BETJENINGSVEJLEDNING
HONDA PÅHÆNGSMOTOR
BF5A – BF4.5B
Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.
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INDLEDNING
Tak fordi du købte en Honda påhængsmotor.
Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda påhængsmotor
BF5A – BF4.5B.
Alle oplysninger i denne bog er baseret på de produktinformationer, der forelå på tidspunktet for
trykningen.
Honda Motor Co. Ltd. forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer uden varsel og uden
forpligtelser.
Ingen del af denne betjeningsvejledning må gengives uden skriftlig tilladelse.
Betjeningsvejledningen bør betragtes som en del af påhængsmotoren og bør følge denne ved
salg.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt. Læg specielt mærke til oplysninger der følger
disse overskrifter;
FARE:
●
Indikerer at alvorlige personskader og dødsfald VIL forekomme, hvis instruktionerne ikke følges.
ADVARSEL:
●
Stor risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges.
BEMÆRK:
●
Mulighed for personskade eller skader på påhængsmotoren, hvis instruktionerne ikke
følges.
OBS:
●
Nyttige informationer.
Hvis der opstår problemer eller du har spørgsmål vedrørende påhængsmotoren, bedes du
kontakte din autoriserede Honda marine forhandler.
ADVARSEL:
●
Honda's påhængsmotorer er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, når
de bruges i henhold til vejledningen og formålet. Anvendelse af påhængsmotoren
kræver særlig indsats af dig for at garantere for din og andres sikkerhed.
●
Illustrationerne kan variere alt efter type.

”E-SPEC” mærkaten symboliserer de miljømæssige
ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt til alle
Power Equipment produkter og som viser vores vilje til
at beskytte naturen til de kommende generationer.
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BF4.5B – BF5A leveres i følgende typer med forskel på benlængde og forskelle i henhold hvor
de lande de sælges.
Model
Type Europa
General eksport
Benlængde
Ladesystem

BF4.5B
SD
S


LD
L


SD
S


TYPEKODE
●

Benlængdekode
S:
Kort ben
L:
Langt ben

●

Ladesystem
B:
Med ladesystem
:
Ingen ladesystem
Ekstra udstyr

OBS:
●
BF4.5B markedsføres ikke i Danmark.
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LD
L


SB
S
B

BF5A
SU
LB
L
S

B

LU
L


SBU LBU
S
B

L
B

Kontroller hvilken typen på af din påhængsmotor og læs denne betjeningsvejledning grundigt
inden anvendelsen.
Tekst uden indikation af type er information og/eller procedurer, der gælder for alle typer.
MOTOR- OG STELNUMMER
Noter motor- og stelnummer på din påhængsmotor. Referer til disse numre ved bestilling af
reservedele og ved alle henvendelser vedr. tekniske oplysninger og garantireparationer.
Stelnumret er stemplet på motorkonsollen.
Motornumret er stemplet ved krumtaphuset.

STELNUMMER:

B A D L - __ __ __ __ __ __ __

MOTORNUMMER: B A D E - __ __ __ __ __ __ __
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ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL:
For din og andres sikkerhed skal du være særlig opmærksom på følgende sikkerhedsregler:
Honda's påhængsmotorer er designet med henblik på sikker og
pålidelig drift, når den anvendes i henhold til vejledningen og til
formålet.
Læs og forstå betjeningsvejledningen, inden påhængsmotoren
tages i brug. Undladelse kan resultere i personskader og skader på
påhængsmotoren.

