مقدمة
نشكرك عىل رشاء محرك  .Hondaنحن نريد مساعدتك يف الحصول عىل أفضل نتائج من محركك
الجديد وتشغيله بشكل آمن .يشتمل هذا الدليل عىل املعلومات املتعلقة بكيفية القيام بذلك؛
فالرجاء قراءته قبل تشغيل املحرك .يف حالة حدوث مشكلة ما ،أو إذا كانت لديك أية تساؤالت عن
املحرك ،فاسترش وكيل خدمة معتمدًا لدى رشكة .Honda

دليل املالك

GX25·GX35

تعتمد جميع املعلومات الواردة يف هذا املنشور عىل أحدث املعلومات املتاحة حول هذا املنتج وقت
الطباعة .تحتفظ رشكة  Honda Motor Co., Ltd.بحق إدخال التغيريات يف أي وقت دون إخطار
ودون تحمل أي إلتزامات .يحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور دون الحصول عىل إذن كتايب.
ينبغي اعتبار هذا الدليل جز ًءا دامئًا من املحرك وينبغي أن يبقى مع املحرك يف حالة إعادة بيعه.

راجع التعليامت الواردة مع الجهاز الذي يدار بواسطة هذا املحرك للحصول عىل أي معلومات إضافية
فيام يتعلق ببدء تشغيل املحرك ،أو إيقاف التشغيل ،أو عملية التشغيل ،أو الضبط ،أو تعليامت صيانة
خاصة.
الواليات املتحدة األمريكية ،وبورتوريكو ،وجزر فريجني األمريكية:
نقرتح عليك قراءة سياسة الضامن حتى تتفهم ما يشمله الضامن ومسؤوليات ملكيتك تفهامً تاما ً.
سياسة الضامن عبارة عن وثيقة مستقلة يجب أن يعطيها لك الوكيل.

تحذير:

رسائل السالمة

يحتوي عادم املحرك املنبعث من هذا املنتج
عىل مواد كيميائية معروفة يف والية
كاليفورنيا بأنها تسبب الرسطان أو العيوب
الخلقية أو األرضار اإلنجابية األخرى.

تُعد سالمتك وسالمة اآلخرين أم ًرا بالغ األهمية .ولقد قمنا بتوفري رسائل السالمة الهامة يف هذا
الدليل وعىل املحرك .الرجاء قراءة هذه الرسائل بعناية.
وتحذرك رسالة السالمة من مخاطر محتملة الوقوع قد ترضك أنت أو اآلخرين .يسبق كل رسالة من
وإحدى الكلامت الثالثة وهي خطر أو تحذير أو تنبيه.
رسائل السالمة رمز تنبيه السالمة
تعني هذه الكلامت الداللية ما ييل:

خطر

قانون كاليفورنيا 65
يحتوي هذا املنتج أو تنبعث منه
مواد كيميائية معروفة يف والية
كاليفورنيا بأنها تسبب الرسطان أو العيوب الخلقية
أو األرضار اإلنجابية األخرى.

أنك ستتعرض للوفاة أو إصابة خطرية إذا مل تتبع
التعليامت.

تحذير

ميكن أن ت ُقتل أو ت ُصاب إصابة بالغة إذا مل تتبع التعليامت.

تنبيه

قد تتعرض لإلصابة إذا مل تتبع التعليامت.
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أماكن املكونات وعنارص التحكم

معلومات السالمة
•يجب أن تفهم تشغيل جميع مفاتيح التحكم وتتعرف عىل كيفية إيقاف املحرك برسعة يف حالة
الطوارئ .تأكد من أن املشغليتلقى تعليامت مناسبة قبل تشغيل امل ُعدة.
•ال تسمح لألطفال بتشغيل املحرك .أبعد األطفال والحيوانات األليفة عن منطقة التشغيل.
•يشتمل العادم املنبعث من املحرك عىل غاز أول أكسيد الكربون السام.

ال تقم بتشغيل املحرك دون توفري التهوية املناسبة ،وال تقم مطلقًا بتشغيل املحرك يف األماكن
الداخلية املغلقة.
•يصبح املحرك وأنبوب العادم ساخنني جدًا أثناء التشغيل.
أبعد املحرك مسافة مرت واحد ( 3أقدام) عىل األقل عن املباين واملعدات األخرى أثناء التشغيل .أبعد املواد
القابلة لالشتعال وال تضع أي يشء عىل املحرك أثناء تشغيله.

شمعة اإلشعال
(بداخل الغطاء العلوي)

النوع القيايس/نوع املضخة:

النوع القيايس:

غطاء فتحة تعبئة الزيت

مكان ملصق السالمة
يحذرك هذا امللصق من أخطار محتملة قد تتسبب يف إصابات خطرية .الرجاء قراءته بعناية.
لذلك إذا تم تقشري هذا امللصق أو أصبح من الصعب قراءته ،فاتصل بوكيل  Hondaللصيانة الخاص
بك ألجل استبداله.
نوع ذراع الدفة:

النوع القيايس/نوع املضخة:

ملصق التحذير

الغطاء العلوي

ملصق التحذير

كاتم الصوت
(بداخل الغطاء العلوي)
مقبض بادئ التشغيل
ُمنقِّي الهواء

غطاء فتحة تعبئة الزيت/
عصا القياس
بادئ التشغيل االرتدادي

مصباح اإلشعال

تعتمد األشكال التوضيحية يف هذا الدليل عىل .GX25
•قد تختلف األشكال التوضيحية حسب النوع.

ملصق التحذير

لالتحاد األورويب

غطاء فتحة تعبئة الوقود

باستثناء االتحاد األورويب

خزان الوقود

مرفق باملنتج

واقي الخزان
(نوع قابل لالستعامل)

يقدم مع املنتج

عنارص التحكم باملحرك
تحذير

يتسم البنزين بقابليته العالية
لالشتعال واالنفجار.
أوقف تشغيل المحرك واتركه يبرد
قبل إعادة التزود بالوقود.
ينبعث غاز أول أكسيد الكربون
السام من المحرك.
ال تقم بالتشغيل في منطقة مغلقة.

النوع القيايس:

يقدم مع املنتج

مرفق باملنتج

اقرأ دليل المالك قبل التشغيل.

Thai Honda Mfg. Co., Ltd.

صُنع في تايالند

يقدم مع املنتج

يقدم مع املنتج

ذراع الخانق

يتسم البنزين بقابليته العالية لالشتعال واالنفجار.
أوقف املحرك واتركه يربد قبل إعادة التزود بالوقود.

ذراع املخنق
نوع املضخة:

ينبعث من املحرك غاز أول أكسيد الكربون السام.
ال تقم بالتشغيل يف منطقة مغلقة.
اقرأ دليل املالك قبل التشغيل.

مفتاح املحرك
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ذراع الخانق

الخصائص

نوع ذراع الدفة:
مقبض بادئ التشغيل

قابض الطرد املركزي (النوع القيايس/نوع ذراع الدفة)

الغطاء العلوي

بادئ التشغيل االرتدادي

يتم تعشيق قابض الطرد املركزي تلقائ ًيا وينقل الطاقة عند زيادة رسعة املحرك فوق  4200لفة يف
الدقيقة تقري ًبا .يتم إلغاء تعشيق القابض ،عند رسعة التباطؤ.
إخطار
ال تقم بتشغيل املحرك بدون تثبيته عىل ُمعدة تشتمل عىل أسطوانة قابض طرد مركزي ومبيت ،وإال
ستتسبب قوة الطرد املركزي يف تالمس نعال القابض بعلبة املحرك وتلفها.

ُمنقِّي الهواء

خزان الوقود
مصباح اإلشعال

غطاء فتحة تعبئة الوقود

غطاء فتحة تعبئة الزيت/
عصا القياس
شمعة اإلشعال
(بداخل الغطاء العلوي)

كاتم الصوت
(بداخل الغطاء العلوي)

عنارص التحكم باملحرك
GX25

ذراع الخانق

ذراع الخانق

ذراع املخنق

GX35

ذراع املخنق
العربية
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فحوصات ما قبل التشغيل

التشغيل

هل املحرك جاهز لبدء التشغيل؟

احتياطات التشغيل اآلمن

حفاظًا عىل سالمتك ،ولضامن االمتثال للتنظيامت البيئية ،ولزيادة العمر التشغييل للجهاز إىل أقىص
حد ،من املهم جدًا استغراق بضع لحظات قبل تشغيل املحرك للتحقق من حالته .تأكد من محاولة
حل أية مشكلة تكتشفها ،أو اطلب من وكيل الخدمة إصالحها ،قبل أن تقوم بتشغيل املحرك.

قبل تشغيل املحرك للمرة األوىل ،الرجاء مراجعة قسم معلومات السالمة يف الصفحة  2و فحوصات ما
قبل التشغيل.

مخاطر أول أكسيد الكربون

تحذير
تحذير

حفاظًا عىل سالمتك ،ال تقم بتشغيل املحرك يف منطقة مغلقة مثل الجراج .يشتمل عادم املحرك عىل
غاز أول أكسيد الكربون السام والذي يستطيع التجمع برسعة يف أي منطقة مغلقة مام يتسبب يف
اإلصابة باألمراض أو حدوث الوفاة.

صيانة هذا املحرك بشكل غري صحيح ،أو الفشل يف إصالح مشكلة قبل التشغيل،
ميكن أن يتسبب يف حدوث عطل قد يؤدي إىل إلحاق إصابة بالغة بك أو إىل
حدوث الوفاة.

تحذير

قم دامئًا بتنفيذ فحص ما قبل التشغيل قبل كل عملية تشغيل ،وقم بحل أية
مشكلة.

يحتوي العادم عىل غاز أول أكسيد الكربون السام الذي ميكن أن يرتاكم
ملستويات خطرية يف املناطق املغلقة.

قبل البدء يف فحوصات ما قبل التشغيل ،تأكد من استواء املحرك ومن وجود مفتاح تشغيل املحرك يف
وضع ( OFFإيقاف التشغيل).

قد يتسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون يف فقدان الوعي أو الوفاة.
ال تقم بتشغيل املحرك يف منطقة مغلقة أو حتى مغلقة جزئ ًيا قد يتواجد
األشخاص فيها.

قم دامئًا بفحص العنارص التالية قبل بدء تشغيل املحرك:

افحص الحالة العامة للمحرك

قم مبراجعة التعليامت الواردة مع املعدّة التي يتم تشغيلها بواسطة هذا املحرك للتعرف عىل أي
احتياطات أمنية ينبغي االلتزام بها فيام يتعلق ببدء تشغيل املحرك ،أو إيقاف تشغيله ،أو عملية
تشغيله.

1.1قبل كل استخدام ،انظر حول املحرك وأسفله بحثًا عن وجود عالمات ترسيبات زيت أو بنزين.
2.2أزل أي مخلفات أو أوساخ زائدة ال سيام حول كاتم الصوت وبادئ التشغيل االرتدادي.

