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JOHDANTO
Kiitämme Honda-moottorin ostamisesta. Haluamme auttaa käyttäjiä 
saamaan parhaan mahdollisen hyödyn uudesta moottorista ja 
käyttämään sitä turvallisesti. Tämän käyttöoppaan tietojen avulla tämä 
onnistuu. Lue opas huolellisesti, ennen kuin käytät moottoria. Jos 
ongelmia ilmenee tai jos sinulla on jotain kysyttävää moottorista, ota 
yhteys valtuutettuun Honda-huoltoliikkeeseen.

Kaikki tämän julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpiin julkaisuhetkellä 
käytettävissä olleisiin tuotetietoihin. Honda Motor Co., Inc. pidättää 
oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja 
ilman velvoitteita. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida ilman 
kirjallista lupaa.

Tätä käyttöopasta on säilytettävä moottorin kanssa, ja se on 
toimitettava moottorin mukana, jos moottori myydään edelleen.

Lue myös sen laitteen mukana tulleet ohjeet, jossa tätä moottoria 
käytetään. Niissä voi olla lisätietoja moottorin käynnistyksestä, 
sammutuksesta, käytöstä ja säädöistä sekä erityisiä huolto-ohjeita.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ILMOITUKSET
Oma turvallisuutesi ja muiden turvallisuus ovat hyvin tärkeitä asioita. 
Tässä käyttöoppaassa ja moottorissa on tärkeitä turvallisuuteen 
liittyviä ilmoituksia. Lue ne huolellisesti.

Turvallisuusilmoitukset auttavat kiinnittämään huomiota itseäsi ja 
muita uhkaaviin mahdollisiin vaaroihin. Kunkin ilmoituksen edessä on 
varoitussymboli  ja teksti HENGENVAARA, VAARA tai VAROITUS.

Näiden ilmoitusten merkitykset:

 HENGENVAARA
Ohjeiden laiminlyönnistä on 
seurauksena KUOLEMA tai VAKAVA 
LOUKKAANTUMINEN.

 VAARA
Ohjeiden laiminlyönnistä VOI olla 
seurauksena KUOLEMA tai VAKAVA 
LOUKKAANTUMINEN.

 VAROITUS
Ohjeiden laiminlyönnistä VOI olla 
seurauksena LOUKKAANTUMINEN.

Kussakin ilmoituksessa kerrotaan, mikä uhka on, mitä voi tapahtua ja 
miten voit välttää loukkaantumisen tai lieventää sitä.

VAURIOIDEN ESTOON LIITTYVÄT ILMOITUKSET
Oppaassa on myös muita tärkeitä ilmoituksia, joiden edellä on teksti 
HUOMAUTUS.

Tämän ilmoituksen merkitys:

Jos et noudata ohjeita, seurauksena 
voi olla moottorin tai muun omaisuuden 
vaurioituminen.

HUOMAUTUS

Näiden ilmoitusten tarkoitus on osaltaan estää moottorin, muun 
omaisuuden tai ympäristön vauriot.

TURVALLISUUSTIEDOT
• Tutustu kaikkien hallintalaitteiden toimintaan ja opettele 

pysäyttämään moottori nopeasti hätätilanteessa. Varmista, että 
käyttäjä on saanut riittävän opastuksen ennen laitteen käyttöä.

• Moottorin pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidia. Älä 
käytä moottoria, jos ilmanvaihto ei ole riittävä. Älä 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 sen ollessa käynnissä.

GSV160 • GSV190

3FZ2DA00 
00X3F-Z2D-A000

POM53691 
13000.2009.03 

PAINETTU 
YHDYSVALLOISSA.

IPC

SISÄLLYS

JOHDANTO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �
TURVALLISUUTEEN  
LIITTYVÄT ILMOITUKSET   .  .  .  .  . �

Vaurioiden Estoon  
Liittyvät Ilmoitukset  .  .  .  .  .  .  .  .  . �
Turvallisuustiedot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �

OSIEN JA HALLINTA- 
LAITTEIDEN SIJAINTI  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT  
TARKISTUKSET   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Käyttövalmius   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
KÄYTTÖ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Turvallisen käytön  
varotoimet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Tyypin � käyttö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Tyypin 2 käyttö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Tyypin 3 käyttö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Tyypin 4 käyttö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Tyypin 5 käyttö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Tyypin 6 käyttö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

MOOTTORIN HUOLTO   .  .  .  .  .  .  .  . 5
Huollon tärkeys   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Turvallinen huolto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Varotoimet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Huoltoaikataulu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Polttoainesäiliön täyttö   .  .  .  .  .  . 5
Polttoainesuositukset   .  .  .  .  .  .  . 5
Moottoriöljy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Ilmanpuhdistin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Sytytystulppa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Vauhtipyöräjarrun  
tarkastus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Kipinänsammutin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ 
JA OHJEITA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Moottorin säilytys  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Stabilointiaineen  
lisäys polttoaineen  
säilytysiän pidentämiseksi   .  .  . 8
Polttoainesäiliön ja  
kaasuttimen tyhjennys  .  .  .  .  .  .  . 8
Kuljetus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

ONGELMIEN RATKAISU  .  .  .  .  .  .  . 8
TEKNISIÄ TIETOJA 
 JA KULUTTAJATIETOA  .  .  .  .  .  .  . 9

Moottorin sarjanumeron  
ja tyypin sijainti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Käyttö korkeassa paikassa  .  .  . 9
Hapetetut polttoaineet   .  .  .  .  .  . 9
Tekniset tiedot   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Kytkentäkaaviot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .�0

KULUTTAJATIETOA
Honda-julkaisut   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .�0
Takuutiedot  .  .  .  .  . Viimeinen sivu

© 2009 American Honda Motor Co., Inc. – Kaikki oikeudet pidätetään.

KÄYTTÖOPAS



2

OSIEN JA HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI
Eri moottorityyppien hallintalaitteet ovat erilaiset. Seuraavien 
kaavioiden tietojen avulla voit määrittää moottorin tyypin. Tätä tietoa 
tarvitaan tämän oppaan Käyttö-kohdan ja muiden kohtien käyttöön.

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKISTUKSET 
KÄYTTÖVALMIUS
On erittäin tärkeää tarkistaa moottorin kunto ennen käyttöä oman 
turvallisuutesi vuoksi ja laitteiden käyttöiän maksimoimiseksi. Korjaa 
mahdolliset ongelmat tai anna huoltoliikkeen korjata ne, ennen kuin 
käytät moottoria.

Virheellinen huolto tai ongelman korjaamatta jättäminen 
ennen käyttöä voi aiheuttaa toimintavian, josta voi olla 
seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Tee käyttöä edeltävä tarkistus ennen jokaista käyttökertaa 
ja korjaa mahdolliset ongelmat.

Varmista ennen käyttöä edeltävien tarkistusten aloittamista, että 
moottori on vaakatasossa ja vauhtipyöräjarrun vipu (tyyppi 2: 
kaasuvipu, tyyppi 4: moottorin pysäytyskytkin) on PYSÄYTYS- tai EI 
KÄYTÖSSÄ -asennossa.

Tarkista aina seuraavat ennen moottorin käynnistystä:

1. Polttoaineen määrä (katso sivua 5).

2. Öljyn määrä (katso sivua 6).

