφετε τις ώρες λειτουργίας για να καθορίσετε τα 
κατάλληλα διαστήματα συντήρησης.

) Το σέρβις θα πρέπει να γίνεται συχνότερα εάν ο κινητήρας χρησιμοποιείται σε 
περιοχές με πολύ σκόνη.

) Αυτά τα εξαρτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε σέρβις από την αντιπροσωπία 
σέρβις, εκτός αν έχετε τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανολογική κατάρτιση. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συνεργείου της Honda για τις διαδικασίες σέρβις.

άν δεν ακολουθήσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα συντήρησης, θα μπορούσαν να 
ροκληθούν αστοχίες που δεν εμπίπτουν στην εγγύηση.

Κάθε
χρήση

Πρώτος
μήνας
ή

20 ώρες

Κάθε 3
μήνες
ή

50 ώρες

Κάθε 6
μήνες
ή

100 ώρες

Κάθε
Έτος
ή

300 ώρες

Ανατρέξτε
στη

σελίδα

ιπαντικό κινητήρα Έλεγχος στάθμης o 8

Αλλαγή o o 8

ίλτρο αέρα Έλεγχος o 9–10

Καθαρισμός o (2) 9–10

πουζί Έλεγχος-ρύθμιση o 11

Αντικατάσταση o

ιάκενο βαλβίδων Έλεγχος-ρύθμιση o (3) Εγχειρίδιο 
συνεργείου

άλαμος ανάφλεξης Καθαρισμός Μετά από κάθε 500 ώρες (3) Εγχειρίδιο 
συνεργείου

εξαμενή και φίλτρο 
αυσίμου

Καθαρισμός o (3) Εγχειρίδιο 
συνεργείου

ωλήνας καυσίμου Έλεγχος Κάθε 2 έτη
(Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο) (3)

Εγχειρίδιο 
συνεργείου

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΡΒΙΣ (1)
Να εκτελείται τους υποδεικνυόμενους 
μήνες ή στο υποδεικνυόμενο 
διάστημα ωρών λειτουργίας, 
όποιο συμπληρωθεί πρώτο.

ΤΟΙΧΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Συνιστώμενο καύσιμο

Αυτός ο κινητήρας είναι πιστοποιημένος προκειμένου να λειτουργεί με αμόλυβδη βενζίνη, 
με αριθμό οκτανίων έρευνας 91 ή υψηλότερο (αριθμό οκτανίων αντλίας 86 ή υψηλότερο).
Να κάνετε ανεφοδιασμό σε χώρο με καλό αερισμό, με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Εάν 
ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, αφήστε τον πρώτα να κρυώσει. Ποτέ να μην εκτελείτε 
ανεφοδιασμό του κινητήρα μέσα σε κτήριο, όπου οι ατμοί βενζίνης ενδέχεται να φθάσουν 
σε φλόγες ή σπινθήρες..
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμόλυβδη βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθανόλη όχι 
υψηλότερη από 10% (E10) ή σε μεθανόλη όχι υψηλότερη από 5% κατ’ όγκο. Επιπλέον, 
η μεθανόλη πρέπει να περιέχει συνδιαλύτες και αναστολείς της διάβρωσης. Η χρήση 
καυσίμων με περιεκτικότητα σε αιθανόλη ή μεθανόλη υψηλότερη από εκείνη που φαίνεται 
παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην έναρξη λειτουργίας ή/και 
προβλήματα απόδοσης. Ενδέχεται επίσης να προκαλέσει ζημιά σε μέρη του συστήματος 
καυσίμου από μέταλλο, καουτσούκ και πλαστικό. Οι ζημιές στον κινητήρα ή τα 
προβλήματα απόδοσης που προκύπτουν από τη χρήση ενός καυσίμου με ποσοστιαία 
περιεκτικότητα σε αιθανόλη ή μεθανόλη υψηλότερη από εκείνη που αναφέρεται 
παραπάνω δεν καλύπτονται από την Εγγύηση.

Αν ο εξοπλισμός σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιείται συχνά ή πρόκειται να 
χρησιμοποιείται σε διαλείπουσα βάση, ανατρέξτε στην ενότητα «Καύσιμα» του 
κεφαλαίου ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ (βλ. σελίδα 11) για πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με την αλλοίωση του καυσίμου.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ξεθυμασμένη ή ρυπασμένη βενζίνη ή μείγμα λιπαντικού/
βενζίνης. Αποφεύγετε την είσοδο ρύπων ή νερού στη δεξαμενή καυσίμου.

Το καύσιμο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη βαφή και σε ορισμένους τύπους 
πλαστικού. Προσέχετε να μη χύσετε καύσιμο κατά τον ανεφοδιασμό της δεξαμενής 
καυσίμου σας. Η ζημιά που θα προκληθεί από το χυμένο καύσιμο δεν καλύπτεται 
από την Εγγύηση.

Για τον ανεφοδιασμό καυσίμου, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή που 
συνοδεύουν τον εξοπλισμό. Ανατρέξτε στα παρακάτω για οδηγίες σχετικά με τον 
ανεφοδιασμό μιας τυπικής δεξαμενής καυσίμου της Honda.

1. Με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και σε επίπεδη επιφάνεια, αφαιρέστε την τάπα 
της δεξαμενής καυσίμου και ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου. Αναπληρώστε τη 
δεξαμενή, εάν η στάθμη του καυσίμου είναι χαμηλή.

2. Προσθέστε καύσιμο έως τη μέγιστη στάθμη καυσίμου της δεξαμενής. Μην 
αναπληρώσετε πλήρως τη δεξαμενή καυσίμου. Μην υπερπληρώσετε τη δεξαμενή. 
Σκουπίζετε το χυμένο καύσιμο προτού εκκινήσετε τον κινητήρα.