بدء تشغيل املحرك

3.3تحقق من عالمات التلف.

1.1لبدء تشغيل محرك بارد ،حرك ذراع املخنق إىل الوضع ( CLOSEDمغلق).

4.4تحقق من استقرار جميع األوقية واألغطية يف موضعها السليم باإلضافة إىل إحكام تثبيت جميع
الصواميل ،والرباغي واملسامري.

لبدء تشغيل محرك ساخن ،اترك ذراع املخنق يف الوضع ( OPENمفتوح).

افحص املحرك
ذراع املخنق

1.1افحص مستوى الوقود (انظر صفحة  .)8يساهم البدء بخزان وقود ممتلئ بالكامل يف الحد من
أو تقليل مرات إيقاف التشغيل من أجل إعادة التزود بالوقود.
2.2افحص مستوى زيت املحرك (انظر صفحة  .)9قد يتسبب تشغيل املحرك مبستوى منخفض من
الزيت يف إتالف املحرك.

( CLOSEDمغلق)

3.3افحص عنرص ترشيح الهواء (انظر صفحة  .)10حيث إن عنرص ترشيح الهواء املتسخ سيعيق
تدفق الهواء إىل املكربن ،مام يقلل أداء املحرك.

( CLOSEDمغلق)

( OPENمفتوح)

4.4افحص املعدّة التي يتم تشغيلها بواسطة هذا املحرك.

( OPENمفتوح)

قم مبراجعة التعليامت الواردة مع املعدّة التي يتم تشغيلها بواسطة هذا املحرك للتعرف عىل أي
احتياطات وإجراءات ينبغي اتباعها قبل بدء تشغيل املحرك.
2.2اضغط بشكل متكرر عىل مصباح اإلشعال حتى ميكن رؤية الوقود يف أنبوب مردودالوقود
البالستييك الشفاف.
أنبوب مردود الوقود
(األنبوب البالستييك الشفاف)

مصباح اإلشعال
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 •3.3النوع القيايس/نوع املضخة :أدر مفتاح املحرك عىل امل ُعدة إىل وضع ( ONالتشغيل).
• نوع املضخة :أدر مفتاح تشغيل املحرك إىل وضع ( ONالتشغيل).

( ONتشغيل)
( OFFإيقاف التشغيل)

ON

•نوع ذراع الدفة
1.1أدر مفتاح املحرك عىل امل ُعدة إىل الوضع ( OFFإيقاف التشغيل).
2.2حرك ذراع املخنق إىل الوضع ( OPENمفتوح).
3.3أمسك ذراع الخانق عىل الجهاز عند وضع الرسعة ( MAX.أقىص رسعة).
4.4اسحب مقبض بادئ التشغيل  3إىل  5مرات.

اتبع إجراءات بدء تشغيل املحرك يف صفحة  4وابدأ تشغيل املحرك مع وجود ذراع املخنق يف الوضع
( OPENمفتوح).

(تشغيل)

•نوع املضخة
مفتاح املحرك

( ONتشغيل)

4.4اسحب مقبض بادئ التشغيل برفق حتى تشعر باملقاومة؛ ثم اسحبه برسعة يف اتجاه السهم كام
هو موضح باألسفل .أعد مقبض بادئ التشغيل برفق.
نوع ذراع الدفة:

1.1أدر مفتاح تشغيل املحرك إىل وضع ( OFFإيقاف التشغيل).
2.2حرك ذراع املخنق إىل الوضع ( OPENمفتوح).
3.3أمسك ذراع الخانق عند وضع الرسعة ( MAX.أقىص رسعة).
4.4اسحب مقبض بادئ التشغيل  3إىل  5مرات.

اتبع إجراءات بدء تشغيل املحرك يف صفحة  4وابدأ تشغيل املحرك مع وجود ذراع املخنق يف الوضع
( OPENمفتوح).

النوع القيايس/نوع املضخة:

مقبض بادئ التشغيل

ضبط رسعة املحرك
النوع القيايس/نوع ذراع الدفة:

اتجاه السحب

ضع ذراع الخانق عند الرسعة املطلوبة للمحرك.

مقبض بادئ التشغيل
(جانب امل ُعدة)

اتجاه السحب

سيتم توصيل ذراع الخانق املبني هنا بنظام تحكم عن بعد يف امل ُعدّة يحصل عىل الطاقة من هذا
املحرك .ارجع إىل التعليامت املقدمة مع هذا الجهاز للحصول عىل معلومات حول التحكم عن بعد
وتوصيات رسعة املحرك.
ذراع الخانق

إخطار

ال تسمح بارتداد مقبض بادئ التشغيل إىل الوراء تجاه املحرك .أعده برفق ملنع تلف بادئ
التشغيل.

( MIN.الحد األدىن)

5.5يف حالة تحريك ذراع املخنق إىل الوضع ( CLOSEDمغلق) من أجل بدء تشغيل املحرك،
فعليك تحريكه تدريجيا ً إىل الوضع ( OPENمفتوح) حتى يسخن املحرك.

MAX.
(الحد األقىص)

ذراع املخنق
( CLOSEDمغلق)
( OPENمفتوح)

( OPENمفتوح)

إعادة تشغيل الساخن

نوع املضخة:
ضع ذراع الخانق عند الرسعة املطلوبة للمحرك.

يرجى الرجوع إىل التعليامت املقدمة مع هذه امل ُعدة التي تعمل بواسطة هذا املحرك للحصول عىل
توصيات رسعة املحرك.

إذا تم تشغيل املحرك عند درجة حرارة محيطة مرتفعة ،ثم تم إيقافه والسامح له بالبقاء هكذا ملدة
قصرية ،من املمكن أال يبدأ التشغيل من املرة األوىل.
استخدم اإلجراء التايل ،إذا لزم األمر:

( MIN.الحد األدىن)

احتياط أمان هام

MIN.
(الحد األدىن)

أدر مفتاح تشغيل املحرك إىل وضع ( OFFإيقاف التشغيل) قبل القيام باإلجراء التايل .هذا سيمنع
املحرك من بدء التشغيل والتحرك عند الرسعة القصوى عند وجود الخانق يف وضع الرسعة MAX.
(أقىص رسعة) .إذا بدأ تشغيل املحرك عند وجود الخانق يف وضع الرسعة ( MAX.أقىص رسعة)،
ميكن لل ُمعدة التحرك لألمام برسعة أو ميكن ملرفق املقلّم أن يدور بأقىص رسعة .قد يؤدي هذا إىل
إصابة شخصية.

( MAX.الحد األقىص)

( MIN.الحد األدىن)

MAX.
(الحد األقىص)

MAX.
(الحد األقىص)

ذراع الخانق
العربية
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صيانة املحرك الخاص بك

إيقاف تشغيل املحرك
النوع القيايس/نوع ذراع الدفة:

أهمية الصيانة

إليقاف تشغيل املحرك يف حالة طوارئ ،ما عليك سوى تحريك مفتاح املحرك يف الجهاز إىل الوضع
( OFFإيقاف التشغيل) .ويف الظروف العادية ،اتبع اإلجراء التايل.

تعد الصيانة الجيدة أم ًرا أساس ًيا للحصول عىل تشغيل آمن واقتصادي و خا ِل من املشكالت.
كام أنها ستساعد يف الحد من التلوث.

تحذير

1.حرك ذراع الخانق إىل الوضع ( MIN.أدىن رسعة).
 1

الصيانة غري الصحيحة ,أو الفشل يف إصالح املشكلة قبل التشغيل ،ميكن أن يتسبب
يف حدوث عطل قد يؤدي إىل إلحاق إصابة بالغة بك أو إىل حدوث الوفاة.

سيتم توصيل ذراع الخانق املبني هنا بنظام تحكم عن بعد يف امل ُعدّة يحصل عىل الطاقة من هذا
املحرك .ارجع إىل التعليامت املقدمة مع هذا الجهاز للحصول عىل معلومات حول التحكم عن
بعد وتوصيات رسعة املحرك.

اتبع دامئًا التوصيات والجداول الزمنية الخاصة بالفحص والصيانة الواردة يف دليل
املالك هذا.

ذراع الخانق

ملساعدتك يف االعتناء جيدًا باملحرك ،تشتمل الصفحات التالية عىل جدول الصيانة ،وإجراءات الفحص
الروتينية ،وإجراءات الصيانة املبسطة باستخدام أدوات يدوية أساسية .من األفضل أن يتم تنفيذ مهام
الصيانة األخرى األكرث صعوبة ،أو التي تستلزم أدوات خاصة ،مبعرفة محرتفني ويتم تنفيذها عادة
بواسطة فني تابع لرشكة  Hondaأو ميكانييك آخر مؤهل.

( MIN.الحد األدىن)

ينطبق جدول الصيانة عىل ظروف التشغيل العادية .إذا قمت بتشغيل املحرك يف ظل ظروف قاسية
مثل التشغيل املستمر يف ظل الحمولة الزائدة أو درجة الحرارة املرتفعة أو االستعامل يف ظروف مبللة
أو ترابية غري عادية ،فاسترش وكيل خدمة  Hondaللحصول عىل التوصيات املناسبة الحتياجاتك
واستعامالتك.
ميكن صيانة أنظمة وأجهزة التحكم يف االنبعاث ،أو استبدالها ،أو إصالحها بواسطة أي فرد أو مؤسسة
إلصالح املحركات باستخدام أجزاء "معتمدة" بواسطة معايري وكالة حامية البيئة.

سالمة الصيانة

فيام ييل بعض أهم احتياطات السالمة .رغم ذلك ،نحن ال نستطيع تحذيرك من جميع املخاطر
املحتملة التي قد تحدث عند تنفيذ الصيانة .أنت وحدك من يستطيع تقرير إذا كان ينبغي أو ال ينبغي
تنفيذ مهمة معينة.

2.2أدر مفتاح املحرك عىل امل ُعدة إىل الوضع ( OFFإيقاف التشغيل).

تحذير

نوع املضخة:
إليقاف تشغيل املحرك يف حاالت الطوارئ ،ما عليك سوى تحريك مفتاح املحرك إىل الوضع
( OFFإيقاف التشغيل) .ويف الظروف العادية ،اتبع اإلجراء التايل.

الفشل يف اتباع تعليامت الصيانة واحتياطاتها بشكل صحيح ميكن أن يؤدي إىل
إلحاق إصابة بالغة بك أو حدوث الوفاة.

1.حرك ذراع الخانق إىل الوضع ( MIN.أدىن رسعة).
 1

اتبع دامئًا اإلجراءات واالحتياطات الواردة يف دليل املالك هذا.

( MIN.الحد األدىن)
( MIN.الحد األدىن)

( MAX.الحد األقىص)

( MIN.الحد األدىن)

ذراع الخانق
2.2أدر مفتاح تشغيل املحرك إىل وضع ( OFFإيقاف التشغيل).