3. Ilmanpuhdistin (katso sivua 6).

4. Yleinen tarkastus: tarkista, että moottorissa ei ole polttoainevuotoja 
tai irrallisia tai vahingoittuneita osia.

5. Tarkista laite, jossa tätä moottoria on tarkoitus käyttää.

Katso kyseisen laitteen käyttöohjeista, mitä varotoimia ja 
toimenpiteitä on noudatettava ennen moottorin käynnistystä.

KÄYTTÖ
TURVALLISEN KÄYTÖN VAROTOIMET 
Ennen kuin käytät moottoria ensimmäisen kerran, tutustu sivun 1 
kohtaan TURVALLISUUSTIEDOTja sivun 3 kohtaan KÄYTTÖÄ 
EDELTÄVÄT TARKISTUKSET.

 VAARA
Hiilimonoksidikaasu on myrkyllistä. Sen hengittämisestä 
voi olla seurauksena tajuttomuus tai jopa kuolema.
Vältä alueita ja toimintoja, joissa voit altistua 
hiilimonoksidille.

Tarkista sen laitteen ohjeista, jossa tätä moottoria on tarkoitus 
käyttää, mitä varotoimia moottoria käynnistettäessä, sammutettaessa 
ja käytettäessä on noudatettava.

TYYPPI � (VAUHTIPYÖRÄJARRU / ETÄOHJAUSKAASU)
Kylmän moottorin käynnistys

1. Käännä polttoaineventtiili KÄYTÖSSÄ-asentoon.

KÄYNNISTINKAHVA POLTTOAINEEN TÄYTTÖAUKON KORKKI

 ÖLJYN  
TÄYTTÖAUKON 
KORKKI / MITTATIKKU

ÄÄNENVAIMENNIN MOOTTORIN 
HALLINTALAITTEET

POLTTOAINESÄILIÖ

SYTYTYSTULPPA

MOOTTORITYYPIT

TYYPPI �:  VAUHTIPYÖRÄJARRU / 
ETÄOHJAUSKAASU

TYYPPI 4:  AUTOMAATTISESTI PALAUTUVA 
RIKASTUS / KIINTEÄ KAASU

RIKASTUSVIPU

VAUHTIP-
YÖRÄJARRUN 
VAIJERI

POLTTOAINEVENTTIILIN VIPU
KAASUVIPU

VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPU

TYYPPI 2:  KÄSIKÄYTTÖINEN 
RIKASTUS / 
KÄSIKÄYTTÖINEN KAASU

TYYPPI 5:  KÄSIKÄYTTÖINEN 
RIKASTUS / KIINTEÄ 
KAASU

RIKASTUSVIPU
RIKASTIMEN 
VIPU

MOOTTORIN 
PYSÄYTYSKYTKIN

POLTTOAINEVENTTIILIN 
VIPU

POLTTOAINEVENTTIILIN VIPUKAASUVIPU

TYYPPI 3:  VAUHTIPYÖRÄJARRU / 
ETÄOHJAUSRIKASTUS / 
KIINTEÄ KAASU

TYYPPI 6:  ETÄOHJAUSKAASU / 
TERÄJÄRRUKYTKIN  
(laitehallinta)

VAUHTIP-
YÖRÄJARRUN 
VAIJERI

RIKASTIN-
VAIJERI

POLTTOAINEVENTTIILIN 
VIPU

KAASUVIPU

POLTTOAINEVENTTIILIN 
VIPU

KÄYTÖSSÄ

POLTTOAINEVENTTIILI

EI KÄYTÖSSÄ

 VAARA
ILMANPUHDISTIN
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2. Katso laitteen käyttöohjetta 
ja käännä kaasua niin, että 
rikastus-/kaasuvipu siirtyy 
RIKASTUS-asentoon.

3. Katso laitteen käyttöohjetta ja 
käännä vauhtipyöräjarrua niin, 
että jarruvipu siirtyy KÄYTTÖ-
asentoon.

4. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, 
kunnes tunnet vastusta. Vedä 
sitten voimakkaasti.

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

5. Jos moottori on käynnistetty 
rikastimella, käännä rikastus-/ 
kaasuvipu NOPEA (tai suuri) 
-asentoon heti, kun moottori 
lämpenee riittävästi ja käy  
tasaisesti ilman rikastimen käyttöä.

Kaasun säätö
Käännä kaasuvipu haluamasi moottorinopeuden asentoon. Moottori 
toimii parhaiten, jos sitä käytetään kaasun ollessa NOPEA (tai suuri) 
-asennossa.

Lämpimän moottorin käynnistys
1. Käännä rikastus-/kaasuvipu NOPEA-asentoon.
2. Käännä vauhtipyöräjarrun vipu KÄYTTÖ-asentoon.
3. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä 

sitten voimakkaasti.

Moottorin pysäytys

1. Käännä rikastus-/kaasuvipu HIDAS-
asentoon.

2. Pysäytä moottori vapauttamalla 
vauhtipyöräjarrun vipu.

3. Käännä polttoaineventtiili EI 
KÄYTÖSSÄ -asentoon (katso 
sivua 2).

TYYPPI 2 (KÄSIKÄYTTÖINEN RIKASTUS / 
KÄSIKÄYTTÖINEN KAASU) 
Kylmän moottorin käynnistys

1. Käännä polttoaineventtiili KÄYTÖSSÄ-asentoon (katso sivua 2).
2. Käännä rikastusvipu KÄYTÖSSÄ-asentoon.
3. Käännä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

4. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä 
sitten voimakkaasti (katso sivua 3).

5. Jos moottori on käynnistetty rikastimella, käännä rikastusvipu EI 
KÄYTÖSSÄ -asentoon heti, kun moottori lämpenee riittävästi ja 
käy tasaisesti ilman rikastimen käyttöä.

6. Käännä kaasuvipu haluamasi moottorinopeuden asentoon. 
Moottori toimii parhaiten, jos sitä käytetään kaasun ollessa 
NOPEA (tai suuri) -asennossa.

Lämpimän moottorin käynnistys
1. Käännä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

2. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä 
sitten voimakkaasti (katso sivua 3).

Moottorin pysäytys
1. Käännä kaasuvipu HIDAS-asentoon.
2. Käännä kaasuvipu PYSÄYTYS-asentoon.
3. Käännä polttoaineventtiili EI KÄYTÖSSÄ -asentoon (katso sivua 2).

TYYPPI 3 (VAUHTIPYÖRÄJARRU / ETÄOHJAUSRIKASTUS / 
KIINTEÄ KAASU)
Kylmän moottorin käynnistys
1. Käännä polttoaineventtiili 

KÄYTÖSSÄ-asentoon 
(katso sivua 2).

2. Käännä rikastinvaijeria 
(lisätietoja on laitteen 
käyttöohjeessa) niin, että 
rikastimen vipu siirtyy 
RIKASTUS KÄYTÖSSÄ 
-asentoon.

3. Käännä vauhtipyöräjarrun vipu 
KÄYTTÖ-asentoon.

4. Vedä käynnistinkahvaa 
kevyesti, kunnes tunnet 
vastusta. Vedä sitten 
voimakkaasti (katso sivua 3).

5. Jos moottori on käynnistetty 
rikastimella, käännä 
rikastinvaijeria niin, että 
rikastimen vipu siirtyy EI 
KÄYTÖSSÄ -asentoon heti, kun 
moottori lämpenee riittävästi ja 
käy tasaisesti ilman rikastimen käyttöä.