●
●
●
●

Benzin er yderst farlig, hvis det drikkes. Hold benzintanken udenfor børns rækkevidde.
Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under
særlige forhold. Påfyld kun benzin på steder med god
ventilation og altid med påhængsmotoren stoppet.
Rygning og brug af åben ild skal undgås på stedet, hvor benzinen påfyldes og
opbevares.
Undgå overfyldning af benzintanken. Efter påfyldningen kontrolleres, at tankdækslet
er korrekt monteret.
Pas på ikke at spilde benzin under påfyldningen. Spildt benzin og benzindampe kan
antænde. Hvis der er spildt benzin under påfyldning, skal området være helt tørt,
inden påhængsmotoren startes.
Påhængsmotoren kan startes selv om gearvælgeren er i fremgear og bakgear, når
påhængsmotoren nødstartes med startsnoren fra værktøjssættet. For at undgå at
starte påhængsmotoren i gear ved nødstart, skal du altid sikre dig inden nødstart, at
gearvælgeren er i frigear. Læs og forstå denne betjeningsvejledning inden nødstart
af motoren.
Skift til frigear og først derefter til bakgear, når
påhængsmotoren kører i tomgang.
Skift aldrig pludseligt til bakgear, mens motoren
kører med høje omdrejninger.
Bevægelige dele kan forårsage alvorlige personskader. Monter altid motorkappen efter nødstart af
motoren. Anvend aldrig påhængsmotoren uden
motorkappen er monteret.
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ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL:
For at sikre risikofri drift •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
●

Lær hvordan du hurtigt kan stoppe motoren i et nødstilfælde.
Forstå brugen af alle betjeningsgreb.
Overskrid aldrig bådfabrikantens anbefalede råd med hensyn til maks. hk., og vær
sikker på, at påhængsmotoren er korrekt monteret.
Lad aldrig nogen få lov til at bruge påhængsmotoren uden instruktion.
Stop omgående påhængsmotoren, hvis nogen falder overbord.
Brug aldrig påhængsmotoren, mens der opholder sig personer i vandet nær båden.
Fastgør spiralsnoren fra sikkerhedskontakten (nødstop) til brugeren.
Inden brug af påhængsmotoren, skal du sætte dig ind i alle lokale regler og love
omkring anvendelsen af både og påhængsmotorer.
Undlad at ændre på påhængsmotoren.
Anvend altid godkendt redningsvest, når du er i båden.
Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, indånding kan medføre tab af bevidsthed
og mulig død. Lad aldrig påhængsmotoren kører i lukkede eller delvist lukkede rum.
Lad være med at aftage skjold, advarselsskilte, skærme og andre sikkerhedsanordninger, de er monteret for din sikkerhed.

RISIKO FOR BRAND
Benzin er meget brandfarlig og benzindampe kan eksplodere. Vær meget forsigtig under
omgang med benzinen.
OPBEVAR BENZIN UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.
●
Tag benzintanken op af båden inden påfyldning af benzin.
●
Påfyld kun benzin på steder med god ventilation og altid med motoren stoppet.
Undgå åben ild og gnister og undlad rygning.
●
Pas på under påfyldning af benzin. Undgå at overfylde tanken (der bør ikke være
benzin i påfyldningsstudsen). Efter påfyldning, monter tankdækslet korrekt. Hvis
der er spildt benzin under påfyldningen, forvis dig om, at området er helt tørt inden
påhængsmotoren startes.
Påhængsmotoren og udstødningen vil under drift blive meget varme og forbliver varme
nogen tid efter, at motoren er stoppet. Berøring af de varme motordele kan forårsage
brandsår og brandbare materialer kan antændes.
●
Undgå kontakt med den varme motor og det varme udstødningssystem.
●
Lad påhængsmotoren køle af inden du udfører nogen form for vedligeholdelse og
transport.
RISIKO FOR KULILTEFORGIFTNING
Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, hvilket er en farveløs, lugtfri gasart. Indånding
kan medføre tab af bevidstheden og mulig død.
●
Hvis påhængsmotoren kører i lukkede eller delvist lukkede områder, kan luften
blive farlig at indånde grundet en mulig opsamling af farlig kulilte. For at kulilten
ikke skal samle sig, skal du altid sørge for god ventilation.
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SIKKERHEDSMÆRKNING

Disse mærkater advarer dig mod mulige risici, der kan forvolde alvorlige personskader.
Læs mærkaterne, teksten og sikkerhedsanvisningerne, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning omhyggeligt.
Hvis en mærkat falder af eller bliver ulæselig, bør du kontakte din autoriserede Honda marine
forhandler for udskiftning.
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SIKKERHEDSMÆRKNING

ADVARSEL VED ARBEJDE
MED BENZIN

[

BENZIN ER BRANDFARLIG

BEMÆRK:
LUK BENZINTANKEN, NÅR DEN IKKE
ANVENDES.
HOLD BENZINTAN KEN VÆK FRA
VARME, GNISTER OG ÅBEN ILD.
OPBEVAR BENZINTANKEN PÅ ET STED
MED GOD VENTILATION.
ANVEND ALDRIG BENZIN FRA TANKEN
EFTER DET HAR VÆRET OPBEVARET
I EN LANG PERIODE.