( OFFإيقاف التشغيل)

F

( OFإيقاف التشغيل)

( Oتشغيل)

N

( OFFإيقاف التشغيل)

مفتاح املحرك
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احتياطات السالمة

•تأكد من إيقاف تشغيل املحرك قبل أن تبدأ يف أي أعامل صيانة أو إصالحات .ملنع بدء التشغيل
العارض ،افصل غطاء شمعة اإلشعال .سيؤدي ذلك إىل القضاء عىل العديد من املخاطر املحتملة:
–غاز أول أكسيد الكربون السام املنبعث من عادم املحرك.
التشغيل بالخارج ،بعيدا ً عن النوافذ أو األبواب املفتوحة.
–اإلصابة بالحروق من األجزاء الساخنة.
اترك املحرك ونظام العادم يربد قبل ملسه.
–اإلصابة من األجزاء املتحركة.
ال تقم بتشغيل املحرك ما مل تنص التعليامت عىل ذلك.
•اقرأ التعليامت قبل أن تبدأ وتأكد أنك متتلك األدوات واملهارات الالزمة.
•تو َّخ الحذر عند العمل بالقرب من البنزين للحد من احتاملية نشوب حريق أو وقوع انفجار.
ال تستخدم سوى مذيب غري قابل لالشتعال ،وليس البنزين ،يف تنظيف األجزاء .احتفظ بالسجائر
والرشر وألسنة اللهب بعيدًا عن األجزاء املتعلقة بالوقود.
تذكر أن وكيل الخدمة املعتمد لدى رشكة  Hondaهو أفضل شخص عىل دراية بهذا املحرك وهو
مزود بجميع املعدات الالزمة لصيانته وإصالحه .لضامن الحصول عىل أفضل جودة وموثوقية ،ال
تستخدم إال قطع غيار  Hondaالجديدة األصلية أو ما يكافئها يف عمليات اإلصالح واالستبدال.

الجدول الزمني للصيانة
فرتة الخدمة املنتظمة ()3
قم بإجرائها كل
شهر مشار إليه أو
فواصل زمنية لساعات التشغيل،
أيهام يأيت أوالً.
العنرص
فحص املستوى

زيت املحرك

األول
كل استخدام
شهر
أو
 10ساعات
o

التغيري
الفحص

ُمنقِّي الهواء

كل ثالثة
أشهر
أو
 25ساعة

كل6
أشهر
أو
 50ساعة

كل
سنة
أو
 100ساعة

o

9

o

o

التنظيف

11–10

)o (1

استبدال

)o (5
o

الفحص  -الضبط

شمعة اإلشعال

استبدال
سري ضبط الوقت

الفحص

كل
سنتني
أو
 300ساعة

ارجع إىل
صفحة

o

12–11
دليل
الورشة

بعد كل  300ساعة ()4( )2

جهاز التقاط الرشر
(األنواع السارية)

التنظيف

o

14–13

مرشّ ح العادم
(األنواع السارية)

التنظيف

o

14

أجنحة تربيد املحرك

الفحص

الصواميل ،والرباغي ،واملثبتات

الفحص

12

o

4

o

(أعد الربط عند الرضورة)
نعال القابض

الفحص

دليل
الورشة

)o (2

رسعة التباطؤ

الفحص  -الضبط

)o (2

دليل
الورشة

خلوص
الصامم

الفحص  -الضبط

)o (2

دليل
الورشة

غرفة االحرتاق

التنظيف

مرشّ ح الوقود

دليل
الورشة

بعد كل  300ساعة ()2

التنظيف

o

12

خزان الوقود

التنظيف

o

12

أنابيب الوقود

الفحص

أنبوب الزيت

الفحص

كل سنتني (استبدله عند الرضورة) ()2

دليل
الورشة

كل سنتني (استبدله عند الرضورة) ()2

دليل
الورشة

( )1قم بإجراء الصيانة بشكل أكرث تكرا ًرا عند االستخدام يف املناطق الرتابية.

( )2ينبغي صيانة هذه املكونات بواسطة وكيل خدمة  Hondaلديك ،ما مل متتلك األدوات املناسبة
والكفاءة امليكانيكية املطلوبة .ارجع إىل دليل ورشة  Hondaللتعرف عىل إجراءات الخدمة.
( )3يف حالة االستخدام التجاري ،س ّجل ساعات التشغيل لتحديد املواعيد الفاصلة املناسبة بني نوبات
الصيانة.
( )4تحقق من عدم وجود كرس وتلف غري طبيعي يف السري ،واستبدله إذا كان غري طبيعي.
( )5استبدل عنرص ترشيح الهواء الورقي يف النوع ( )GX35فقط.
قد يؤدي عدم االلتزام بجدول الصيانة إىل أعطال ال يغطيها الضامن.

العربية
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إعادة التزود بالوقود

إلعادة التزود بالوقود ،قم بوضع املحرك عىل سطح مستو مع توجيه غطاء فتحة تعبئة الوقود ألعىل،
كام هو موضح .أزل غطاء فتحة تعبئة الوقود ،وامأل الخزان بالبنزين إىل قاع عنق فتحة التعبئة .أعد
تعبئة الوقود بعناية لتجنب انسكاب الوقود .ال تفرط يف امللء .ال يجب أن يكون هناك وقود يف عنق
فتحة التعبئة .ثم أحكم ربط غطاء فتحة تعبئة الوقود بعد إعادة التزود بالوقود.

الوقود املوىص به

البنزين الخايل من الرصاص
الواليات املتحدة
غري الواليات املتحدة

تصل معايرة أوكتان املضخة فيه إىل  86أو أعىل
تصل معايرة أوكتان البحثية فيه إىل  91أو أعىل
تصل معايرة أوكتان املضخة فيه إىل  86أو أعىل

تم اعتامد هذا املحرك ليعمل باستخدام البنزين الخايل من الرصاص والذي تصل معايرة أوكتان
املضخة فيه إىل  86أو أعىل (بينام تصل معايرة األوكتان البحثية فيه إىل  91أو أعىل).
أعد التزود بالوقود يف منطقة جيدة التهوية مع إيقاف تشغيل املحرك .إذا كان املحرك قيد التشغيل،
فاتركه يربد أوالً .ال تقم بتزويد الوقود مع وجود املحرك داخل مبنى قد تصل فيه أبخرة البنزين إىل
ألسنة اللهب أو الرشر.

اترك البنزين بعيدا ً عن األضواء اإلرشادية للجهاز أو حفالت الشواء أو األجهزة الكهربائية أو أجهزة
الطاقة وما إىل ذلك.
ال ميثل الوقود املنسكب خطر نشوب حريق فحسب لكنه يسبب أرضارا ً بيئية .امسح الوقود املنسكب
فو ًرا.

زيت املحرك
يُعد الزيت أحد العوامل الكربى التي تؤثر يف األداء وعمر الخدمة.
استخدم زيت التطهري رباعي األشواط املستخدم يف السيارات.

الزيت املوىص به

ميكنك استخدام البنزين الخايل من الرصاص والذي ال يزيد حجم اإليثانول ( )E10فيه عن  10%أو
حجم امليثانول فيه عن  .5%باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن يشتمل امليثانول عىل املذيبات املساعدة
ومانعات الصدأ .يؤدي استخدام أنواع الوقود التي تحتوي عىل اإليثانول أو امليثانول بنسب أكرب مام
استخدم زيت املوتور رباعي األشواط الذي يستويف أو يتخطى متطلبات فئة الخدمة  SJامل ُصنفة لدى
هو موضح إىل التسبب يف مشكالت بدء التشغيل و/أو األداء .قد يؤدي أيضً ا إىل إتالف األجزاء املعدنية معهد النفط األمرييك " "APIأو فئة أحدث (أو ما يعادلها) .افحص ملصق خدمة  APIدامئًا املوجود
واملطاطية والبالستيكية يف نظام الوقود .ال يغطي الضامن تلف املحرك أو مشكالت األداء التي تنتج
عىل حاوية الزيت للتأكد من أنه يشتمل عىل األحرف  SJأو فئة أحدث (أو ما يعادلها).
عن استعامل وقود يشتمل عىل اإليثانول وامليثانول بنسب مئوية أكرب مام هو موضح.
إذا كانت امل ُعدّة سيتم استخدامها بشكل غري منتظم أو عىل نحو متقطع ،فريجى الرجوع إىل قسم
"الوقود" املوجود يف فصل "تخزين املحرك" (انظر صفحة  )15للحصول عىل معلومات إضافية
فيام يتعلق بفساد الوقود.
تجنب استعامل بنزين آسن أو ملوث أو خليط من الزيت/البنزين .تجنب دخول األوساخ أو املياه يف
خزان الوقود.

تحذير
يتسم البنزين بقابليته العالية لالشتعال واالنفجار ،وقد تُحرق أو ت ُصاب إصابة
بالغة عند إعادة التزود بالوقود.
•أوقف املحرك وأبعده عن الحرارة والرشر وألسنة اللهب.

•ال تقم بإعادة التزود بالوقود إال يف األماكن الخارجية.
•امسح الوقود املنسكب فو ًرا.

درجة الحرارة املحيطة

يوىص باالستعانة بزيت  SAE 10W-30يف االستعامالت العامة .ميكن استخدام درجات اللزوجة
األخرى املوضحة يف الجدول عندما يرتاوح متوسط درجة الحرارة يف منطقتك يف النطاق املوضح.

إخطار

قد يؤدي الوقود إىل إتالف الطالء وبعض أنواع البالستيك .احرتس يك ال تسكب الوقود عند ملء خزان
الوقود الخاص بك .ال تتم تغطية التلف الذي يحدث بسبب الوقود املسكوب مبوجب الضامن املحدود
املقدَّم من املوزع.
1.1تحقق من مستوى الوقود بالنظر من خالل خزان الوقود الشفاف.

2.2إذا كان مستوى الوقود منخفضً ا ،قم بإعادة التزود بالوقود يف منطقة جيدة التهوية مع إيقاف
تشغيل املحرك .إذا كان املحرك موجودًا قيد التشغيل ،فاتركه يربد.
النوع القيايس/نوع املضخة:

نوع ذراع الدفة:

غطاء فتحة تعبئة الوقود

الحد األقىص
مستوى الوقود
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فحص مستوى الزيت

غطاء فتحة تعبئة الوقود

تحقق من مستوى زيت املحرك قبل كل استخدام ،أو كل  10ساعات إذا تم تشغيله باستمرار.
افحص زيت املحرك بعد إيقاف تشغيل املحرك ووضعه عىل سطح مست ٍو.
 1.1انزع غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس وقم مبسحها وتنظيفها.