Αμόλυβδη βενζίνη

Αριθμός οκτανίων έρευνας (RON) 91 ή υψηλότερος

Αριθμός οκτανίων αντλίας (PON) 86 ή υψηλότερος

Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και εκρηκτική και μπορεί να 
υποστείτε εγκαύματα ή σοβαρό τραυματισμό κατά τον ανεφοδιασμό 
καυσίμου.

• Να θέτετε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και να κρατάτε μακριά τη 
θερμότητα, τους σπινθήρες και τις φλόγες.

• Να εκτελείτε ανεφοδιασμό μόνο στο ύπαιθρο.
• Να σκουπίζετε αμέσως το χυμένο καύσιμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣTE
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. Κάνετε τον ανεφοδιασμό προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε να χυθεί το καύσιμο. 
Πληρώστε τη δεξαμενή, έως περίπου 25 mm χαμηλότερα από την κορυφή της 
δεξαμενής καυσίμου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαστολής του καυσίμου. 
Ενδέχεται να χρειαστεί να χαμηλώσει η στάθμη του καυσίμου, ανάλογα με τις 
συνθήκες λειτουργίας. Μετά τον ανεφοδιασμό, σφίξτε στέρεα την τάπα της 
δεξαμενής καυσίμου.

ρατήστε τη βενζίνη μακριά από φλόγιστρα συσκευών, ψησταριές, ηλεκτρικές συσκευές, 
λεκτρικά εργαλεία κ.λπ.

ο χυμένο καύσιμο δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο πυρκαγιάς, προκαλεί ζημιά στο 
εριβάλλον. Να σκουπίζετε αμέσως το χυμένο καύσιμο.

ΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ο λιπαντικό αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει την απόδοση και τη 
ιάρκεια ζωής.
α χρησιμοποιείτε καθαριστικό λιπαντικό για 4χρονο κινητήρα αυτοκινήτου.

υνιστώμενο λιπαντικό

α χρησιμοποιείτε λιπαντικό για 4χρονο κινητήρα που πληρεί ή υπερβαίνει τις 
παιτήσεις της κατηγορίας σέρβις API SE ή υψηλότερης (ή αντίστοιχες). Να ελέγχετε 
άντοτε την ετικέτα σέρβις API στο δοχείο του λιπαντικού, για να βεβαιώνεστε ότι 
εριλαμβάνει τα γράμματα SE ή μεταγενέστερα (ή αντίστοιχα).

υνιστάται το λιπαντικό SAE 10W-30 για γενική χρήση. Εάν η μέση θερμοκρασία στην 
εριοχή σας βρίσκεται εντός των ορίων που αναγράφονται, μπορείτε να 
ρησιμοποιήσετε λιπαντικά με το ιξώδες που αναγράφεται στο διάγραμμα.

ετά το χειρισμό μεταχειρισμένου λιπαντικού, να πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και 
ερό.

ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

25 mm
ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Έλεγχος στάθμης λιπαντικού

Να ελέγχετε τη στάθμη λιπαντικού κινητήρα με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και σε 
επίπεδη θέση.

1. Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λιπαντικού.

2. Ελέγξτε τη στάθμη του λιπαντικού. Εάν το λιπαντικό βρίσκεται χαμηλότερα από το 
ανώτερο όριο, αναπληρώστε το με το συνιστώμενο λιπαντικό, έως το ανώτερο όριο 
(βλ. σελίδα 7).

3. Επανατοποθετήστε με ασφάλεια την τάπα πλήρωσης λιπαντικού.

Η λειτουργία του κινητήρα με χαμηλή στάθμη λιπαντικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στον κινητήρα. Αυτός ο τύπος ζημιάς δεν καλύπτεται από την Εγγύηση.

Το σύστημα ειδοποίησης λιπαντικού (τύποι που διαθέτουν) θα τερματίσει αυτόματα τη 
λειτουργία του κινητήρα, προτού η στάθμη του λιπαντικού να πέσει χαμηλότερα από το 
ασφαλές όριο. Ωστόσο, προκειμένου να αποφύγετε την αναστάτωση από τον 
απροσδόκητο τερματισμό λειτουργίας, να ελέγχετε πάντοτε τη στάθμη λιπαντικού 
κινητήρα πριν από την έναρξη λειτουργίας.

Αλλαγή λιπαντικού

Αποστραγγίζετε το μεταχειρισμένο λιπαντικό, όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Το ζεστό 
λιπαντικό αποστραγγίζεται γρήγορα και πλήρως.

1. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα για να συλλέξετε το 
μεταχειρισμένο λιπαντικό και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πώμα πλήρωσης 
λιπαντικού, το πώμα αποστράγγισης λιπαντικού και τη ροδέλα.

2. Αφήστε το μεταχειρισμένο λιπαντικό να αποστραγγιστεί πλήρως και, στη συνέχεια, 
επανατοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης λιπαντικού και μια νέα ροδέλα και 
σφίξτε σταθερά την τάπα αποστράγγισης λιπαντικού.

3. Με τον κινητήρα σε επίπεδη θέση, πληρώστε με το συνιστώμενο λιπαντικό 
(βλ. σελίδα 7) έως το ανώτερο όριο.

Η λειτουργία του κινητήρα με χαμηλή στάθμη λιπαντικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στον κινητήρα. Αυτός ο τύπος ζημιάς δεν καλύπτεται από την Εγγύηση.

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣTE

ΣΗΜΕΙΩΣTE
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Το σύστημα ειδοποίησης λιπαντικού (τύποι που διαθέτουν) θα τερματίσει αυτόματα 
τη λειτουργία του κινητήρα, προτού η στάθμη του λιπαντικού να πέσει χαμηλότερα 
από το ασφαλές όριο. Ωστόσο, για να αποφύγετε την αναστάτωση από έναν 
απροσδόκητο τερματισμό λειτουργίας του κινητήρα, πληρώστε τον έως το ανώτερο 
όριο και ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του λιπαντικού.

. Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λιπαντικού και σφίξτε την καλά.