6. Tässä moottorityypissä moottorinopeus on määritetty valmiiksi.

HIDAS NOPEA

RIKASTUS

RIKASTUS-/
KAASUVIPU

VAUHTIPYÖRÄJARRUN 
VIPU

KÄYTTÖ

KÄYNNIS-
TINKAHVA

RIKASTUS-/
KAASUVIPU

NOPEA
RIKASTUS

KAASUVIPU

NOPEAHIDAS

VAUHTIPYÖRÄJARRUN 
VIPU

PYSÄYTYS

POLTTOAIN-
EVENTTIILI

HIDAS NOPEAPYSÄYTYS

KAASUVIPUPOLTTOAIN-
EVENTTIILI

EI KÄYTÖSSÄ

KÄYTÖSSÄ

RIKASTUSVIPU

EI KÄYTÖSSÄ KÄYTÖSSÄ

RIKASTINVAIJERI

RIKASTIMEN 
VIPU

VAUHTIPYÖRÄJARRUN VIPU

PYSÄYTYS

KÄYTTÖ
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Lämpimän moottorin käynnistys
1. Käännä vauhtipyöräjarrun vipu KÄYTTÖ-asentoon.
2. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä 

sitten voimakkaasti (katso sivua 3).

Moottorin pysäytys
1. Pysäytä moottori vapauttamalla vauhtipyöräjarrun vipu.
2. Käännä polttoaineventtiili EI KÄYTÖSSÄ -asentoon (katso sivua 2).

TYYPPI 4 (AUTOMAATTISESTI PALAUTUVA RIKASTUS / 
KIINTEÄ KAASU)
Kylmän moottorin käynnistys
1. Käännä polttoaineventtiili 

KÄYTÖSSÄ-asentoon (katso 
sivua 2).

2. Käännä rikastusvipu 
RIKASTUS-asentoon ( ).

3. Käännä vauhtipyöräjarrun 
vipu KÄYTTÖ-asentoon.

4. Vedä käynnistinkahvaa 
kevyesti, kunnes tunnet 
vastusta. Vedä sitten voimakkaasti (katso sivua 3).

 Ala vetämään narukäynnistintä heti, kun käännät vauhtipyöräjarrun 
vivun KÄYTTÖ-asentoon. Rikastusvipu alkaa automaattisesti 
siirtyä EI KÄYTÖSSÄ -asentoon, kun vauhtipyöräjarrun vipu 
siirretään KÄYTTÖ-asentoon.

5. Jos moottori ei käynnisty usean narukäynnistimen vedon 
jälkeen, vapauta vauhtipyöräjarrun vipu ja käännä rikastusvipu 
KÄYTÖSSÄ-asentoon.

6. Käännä vauhtipyöräjarrun vipu KÄYTTÖ-asentoon ja käytä heti 
narukäynnistintä.

7. Tässä moottorityypissä kaasu on määritetty valmiiksi.
Lämpimän moottorin käynnistys
1. Käännä vauhtipyöräjarrun vipu EI KÄYTÖSSÄ -asentoon.
2. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä 

sitten voimakkaasti (katso sivua 3).
Moottorin pysäytys
1. Aktivoi vauhtipyöräjarru ja pysäytä moottori vapauttamalla 

vauhtipyöräjarrun vipu.
2. Käännä polttoaineventtiili EI KÄYTÖSSÄ -asentoon (katso sivua 2).

TYYPPI 5 (KÄSIKÄYTTÖINEN RIKASTUS / KIINTEÄ KAASU)
Kylmän moottorin käynnistys
1. Käännä polttoaineventtiili 

KÄYTÖSSÄ-asentoon 
(katso sivua 2).

2. Käännä rikastimen vipu 
KÄYTÖSSÄ-asentoon.

3. Käännä moottorin 
pysäytyskytkin KÄYTÖSSÄ-
asentoon.

4. Vedä käynnistinkahvaa 
kevyesti, kunnes tunnet  
vastusta. Vedä sitten voimakkaasti (katso sivua 3).

5. Jos moottori on käynnistetty rikastimella, käännä rikastimen vipu 
EI KÄYTÖSSÄ -asentoon heti, kun moottori lämpenee riittävästi ja 
käy tasaisesti ilman rikastimen käyttöä.

6. Tässä moottorityypissä moottorinopeus on määritetty valmiiksi.

Lämpimän moottorin käynnistys
1. Käännä moottorin pysäytyskytkin KÄYTÖSSÄ-asentoon.
2. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä 

sitten voimakkaasti (katso sivua 3).

Moottorin pysäytys
1. Käännä moottorin virrankatkaisin EI KÄYTÖSSÄ -asentoon.

2. Käännä polttoaineventtiili EI KÄYTÖSSÄ -asentoon (katso sivua 2).

TYYPPI 6 (ETÄOHJAUSKAASU/TERÄJÄRRUKYTKIN)
Kylmän moottorin käynnistys
1. Käännä polttoaineventtiili KÄYTÖSSÄ-asentoon (katso sivua 2).

2. Käännä rikastus-/
kaasu-/pysäytysvipu 
RIKASTUS-
asentoon.

 Varmista, että 
teräjarrukytkinvipu 
on poissa käytöstä 
(lisätietoja 
on laitteen 
käyttöohjeessa).

3. Vedä 
käynnistinkahvaa 
kevyesti, kunnes 
tunnet vastusta. 
Vedä sitten 
voimakkaasti (katso 
sivua 3).

4. Kun moottori käynnistyy, käännä heti rikastus-/kaasu-/
pysäytysvipu hitaasti NOPEA-asentoon.

5. Anna moottorin lämmetä käyttölämpötilaan ja kytke sitten 
teräjarrukytkinvipu käyttöön (lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa).

Lämpimän moottorin käynnistys
1. Käännä rikastus-/kaasu-/pysäytysvipu NOPEA-asentoon.

 Varmista, että teräjarrukytkinvipu on poissa käytöstä (lisätietoja on 
laitteen käyttöohjeessa).

2. Vedä käynnistinkahvaa kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä 
sitten voimakkaasti (katso sivua 3).

Kaasun säätö

Käännä rikastus-/kaasu-/pysäytysvipu haluamasi moottorinopeuden 
asentoon. Moottori toimii parhaiten, jos sitä käytetään rikastus-/
kaasu-/pysäytysvivun ollessa NOPEA (tai suuri) -asennossa.

Moottorin pysäytys
1. Kytke teräjarrukytkinvipu pois käytöstä (lisätietoja on laitteen 

käyttöohjeessa).
2. Käännä rikastus-/kaasu-/pysäytysvipu HIDAS-asentoon ja anna 

moottorin käydä tyhjäkäynnillä muutaman sekunnin ajan.
3. Käännä rikastus-/kaasu-/pysäytysvipu PYSÄYTYS-asentoon.
4. Käännä polttoaineventtiili EI KÄYTÖSSÄ -asentoon (katso sivua 2).