 2.2أدخل وانزع غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس دون ربطها يف عنق فتحة تعبئة الزيت ،ثم
انزعها للتحقق من مستوى الزيت الظاهر عىل عصا القياس.
 3.3إذا كان مستوى الزيت قري ًبا من عالمة الحد السفيل عىل عصا القياس أو بالقرب منها ،فقم بامللء
حتى الحافة السفلية لفتحة تعبئة الزيت باستخدام الزيت املوىص به (انظر صفحة  .)8لتجنب
امللء الزائد أو الناقص ،تأكد من وجود املحرك يف وضع مستو ،كام هو موضح ،أثناء إضافة
الزيت.

عنق فتحة تعبئة الزيت

غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس

الحد السفيل

4.4باستخدام املحرك يف وضع مستو ،امأل حتى الحافة السفلية لفتحة تعبئة الزيت باستخدام الزيت
املوىص به (انظر صفحة .)8

فتحة تعبئة الزيت
(الحافة السفلية)
الحد العلوي

سيتبقى بعض الزيت يف املحرك بعد ترصيفه .عند إعادة التزود بالزيت الجديد ،ابدأ بأقل من
 80سم 2.7( 3أوقية أمريكية 2.8 ،أوقية امرباطورية) .أضف زيتًا كاف ًيا ببطء للملء حتى
الحافة السفلية من فتحة تعبئة الزيت كام هو موضح باألسفل.

الحد العلوي

إخطار

قد يتسبب تشغيل املحرك مبستوى منخفض أو زائد من الزيت يف إتالف املحرك.
هذا النوع من التلف ال تتم تغطيته بواسطة الضامن املحدود املق دَّم من املوزع.

 4.4أعد تركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس واربط بإحكام.
إخطار

قد يتسبب تشغيل املحرك مبستوى منخفض من الزيت يف إتالف املحرك .هذا النوع من التلف ال
تتم تغطيته بواسطة الضامن املحدود املقدَّم من املوزع.
تغيري الزيت
قم بترصيف زيت املحرك املستعمل عندما يكون املحرك دافئًا .يتم ترصيف الزيت الدافئ برسعة
وبشكل كامل.

غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس
فتحة تعبئة الزيت (الحافة السفلية)

 1.1تحقق ما إذا تم إحكام ربط غطاء فتحة تعبئة الوقود.

الحد العلوي

الحد العلوي

 2.2ضع حاوية مناسبة أسفل املحرك لتجميع الزيت املستهلك.

  3.3أزل غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس وقم بترصيف الزيت يف الحاوية عن طريق إمالة
املحرك تجاه عنق فتحة تعبئة الزيت.
الرجاء التخلص من زيت املوتور املستعمل بطريقة تتوافق مع البيئة .نقرتح عليك نقل الزيت
املستعمل يف حاوية محكمة السد إىل مركز إعادة التدوير املحيل أو محطة الخدمة من أجل معالجته.
ال تل ِقه يف حاوية النفايات ،أو تسكبه عىل األرض ،أو تسكبه يف الرصف.

 5.5أعد تركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت/عصا القياس بشكل محكم.
إذا انسكب أي من الزيت ،فتأكد من مسحه.
العربية
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ُمنقِّي الهواء

تنظيف (نوع عنرص ترشيح الهواء الرغوي)

يتسبب ُمنقِّي الهواء املتسخ يف إعاقة تدفق الهواء إىل املكربن مام يقلل أداء املحرك .يف حالة تشغيل
املحرك يف املناطق الرتابية جدًا ،عليك تنظيف عنرص ترشيح الهواء مبعدل أكرث تكرارا ً من املعدل املبني
يف جدول الصيانة.

1.1نظف عنرص الرتشيح يف مياه دافئة بصابون ،ثم اشطفه ،ودعه يجف متاماً .أو نظفه يف مذيب غري
قابل لالشتعال ،ودعه يجف.
2.2اغمس عنرص الرتشيح يف زيت محرك نظيف ،ثم اعرص أي زيت زائد .سيدخّن املحرك عند تشغيله
يف حالة وجود زيت أكرث من الالزم يف العنرص.

إخطار

تشغيل املحرك بدون عنرص ترشيح هواء ،أو باستخدام عنرص ترشيح هواء تالف ،سيسمح بدخول
األتربة للمحرك ،مام سيؤدي لتهالك املحرك برسعة .هذا النوع من التلف ال تتم تغطيته بواسطة
الضامن املحدود املقدَّم من املوزع.

3.3امسح األتربة من جسم ُمنقِّي الهواء والغطاء ،باستخدام خرقة مبللة .كن حذ ًرا ملنع دخول األتربة
إىل املكربن.

فحص (نوع عنرص ترشيح الهواء الرغوي)
اضغط عىل عروة املزالج املوجودة يف الجزء العلوي من غطاء ُمنقِّي الهواء ،وأزل الغطاء .افحص عنرص
ترشيح الهواء .نظف عنرص ترشيح الهواء املتسخ أو استبدله .استبدل دامئًا عنرص ترشيح الهواء التالف.

اعرصه
يل.
ممنوع ال ّ

اغمس يف الزيت

اعرصه وجفّفه
يل.
ممنوع ال ّ

نظّفه

راجع هذه الصفحة للحصول عىل التعليامت التي تنطبق عىل خدمة ُمنقِّي ومرشح الهواء.
أعد تركيب عنرص ترشيح الهواء وغطاء ُمنقِّي الهواء.

GX25
النوع القيايس/نوع املضخة:

نوع ذراع الدفة:
جسم ُمنقِّي الهواء

4.4أعد تركيب عنرص الرتشيح وغطاء ُمنقِّي الهواء بإحكام.

جسم ُمنقِّي الهواء

العروة العلوية

فحص (نوع عنرص ترشيح الهواء الورقي)

ذراع املخنق

أزل الربغي وغطاء ُمنقِّي الهواء .افحص عنرص ترشيح الهواء .نظف عنرص ترشيح الهواء املتسخ أو
استبدله .استبدل دامئًا عنرص ترشيح الهواء التالف.
ارجع إىل صفحة  11للحصول عىل تعليامت التنظيف.
العروة العلوية أعد تركيب عنرص ترشيح الهواء وغطاء ُمنقِّي الهواء.

العروة العلوية

عنرص ترشيح الهواء الورقي

عنرص ترشيح الهواء
الرغوي

العروات السفلية

غطاء منقي الهواء

غطاء منقي الهواء

برغي

العروة العلوية
العروات السفلية

GX35
النوع القيايس/نوع ذراع الدفة:
عروة املزالج العلوية
جسم ُمنقِّي الهواء
جسم ُمنقِّي الهواء

ذراع املخنق

غطاء منقي الهواء
عروة املزالج العلوية

عنرص ترشيح الهواء
الرغوي
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العروات السفلية

العربية

غطاء منقي الهواء

تنظيف (نوع عنرص ترشيح الهواء الورقي)

شمعة اإلشعال

1.1قم بإزالة الربغي من غطاء ُمنقِّي الهواء ،وقم بإزالة الغطاء.

شمعة اإلشعال املوىص بهاCM5H (NGK)، CMR5H (NGK) :

2.2قم بإزالة عنرص ترشيح الهواء الورقي من جسم ُمنقِّي الهواء.

تشتمل شمعة اإلشعال املوىص بها عىل النطاق الحراري املناسب لدرجات حرارة تشغيل املحرك
العادية.
إخطار
قد تتسبب شمعة اإلشعال غري املناسبة يف إتالف املحرك.

عنرص ترشيح الهواء الورقي

للحصول عىل األداء الجيد ،يجب ترك الفجوة املناسبة لشمعة اإلشعال وأن تكون خالية من الرواسب.

برغي

1.1قم بإزالة الغطاء العلوي.
قم بفك املسامر السدايس  5مم باستخدام مفتاح ربط سدايس ،ثم قم بإزالة الغطاء العلوي.

هيبنت

ال تقم بتشغيل املحرك إذا متت إزالة الغطاء العلوي.
ال تسحب مقبض بادئ التشغيل االرتدادي إذا متت إزالة الغطاء العلوي.

جسم ُمنقِّي الهواء

قد ت ُصاب من األجزاء الدوارة أو ت ُحرق بواسطة كاتم الصوت.

غطاء ُمنقِّي الهواء

3.3افحص عنرص ترشيح الهواء ،واستبدله إذا كان تالفًا .دامئًا استبدل عنرص ترشيح الهواء الورقي عند
الفواصل الزمنية املجدولة (انظر صفحة .)7

الغطاء العلوي

مسامر سدايس  5مم

4.4نظف عنرص ترشيح الهواء إذا كان من املقرر إعادة استخدامه.

انقر بعنرص ترشيح الهواء الورقي عدة مرات عىل سطح صلب إلزالة األتربة ،أو لتنفيس الهواء

املضغوط [مبا ال يتجاوز  200كيلو باسكال ( 2.0كجم قوة/سم 29 ،2رطالً لكل بوصة مربعة)]
من خالل عنرص الرتشيح من جانب جسم ُمنقِّي الهواء .ال تحاول مسح األتربة بالفرشاة؛ حيث
سيؤدي املسح بالفرشاة إىل إدخال األتربة يف األلياف .استبدل عنرص ترشيح الهواء الورقي إذا كان
متسخا ً بشدة.

2.2افصل غطاء شمعة اإلشعال ،وقم بإزالة أية أتربة موجودة حول منطقة شمعة اإلشعال.
3.3قم بإزالة شمعة اإلشعال باستخدام مفتاح ربط شمعة اإلشعال مقاس  5/8بوصة.

5.5امسح األتربة من داخل غطاء وجسم ُمنقِّي الهواء باستخدام خرقة رطبة .تو َّخ الحذر ملنع دخول
األتربة إىل قناة الهواء التي تؤدي إىل املكربن.

شمعة اإلشعال

6.6أعد تثبيت عنرص ترشيح الهواء الورقي بجسم ُمنقِّي الهواء.
7.7ثبّت غطاء ُمنقِّي الهواء ،واربط الربغي بإحكام.

غطاء شمعة اإلشعال

العربية

11

4.4افحص شمعة اإلشعال.
استبدلها يف حالة تلفها أو فسادها لدرجة سيئة،
أو إذا كانت فلكة منع الترسب يف حالة سيئة،
أو يف حال تآكل اإللكرتود (القطب الكهريب).

5.5قم بقياس فجوة إلكرتود شمعة اإلشعال
باستخدام مقياس تحسيس سليك .ص ّحح الفجوة،
إذا لزم األمر ،عن طريق ثني اإللكرتود الجانبي
بحذر.
يجب أن يكون مقاس الفجوة:
 0.7–0.6مم ( 0.028–0.024بوصة)

مرشّ ح الوقود وخزان الوقود

إلكرتود جانبي

فحص مرشّ ح الوقود وتنظيف خزان الوقود

 0.7–0.6مم
( 0.028–0.024بوصة)

تحذ ير
يتسم البنزين بقابليته العالية لالشتعال واالنفجار ،وقد تُحرق أو تُصاب إصابة بالغة
عند التعامل مع الوقود.
•أوقف املحرك وأبعده عن الحرارة والرشر وألسنة اللهب.
•تعامل مع الوقود يف األماكن املفتوحة فقط.