ADVARSEL:
BENZIN ER SKADELIG OG FARLIG AT
DRIKKE.
OPBEVAR BENZIN UTILGÆNGELIG
FOR BØRN.
HVIS EN PERSON SLUGER BENZIN OG
IKKE STRAKS KASTER OP, SKAL DER
OMGÅENDE TILKALDES LÆGE.
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SIKKERHEDSMÆRKNING

CE MÆRKAT PLACERING
[Type: SU, LU, SBU og LBU]
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DE VIGTIGSTE DELE

GEARVÆLGER

STOPKONTAKT
(NØDSTOP)

TILTPIND

BENNZINKOBLING

ANTIKAVITATIONSPLADE
PROPEL
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DE VIGTIGSTE DELE

OLIETRYKSLAMPE

OLIEPÅFYLDNING

FRIKTIONS KNAP
FOR GASHÅNDTAG
LÅSEHÅNDTAG FOR
MOTORKAPPE

BESPÆNDINGSBOLTE

FRIKTIONSBOLT
FOR STYRING

MOTOROLIEAFTAPNINGSPROP ·
PROP TIL
GENNEMSKYLNING
ANODE

NIVEAUPROP FOR
GEAROLIE

GEAROLIEAFTAPNINGSPROP
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ÅBNING FOR
UDSTØDNING
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DE VIGTIGSTE DELE

VENTIL I TANKDÆKSEL

BENZINTANK

BENZINSLANGE

BENZIN KOBLING
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DE VIGTIGSTE DELE

LADE- OG L YSSPOLESÆT

MOTORDÆKKEN

(Ekstra udstyr SU, LU)

(Ekstra udstyr)

FJERNBETJENINGSSÆT

(Ekstra udstyr)

GEAROLIE
(Ekstra udstyr)
PROPEL
Antal blade - diameter x stigning
3 - 200 x 190 mm. (3 - 7 25/32 x 7 31/64")
(Ekstra udstyr: type SU, LU, SBU og LBU)
3 - 200 x 170 mm. (3 - 7 25/32 x 6 11/16")
(Ekstra udstyr: andre typer)
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BETJENINGSGREB

STARTHÅNDTAG FOR REKYLSTARTER
Ved træk i starthåndtaget aktiveres rekylstarteren, der roterer motoren til start. Sæt gearvælgeren i frigear inden start af motoren.
OBS:
●
Frigearslåsen forhindrer aktivering af rekylstarteren for start af motoren, når gearvælgeren ikke er i frigear.

GEARVÆLGER
Anvend gearvælgeren, når båden skal sejle enten frem, tilbage eller for at sætte den i frigear,
så kraften fra motoren til propellen afbrydes. Der er tre stillinger på gearvælgeren.
Motoren kan kun startes med gearvælgeren i frigear.

FREMGEAR:
FRIGEAR:
BAKGEAR:

Båden sejler fremad.
Motorens kraft til propellen er brudt.
Båden sejler ikke.
Båden sejler baglæns.
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BETJENINGSGREB

CHOKER
Når motoren er kold, trækkes chokeren
ud for at lette starten. Der kommer
ekstra benzin til motoren, når chokeren
er trukket ud.

GASHÅNDTAG
Drej gashåndtaget med uret eller mod uret
for at justere motorens omdrejninger. Når
gashåndtaget drejes i pilens retning øges
motorens omdrejninger.