E

OFF

E

EI KÄYTÖSSÄ

RIKASTUSVIPU

PYSÄYTYS KÄYTTÖ
VAUHTIP-
YÖRÄJARRUN 
VIPU

RIKASTIMEN 
VIPU

MOOTTORIN PYSÄYTYSKYTKIN

KÄYTÖSSÄ

POLTTOAIN-
EVENTTIILI

KÄYTÖSSÄ

EI KÄY-
TÖSSÄ

POLTTOAINEVENTTIILI

PYSÄYTYS

RIKASTUS-/ 
KAASU-/
PYSÄYTYSVIPU

HIDAS NOPEA

RIKASTUSKÄYTÖSSÄ
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MOOTTORIN HUOLTO 
HUOLLON TÄRKEYS 
Hyvä huolto on oleellisen tärkeää moottorin turvallisen, taloudellisen 
ja ongelmattoman käytön kannalta. Se myös osaltaan vähentää 
saasteita.

 VAARA
Virheellinen huolto tai ongelman korjaamatta jättäminen 
ennen käyttöä voi aiheuttaa toimintavian, josta voi olla 
seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Noudata aina tässä käyttöoppaassa esitettyjä tarkistus- ja 
huoltosuosituksia ja -aikatauluja.

Seuraavilla sivuilla esitellään huoltoaikataulu, säännölliset 
tarkistustoimenpiteet ja yksinkertaiset huoltotoimenpiteet 
perustyökaluilla. Vaikeammat tai erityistyökaluja vaativat 
huoltotoimenpiteet kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. 
Yleensä ne tekee Hondan teknikko tai muu pätevä mekaanikko.

Huoltoaikataulu koskee normaaleja käyttöolosuhteita. Jos moottoria 
käytetään vaativissa olosuhteissa, kuten jatkuvasti raskaasti 
kuormitettuna, korkeissa lämpötiloissa tai epätavallisen märissä/
pölyisissä olosuhteissa, pyydä huoltoliikkeestä näihin olosuhteisiin 
soveltuvat suositukset.

TURVALLINEN HUOLTO 
Seuraavassa kuvataan joitakin tärkeimpiä varotoimia. Tässä 
käyttöoppaassa ei kuitenkaan ole mahdollista mainita jokaista 
mahdollista vaaraa, joka voi syntyä huollon aikana. Vain käyttäjä itse 
voi päättää, kannattaako tietty huoltotoimi tehdä vai ei.

 VAARA
Huolto-ohjeiden ja varotoimien laiminlyönnistä voi olla 
seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. 
Noudata aina tässä käyttöoppaassa esitettyjä 
toimenpiteitä ja varotoimia.

VAROTOIMET
• Varmista, että moottori on sammutettu, ennen kuin aloitat mitään 

huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Näin vältyt useilta mahdollisilta 
vaaroilta.
– Pakokaasujen aiheuttama hiilimonoksidimyrkytys .
 Varmista aina moottoria käytettäessä, että ilmanvaihto on 

riittävän hyvä.
– 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.

• Työskentele varovasti bensiinin lähellä tulipalon tai räjähdyksen 
mahdollisuuden minimoimiseksi. Käytä osien puhdistamiseen vain 
syttymättömiä liuottimia eikä bensiiniä. Suojaa kaikki polttoaineen 
kanssa tekemisissä olevat osat savukkeilta, kipinöiltä ja liekeiltä.

Muista, että valtuutettu Honda-huoltoliike tuntee moottorin parhaiten. 
Sieltä myös löydät kaikki moottorin huoltoon ja korjaukseen tarvittavat 
välineet.
Käytä korjaukseen ja osien vaihtoon ainoastaan aitoja Honda-osia tai 
niitä vastaavia osia laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi.

HUOLTOAIKATAULU 

 Jokainen 
käyttö tai 

5 h

� . 
kk 
tai 
5 h

Kerran 
kaudessa �00 h 

välein
�50 h 
väleinKohde (�) Toimenpide tai 25 h 

välein
tai 50 h 
välein

Sivu

Moottoriöljy Tarkista O 6
Vaihda O O (3) 6

Ilmanpuh-
distin

Tarkista O O
6Puhdista O (2)

Vaihda O  
(200 h)

Sytytystulp-
pa

Tarkista/
säädä O

6
Vaihda O  

(200 h)

Teräjarruky-
tkin Tarkista O *

Vauhtipyöräj-
arrupala Tarkista O 7

Kipinänsam-
mutin Puhdista O 7

Tyhjäkäynti-
nopeus Säädä O (4) Korjaamo-

käsikirja
Polttoaines-
äiliö ja 
-suodatin

Tarkista O (4) Korjaamo-
käsikirja

Polttoaine-
putki Tarkista 2 vuoden välein (2) Korjaamo-

käsikirja
Venttiilin 
välys

Tarkista/
säädä O (4) Korjaamo-

käsikirja

Palokammio Puhdista 250 tunnin välein (4) Korjaamo-
käsikirja

(1) Kaupallisessa käytössä on kirjattava käyttötunnit oikeiden 
huoltovälien määrittämiseksi.

(2) Huollettava useammin pölyisillä alueilla käytettäessä.
(3) Vaihda moottoriöljy 25 tunnin välein, kun moottoria käytetään 

raskaalla kuormituksella tai korkeissa lämpötiloissa.
(4) Nämä huoltokohteet on jätettävä valtuutetun Honda-

huoltoliikkeen tehtäväksi, paitsi jos käytettävissä on 
oikeat työkalut ja tarvittavat mekaaniset taidot. Katso 
huoltotoimenpiteet Hondan korjaamokäsikirjasta.

* Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta tai Hondan 
korjaamokäsikirjasta.

POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ 
Käytä lyijytöntä bensiiniä ja vähintään pumppuoktaaniluokitusta 
86. Tämä moottori on sertifioitu toimimaan lyijyttömällä bensiinillä. 
Lyijytön bensiini aiheuttaa tavallista vähemmän moottori- ja 
sytytystulppajäämiä sekä pidentää pakokaasujärjestelmän käyttöikää.

 VAARA
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja helposti räjähtävää. 
Polttoainesäiliön täytön yhteydessä käyttäjä voi saada 
palovammoja tai loukkaantua vakavasti.
•  Sammuta moottori ja suojaa se kuumuudelta, kipinöiltä 

ja liekeiltä.
• Täytä polttoainesäiliö aina ulkotiloissa.
• Pyyhi roiskeet pois välittömästi.

HUOMAUTUS
Polttoaine voi vahingoittaa maalipintoja ja joitakin muovityyppejä. 
Varo roiskuttamasta polttoainetta tankkauksen yhteydessä. Moottorin 
takuu ei kata roiskuneen polttoaineen aiheuttamia vahinkoja (katso 
viimeistä sivua).
Älä koskaan käytä 
vanhentunutta tai likaantunutta 
polttoainetta tai öljyn ja bensiinin 
seosta. Vältä lian ja veden 
pääsyä polttoainesäiliöön.
Tankkaus
1. Irrota polttoainesäiliön korkki.
2. Lisää polttoainetta säiliön 

kaulaosassa olevan 
rajamerkin alareunaan 
saakka. Älä täytä liian 
täyteen. Pyyhi roiskunut 
polttoaine pois ennen moottorin käynnistystä.

POLTTOAINEEN 
ENIMMÄISMÄÄRÄ
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MOOTTORIÖLJY 
Öljysuositus 
Käytä nelitahtimoottoriöljyä, 
joka täyttää tai ylittää API-
huoltoluokituksen SH tai SJ tai 
vastaavat vaatimukset. Tarkista 
aina, että öljyastian API-
huoltotarrassa on kirjaimet SH tai 
SJ tai vastaavat.