Μετά το χειρισμό μεταχειρισμένου λιπαντικού, να πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι 
και νερό.

Απορρίπτετε το μεταχειρισμένο λιπαντικό κινητήρα με τρόπο συμβατό με το 
περιβάλλον. Σας συνιστούμε να το συλλέγετε σε έναν σφραγισμένο περιέκτη 
και να τον πηγαίνετε στον τοπικό σταθμό σέρβις για εξυγίανση. Μην το πετάτε 
στα σκουπίδια και μην το χύνετε στο έδαφος ή στην αποχέτευση.

Ο∆ΕΛΑ
Αντικατάσταση)

ΤΑΠΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣTE
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ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Εάν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο, θα περιοριστεί η ροή του αέρα προς το καρμπυρατέρ, 
οπότε θα περιοριστεί η απόδοση του κινητήρα. Αν λειτουργείτε τον κινητήρα σε χώρους 
με πολύ σκόνη, καθαρίζετε το φίλτρο αέρα συχνότερα από ό,τι προσδιορίζεται στο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (βλ. σελίδα 6).

Η λειτουργία του κινητήρα χωρίς φίλτρο αέρα ή με φίλτρο αέρα που έχει υποστεί ζημιά θα 
επιτρέψει την είσοδο ρύπων στον κινητήρα, προκαλώντας ταχεία φθορά. Αυτός ο τύπος 
ζημιάς δεν καλύπτεται από την Εγγύηση.

Έλεγχος

Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και ελέγξτε τα στοιχεία των φίλτρων. 
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα ρυπασμένα στοιχεία του φίλτρου. Να αντικαθιστάτε 
πάντα τα στοιχεία φίλτρου που έχουν υποστεί ζημιά. 

Ανατρέξτε στις σελίδες 9–10 για οδηγίες που ισχύουν για το φίλτρο αέρα και το φίλτρο 
για τον τύπο του δικού σας κινητήρα.

Καθαρισμός.

[Τύπος με δύο στοιχεία φίλτρου] 

1. Αφαιρέστε το παξιμάδι πεταλούδα από το 
κάλυμμα του φίλτρου αέρα και αφαιρέστε 
το κάλυμμα.

2. Αφαιρέστε το παξιμάδι πεταλούδα από το 
φίλτρο αέρα και αφαιρέστε τα στοιχεία 
φίλτρου.

3. Αφαιρέστε το στοιχείο φίλτρου από αφρό 
από το χάρτινο στοιχείο φίλτρου.

4. Ελέγξτε και τα δύο στοιχεία φίλτρου και 
αντικαταστήστε τα, αν έχουν υποστεί 
ζημιά. Να αντικαθιστάτε πάντα το χάρτινο 
στοιχείο φίλτρου στο προγραμματισμένο 
διάστημα (βλ. σελίδα 6).

5. Καθαρίζετε τα στοιχεία του φίλτρου αέρα 
αν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Χάρτινο στοιχείο φίλτρου: Χτυπήστε το στοιχείο του φίλτρου μερικές φορές επάνω 
σε μια σκληρή επιφάνεια για να αφαιρέσετε τους ρύπους ή φυσήξτε το στοιχείο του 
φίλτρου με πεπιεσμένο αέρα [που να μην υπερβαίνει τα 207 kPa (2,1 kgf/cm2)] από 
την εσωτερική πλευρά. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τους ρύπους με 
βούρτσισμα. Με το βούρτσισμα οι ρύποι θα εξαναγκαστούν να εισέλθουν στις ίνες.

ΣΗΜΕΙΩΣTE

ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι 
ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α

ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι 
ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α

ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟ 
ΑΦΡΟ

ΦΛΑΝΤΖΑ
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Στοιχείο φίλτρου από αφρό: Καθαρίστε το με ζεστή σαπουνάδα, ξεπλένετέ το και 
αφήνετέ το να στεγνώσει καλά. ∆ιαφορετικά, καθαρίστε το με μη εύφλεκτο διαλύτη 
και αφήνετέ το να στεγνώσει. Βυθίστε το στοιχείο του φίλτρου σε καθαρό λιπαντικό 
κινητήρα και, στη συνέχεια, στύψτε για να αφαιρέσετε όλη την περίσσεια λιπαντικού. 
Εάν έχει απομείνει μεγάλη ποσότητα λιπαντικού στον αφρό, ο κινητήρας θα 
καπνίσει όταν εκκινηθεί.

. Σκουπίστε τους ρύπους από το εσωτερικό του περιβλήματος και του καλύμματος 
του φίλτρου καυσίμου, χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Προσέξτε να αποτρέψετε 
την είσοδο ρύπων στον αεραγωγό που οδηγεί στο καρμπυρατέρ.

. Τοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου από αφρό επάνω από το χάρτινο στοιχείο και 
επανατοποθετήστε το συναρμολογημένο φίλτρο αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα 
βρίσκεται στη θέση της, κάτω από το φίλτρο αέρα. Σφίξτε καλά το παξιμάδι 
πεταλούδα του φίλτρου αέρα.

. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και σφίξτε καλά το παξιμάδι πεταλούδα.

ύποι με ημίξηρο στοιχείο]

. Ξεβιδώστε το παξιμάδι πεταλούδα, αφαιρέστε τη ροδέλα και το κάλυμμα του 
φίλτρου αέρα.

. Αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα από το περίβλημα του φίλτρου αέρα.

. Ελέγξτε το στοιχείο του φίλτρου αέρα και αντικαταστήστε το, αν έχει υποστεί ζημιά.

. Καθαρίζετε το στοιχείο του φίλτρου αέρα αν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί.

. Σκουπίστε τους ρύπους από το εσωτερικό του περιβλήματος και του καλύμματος του 
φίλτρου αέρα, χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Προσέξτε να αποτρέψετε την είσοδο 
ρύπων στον αεραγωγό που οδηγεί στο καρμπυρατέρ.

. Τοποθετήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα στο περίβλημα του φίλτρου αέρα.

Καθαρισμός Στύψτε σφίγγοντας 
και στεγνώστε
Μη στύβετε 
περιστρέφοντας.

Βουτήξτε στο 
λιπαντικό

Στύψτε 
σφίγγοντας
Μη στύβετε 
περιστρέφοντας.

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι 
ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΡΟ∆ΕΛΑ

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

Καθαρισμός Στύψτε σφίγγοντας 
και στεγνώστε
Μη στύβετε 
περιστρέφοντας.

Βουτήξτε στο 
λιπαντικό

      Στύψτε 
σφίγγοντας
Μη στύβετε 
περιστρέφοντας.
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7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και τη ροδέλα.

8. Βιδώστε καλά το παξιμάδι πεταλούδα.

[Τύποι με χαμηλό προφίλ]

1. Πιέστε τις γλωττίδες της ασφάλειας και ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

2. Ελευθερώστε τα άγκιστρα από τους πείρους στερέωσης στο περίβλημα του φίλτρου 
αέρα και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα στη δεξιά πλευρά του σωλήνα του 
πλαισίου, προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

3. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από το περίβλημα του φίλτρου αέρα.

4. Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και σε καλή κατάσταση.
Αν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο, καθαρίστε το όπως περιγράφεται στη σελίδα 9.
Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα αν έχει υποστεί ζημιά.

ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΠΕΙΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΓΛΩΤΤΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

5

6
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. Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα στο περίβλημα του φίλτρου αέρα.

. Στερεώστε σωστά τα άγκιστρα του καλύμματος του φίλτρου αέρα στους πείρους 
στερέωσης και, στη συνέχεια, πιέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα για να 
ασφαλίσετε τις γλωττίδες της ασφάλειας.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει καλά. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει κενό 
ανάμεσα στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα και το περίβλημα.

Η λειτουργία του κινητήρα χωρίς φίλτρο αέρα ή με φίλτρο αέρα που έχει υποστεί 
ζημιά θα επιτρέψει την είσοδο ρύπων στον κινητήρα, προκαλώντας ταχεία φθορά. 
Αυτός ο τύπος ζημιάς δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣTE

ΓΛΩΤΤΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΠΕΙΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
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ΜΠΟΥΖΙ

Συνιστώμενο μπουζί: BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

Το συνιστώμενο μπουζί έχει το σωστό εύρος θερμότητας για τις κανονικές θερμοκρασίες 
λειτουργίας κινητήρα.

Ένα ακατάλληλο μπουζί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, αφήστε τον να κρυώσει προτού κάνετε σέρβις 
στο μπουζί.

Για καλή απόδοση, το μπουζί πρέπει να έχει το σωστό διάκενο και να μη φέρει 
επικαθίσεις.

1. Αποσυνδέστε το κάλυμμα του μπουζί 
και αφαιρέστε τυχόν ρύπους γύρω του.

2. Αφαιρέστε το μπουζί χρησιμοποιώντας 
ένα μπουζόκλειδο των 21 mm.

3. Ελέγξτε οπτικά το μπουζί. 
Αντικαταστήστε το αν έχει υποστεί ζημιά 
ή ρυπανθεί πολύ, εάν η ροδέλα 
στεγανοποίησης βρίσκεται σε κακή 
κατάσταση ή εάν έχει φθαρεί το 
ηλεκτρόδιο.

4. Μετρήστε το διάκενο των ηλεκτροδίων 
του μπουζί χρησιμοποιώντας ένα φίλερ 
για καλώδια. ∆ιορθώστε το διάκενο, αν 
είναι απαραίτητο, κάμπτοντας 
προσεκτικά το πλευρικό ηλεκτρόδιο. 
Το διάκενο θα πρέπει να είναι:
0,7–0,8 mm

5. Τοποθετήστε το μπουζί προσεκτικά με 
το χέρι, για να αποφύγετε την 
εμπλοκή του σπειρώματος.

6. Αφού εδράσει το μπουζί, σφίξτε το με ένα μπουζόκλειδο των 21 mm, για να 
συμπιέσετε τη ροδέλα στεγανοποίησης.

Όταν τοποθετείτε ένα νέο μπουζί, σφίξτε το κατά 1/2 στροφή αφού εδράσει το 
μπουζί, για να συμπιέσετε τη ροδέλα.

Όταν επανατοποθετείτε το αρχικό μπουζί, σφίξτε το κατά 1/8–1/4 της στροφής αφού 
εδράσει το μπουζί, για να συμπιέσετε τη ροδέλα.

Ένα χαλαρό μπουζί μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στον κινητήρα. 
Η υπερβολική σύσφιξη του μπουζί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σπειρώματα της 
κυλινδροκεφαλής.

7. Προσαρτήστε το κάλυμμα του μπουζί στο μπουζί.

ΣΗΜΕΙΩΣTE

ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙ∆Ο

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ

0,7-0,8 mm

ΡΟ∆ΕΛΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΟΥΖΙ

ΣΗΜΕΙΩΣTE
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ΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ

ροετοιμασία για αποθήκευση
 σωστή προετοιμασία για αποθήκευση είναι απαραίτητη για να διατηρήσετε τον 
ινητήρα σας σε καλή κατάσταση λειτουργία και χωρίς προβλήματα. Τα παρακάτω 
ήματα θα βοηθήσουν να προστατέψετε τον κινητήρα σας από τη σκουριά και τη 
ιάβρωση προκειμένου να εξακολουθήσει να λειτουργεί σωστά και θα βοηθήσουν τον 
ινητήρα να εκκινηθεί πιο εύκολα, όταν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

αθαρισμός
άν ο κινητήρας λειτουργεί, αφήστε τον να κρυώσει επί τουλάχιστον μισή ώρα πριν από 
ν καθαρισμό. Καθαρίστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, επισκευάστε οποιεσδήποτε 
ημιές στη βαφή και καλύψτε τις άλλες επιφάνειες που ενδέχεται να σκουριάσουν με μια 
λαφριά στρώση λιπαντικού.