•امسح الوقود املنسكب فو ًرا.

فلكة منع
الترسب

6.6ثبّت شمعة اإلشعال ،يدويًا ،بحذر لتجنب
عمل الحزوز املستعرضة.

1.1تحقق ما إذا تم إحكام ربط غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك.

7.7بعد استقرار شمعة اإلشعال ،أحكم ربطها باستخدام مفتاح ربط شمعة اإلشعال مقاس 5/8
بوصة للضغط عىل فلكة التثبيت.

2.2قم بإزالة غطاء فتحة تعبئة الوقود ،وقم بترصيف الوقود داخل حاوية بنزين معتمدة عن طريق
إمالة املحرك تجاه عنق فتحة تعبئة الوقود.

عند تركيب شمعة إشعال جديدة ،أحكم ربطها مبقدار  1/2دورة بعد استقرار شمعة اإلشعال
للضغط عىل فلكة التثبيت.

غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك

عند إعادة تركيب شمعة إشعال جديدة ،أحكم ربطها مبقدار  1/8-1/4دورة بعد استقرار شمعة
اإلشعال للضغط عىل فلكة التثبيت.
إخطار
قد تصري شمعة اإلشعال املرتخية ساخنة جدًا وقد تؤدي إىل إتالف املحرك.
قد يؤدي الربط الزائدلشمعة اإلشعال إىل إتالف السنون اللولبية يف رأس األسطوانة.
8.8اربط غطاء شمعة اإلشعال يف شمعة اإلشعال.
9.9قم برتكيب الغطاء العلوي ،وأحكم ربط املسامر السدايس  5مم مبفتاح ربط سدايس.

أجنحة التربيد
الفحص
1.1قم بفك املسامر السدايس  5مم ،ثم قم بإزالة الغطاء العلوي.

عنق فتحة تعبئة الوقود

2.افصل غطاء شمعة اإلشعال.
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3.3اسحب مرشّ ح الوقود للخارج من خالل عنق فتحة تعبئة الوقود بتعليق أنبوب الوقود األسود
باستخدام قطعة سلك ،مثل مشبك ورق مستقيم جزئيًا.

3.3افحص أجنحة تربيد املحرك ،وأزل البقايا إذا لزم األمر.

غطاء شمعة اإلشعال

4.4افحص مرشّ ح الوقود .إذا كان مرشّ ح الوقود ُمتسخًا ،فاغسله برفق باستخدام مذيب غري قابل
لالشتعال أو ذي درجة اشتعال عالية .إذا كان مرشّ ح الوقود ُمتسخًا بشدة ،فاستبدله.

أجنحة التربيد
4.4أعد توصيل غطاء شمعة اإلشعال.

مرشّ ح الوقود

5.5قم برتكيب الغطاء العلوي ،وأحكم ربط املسامر السدايس  5مم.

5.5قم بإزالة املاء واألتربة من خزان الوقود بشطف خزان الوقود من الداخل باستخدام مذيب غري
قابل لالشتعال أو ذي درجة اشتعال عالية.
6.6قم بإدخال مرشّ ح الوقود داخل خزان الوقود وأحكم ربط غطاء فتحة تعبئة الوقود.
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العربية

جهاز التقاط الرشر (األنواع السارية)

نوع ذراع الدفة

قد يكون جهاز تجميع الرشر مكوناً قياسياً أو اختيارياً ،بحسب نوع املحرك .يف بعض املناطق ،يكون من
غري القانوين تشغيل محرك بدون جهاز لتجميع الرشر .يرجى التحقق من القوانني والترشيعات املحلية.
ميكن الحصول عىل جهاز تجميع الرشر من وكالء خدمة  Hondaاملعتمدين.

إزالة جهاز التقاط الرشر

يجب صيانة جهاز التقاط الرشر كل  100ساعة للحفاظ عىل أدائه التشغييل حسبام هو محدد عند
التصميم.
سيكون كاتم الصوت ساخ ًنا ،يف حالة وجود املحرك قيد التشغيل .اتركه يربد قبل صيانة جهاز تجميع
الرشر.

1.1قم بفك املسامر السدايس  5مم ،ثم قم بإزالة الغطاء العلوي
(انظر صفحة .)11
2.2أزل الربغي ذايت التسنني اللولبي  6 × 3مم من جهاز التقاط الرشر ،وأزل جهاز التقاط الرشر من
كاتم الصوت.
 6 × 3ملم برغي ذايت التسنني لولبي

GX25
النوع القيايس/نوع املضخة:
إزالة جهاز التقاط الرشر
1.1قم بفك املسامر السدايس  5مم ،ثم قم بإزالة الغطاء العلوي
(انظر صفحة .)11
2.2أزل الرباغي  4مم من جهاز التقاط الرشر ،وأزل جهاز التقاط الرشر من كاتم الصوت.

شمعة اإلشعال

كاتم الصوت
كاتم الصوت

جهاز التقاط الرشر

فحص وتنظيف جهاز التقاط الرشر
1.1استخدم فرشاة إلزالة رواسب الكربون من مصفاة جهاز التقاط الرشر .توخ الحذر لتتجنب تلف
املصفاة.
يجب أن يكون جهاز التقاط الرشر خال ًيا من الكسور والفتحات .قم باستبدال جهاز التقاط الرشر
إذا تعرض للتلف.

براغي  4مم

مصفاة جهاز التقاط الرشر

جهاز التقاط الرشر

فحص وتنظيف جهاز التقاط الرشر
1.1استخدم فرشاة إلزالة رواسب الكربون من مصفاة جهاز التقاط الرشر .توخ الحذر لتتجنب تلف
املصفاة.
يجب أن يكون جهاز التقاط الرشر خال ًيا من الكسور والفتحات .قم باستبدال جهاز التقاط الرشر
إذا تعرض للتلف.
مصفاة جهاز التقاط الرشر

2.2قم برتكيب جهاز التقاط الرشر عن طريق تنفيذ إجراءات الفك برتتيب معكوس.
3.3قم برتكيب الغطاء العلوي ،وأحكم ربط املسامر السدايس  5مم (انظر صفحة .)11

2.2قم برتكيب جهاز التقاط الرشر عن طريق تنفيذ إجراءات الفك برتتيب معكوس.

عندما تقوم برتكيب جهاز التقاط الرشر ،يجب أن يكون منفذ جهاز التقاط الرشر باتجاه الجانب
املقابل لشمعة اإلشعال.
3.3قم برتكيب الغطاء العلوي ،وأحكم ربط املسامر السدايس  5مم (انظر صفحة .)11

العربية
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GX35

نوع ذراع الدفة:
إزالة جهاز التقاط الرشر

النوع القيايس:
إزالة جهاز التقاط الرشر

1.1قم بفك املسامر السدايس  5مم ،ثم قم بإزالة الغطاء العلوي
(انظر صفحة .)11

1.1قم بفك املسامر السدايس  5مم ،ثم قم بإزالة الغطاء العلوي (انظر صفحة .)11

2.2أزل الرباغي ذاتية التسنني اللولبي  6 × 4مم من جهاز التقاط الرشر ،وأزل جهاز التقاط الرشر
من كاتم الصوت.

2.2أزل الرباغي ذاتية التسنني اللولبي  6 × 4مم من جهاز التقاط الرشر ،وأزل جهاز التقاط الرشر
ومرشّ ح العادم من كاتم الصوت.
شمعة اإلشعال

كاتم الصوت

شمعة اإلشعال

منفذ جهاز التقاط
الرشر

مرشّ ح العادم

مرشّ ح
العادم

جهاز التقاط الرشر

براغي ذاتية التسنني اللولبي
 6 × 4مم
منفذ جهاز التقاط

فحص وتنظيف مرشّ ح العادم

كاتم الصوت

براغي ذاتية التسنني اللولبي
 6 × 4مم

فحص وتنظيف مرشّ ح العادم

اضغط عىل مرشّ ح العادم ،واطرقه برفق بإصبع ،إلزالة رواسب الكربون .احذر من طرقه بشدة .يجب
اضغط عىل مرشّ ح العادم ،واطرقه برفق بإصبع ،إلزالة رواسب الكربون .احذر من طرقه بشدة .يجب أن يكون مرشّ ح العادم خاليًا من الكسور والفتحات .يف حال تلفه أو فساده بشدة ،قم بصيانته عن
أن يكون مرشّ ح العادم خال ًيا من الكسور والفتحات .يف حال تلفه أو فساده بشدة ،قم بصيانته عن
طريق وكيل  Hondaالخاص بك.
طريق وكيل  Hondaالخاص بك.

فحص وتنظيف جهاز التقاط الرشر
1.1استخدم فرشاة إلزالة رواسب الكربون من مصفاة جهاز التقاط الرشر .توخ الحذر لتتجنب تلف
املصفاة.

فحص وتنظيف جهاز التقاط الرشر
1.1استخدم فرشاة إلزالة رواسب الكربون من مصفاة جهاز التقاط الرشر .توخ الحذر لتتجنب تلف
املصفاة.
يجب أن يكون جهاز التقاط الرشر خال ًيا من الكسور والفتحات .قم باستبدال جهاز التقاط الرشر
إذا تعرض للتلف.

يجب أن يكون جهاز التقاط الرشر خاليًا من الكسور والفتحات .قم باستبدال جهاز التقاط الرشر
إذا تعرض للتلف.

مصفاة جهاز التقاط الرشر

مصفاة جهاز التقاط الرشر

2.2قم برتكيب مرشّ ح العادم وجهاز التقاط الرشر عن طريق تنفيذ إجراءات الفك برتتيب معكوس.

2.2قم برتكيب مرشّ ح العادم وجهاز التقاط الرشر عن طريق تنفيذ إجراءات الفك برتتيب معكوس.

عندما تقوم برتكيب جهاز التقاط الرشر ،يجب أن يكون منفذ جهاز التقاط الرشر باتجاه الجانب
املقابل لشمعة اإلشعال.

عندما تقوم برتكيب جهاز التقاط الرشر ،يجب أن يكون منفذ جهاز التقاط الرشر باتجاه الجانب
املقابل لشمعة اإلشعال.