Yleiseen käyttöön suositellaan SAE 10W-30 -öljyä. Muita taulukossa 
esitettyjä viskositeetteja voidaan käyttää, kun alueen keskimääräinen 
lämpötila on ilmoitetuissa rajoissa.

Öljymäärän tarkistus 
1. Tarkista öljyn määrä, kun moottori on pysäytetty ja tasaisella 

alustalla.
2. Irrota öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku ja pyyhi se puhtaaksi.
3. Työnnä korkki/mittatikku öljyntäyttökaulaan, mutta älä ruuvaa sitä 

kiinni. Vedä se ulos ja tarkista öljymäärä.
4. Jos öljymäärä on lähellä mittatikun alarajamerkintää tai sen alla, 

poista korkki/mittatikku ja lisää suositeltua öljyä ylempään merkkiin 
saakka. Älä täytä säiliötä liian täyteen.

5. Aseta öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku takaisin paikalleen.

Öljyn vaihto 
Valuta moottoriöljy pois moottorin ollessa lämmin. Lämmin öljy valuu 
nopeasti ja kokonaan.

1. Käännä polttoaineventtiili EI KÄYTÖSSÄ -asentoon 
polttoainevuotojen mahdollisuuden vähentämiseksi (katso sivua 2).

2. Aseta moottorin lähelle sopiva astia käytettyä öljyä varten.
3. Poista öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku ja tyhjennä öljy astiaan 

kääntämällä moottoria öljyntäyttöaukon kaulaa kohden.
 Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristöystävällisellä tavalla. 

Suosittelemme, että käytetty öljy viedään suljetussa astiassa 
paikalliseen jälleenkäsittelylaitokseen tai huoltoasemalle 
hyötykäyttöä varten. Älä hävitä käytettyä öljyä jätteiden mukana 
äläkä kaada sitä maahan tai viemäriin.

4. Pidä moottori vaakatasossa ja lisää suositeltua öljyä mittatikun 
ylärajamerkkiin asti (kts. edellä). Älä täytä säiliötä liian täyteen.

HUOMAUTUS
 Moottorin käyttö liian vähäisellä öljymäärällä saattaa vaurioittaa 

moottoria.
5. Aseta korkki/mittatikku takaisin paikalleen.

ILMANPUHDISTIN 
Likainen ilmanpuhdistin rajoittaa ilmavirtaa kaasuttimeen ja heikentää 
moottorin suorituskykyä. Tarkasta suodatin joka kerran, kun moottoria 
käytetään. Suodatin on puhdistettava tavallista useammin, jos 
moottoria käytetään erittäin pölyisissä tiloissa.

HUOMAUTUS
Jos moottoria käytetään ilman ilmansuodatinta tai viallisen 
ilmansuodattimen kanssa, moottoriin pääsee likaa, joka kuluttaa 
moottoria nopeasti. Moottorin takuu ei kata tällaisia vahinkoja (katso 
viimeistä sivua).

Tarkastus  
1. Paina 

ilmanpuhdistimen 
kotelon yläosassa 
olevia kielekkeitä 
ja poista kotelo.

2. Irrota 
vaahtomuovinen 
ilmansuodatin-
elementti 
kotelosta.

3. Irrota ritilä 
paperielementistä.

4. Tarkista, että molemmat elementit ovat puhtaat ja kunnossa.
5. Asenna ritilä takaisin paperielementtiin. Varmista, että ritilä 

ympäröi paperilaskokset kokonaan.
6. Asenna vaahtomuovinen ilmansuodatinelementti takaisin koteloon.
7. Aseta paperielementti ja suojaritilä ilmanpuhdistimen runkoon. 

Asenna sitten ilmanpuhdistimen kotelo paikalleen.
Puhdistus  
1. Irrota lika napauttamalla suodatinelementtiä useaan kertaan kovaa 

pintaa vasten tai puhaltamalla suodatinelementin läpi paineilmaa 
[enintään 207 kPa (2,1 kgf/cm2; 30 psi)] moottoria kohden olevalta 
puhtaalta puolelta. Älä koskaan harjaa likaa pois. Harjaaminen 
työntää lian suodattimen kuituihin.

2. Vaahtomuovielementti: Pese elementti tavallisen pesuaineen 
ja lämpimän veden seoksessa sekä huuhtele se huolellisesti. 
Elementin voi pestä myös syttymättömällä tai huonosti syttyvällä 
liuottimella. Anna elementin kuivua perusteellisesti.

 Liota elementtiä puhtaassa moottoriöljyssä ja purista liika 
öljy pois. Jos vaahtomuoviin jää liikaa öljyä, moottori savuaa 
käynnistettäessä. Liika öljy voi myös kastella paperielementin, 
jolloin moottoria ei voi käyttää.

3. Pyyhi lika ilmanpuhdistimen rungosta ja kotelosta kostealla liinalla. 
Varo, ettei likaa pääse kaasuttimeen vievään ilmakanavaan.

SYTYTYSTULPPA  
Sytytystulppasuositukset: BPR6ES (NGK)
Sytytystulppasuosituksen lämpötilaväli vastaa moottorin käyttöä 
normaaleissa lämpötiloissa.

HUOMAUTUS
Väärä sytytystulppa saattaa aiheuttaa moottorivaurioita.

Sytytystulpan kärkivälin on oltava oikea ja tulpan on oltava puhdas 
jäämistä hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi.

ÖLJYN TÄYTTÖAUKON KORKKI / MITTATIKKU

YLÄRAJA
ALARAJA

ÖLJYNTÄYTTÖKAULA

ÖLJYN TÄYTTÖAUKON 
KORKKI / MITTATIKKU

YLÄRAJA

ILMAKANAVA
PAPERINEN 
ELEMENTTI

VAAHTOMUOVINEN 
ELEMENTTI

KIELEKKEET

ILMANPUHDISTIMEN 
RUNKO SUOJARITILÄ

ILMANPUHDISTIMEN 
KOTELO
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1. Irrota sytytystulpan hattu ja poista 
kaikki lika sytytystulpan alueelta. 

2. Poista sytytystulppa käyttämällä 
oikean kokoista sytytystulppa-
avainta.

3. Tarkasta sytytystulppa. Vaihda 
tulppa, jos se on vioittunut 
tai pahasti likaantunut tai jos 
tiivistelaatta on huonokuntoinen tai 
elektrodi on kulunut. Jos tulppaa 
halutaan käyttää uudelleen, 
puhdista se teräsharjalla.

4. Mittaa elektrodin kärkiväli sopivalla 
mittarilla. Oikea väli on 0,70 –  
0,80 mm. Jos korjausta tarvitaan, 
säädä väliä taivuttamalla varovasti 
sivuelektrodia.

5. Asenna sytytystulppa varovasti käsin, jotta kierteet kiertyisivät 
oikein.

6. Kiristä paikalleen asetettu sytytystulppa oikean kokoisella 
sytytystulppa-avaimella niin, että tiivistelaatta puristuu.

7. Kun asennat uutta sytytystulppaa, aseta se paikalleen ja kiristä 
puoli kierrosta niin, että tiivistelaatta puristuu.

8. Kun asennat alkuperäisen sytytystulpan takaisin, kiristä sitä 
1/8–1/4 kierrosta niin, että tiivistelaatta puristuu.

HUOMAUTUS
 Kiristä sytytystulppa ohjeiden mukaan. Löysä sytytystulppa saattaa 

kuumeta liikaa ja vaurioittaa moottoria. Sytytystulppien kiristäminen 
liian tiukkaan saattaa vaurioittaa sylinterinkannen kierteitä.