 χρήση ενός σωλήνα κήπου ή εξοπλισμού πλύσης με πίεση μπορεί να εξαναγκάσει το 
ερό να εισρεύσει στο άνοιγμα του φίλτρου αέρα ή του σιγαστήρα. Εάν εισέλθει νερό στο 
νοιγμα του φίλτρου αέρα θα μουσκέψει το φίλτρο αέρα, ενώ εάν περάσει νερό από το 
ίλτρο αέρα ή τον σιγαστήρα ενδέχεται να εισέλθει στον κύλινδρο, προκαλώντας ζημιά.

αύσιμο

νάλογα με την περιοχή όπου λειτουργεί ο εξοπλισμός σας, η σύνθεση του καυσίμου 
νδέχεται να αλλοιωθεί και να οξειδωθεί γρήγορα. Ενδέχεται να προκληθεί αλλοίωση και 
ξείδωση του καυσίμου σε 30 μόλις ημέρες και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο 
αρμπυρατέρ ή/και στο σύστημα καυσίμου. Επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία σέρβις 
ια συστάσεις σχετικά με την τοπική αποθήκευση.

 βενζίνη θα οξειδωθεί και θα αλλοιωθεί κατά την αποθήκευση. Η αλλοιωμένη βενζίνη 
α προκαλέσει δύσκολη εκκίνηση και θα αφήσει γόμμας που θα αποφράξουν το 
ύστημα καυσίμου. Εάν η βενζίνη στον κινητήρα σας αλλοιωθεί κατά τη διάρκεια της 
ποθήκευσης, ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει σέρβις ή αντικατάσταση του καρμπυρατέρ 
αι άλλων εξαρτημάτων του συστήματος καυσίμου.

ο χρονικό διάστημα για το οποίο η βενζίνη μπορεί να παραμείνει στη δεξαμενή 
αυσίμου και το καρμπυρατέρ χωρίς να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία θα 
ιαφέρει, ανάλογα με παράγοντες όπως το μείγμα της βενζίνης, οι θερμοκρασίες 
ποθήκευσης, καθώς και το εάν η δεξαμενή καυσίμου έχει πληρωθεί μερικώς ή πλήρως. 
 αέρας σε μια μερικώς πληρωμένη δεξαμενή καυσίμου προωθεί την αλλοίωση του 
αυσίμου. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης επιταχύνουν την αλλοίωση του 
αυσίμου. Τα προβλήματα από την αλλοίωση του καυσίμου ενδέχεται να προκύψουν 
ντός 30 ημερών από την παραμονή του καυσίμου στη δεξαμενή καυσίμου ή ακόμα και 
ιγότερο, εάν η βενζίνη δεν ήταν φρέσκια όταν έγινε η πλήρωση της δεξαμενής 
αυσίμου.

ι ζημιές στο σύστημα καυσίμου ή τα προβλήματα απόδοσης του κινητήρα που θα 
ροκύψουν λόγω αμελούς προετοιμασίας της αποθήκευσης δεν καλύπτονται από την 
γγύηση.

ΗΜΕΙΩΣTE

ΗΜΕΙΩΣTE
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Αποστράγγιση της δεξαμενής καυσίμου και του καρμπυρατέρ

1. Μετακινήστε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση OFF (βλ. σελίδα 5).

2. Τοποθετήστε ένα εγκεκριμένο δοχείο βενζίνης κάτω από το καρμπυρατέρ και 
χρησιμοποιήστε ένα χωνί για να αποφύγετε την έκχυση καυσίμου.

3. Μετακινήστε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση ON και χαλαρώστε το 
μπουλόνι αποστράγγισης του καρμπυρατέρ, περιστρέφοντάς το 1 έως 2 στροφές 
αριστερόστροφα.

4. Αφού έχει αποστραγγιστεί όλο το καύσιμο, σφίξτε με ασφάλεια το μπουλόνι 
αποστράγγισης του καρμπυρατέρ και μετακινήστε τη βαλβίδα καυσίμου, 
στη θέση OFF.

Λιπαντικό του κινητήρα

1. Αλλάξτε το λιπαντικό κινητήρα (βλ. σελίδα 8).

2. Αφαιρέστε το μπουζί (βλ. σελίδα 11).

3. Ρίξτε ένα κουταλάκι του γλυκού 5–10 cm3 καθαρό λιπαντικό κινητήρα στον 
κύλινδρο.

4. Τραβήξτε την κορδονιέρα πολλές φορές για να γίνει κατανομή του λιπαντικού στον 
κύλινδρο.

5. Επανατοποθετήστε το μπουζί.

6. Τραβήξτε αργά τη μανέτα της κορδονιέρας, ωσότου να αισθανθείτε αντίσταση και η 
εγκοπή στην τροχαλία της κορδονιέρας να ευθυγραμμιστεί με την οπή στο επάνω 
μέρος του καλύμματος της κορδονιέρας. Έτσι θα κλείσουν οι βαλβίδες, οπότε δεν 
μπορεί να εισρεύσει υγρασία στον κύλινδρο του κινητήρα. Επαναφέρετε αργά τη 
μανέτα της κορδονιέρας.

7. Καλύψτε τον κινητήρα για να κρατήσετε έξω τη σκόνη.

Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και εκρηκτική και μπορεί να 
υποστείτε εγκαύματα ή σοβαρό τραυματισμό κατά τη διαχείριση του 
καυσίμου.

• Να θέτετε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και να κρατάτε μακριά τη 
θερμότητα, τους σπινθήρες και τις φλόγες.