3.3قم برتكيب الغطاء العلوي ،وأحكم ربط املسامر السدايس  5مم (انظر صفحة .)11
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3.3قم برتكيب الغطاء العلوي ،وأحكم ربط املسامر السدايس  5مم (انظر صفحة .)11

العربية

إزالة/تركيب أنبوب الهواء الساخن

اقرتاحات ونصائح مفيدة

إخطار
•	استخدم املحرك بشكل عادي مع تركيب أنبوب الهواء الساخن ،وإال فقد يس ّبب التج ّمد.
•	عند ارتفاع درجة الحرارة املحيطة ( 86درجة فهرنهايت 30/درجة مئوية أو أعىل) ،تأكد
من إزالة أنبوب الهواء الساخن باتباع اإلجراء التايل قبل تشغيل املحرك.
قد يتسبب تشغيل املحرك مع تركيب أنبوب الهواء الساخن يف سخونة زائدة للمحرك.
• حرر أنبوب الهواء الساخن من مشبك األنبوب وافصله عن قناة الهواء الساخن قبل إزالة
الغطاء العلوي من أجل الصيانة ،وما إىل ذلك .تأكد من إعادة تركيب أنبوب الهواء الساخن
يف مكانه األصيل بإحكام بعد تركيب الغطاء العلوي.

تخزين املحرك الخاص بك

(األنواع السارية)

قناة الهواء الساخن

التجهيز للتخزين
يعد تجهيز مكان التخزين املناسب أم ًرا أساسيًا يف الحفاظ عىل املحرك خاليًا من املشكالت ويف حالة
جيدة .ستساعد الخطوات التالية يف منع الصدأ والتآكل من إعاقة أداء املحرك والتأثري يف مظهره،
وسيزيد من سهولة بدء تشغيل املحرك عندما تستخدمه مرة أخرى.
التنظيف
إذا كان املحرك قيد التشغيل ،فاتركه يربد ملدة نصف ساعة عىل األقل قبل تنظيفه .قم بتنظيف جميع
األسطح الخارجية ،وقم بإصالح أي طالء تالف ،وضع طبقة رقيقة من الزيت عىل املناطق األخرى التي
قد يظهر فيها الصدأ.
إخطار

وصلة الهواء الساخن

استخدام خرطوم حديقة أو أداة غسل ضاغطة ميكن أن يتسبب بدفع املياه لداخل ُمنقِّي الهواء أو
فتحة كاتم الصوت .سيؤدي وجود املاء يف منقي الهواء إىل نقع مرشّ ح الهواء يف املاء ،وقد يدخل املاء
الذي مير عرب مرشّ ح الهواء أو كاتم الصوت إىل األسطوانة ،مام يتسبب يف تلفها.

أنبوب الهواء الساخن

الوقود

مشبك األنبوب
1.1أزل غطاء ُمنقِّي الهواء (انظر صفحة .)10

2.2حرر أنبوب الهواء الساخن من املشبك يف غطاء
املحرك واسحب أنبوب الهواء الساخن خارج قناة
الهواء الساخن عىل غطاء املحرك.

إخطار
استنادًا إىل املنطقة التي تقوم فيها بتشغيل األداة ،قد تفسد تركيبات الوقود وتتأكسد برسعة .قد يفسد
الوقود ويتأكسد يف غضون  30يو ًما وقد يتسبب يف إتالف املكربن و/أو نظام الوقود .الرجاء الرجوع إىل
وكيل الخدمة للتعرف عىل توصيات التخزين املحلية.

قناة الهواء الساخن

مشبك األنبوب
أنبوب الهواء الساخن

3.3قم بإزالة وصلة الهواء الساخن من علبة
ُمنقِّي الهواء.

GX25

ال تتم تغطية التلف الذي يلحق بنظام الوقود أو مشكالت أداء املحرك الناتجة عن التقصري يف التجهيز
من قبل الضامن املحدود املقدَّم من املوزع.
ميكنك متديد عمر تخزين الوقود عن طريق إضافة مادة حفظ البنزين املصنعة لهذا الغرض ،أو ميكنك
تجنب مشكالت تلف الوقود عرب ترصيف خزان الوقود واملكربن.

 :GX25ادفع العروة للداخل بعمق
إلزالة وصلة الهواء الساخن من علبة
ُمنقِّي الهواء.

إضافة مادة حفظ البنزين لزيادة مدة تخزين الوقود

 :GX35قم بإزالة وصلة الهواء الساخن
من علبة ُمنقِّي الهواء باتجاهك.
4.4أزل أنبوب الهواء الساخن باستخدام
مجموعة الوصلة عىل األنبوب.
قم بتخزين األجزاء التي متت إزالتها يف
مكان مناسب بحرص .تو َّخ الحذر ليك
ال تفقدها.

سيتأكسد البنزين ويفسد خالل التخزين .سيؤدي البنزين الفاسد إىل صعوبة بدء التشغيل ،وقد يرتك
رواسب صمغية قد تؤدي إىل انسداد نظام الوقود .إذا فسد البنزين املوجود يف املحرك أثناء التخزين،
فقد تحتاج لصيانة أو استبدال املكربن وباقي مكونات نظام الوقود األخرى.
يتباين طول املدة الزمنية التي ميكن ترك البنزين خاللها يف خزان الوقود واملكربن دون التسبب يف أي
مشكالت وظيفية حسب بعض العوامل مثل خليط البنزين ،ودرجات الحرارة التي يتم فيها التخزين،
وما إذا كان خزان الوقود مملو ًءا بشكل جزيئ أو كامل .يعمل الهواء املوجود يف خزان وقود تم ملؤه
جزئ ًيا عىل زيادة فساد الوقود .تؤدي درجات حرارة التخزين الدافئة جدًا إىل ترسيع فساد الوقود .قد
تحدث بعض مشكالت التلف يف الوقود يف غضون أشهر قليلة ،أو رمبا أقل إذا مل يكن البنزين جديدًا
عند تعبئة خزان الوقود به.

عند إضافة مادة حفظ البنزين ،امأل خزان الوقود بالوقود الجديد .إذا تم ملؤها بشكل جزيئ فقط ،فإن
كنت تحتفظ بحاوية
الهواء املوجود يف الخزان سيزيد من احتاملية فساد الوقود أثناء التخزين .إذا َ
بنزين من أجل استخدامها يف إعادة التزود بالوقود ،فتأكد من أنها تحتوي عىل بنزين جديد فقط.

وصلة الهواء الساخن
GX35

1.1أضف مادة حفظ البنزين بحسب تعليامت رشكة التصنيع.

2.2بعد إضافة مادة حفظ البنزين ،قم بتشغيل املحرك يف األماكن الخارجية املفتوحة ملدة  10دقائق
للتأكد من أن البنزين املعالج قد حل محل البنزين غري املعالج يف املكربن.
3.أوقف تشغيل املحرك.
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5.5قم برتكيب أنبوب الهواء الساخن ووصلة الهواء
الساخن بالقيام بالرتتيب العكيس لإلزالة.
( GX25فقط) قم برتكيب وصلة الهواء الساخن
عىل علبة ُمنقِّي الهواء يف املكان امل ُوضح.

GX25

وصلة الهواء
الساخن

العربية
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ترصيف خزان الوقود واملكربن
تحذير
يتسم البنزين بقابليته العالية لالشتعال واالنفجار ،وقد ت ُحرق أو تُصاب إصابة بالغة
عند التعامل مع الوقود.
•أوقف املحرك وأبعده عن الحرارة والرشر وألسنة اللهب.

•تعامل مع الوقود يف األماكن املفتوحة فقط.
•امسح الوقود املنسكب فو ًرا.

اإلخراج من التخزين

1.1تأكد من إحكام ربط غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك.

2.2قم بإزالة غطاء فتحة تعبئة الوقود وقم بترصيف الوقود داخل حاوية بنزين معتمدة عن طريق
إمالة املحرك تجاه عنق فتحة تعبئة الوقود.
3.3اضغط عىل املصباح األويل عدة مرات حتى يتالىش الوقود يف أنبوب مردود الوقود.
4.4قم بإمالة املحرك باتجاه عنق فتحة تعبئة الوقود مرة أخرى لترصيف الوقود.

غطاء فتحة تعبئة زيت املحرك

احتياطات التخزين
إذا كان املحرك الخاص بك سيتم تخزينه مع وجود بنزين يف خزان الوقود واملكربن ،فمن املهم خفض
خطر اشتعال بخار البنزين .اخرت منطقة تخزين جيدة التهوية بعيدًا عن أي جهاز يعمل بألسنة اللهب،
مثل األفران أو سخانات املاء أو مجفف املالبس .تجنب أيضً ا أي مناطق بها موتور كهريب ينبعث منه
الرشر ،أو يتم فيها تشغيل أدوات طاقة.
إن أمكن ،تجنب مناطق التخزين التي ترتفع فيها الرطوبة ألنها تزيد من احتاملية الصدأ والتآكل.
حافظ عىل بقاء املحرك يف وضع مست ٍو خالل التخزين .قد تتسبب إمالته يف ترسب الوقود أو الزيت.
عندما يكون املحرك ونظام العادم باردين ،قم بتغطية املحرك ملنع دخول الغبار إليه .قد يؤدي املحرك
ونظام العادم الساخنان إىل احرتاق بعض املواد أو انصهارها .ال تستخدم لو ًحا بالستيك ًيا كغطاء واقٍ من
دخول الغبار.
املسامي إىل احتجاز الرطوبة حول املحرك ،مام يحفّز الصدأ والتآكل.
سيؤدي الغطاء غري
ّ

أنبوب مردود الوقود

تحقق من املحرك كام هو موضح يف قسم فحوصات ما قبل التشغيل يف هذا الدليل (انظر صفحة .)4
كنت تحتفظ بحاوية
إذا تم ترصيف الوقود أثناء التجهيز للتخزين ،فامأل الخزان بالبنزين الجديد .إذا َ
بنزين من أجل استخدامها يف إعادة التزود بالوقود ،فتأكد من أنها تحتوي عىل بنزين جديد فقط.
يتأكسد البنزين ويفسد مع مرور الوقت مام يتسبب يف صعوبة بدء التشغيل.

إذا تم طالء األسطوانة بالزيت أثناء التجهيز للتخزين ،فسينبعث الدخان من املحرك لفرتة وجيزة عند
بدء التشغيل .وهذا أمر طبيعي.
النقل
إذا كان املحرك قيد التشغيل ،فاتركه يربد ملدة  15دقيقة عىل األقل قبل تحميل امل ُعدة التي تعمل
باملحرك عىل عربة النقل .ميكن أن تتسبب سخونة املحرك ونظام العادم يف إصابة بالحروق باإلضافة
إىل اشتعال بعض املواد.

التحسب للمشكالت غري املتوقعة
ّ
مصباح اإلشعال

عنق فتحة تعبئة الوقود
5.5بعد ترصيف الوقود بالكامل ،أعد تركيب غطاء ترشيح الوقود بإحكام.

زيت املحرك
غي زيت املحرك (انظر صفحة .)9
 1
ّ 1.
2.2قم بفك املسامر السدايس  5مم ،ثم قم بإزالة الغطاء العلوي (انظر صفحة .)11
3.3أزل شمعة اإلشعال (انظر صفحة .)11
4.4ضع قطرتني من زيت املحرك النظيف داخل األسطوانة.