9. Kiinnitä sytytystulpan hattu sytytystulppaan.

VAUHTIPYÖRÄJARRUN 
TARKASTUS
1. Irrota kolme laippamutteria 

narukäynnistimestä ja 
poista sitten käynnistin 
moottorista.

2. Poista polttoainesäiliö 
moottorista irrottamatta 
polttoaineputkea. Jos 
säiliössä on polttoainetta, 
pidä se vaakatasossa ja 
aseta moottorin viereen 
tasaiselle alustalle.

3. Tarkista jarrukengän 
paksuus. Jos se on 
alle 3 mm, vie moottori 
valtuutettuun Honda-
huoltoliikkeeseen.

4. Asenna polttoainesäiliö 
ja narukäynnistin. Kiristä 
kolme mutteria tukevasti.

KIPINÄNSAMMUTIN (valinnainen lisävaruste)
Joillakin alueella moottoria on laitonta käyttää ilman USDA (United 
States Department of Agriculture) -hyväksyttyä kipinänsammutinta. 
Tutustu paikallisiin lakeihin ja säännöksiin. USDA-hyväksyttyjä 
kipinänsammuttimia on saatavana valtuutetuista Honda-
huoltoliikkeistä.
Kipinänsammutin on huollettava sadan tunnin välein, jotta se toimisi 
oikein.
Jos moottori on ollut käynnissä, äänenvaimennin on kuuma. Anna sen 
jäähtyä ennen kipinänsammuttimen huoltamista.

Kipinänsammuttimen irrotus
1. Irrota kolme  

6 mm:n pulttia 
äänenvaimentimen 
suojuksesta ja irrota 
äänenvaimentimen 
suojus.

2. Irrota kaksi erikoisruuvia 
kipinänsammuttimesta 
ja irrota 
kipinänsammutin 
äänenvaimentimesta. 

Kipinänsammuttimen puhdistus ja tarkastus
1. Poista hiilijäämät kipinänsammuttimen 

suodattimesta harjalla. Varo 
vahingoittamasta suodatinta. Vaihda 
kipinänsammutin, jos siinä on murtumia 
tai reikiä.

2. Asenna kipinänsammutin 
päinvastaisessa järjestyksessä.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ JA OHJEITA
MOOTTORIN SÄILYTYS
Varastoinnin valmistelu
Varastoinnin valmistelu oikein on erittäin tärkeää, jotta moottori pysyisi 
toimivana ja hyvännäköisenä. Seuraavat toimet estävät osaltaan 
ruosteen ja korroosion haittavaikutukset moottorin toimintoihin ja 
ulkonäköön. Ne myös helpottavat moottorin käynnistystä, kun se 
otetaan uudestaan käyttöön.

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

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

Polttoaine 
Bensiini hapettuu ja sen laatu huononee säilytyksen aikana. 
Huonontunut bensiini aiheuttaa käynnistymisvaikeuksia ja jättää 
kumijäämiä, jotka tukkivat polttoainejärjestelmän. Jos moottorissa 
oleva bensiini huononee säilytyksen aikana, kaasutin ja muut 
polttoainejärjestelmän osat on ehkä huollettava tai vaihdettava.
Bensiiniä voi säilyttää polttoainesäiliössä ja kaasuttimessa 
ongelmitta vain jonkin aikaa. Tämän ajanjakson pituus määräytyy 
bensiiniseoksen ja säilytyslämpötilan perusteella sekä sen mukaan, 
onko polttoainesäiliö kokonaan vai osittain täynnä. Osittain täytetyn 
säiliön ilma heikentää osaltaan polttoaineen laatua. Erittäin 
korkeat säilytyslämpötilat kiihdyttävät polttoaineen huononemista. 
Polttoaineongelmia saattaa ilmetä muutaman kuukauden sisällä 
tai aikaisemmin, jos polttoaine ei ollut tuoretta polttoainesäiliötä 
täytettäessä.

SYTYTY-
STULPPA-
AVAIN

0,7–0,8 mm

TIIVISTELAATTA

LAIPPAMUTTERIT (3)
NARUKÄYNNISTIN

POLTTOAINE-
SÄILIÖ

VÄLIKE (3)

POLTTOAINE-
PUTKI

JARRUKENGÄN 
PAKSUUS

JARRUKENKÄ

ÄÄNENVAIMENTIMEN 
SUOJUS

KIPINÄNSAMMUTIN

ÄÄNENVAIM-
ENNIN

6 MM:N MUTTERI (3)
ERIKOISRUUVI (2)
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Moottorin takuu ei kata polttoainejärjestelmän vaurioita tai moottorin 
suorituskykyyn liittyviä ongelmia, jotka johtuvat varastoinnin 
laiminlyödystä valmistelusta (katso viimeistä sivua).

Polttoaineen säilytysikää voi pidentää lisäämällä polttoaineeseen 
tarkoitusta varten suunniteltua stabilointiainetta. Polttoaineen laadun 
huononemisen voi ehkäistä myös tyhjentämällä polttoainesäiliön ja 
kaasuttimen.

STABILOINTIAINEEN LISÄYS POLTTOAINEEN 
SÄILYTYSIÄN PIDENTÄMISEKSI
Kun lisäät polttoaineeseen stabilointiainetta, täytä polttoainesäiliö 
tuoreella bensiinillä. Jos säiliö on vain osittain täynnä, säiliössä oleva 
ilma edistää polttoaineen huononemista säilytyksen aikana. Jos 
täytät polttoainesäiliön bensiiniastiasta, varmista, että siinä on vain 
tuoretta bensiiniä.

1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta valmistajan ohjeiden 
mukaan.

2. Kun olet lisännyt polttoaineeseen stabilointiainetta, käytä moottoria 
ulkotiloissa 10 minuutin ajan, jotta käsitelty bensiini korvaisi 
käsittelemättömän bensiinin kaasuttimessa.

3. Pysäytä moottori ja käännä polttoaineventtiili EI KÄYTÖSSÄ 
-asentoon (katso sivua 2).

POLTTOAINESÄILIÖN JA KAASUTTIMEN TYHJENNYS

 VAARA
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja helposti räjähtävää. 
Polttoaineen käsittelyn yhteydessä käyttäjä voi saada 
palovammoja tai loukkaantua vakavasti.
• Sammuta moottori ja suojaa se kuumuudelta, kipinöiltä 

ja liekeiltä.
• Täytä polttoainesäiliö aina ulkotiloissa.
• Pyyhi roiskeet pois välittömästi.

1. Aseta hyväksytty polttoainesäiliö kaasuttimen alle ja käytä 
suppiloa polttoaineen roiskumisen välttämiseksi.

2. Irrota tyhjennystulppa ja käännä polttoaineventtiilin vipu 
KÄYTÖSSÄ-asentoon (katso sivua 2).

3. Kun kaikki polttoaine on valunut astiaan, asenna tyhjennystulppa 
ja tiivistelaatta takaisin paikoilleen. Kiristä tyhjennystulppa 
kunnolla.

Moottoriöljy
1. Vaihda moottoriöljy  

(katso sivua 6).
2. Irrota sytytystulppa  

(katso sivua 6).
3. Kaada ruokalusikallinen  

(5 – 10 cm3) puhdasta 
moottoriöljyä sylinteriin.