• Να χειρίζεστε το καύσιμο μόνο στο ύπαιθρο.
• Να σκουπίζετε αμέσως το χυμένο καύσιμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
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ροφυλάξεις για την αποθήκευση
ν ο κινητήρας σας πρόκειται να αποθηκευτεί με βενζίνη στη δεξαμενή καυσίμου 
αι το καρμπυρατέρ, είναι σημαντικό να περιοριστεί ο κίνδυνος ανάφλεξης των ατμών 
ς βενζίνης. Επιλέξτε έναν χώρο αποθήκευσης με καλό εξαερισμό, μακριά από 
ποιαδήποτε συσκευή που λειτουργεί με φλόγα, όπως κλίβανο, θερμαντήρα νερού ή 
εσουάρ. Επίσης, αποφύγετε οποιονδήποτε χώρο όπου υπάρχει ηλεκτρικό μοτέρ που 
αράγει σπινθήρες ή όπου λειτουργούν ηλεκτρικά εργαλεία.

ν είναι δυνατόν, να αποφεύγετε τους χώρους αποθήκευσης όπου υπάρχει πολύ 
γρασία, επειδή έτσι σχηματίζεται σκουριά και διάβρωση.

ιατηρείτε τον κινητήρα επίπεδο ενώ βρίσκεται σε αποθήκευση. Η ανάκλισή του 
δέχεται να προκαλέσει διαρροή καυσίμου ή λιπαντικού.

νώ το σύστημα του κινητήρα και της εξάτμισης είναι κρύα, καλύψτε τον κινητήρα για να 
ν προφυλάξετε από τη σκόνη. Όταν ο κινητήρας και το σύστημα της εξάτμισης είναι 
στά, ενδέχεται να προκληθεί ανάφλεξη ή να λιώσουν κάποια υλικά. Μη χρησιμοποιείτε 
ύλλα πλαστικού ως κάλυμμα για τη σκόνη. 
να κάλυμμα που δεν διαθέτει πόρους θα παγιδεύσει την υγρασία γύρω από τον κινητήρα, 
ροωθώντας τη σκουριά και τη διάβρωση.

ξαγωγή από την αποθήκευση
λέγχετε τον κινητήρα σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αυτού του εγχειριδίου (ανατρέξτε στη σελίδα 3).

άν το καύσιμο είχε αποστραγγιστεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την 
ποθήκευση, γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκια βενζίνη. Εάν διατηρείτε ένα δοχείο με 
ενζίνη για ανεφοδιασμό, βεβαιωθείτε ότι περιέχει μόνο φρέσκια βενζίνη. Η βενζίνη 
ξειδώνεται και αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας δυσκολίες στην 
κίνηση.

άν ο κύλινδρος είχε επικαλυφθεί με λιπαντικό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την 
ποθήκευση, ο κινητήρας θα καπνίσει λίγο κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

ΕΤΑΦΟΡΑ

άν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, αφήστε τον να κρυώσει επί τουλάχιστον 
5 λεπτά προτού φορτώσετε τον εξοπλισμό που κινεί ο κινητήρας στο όχημα μεταφοράς. 
ταν ο κινητήρας και το σύστημα της εξάτμισης είναι ζεστά μπορεί να καείτε και μπορεί 
α αναφλεγούν ορισμένα υλικά.

ιατηρείτε τον κινητήρα επίπεδο κατά τη μεταφορά, για να περιοριστεί η πιθανότητα 
ιαρροής καυσίμου. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση OFF 
λ. σελίδα 5).



ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΣ∆ΟΚΗΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Πιθανή αιτία ∆ιόρθωση

Βαλβίδα καυσίμου OFF. Μετακινήστε τον μοχλό στη θέση ON.

Τσοκ ανοιχτό. Μετακινήστε τον μοχλό στην ΚΛΕΙΣΤΗ 
θέση, εκτός εάν ο κινητήρας είναι ζεστός.

∆ιακόπτης κινητήρα στη θέση OFF. Στρέψτε τον διακόπτη του κινητήρα στη 
θέση ON.

Χαμηλή στάθμη λιπαντικού κινητήρα
(Μοντέλα με ειδοποίηση για το λιπαντικό).

Γεμίστε με το συνιστώμενο λιπαντικό 
μέχρι τη σωστή στάθμη (σελ. 8).

∆εν υπάρχει καύσιμο. Ανεφοδιάστε (σελ. 7).

Κακής ποιότητας καύσιμο: ο κινητήρας 
έχει αποθηκευτεί χωρίς διαχείριση ή 
αποστράγγιση της βενζίνης ή έχει γίνει 
ανεφοδιασμός με βενζίνη κακής 
ποιότητας.

Αποστραγγίστε τη δεξαμενή καυσίμου και 
το καρμπυρατέρ (σελ. 12). Ανεφοδιάστε 
με φρέσκια βενζίνη (σελ. 7).

Μπουζί ελαττωματικό, ρυπασμένο ή με 
λανθασμένο διάκενο.

Ρυθμίστε το διάκενο ή αντικαταστήστε το 
μπουζί (σελ. 11).

Το μπουζί έχει διαβραχεί με καύσιμο 
(υπερχείλιση κινητήρα).

Στεγνώστε και επανατοποθετήστε το 
μπουζί. Εκκινήστε τον κινητήρα με τον 
μοχλό γκαζιού στη θέση MAX.

∆υσλειτουργία καρμπυρατέρ, 
δυσλειτουργία μίζας, βαλβίδες κολλημένες 
κ.λπ.

Πηγαίνετε τον κινητήρα σας στην 
αντιπροσωπία σέρβις ή ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο συνεργείου.

Πιθανή αιτία ∆ιόρθωση

Το ή τα στοιχεία φίλτρου έχουν 
αποφραχθεί.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ή τα 
στοιχεία φίλτρου.
(σελ. 9–10).

Κακής ποιότητας καύσιμο: ο κινητήρας 
έχει αποθηκευτεί χωρίς διαχείριση ή 
αποστράγγιση της βενζίνης ή έχει γίνει 
ανεφοδιασμός με βενζίνη κακής 
ποιότητας.