تعذر بدء تشغيل املحرك
اإلصالح
السبب املحتمل
حرك الذراع إىل الوضع ( CLOSEDمغلق)
الخانق مفتوح.
ما مل يكن املحرك ساخنا ً.
مفتاح املحرك يف الوضع ( OFFإيقاف التشغيل) .أدر مفتاح تشغيل املحرك إىل وضع
( ONالتشغيل).
(عىل امل ُعدّة)
إعادة التزود بالوقود (صفحة .)8
نفاد الوقود.
وقود رديء؛ تخزين املحرك دون معالجة البنزين ترصيف خزان الوقود واملكربن (صفحة .)16
إعادة التزود باستخدام بنزين
أو ترصيفه ،أو إعادة التزود باستخدام بنزين
جديد (صفحة .)8
رديء.
تعطل شمعة اإلشعال ،أو فسادها ،أو عدم ضبط ضبط الفجوة أو استبدال شمعة اإلشعال
(صفحة .)11
فجوتها بشكل صحيح.
اترك شمعة اإلشعال لتجف .بعد التجفيف ،قم
شمعة اإلشعال مبللة بالوقود
(غمر املحرك مبخلوط زائد من الوقود والهواء) .برتكيب شمعة اإلشعال وابدأ تشغيل املحرك
(صفحة .)4
إحضار املحرك إىل وكيل الخدمة الخاص بك ،أو
انسداد مرشّ ح الوقود ،تعطل املكربن ،تعطل
الرجوع إىل دليل الورشة.
اإلشعال ،الصاممات عالقة ،غري ذلك.

5.5قم برتكيب الغطاء العلوي مؤقتًا.
6.6اسحب مقبض بادئ التشغيل عدة مرات لتوزيع الزيت يف األسطوانة.
7.7أزل الغطاء العلوي ،ثم أعد تركيب شمعة اإلشعال.
8.8قم برتكيب الغطاء العلوي ،وأحكم ربط املسامر السدايس  5مم (انظر صفحة .)11
9.اسحب مقبض بادئ التشغيل ببطء حتى تشعر مبقاومة.
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املحرك يفتقد للطاقة

اإلصالح
السبب املحتمل
تنظيف عنرص الرتشيح أو استبداله
انسداد عنرص الرتشيح.
(صفحة .)11 — 10
وقود رديء؛ تخزين املحرك دون معالجة البنزين ترصيف خزان الوقود واملكربن (صفحة .)16
إعادة التزود ببنزين جديد (صفحة .)8
أو ترصيفه ،أو إعادة التزود باستخدام بنزين
رديء.
إحضار املحرك إىل وكيل الخدمة الخاص بك ،أو
انسداد مرشّ ح الوقود ،تعطل املكربن ،تعطل
الرجوع إىل دليل الورشة.
اإلشعال ،الصاممات عالقة ،غري ذلك.

العربية

املعلومات الفنية ومعلومات املستهلك

تعديالت املكربن من أجل التشغيل يف االرتفاعات الشاهقة

املعلومات الفنية

نوع املحرك

مكان الرقم التسلسيل
سجل الرقم التسلسيل للمحرك ،ونوعه ،وتاريخ
الرشاء يف الفراغات الواردة أدناه .ستحتاج إىل
هذه املعلومات عند طلب رشاء قطع الغيار
وعند تقديم االستفسارات الفنية أو استفسارات
عن الضامن.

سيكون خليط الهواء والوقود يف املكربن القيايس غن ًيا أكرث مام ينبغي يف االرتفاعات الشاهقة.
سينخفض األداء ،وسيزداد استهالك الوقود .سيؤدي الخليط الغني جدًا إىل إفساد شمعة اإلشعال
ويتسبب يف صعوبة بدء التشغيل .قد يؤدي تشغيل هذا املحرك يف ارتفاع يختلف عن االرتفاع الذي
تم اعتامد هذا املحرك للتشغيل عنده ،خالل فرتات زمنية مطولة ،إىل زيادة االنبعاثات.

ميكن تحسني أداء املحرك يف االرتفاعات الشاهقة من خالل إدخال تعديالت معينة عىل املكربن .إذا
كنت تقوم دامئًا بتشغيل املحرك عند ارتفاعات تزيد عن  1500مرت ( 5000قدم) ،فاطلب من وكيل
الخدمة أن يقوم بإدخال تلك التعديالت عىل املكربن .سيستويف هذا املحرك ،عند تشغيله عىل ارتفاع
شاهق مع إدخال تعديالت املكربن للتشغيل يف االرتفاعات الشاهقة ،جميع معايري االنبعاث طوال
عمره التشغييل.
حتى عند تعديل املكربن ،ستنخفض القدرة الحصانية التي ينتجها هذا املحرك بنسبة  3.5%لكل
زيادة يف االرتفاع قدرها  300مرت ( 1000قدم) .سيزداد تأثري االرتفاع عىل القوة الحصانية عن هذا
الحد يف حالة عدم إدخال تعديالت املكربن.
الرقم التسلسيل للمحرك

الرقم التسلسيل للمحرك__ __ __ __ __ __ __ — __ __ __ __ :
نوع املحرك___ ___ ___ ___ :
تاريخ الرشاء______ / ______ / ______ :

إخطار
عندما يكون قد تم تعديل املكربن للتشغيل يف االرتفاعات الشاهقة ،سيكون خليط الهواء والوقود
ضعيفًا أكرث مام ينبغي للتشغيل عند ارتفاعات منخفضة .قد يتسبب التشغيل عند ارتفاعات تقل
عن  1500مرت ( 5000قدم) مع إدخال تعديالت عىل املكربن إىل زيادة سخونة املحرك وقد يؤدي
ذلك إىل تلف خطري يف املحرك .عند استخدام املحرك يف ارتفاعات منخفضة ،اطلب من وكيل
الخدمة إرجاع املكربن إىل مواصفات املصنع األصلية.

وصلة التحكم عن بعد
النوع القيايس/نوع ذراع الدفة:
يُز َّود ذراع التحكم بالخانق بتوصيلة إلرفاق الكابل.

أزل غطاء ُمنقِّي الهواء (انظر صفحة  )10للوصول لذراع الخانق
وتوصيلة الكابل.
أرفق كابل الخانق كام هو ُموضح يف الشكل التوضيحي.
لضبط كابل الخانق ،اتبع تعليامت الجهة املصنعة لل ُمعدة.

توصيلة إرفاق الكابل

صامولة القفل

دعامة
كبل الخانق

صامولة الضبط

العربية
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معلومات حول نظام التحكم باالنبعاثات

الصيانة

تستخدم  Hondaإعدادات مكربن منخفضة وأنظمة أخرى لتقليل انبعاثات أول أكسيد الكربون،
وأكاسيد النيرتوجني ،والهيدروكربونات.

يُوضع ملصق معلق/بطاقة معلقة ملعلومات مؤرش الهواء عىل املحركات املعتمدة لتحملها االنبعاثات
لفرتة زمنية وفقا ً ملتطلبات مجلس موارد الهواء يف كاليفورنيا.

الواليات املتحدة األمريكية ،قانون الهواء النظيف بوالية كاليفورنيا ،وهيئة البيئة الكندية
تتطلب لوائح وكالة حامية البيئة األمريكية ومجلس كاليفورنيا وهيئة البيئة الكندية من جميع
املصنعني تقديم تعليامت خطية تبني كيفية تشغيل وصيانة أنظمة التحكم باالنبعاثات.

ُصمم املخطط البياين لتزويدك ،عميلنا العزيز ،بإمكانية مقارنة أداء االنبعاثات للمحركات املتاحة .فكلام
قل مؤرش الهواء ،كلام قل التلوث.

اتبع جدول الصيانة املبني يف صفحة  .7تذكر أن هذا الجدول قائم عىل قاعدة استخدام جهازك يف
مصدر االنبعاثات
الغرض املصمم له .واعلم بأن التشغيل املستمر مع التحميل الزائد أو ارتفاع درجة الحرارة ،أو
ينتج عن عملية االحرتاق غاز أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيرتوجني والهيدروكربونات .وتعد عملية التحكم االستعامل يف ظروف مبللة أو ترابية غري عادية ،سيتطلب املزيد من الصيانة.
يف الهيدروكربونات وأكاسيد النيرتوجني مهمة للغاية نظ ًرا لتفاعلها يف ظل ظروف معينة ما ينتج عنه تكوين
ضباب دخان كيميايئ ضويئ عندما تتعرض لضوء الشمس .وال يتفاعل أول أكسيد الكربون بالطريقة ذاتها لكنه مؤرش الهواء
سام يف ذاته.
(الطرز املعتمدة للبيع يف والية كاليفورنيا)

ُصمم وصف القدرة عىل التحمل خصيصاً لتزويدك باملعلومات املتعلقة بفرتة قدرة املحرك عىل تحمل
يجب اتباع التعليامت واإلجراءات التالية من أجل الحفاظ عىل مستوى االنبعاثات الصادرة من محرك االنبعاثات.
ويشري العنرص الوصفي إىل مدة العمر النافع بالنسبة لنظام التحكم بانبعاثات املحرك .انظر ضامن نظام
 Hondaيف نطاق معايري االنبعاثات.
التحكم باالنبعاثات للحصول عىل معلومات إضافية.
العبث والتبديل
قابل للتطبيق لفرتة القدرة عىل تحمل االنبعاثات
املصطلح الوصفي
قد يزيد العبث بنظام التحكم باالنبعاثات أو تبديله من االنبعاثات الصادرة مبا يتجاوز الحد القانوين.
معتدل
 50ساعة ( 80-0سم ،3حرصيًا)
وفيام ييل بعض من تلك الترصفات التي تعد عبثًا:
 125ساعة (أكرث من  80سم)3
متوسط
 125ساعة ( 80-0سم ،3حرصيًا)
•إزالة أو تغيري أي جزء من أنظمة السحب أو الوقود أو العادم.
 250ساعة (أكرث من  80سم)3
•تبديل أو تثبيط آلية تعديل الرسعة أو ضبط الضغط ما يتسبب يف تشغيل املحرك خارج معايري
ممتد
تصميمه.
 300ساعة ( 80-0سم ،3حرصيًا)
 500ساعة (أكرث من  80سم)3
مشكالت قد تؤثر عىل االنبعاثات
 1000ساعة ( 225سم 3فأكرث)
إذا اكتشفت أيًا من األعراض التالية ،فعليك فحص وتصليح محركك بواسطة وكيل الصيانة لديك.
يجب أن يبقى ملصق/بطاقة معلومات مؤرش الهواء املعلقة عىل املحرك حتى يتم بيعه .أزل البطاقة
املعلقة قبل تشغيل املحرك.
•صعوبة بدء التشغيل أو التباطؤ بعد التشغيل.
•التوقف التام.
•إخفاق اإلشعال أو اإلشعال يف توقيت خاطئ بسبب ِ
الحمل.
•احرتاق متأخر (اإلشعال يف توقيت خاطئ).
•دخان عادم أسود أو استهالك الوقود بكرثة.