4. Vedä narukäynnistintä useita 
kertoja, jolloin öljy leviää 
sylinteriin.

5. Asenna sytytystulppa takaisin paikalleen.

Säilytykseen liittyviä varotoimia
Jos polttoainesäiliössä ja kaasuttimessa on polttoainetta moottorin 
säilytyksen aikana, on tärkeää vähentää bensiinihöyryjen syttymisen 
riskiä. Valitse säilytysalue, jossa on hyvä ilmanvaihto ja joka sijaitsee 
etäällä liekillä käyvistä laitteista, kuten uuneista, vedenlämmittimistä 
tai vaatekuivaimista. Vältä myös alueita, joilla käytetään kipinöitä 
tuottavaa sähkömoottoria tai sähkötyökaluja.

Vältä erittäin kosteita säilytysalueita, sillä kosteus edistää ruostetta ja 
korroosiota.

Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, jätä polttoaineventtiili EI 
KÄYTÖSSÄ -asentoon (katso sivua 2).

Pidä moottori vaakatasossa säilytyksen ajan. Kallistus saattaa 
aiheuttaa polttoaineen tai öljyn vuotamista.

Kun moottori ja pakokaasujärjestelmä ovat viileät, suojaa moottori 
pölyltä peittämällä se. Kuuma moottori ja pakokaasujärjestelmä 
voivat sytyttää tai sulattaa joitakin materiaaleja. Älä käytä levymuovia 
pölysuojana. Tiiviistä materiaalista valmistettu peite sulkee kosteuden 
moottoriin sekä edistää ruostetta ja korroosiota.

Moottorin poisto säilytyksestä 
Tarkista moottori tämän käyttöoppaan KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT 
TARKISTUKSET -kohdan mukaan (katso sivua 2).

Jos polttoaine on poistettu varastoinnin valmistelun aikana, täytä 
säiliö tuoreella bensiinillä. Jos täytät polttoainesäiliön bensiiniastiasta, 
varmista, että siinä on vain tuoretta bensiiniä. Bensiini 
hapettuu ja sen laatu huononee ajan mittaan, mistä voi seurata 
käynnistysvaikeuksia.

Jos sylinteri on päällystetty öljyllä varastoinnin valmistelun aikana, 
moottori savuaa hetken käynnistettäessä. Tämä on normaalia.

KULJETUS
Pidä moottori vaakatasossa kuljetuksen aikana polttoainevuotojen 
riskin vähentämiseksi. Käännä polttoaineventtiili EI KÄYTÖSSÄ 
-asentoon (katso sivua 2).

ONGELMIEN RATKAISU
MOOTTORI  

EI KÄYNNISTY
Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

1. Tarkista 
hallintalaitteiden 
asennot.

Polttoaineventtiili on EI 
KÄYTÖSSÄ -asennossa.

Käännä vipu KÄYTÖSSÄ-
asentoon.

Rikastus on EI 
KÄYTÖSSÄ -asennossa.

Käännä rikastus-/kaasuvipu, 
rikastimen vipu tai rikastusvipu 
RIKASTUS KÄYTÖSSÄ 
-asentoon, jos moottori ei ole 
lämmin.

Käynnistyskytkin tai 
moottorin pysäytyskytkin 
on EI KÄYTÖSSÄ -
asennossa.

Käännä vauhtipyöräjarrun 
vipu KÄYTTÖ-asentoon. 
(Tyypit 2 ja 6: Käännä 
kaasuvipu NOPEA-asentoon. 
Tyyppi 5: Käännä moottorin 
pysäytyskytkin KÄYTÖSSÄ-
asentoon.)

2. Tarkista polttoaine. Polttoaine on lopussa. Lisää polttoainetta.
Polttoaine on 
huonolaatuista; moottoria 
on säilytetty poistamatta 
tai käsittelemättä 
polttoainetta tai säiliö 
täytetty huonolla 
polttoaineella.

Tyhjennä polttoainesäiliö ja 
kaasutin (s. 8). Täytä säiliö 
tuoreella polttoaineella.

3. Irrota ja tarkasta 
sytytystulppa.

Sytytystulppa on viallinen 
tai likainen tai kärkiväli on 
väärä.

Vaihda sytytystulppa (s. 6).

Polttoaine on kastellut 
sytytystulpan.

Kuivaa sytytystulppa ja 
asenna takaisin paikalleen. 
Käynnistä moottori rikastus-/
kaasuvivun ollessa NOPEA-
asennossa. 
(Tyypit 4 ja 5: Käännä rikastus 
EI KÄYTÖSSÄ -asentoon.)

4. Vie moottori 
valtuutettuun Honda-
huoltoliikkeeseen 
tai katso ohjeita 
huoltamokäsikirjasta.

Polttoainesuodattimessa 
on tukos, kaasuttimessa 
tai sytytyksessä on 
toimintavika tai venttiilit 
ovat tukossa jne.

Vaihda tai korjaa vialliset osat 
tarpeen mukaan.    

ALUSLAATTA

TYHJENNYSTULPPAUIMURIKAMMIO
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MOOTTORI  
EI KÄYNNISTY .

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

1. Tarkista ilmasuodatin. Suodatin on tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin 
(s. 6).

2. Tarkista polttoaine. Polttoaine on 
huonolaatuista; moottoria 
on säilytetty poistamatta 
tai käsittelemättä 
polttoainetta tai säiliö 
täytetty huonolla 
polttoaineella.

Tyhjennä polttoainesäiliö ja 
kaasutin (s. 8). Täytä säiliö 
tuoreella polttoaineella.

3. Vie moottori 
valtuutettuun Honda-
huoltoliikkeeseen 
tai katso ohjeita 
huoltamokäsikirjasta.

Polttoainesuodattimessa 
on tukos, kaasuttimessa 
tai sytytyksessä on 
toimintavika tai venttiilit 
ovat tukossa jne.

Vaihda tai korjaa vialliset osat 
tarpeen mukaan.

TEKNISIÄ TIETOJA JA KULUTTAJATIETOA
TEKNISIÄ TIETOJA
Moottorin 
sarjanumeron ja tyypin 
sijainti
Kirjoita moottorin 
sarjanumero ja tyyppi 
alla olevaan tilaan. 
Näitä tietoja tarvitaan 
osien tilauksen sekä 
teknisten ja takuuseen 
liittyvien tiedustelujen 
yhteydessä. 

Moottorin sarjanumero:  __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __  

 Moottorin tyyppi: __ __ __ __

Kaasuttimen muunto korkeissa paikoissa käyttöä varten
Korkeissa paikoissa kaasuttimen normaali ilman ja polttoaineen 
seos on liian rikas. Suorituskyky laskee ja polttoaineen kulutus 
kasvaa. Erittäin rikas seos myös likaa sytytystulpan ja aiheuttaa 
käynnistysvaikeuksia. Pitkäaikainen käyttö moottorin hyväksytystä 
käyttökorkeudesta poikkeavassa korkeudessa saattaa lisätä 
päästöjä.
Korkeissa paikoissa suorituskykyä voidaan parantaa tekemällä 
kaasuttimeen tiettyjä muutoksia. Jos moottoria käytetään aina yli 
1 500 metrin korkeudessa, anna huoltoliikkeen tehdä tämä muunto 
kaasuttimeen. Kun tätä moottoria käytetään korkeissa paikoissa ja 
kaasutin on muunnettu tällaista käyttöä varten, moottori täyttää kaikki 
päästöstandardien vaatimukset koko käyttöikänsä ajan.
Vaikka kaasuttimeen on tehty tarvittavat muunnot, moottorin 
hevosvoimat laskevat noin 3,5 % jokaista 300 metrin korkeuden 
lisäystä kohden. Korkeuden vaikutus hevosvoimiin on suurempi, jos 
kaasuttimeen ei tehdä muuntoja.