Αποστραγγίστε τη δεξαμενή καυσίμου και 
το καρμπυρατέρ (σελ. 12).
Ανεφοδιάστε με φρέσκια βενζίνη
(σελ. 7).

∆υσλειτουργία καρμπυρατέρ, 
δυσλειτουργία μίζας, βαλβίδες κολλημένες 
κ.λπ.

Πηγαίνετε τον κινητήρα σας στην 
αντιπροσωπία σέρβις ή ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο συνεργείου.
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ΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

έση αριθμού παραγωγής
αταγράψτε τον αριθμό παραγωγής του 
ινητήρα στον παρακάτω χώρο. Θα 
ρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες όταν 
άνετε παραγγελία εξαρτημάτων και όταν 
άνετε τεχνικά ερωτήματα ή ερωτήματα 
χετικά με την εγγύηση.

ριθμός παραγωγής κινητήρα: ___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Τύπος κινητήρα: ___ ___ ___ ___

μερομηνία αγοράς: ______ / ______ / ______

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι μοχλοί του γκαζιού και του τσοκ παρέχονται με οπές για προαιρετική σύνδεση 
καλωδίων. Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται παραδείγματα τοποθέτησης για σταθερό 
καλώδιο και για εύκαμπτο, τυλιγόμενο καλώδιο. Εάν χρησιμοποιείτε εύκαμπτο, 
τυλιγόμενο καλώδιο, προσθέστε ελατήριο επαναφοράς, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Όταν λειτουργείτε το γκάζι με τηλεχειριστήριο, πρέπει να χαλαρώσετε το παξιμάδι 
στερέωσης του μοχλού γκαζιού.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΣΟΚ

ΜΟΧΛΟΣ ΓΚΑΖΙΟΥ
ΠΑΞΙΜΑ∆Ι ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Τοποθέτηση εύκαμπτου 
καλωδίου πυρήνα

ΕΛΑΤΗΡΙΟ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τοποθέτηση σταθερού 
καλωδίου πυρήνα

ΚΑΛΩ∆ΙΟ

5 mm
ΚΥΚΛΙΚΟ 
ΚΛΙΠ

ΒΙ∆Α 4 mm

ΒΑΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ
ΓΚΑΖΙΟΥ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΒΑΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΟΚ
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ροποποιήσεις του καμπυρατέρ για λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο

ε μεγάλο υψόμετρο, η κανονική ρύθμιση του καρμπυρατέρ θα δώσει πολύ πλούσιο 
ίγμα αέρα/καυσίμου. Η απόδοση θα ελαττωθεί και η κατανάλωση καυσίμου θα αυξηθεί. 
πίσης, το πολύ πλούσιο μίγμα θα προκαλέσει τη ρύπανση του μπουζί και θα 
ημιουργεί δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα. Η παρατεταμένη λειτουργία σε 
ψόμετρο διαφορετικό από αυτό για το οποίο έχει ρυθμιστεί ο κινητήρας ενδέχεται να 
ροκαλέσει αύξηση των εκπομπών καυσαερίων.

 απόδοση σε μεγάλο υψόμετρο βελτιώνεται με συγκεκριμένες τροποποιήσεις του 
αρμπυρατέρ. Εάν λειτουργείτε πάντοτε τον κινητήρα σας σε υψόμετρα μεγαλύτερα από 
500 μέτρα, θα πρέπει να αναθέσετε στην αντιπροσωπία σέρβις να γίνουν αυτές οι 
οποποιήσεις στο καρμπυρατέρ. Ο συγκεκριμένος κινητήρας, εάν χρησιμοποιηθεί σε 
εγάλο υψόμετρο με το καρμπυρατέρ ρυθμισμένο κατάλληλα, θα πληροί κάθε μία από 
ς προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων για ολόκληρη την ωφέλιμη διάρκεια της ζωής 
υ.

κόμα και με ρυθμισμένο καρμπυρατέρ, η ισχύς του κινητήρα θα ελαττώνεται περίπου 
ατά 3,5% για κάθε αύξηση του υψόμετρου κατά 300 μέτρα. Εάν δεν γίνουν οι 
οποποιήσεις στο καρμπυρατέρ, η επίδραση του υψόμετρου στην ισχύ θα είναι ακόμα 
εγαλύτερη.

ταν το καρμπυρατέρ έχει ρυθμιστεί για λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο, θα δίνει πολύ 
τωχό μίγμα αέρα/καυσίμου εάν λειτουργήσει σε χαμηλό υψόμετρο. Η λειτουργία με 
οποποιημένο καρμπυρατέρ σε υψόμετρο μικρότερο από 1500 μέτρα ενδέχεται να 
ροκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον 
ινητήρα. Για χρήση σε χαμηλό υψόμετρο, φροντίστε ώστε η αντιπροσωπία σέρβις να 
αναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του καρμπυρατέρ.

ΗΜΕΙΩΣTE
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Προδιαγραφές

GP160 (Άξονας PTO τύπου S, με δεξαμενή καυσίμου)

* Η ονομαστική τιμή ισχύος του κινητήρα που υποδεικνύεται σε αυτό το έγγραφο είναι 
η καθαρή εξαγωγή ισχύος που δοκιμάζεται σε έναν κινητήρα παραγωγής για το 
συγκεκριμένο μοντέλο κινητήρα και μετράται σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 
στις 3600 σ.α.λ. (Καθαρή ισχύς) και στις 2500 σ.α.λ. (Μέγ. καθαρή ροπή). 
Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν από αυτή την τιμή.
Η πραγματική παραγόμενη ισχύς για τον κινητήρα που έχει τοποθετηθεί στο τελικό 
μηχάνημα θα διαφέρει, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι 
στροφές λειτουργίας του κινητήρα στην εφαρμογή, οι συνθήκες του περιβάλλοντος, η 
συντήρηση και άλλες μεταβλητές.