قطع الغيار
وصنعت واعتمدت حتى تتامىش مع لوائح
ُصممت أنظمة التحكم باالنبعاثات يف محرك ُ Honda
االنبعاث الخاصة بوكالة حامية البيئة األمريكية ووالية كاليفورنيا واللوائح الكندية .ونويص باستخدم
قطع غيار  Hondaاألصلية عند إجراء الصيانة.
ولقد جرى تصنيع قطع الغيار األصلية هذه باملعايري ذاتها املتبعة يف تصنيع القطع األصلية ،مام يجعلك
تثق يف أدائها .قد يتسبب استخدام قطع غيار ليست أصلية الجودة والتصميم يف تقليل كفاءة نظام
التحكم باالنبعاثات لديك.
تتحمل الجهة املصنعة لقطعة الغيار ملا بعد البيع املسؤولية عن عدم تأثري تلك القطعة عكسياً عىل
أداء االنبعاثات .ويجب عىل الجهة املصنعة للقطعة التأكيد عىل أن استخدام القطعة لن يتسبب يف
عدم متايش املحرك مع لوائح االنبعاثات.
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مواصفات التحسينات الفنية

املواصفات
( GX25أنواع رئيسية)
رمز الوصف
الطول × العرض×
االرتفاع
الكتلة الجافة [الوزن]
نوع املحرك
اإلزاحة
[التجويف × الشوط]
الطاقة الصافية
(يف توافق مع )*SAE J1349

أقىص عزم ٍ
صاف

(يف توافق مع )*SAE J1349

سعة زيت املحرك
سعة خزان الوقود

نظام التربيد
نظام اإلشعال

دوران عمود مأخذ القدرة PTO

(GX35أنواع رئيسية)
رمز الوصف
الطول × العرض×
االرتفاع
الكتلة الجافة [الوزن]
نوع املحرك
اإلزاحة
[التجويف × الشوط]
الطاقة الصافية
(يف توافق مع )*SAE J1349

أقىص عزم ٍ
صاف

(يف توافق مع )*SAE J1349

سعة زيت املحرك
سعة خزان الوقود

نظام التربيد
نظام اإلشعال

دوران عمود مأخذ القدرة PTO

العنرص
فجوة شمعة اإلشعال

GCART
 230 × 221 × 198مم
( 9.1 × 8.7 × 7.8بوصة)

 0.7–0.6مم

املواصفات

( 0.028–0.024بوصة)

رسعة التباطؤ

راجع وكيل Honda

 3100±200لفة يف الدقيقة
داخيل 0.02 ± 0.08 :مم
خارجي 0.02 ± 0.11 :مم
ال يلزم عمليات ضبط أخرى.

املعتمد لديك

خلوص الصامم (البارد)

 2.90كجم ( 6.39رطل)
رباعي األشواط ،عمود كامات علوي ،أسطوانة أحادية
 25.0سم 1.53( 3بوصة مكعبة)
[ 26.0 × 35.0مم ( 1.0 × 1.4بوصة)]
 0.72كيلو واط ( 1.0بيكو ثانية 1.0 ,حصان كابح) برسعة
 7000لفة يف الدقيقة
 1.0نيوتن مرت ( 0.10كجم قوة  -م 0.74 ,رطل قوة  -قدم)
برسعة  5000لفة يف الدقيقة
 0.08لرت ( 0.08كوارت أمرييك 0.07 ,كوارت امرباطوري)
النوع القيايس/نوع املضخة:
 0.53لرت ( 0.140غالون أمرييك 0.117 ,غالون امرباطوري)
نوع ذراع الدفة :
 0.54لرت ( 0.143غالون أمرييك 0.119 ,غالون امرباطوري)

الصيانة

ارجع إىل صفحة11 :

مواصفات
أخرى
معلومات مرجعية رسيعة
الوقود

بنزين خا ِل من الرصاص (ارجع إىل صفحة .)8

زيت املحرك

الهواء املضغوط
مغنيط الرتانزستور
يف عكس اتجاه عقارب الساعة

الواليات املتحدة تصل معايرة أوكتان املضخة فيه إىل  86أو أعىل
باستثناء
تصل معايرة أوكتان البحثية فيه إىل  91أو أعىل
الواليات املتحدة تصل معايرة أوكتان املضخة فيه إىل  86أو أعىل
 SAE 10W-30أو  API SJأو إصدار أحدث ،من أجل االستخدامات
العامة.
ارجع إىل صفحة .8

شمعة اإلشعال

)CM5H (NGK
)CMR5H (NGK

الصيانة

قبل كل مرة يتم فيها االستخدام:
• افحص مستوى زيت املحرك .ارجع إىل صفحة .9
• افحص مرشّ ح الهواء .ارجع إىل صفحة .10

GCAST

أول  10ساعات:
قم بتغيري زيت املحرك .ارجع إىل صفحة .9

 240 × 234 × 205مم
( 9.4 × 9.2 × 8.1بوصة)

 3.46كجم ( 7.63رطل)
رباعي األشواط ،عمود كامات علوي ،أسطوانة أحادية
 35.8سم 2.18( 3بوصة مكعبة)
[ 30.0 × 39.0مم ( 1.2 × 1.5بوصة)]
 1.0كيلو واط ( 1.4حصان 1.3 ,حصان كافح) برسعة 7000
لفة يف الدقيقة
 1.6نيوتن مرت ( 0.16كيلو جرام قوة  -م 1.2 ,رطل قوة  -قدم)
برسعة  5500لفة يف الدقيقة
 0.10لرت ( 0.11كوارت أمرييك 0.09 ,كوارت امرباطوري)
النوع القيايس/نوع املضخة:
 0.63لرت ( 0.166غالون أمرييك 0.139 ,غالون امرباطوري)
نوع ذراع الدفة:
 0.64لرت ( 0.169غالون أمرييك 0.141 ,غالون امرباطوري)
الهواء املضغوط
مغنيط الرتانزستور
يف عكس اتجاه عقارب الساعة

التايل:
ارجع إىل جدول الصيانة املبني يف صفحة .7

مخططات توصيالت األسالك
النوع القيايس/نوع ذراع الدفة:

()2
()3
()1

* 	تقدير قدرة املحرك املشار إليها يف هذه الوثيقة هي خرج القدرة الصافية التي تم قياسها
واختبارها يف محرك قدرة لطراز املحرك مبوجب  SAE J1349عند رسعة  7000لفة يف
الدقيقة (الطاقة الصافية) وعند  GX25: 5000لفة يف الدقيقة GX35: 5500 ،لفة يف
الدقيقة (أقىص عزم ٍ
صاف) .وقد تختلف قدرة املحرك الكلية عن هذه القيمة.
سيختلف خرج الطاقة الفعيل للمحرك املثبت يف املاكينة النهائية وفقًا لعدة عوامل ،مبا يف ذلك رسعة
تشغيل املحرك عند االستعامل ،والظروف البيئية ،والصيانة ،ومتغريات أخرى.

نوع املضخة:

()2
()4
E

IG

o

o

()1

( OFFإيقاف التشغيل)
( ONتشغيل)

()1
()2
()3

شمعة اإلشعال
ملف اإلشعال
مفتاح املحرك
عىل امل ُعدّة التي يتم تشغيلها بواسطة املحرك.

()4

مفتاح املحرك

Bl
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معلومات املستهلك
معلومات الضامن وتحديد مكان املوزع/الوكيل
الواليات املتحدة األمريكية ،وبورتوريكو ،وجزر فريجني األمريكية:

تفضلوا بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنتwww.honda-engines.com :

كندا:

اتصل عىل (9HONDA9 )888
أو قم بزيارة املوقع الخاصwww.honda.ca :

للمنطقة األوروبية:

تفضلوا بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنتhttp://www.honda-engines-eu.com :

مكتب Honda
عندما تراسلنا أو تتصل بنا ،الرجاء توفري هذه املعلومات:

•اسم رشكة تصنيع امل ُعدة ورقم الطراز املثبت فيه املحرك
•طراز املحرك ،ورقمه التسلسيل ،ونوعه (انظر صفحة )17
•اسم الوكيل الذي باع لك هذا املحرك
•اسم وعنوان ومعلومات االتصال مبمثل الوكيل الذي يرشف عىل صيانة املحرك
•تاريخ الرشاء
•اسمك وعنوانك ورقم هاتفك
•وصف تفصييل للمشكلة
الواليات املتحدة األمريكية ،وبورتوريكو ،وجزر فريجني األمريكية:
American Honda Motor Co., Inc.

قسم معدات الطاقة
مكتب عالقات العمالء

معلومات خدمة العمالء
يتكون طاقم الخدمة لدى الوكالء من أشخاص محرتفني مد ّربني .ويجب أن يكونوا قادرين عىل الرد
عىل أي تساؤل لديك .إذا واجهتك مشكلة ما مل يتمكن الوكيل من حلها بشكل يرضيك ،فالرجاء
مناقشتها مع إدارة مركز الوكيل .يستطيع مدير الخدمة أو املدير العام أو املالك تقديم املساعدة لك.
يتم حل جميع املشكالت تقريبًا من خالل هذه الطريقة.
الواليات املتحدة األمريكية ،وبورتوريكو ،وجزر فريجني األمريكية:
ترض بالقرار املتخذ بواسطة إدارة الوكيل ،يرجى االتصال مبوزع محركات  Hondaاإلقليمي
إذا مل َ
الخاص مبنطقتك.

Marconi Drive 4900
Alpharetta, GA 30005-8847

أو عىل الهاتف ،)770( 6400-497 :من  8:30ص  7:00 -م .بالتوقيت الرشقي
كندا:

Honda Canada, Inc.
برجاء زيارة www.honda.ca

للحصول عىل معلومات العنوان

يف حالة عدم رضاك بعد التحدث إىل موزع املحركات اإلقليمي ،ميكنك االتصال مبكتب  Hondaكام
هو مبني.
جميع املناطق األخرى:

ترض بالقرار املتخذ بواسطة إدارة الوكيل ،يرجى االتصال مبكتب  Hondaكام هو مبني.
إذا مل َ

هاتف :
فاكسيمييل :

) 9HONDA9 (888هاتف مجاين

)6329-946 (888
)0909-939 (877

هاتف مجاين

للمنطقة األوروبية:

Honda Motor Europe Logistics NV.

مركز املحركات األورويب

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

جميع املناطق األخرى:

يرجى االتصال مبوزع  Hondaيف منطقتك للحصول عىل املساعدة.
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