HUOMAUTUS
Kun kaasutin on muunnettu korkeissa paikoissa käyttöä varten, 
ilman ja polttoaineen seos on liian laihaa matalassa ilmanalassa 
käytettäväksi. Muunnetun kaasuttimen käyttö alle 1 500 metrin 
saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, josta voi olla 
seurauksena vakava moottorivaurio. Anna huoltoliikkeen palauttaa 
kaasuttimen alkuperäiset tehdasasetukset matalilla alueilla käyttöä 
varten.

Hapetetut polttoaineet
Joihinkin perinteisiin bensiineihin sekoitetaan alkoholia tai 
eetteriyhdistettä. Näitä bensiinejä kutsutaan hapetetuiksi bensiineiksi. 
Joillakin Yhdysvaltojen ja Kanadan alueilla käytetään hapetettuja 
polttoaineita puhtaan ilman standardien täyttämiseksi ja päästöjen 
vähentämiseksi.
Jos käytät hapetettua polttoainetta, varmista, että se on lyijytöntä ja 
täyttää oktaaniluokituksen vähimmäisvaatimukset.

Varmista polttoaineen sisältö ennen hapetetun polttoaineen käyttöä. 
Joissakin osavaltioissa/provinsseissa nämä tiedot on ilmoitettava 
pumpussa.
Seuraavat ovat EPA:n hyväksymiä hapetusprosentteja:

ETANOLI — (etyyli- tai vilja-alkoholi) 10 % tilavuudesta. 
 Käytettävä bensiini saa sisältää enintään 10 % 
etanolia. Etanolia sisältävää bensiiniä voidaan 
myydä nimellä Gasohol.

MTBE — (metyylitertiääributyylieetteri) 15 % tilavuudesta. 
 Käytettävä bensiini saa sisältää enintään 15 % 
MTBE:tä.

METANOLI — (metyyli- tai puualkoholi) 5 % tilavuudesta. 
 Käytettävä bensiini saa sisältää enintään 5 % 
metanolia, jos se sisältää myös tukiliuottimia 
ja korroosionestoaineita polttoainejärjestelmän 
suojaamiseksi. Yli 5 % metanolia sisältävä bensiini 
saattaa aiheuttaa ongelmia käynnistyksessä 
tai suorituskyvyssä. Se voi myös vahingoittaa 
polttoainejärjestelmän metalli-, kumi- ja muoviosia.

Jos havaitset haittavaikutuksia käytön aikana, kokeile toista 
huoltoasemaa tai toista polttoainemerkkiä.
Moottorin takuu ei kata polttoainejärjestelmän vaurioita tai moottorin 
suorituskykyyn liittyviä ongelmia, joiden aiheuttajana on edellä 
esitetyt hapetusprosentit ylittävän hapetetun polttoaineen käyttö 
(katso viimeistä sivua).

Tekniset tiedot – GSV�60 
Pituus x leveys x korkeus 367 x 331 x 360 mm
Kuivapaino 12,8 kg
Moottorin tyyppi 4-tahti, yläpuolinen nokka-akseli, yksisylinterinen
Iskutilavuus
[Sylinterin halkaisija × iskunpituus]

160 cm3 
[64 x 50 mm]

Enimmäisteho 3,3 kW / 3 600 rpm
Enimmäisvääntömomentti 9,4 N•m; 0,96 kg•m nopeudella 2 500 rpm
Polttoainesäiliön tilavuus   0,91 
Polttoaineen kulutus    1,1 l / h nopeudella 3 000 rpm
Jäähdytysjärjestelmä Paineilma
Sytytysjärjestelmä Transistoitu magneetto
PTO-akselin kiertosuunta Vastapäivään

Tekniset tiedot – GSV�90
Pituus x leveys x korkeus 367 x 331 x 368 mm
Kuivapaino 13,0 kg
Moottorin tyyppi 4-tahti, yläpuolinen nokka-akseli, yksisylinterinen
Iskutilavuus
[Sylinterin halkaisija × iskunpituus]

187 cm3  
[69 x 50 mm]

Enimmäisteho 3,8 kW / 3 600 rpm
Enimmäisvääntömomentti 11,3 N•m; 1,15 kg•m nopeudella 2 500 rpm
Polttoainesäiliön tilavuus   0,91 
Polttoaineen kulutus  1,3 l / h nopeudella 3 000 rpm
Jäähdytysjärjestelmä Paineilma
Sytytysjärjestelmä Transistoitu magneetto
PTO-akselin kiertosuunta Vastapäivään

Säätötiedot
KOHDE MÄÄRITYS HUOLTO

Sytytystulpan kärkiväli 0,7–0,8 mm Katso sivua 6.
Venttiilin välys (kylmänä) SIS:  0,15 ± 0,04 mm  

ULK: 0,20 ± 0,04 mm
Ota yhteys valtuutettuun 
Honda-jälleenmyyjään.

Muut määritykset Muita säätöjä ei tarvita.

SARJANUMERON 
JA TYYPIN SIJAINTI

SARJANUMERO TYYPPI
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Kytkentäkaaviot

KULUTTAJATIETOA   
Honda-julkaisut

Näissä julkaisuissa on moottorin ylläpitoon ja korjaukseen liittyviä 
lisätietoja. Niitä voi tilata valtuutetusta Honda-huoltoliikkeestä.

Korjaamokäsikirja Korjaamokäsikirjassa kuvataan ylläpito- ja 
huoltotoimenpiteet kokonaan. Se on tarkoitettu 
koulutettujen teknikoiden käyttöön.

Osaluettelo Tämä julkaisu sisältää kattavat osaluettelot ja -kuvat.

HONDAN YLEISMOOTTORIEN KANSAINVÄLISET TAKUUTIEDOT
Tähän OEM-tuotteeseen asennettua Hondan yleismoottoria koskee 
Honda-takuu, joka perustuu seuraaviin oletuksiin.
• Takuun ehdot ovat Hondan kullekin maalle vahvistamien 

yleismoottorien takuiden mukaiset.
• Takuuehdot koskevat moottorien toimintavikoja, jotka johtuvat 

valmistus- tai kokoonpano-ongelmista.
• Takuu ei ole voimassa maissa, joissa ei ole Honda-maahantuojia.

Tuotteen takuukorjauksen järjestäminen
Tuo OEM-tuote jälleenmyyjälle, jonka tuotevalikoimaa sisältää 
Hondan moottorituotteet tai jolta tuote on ostettu. Ota mukaan 
ostokuitti, jonka päiväys todistaa takuuajan voimassaolon. Jos 
jälleenmyyjä arvioi, että moottori on korjattava, tuote korjataan takuun 
nojalla.

SYTYTYSTULPPA

SYTYTYSKÄÄMI

MOOTTORIN 
PYSÄYTYSKYTKIN

MUSTA

MOOTTORI KYTKE 
KONTAKTI

KÄYTTÖ AUKI

PYSÄYTYS SULJE