GP200 (Άξονας PTO τύπου S, με δεξαμενή καυσίμου)

* Η ονομαστική τιμή ισχύος του κινητήρα που υποδεικνύεται σε αυτό το έγγραφο είναι 
η καθαρή εξαγωγή ισχύος που δοκιμάζεται σε έναν κινητήρα παραγωγής για το 
συγκεκριμένο μοντέλο κινητήρα και μετράται σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 
στις 3600 σ.α.λ. (Καθαρή ισχύς) και στις 2500 σ.α.λ. (Μέγ. καθαρή ροπή). 
Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν από αυτή την τιμή.
Η πραγματική παραγόμενη ισχύς για τον κινητήρα που έχει τοποθετηθεί στο τελικό 
μηχάνημα θα διαφέρει, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι 
στροφές λειτουργίας του κινητήρα στην εφαρμογή, οι συνθήκες του περιβάλλοντος, η 
συντήρηση και άλλες μεταβλητές.

Μήκος×Πλάτος×Ύψος 306×363×335 mm

Μάζα επί ξηρού [βάρος] 14,9 kg

Τύπος κινητήρα 4χρονος, βαλβίδα επικεφαλής, μονού κυλίνδρου

Κυβισμός
[∆ιάμετρος×∆ιαδρομή]

163 cm3 
[68,0×45,0 mm]

Καθαρή ισχύς
(σύμφωνα με  το πρότυπο 
SAE J1349*)

3,6 kW (4,9 PS) στις 3600 σ.α.λ.

Μέγ. καθαρή ροπή
(σύμφωνα με  το πρότυπο 
SAE J1349*)

10,3 N·m (1,05 kgf·m) στις 
2500 σ.α.λ.

Χωρητικότητα λιπαντικού 
κινητήρα

0,58 l

Χωρητικότητα δεξαμενής 
καυσίμου

3,1 l

Σύστημα ψύξης Αερόψυκτος με αντλία

Σύστημα ανάφλεξης Μανιετό με τρανζίστορ

Περιστροφή άξονα PTO Αριστερόστροφα

Εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας

5°–40°

Μήκος×Πλάτος×Ύψος 315×378×335 mm

Μάζα επί ξηρού [βάρος] 16,0 kg

Τύπος κινητήρα 4χρονος, βαλβίδα επικεφαλής, μονού κυλίνδρου

Κυβισμός
[∆ιάμετρος×∆ιαδρομή]

196 cm3 
[68,0×54,0 mm]

Καθαρή ισχύς
(σύμφωνα με το πρότυπο 
SAE J1349*)

4,1 kW (5,6 PS) στις 3600 σ.α.λ.

Μέγ. καθαρή ροπή
(σύμφωνα με το πρότυπο 
SAE J1349*)

12,4 N·m (1,26 kgf·m) στις 
2500 σ.α.λ.

Χωρητικότητα λιπαντικού 
κινητήρα

0,6 l

Χωρητικότητα δεξαμενής 3,1 l

Σύστημα ψύξης Αερόψυκτος με αντλία

Σύστημα ανάφλεξης Μανιετό με τρανζίστορ

Περιστροφή άξονα PTO Αριστερόστροφα

Εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας

5°–40°
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ροδιαγραφές ρύθμισης  GP160/200 

ιαγράμματα συνδεσμολογίας

Με ειδοποίηση για το λιπαντικό

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ιάκενο μπουζί 0,7-0,8 mm Ανατρέξτε στη σελίδα: 11

ιάκενο βαλβίδας 
κρύο)

ΕΣΩΤ.: 0,15±0,02 mm
ΕΞΩΤ.: 0,20±0,02 mm

∆είτε την αντιπροσωπία 
σέρβις

λλες προδιαγραφές ∆εν χρειάζονται άλλες ρυθμίσεις.

1) ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2) ΠΗΝΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

3) ΜΠΟΥΖΙ

4) ΜΟΝΑ∆Α ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

5) ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Bl Μαύρο Br Καφέ

Y Κίτρινο O Πορτοκαλί

Bu Μπλε Lb Ανοιχτό μπλε

G Πράσινο Lg Ανοιχτό πράσινο

R Κόκκινο P Ροζ

W Λευκό Gr Γκρι

(Y) (Y) (Y)

IGN
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B
l

B
lYY
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(Bl)Bl
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΕΑ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία: http://www.honda-engines-eu.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το προσωπικό της αντιπροσωπίας σέρβις είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες. 
Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε οποιοδήποτε ερώτημα που 
ενδεχομένως θα έχετε. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο η 
αντιπροσωπία σας δεν θα επιλύσει ικανοποιητικά, συζητήστε το με τη διεύθυνση της 
αντιπροσωπίας. Ο διευθυντής σέρβις, ο γενικός διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης θα μπορέσουν 
να σας εξυπηρετήσουν. 
Σχεδόν όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με αυτόν τον τρόπο.

Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απόφαση που θα λάβει η διεύθυνση της 
αντιπροσωπίας, επικοινωνήστε με τo Γραφείο της Honda, στα στοιχεία που δίνονται.

<Γραφείο της Honda>
Όταν γράφετε ή καλείτε, παρακαλούμε να δώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

• Την επωνυμία του κατασκευαστή και τον αριθμό του μοντέλου του εξοπλισμού στον 
οποίο έχει τοποθετηθεί ο κινητήρας

• Το μοντέλο, τον αριθμό παραγωγής και τον τύπο του κινητήρα (βλ. σελίδα 13)
• Την επωνυμία της αντιπροσωπίας που σας έχει πουλήσει τον κινητήρα
• Το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου από την 

αντιπροσωπία που έκανε σέρβις στον κινητήρα σας
• Την ημερομηνία αγοράς
• Το δικό σας όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου
• Μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος

Honda Europe NV.
European Engine Center

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

Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διανομέα της Honda στην περιοχή σας.
Α
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