FRIKTIONSKNAP FOR GASHÅNDTAG
Friktionsknappen for gashåndtaget
justerer modstanden i drejet for gashåndtaget.
Drej friktionsknappen med uret for at øge
friktionen og for at holde en støt fart
under sejladsen.
Drej friktionsknappen mod uret for at
mindske friktionen og for lettere at drejet
på gashåndtaget.
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BETJENINGSGREB

HÅNDPUMPE
En håndpumpe er bygget ind i benzinslangen,
som forbinder den transportable benzintank
med påhængsmotoren.
Inden brug af påhængsmotoren holdes håndpumpen så udgangen er højere end indgangen
og pilen peger opad. Tryk på og slip håndpumpen indtil den føles fast. Dette vil sikre, at
der er tilført benzin til påhængsmotoren.

STOPKONTAKT
Tryk i stopkontakten for at stoppe påhængsmotoren.

NØDSTOPKONTAKT MED SPIRALSNOR OG LÅSEPLADE
Nødstopkontakten med spiralsnor er beregnet
til at stoppe påhængsmotoren omgående hvis
brugeren skulle falde overbord eller væk fra
påhængsmotoren under sejlads.
Påhængsmotoren stopper, når låsepladen for
enden af spiralsnoren trækkes ud af stopkontakten.
Når påhængsmotoren skal anvendes, forvis
dig om, at den anden ende af spiralsnoren
fastgøres til brugeren.
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BETJENINGSGREB

ADVARSEL:
●
Hvis spiralsnoren ikke fastgøres korrekt til brugeren, kan båden sejle videre uden
kontrol, hvis f.eks. brugeren falder overbord eller væk fra påhængsmotoren og ikke
vil være i stand til at betjene påhængsmotoren.
For brugerens og mulige passagerers sikkerhed, forvis dig om, at den anden ende af spiralsnoren fra stopkontakten fastgøres til brugeren.

OBS:
●
Påhængsmotoren kan ikke starte medmindre låsepladen på spiralsnoren sættes i stopkontakten.
En ekstra låseplade er medleveret i værktøjsposen. Anvend den ekstra låseplade til start
af påhængsmotoren, når påhængsmotoren er nødstoppet og spiralsnoren ikke er tilgængelig f.eks. hvis brugeren er faldet overbord.
OLIETRYKSLAMPE
Når niveauet på motorolien er lavt eller der
opstår fejl i motorens smøresystem, vil olietrykslampen slukke.
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BETJENINGSGREB

TILTHÅNDTAG
Anvend tilthåndtaget til midlertidigt at tilte
påhængsmotoren, når du sejler på lavt vand,
fortøjer eller anker op på lavt vand.
Løft i tilthåndtaget, vil låse tiltsystemet på
påhængsmotoren op og påhængsmotoren kan
tiltes. Når tilthåndtaget skubbes ned, låses
tiltsystemet.
ADVARSEL:
●
Forvis dig om, at tilthåndtaget altid er
skubbet ned og har låst påhængsmotoren inden sejlads. Påhængsmotoren kan løfte sig ud af vandet ved
sejlads i bakgear og resultere i uheld
med personskader.
ANODE
Anoden er fremstillet af et blødt metal, der let
tæres og derved beskytter påhængsmotoren
mod tæring.

KONTROLHUL FOR KØLEVAND
Kølevandet kontrolleres her for at se om
vandet cirkulerer korrekt i påhængsmotoren.
Efter at påhængsmotoren er startet,
kontroller at der kommer kølevand ud af
kontrolhullet.
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BETJENINGSGREB

KØLEVANDSINDTAG
Kølevandet suges ind til motoren gennem
dette indtag.

LÅSEHÅNDTAG FOR MOTORKAPPE
Åben og lås for motorkappen med dette håndtag,
når motorkappen skal afmonteres eller monteres.

FRIKTIONSHÅNDTAG FOR STYRING
Friktionsbolten justerer friktionen i styringen.
Drej friktionsbolten med uret for at øge friktionen i styringen, når du vil sejle på en fast
kurs eller for at undgå at påhængsmotoren
svinger fra side til side, når påhængsmotoren
er monteret på en båd, som transporteres på
en trailer.
Drej friktionsbolten mod uret for at mindske
friktionen i styringen.
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BETJENINGSGREB

TILTPIND
Anvend tiltpinden til korrekt justering af vinklen
på påhængsmotoren. Vinklen på påhængsmotoren kan justeres i fem vinkler ved at skifte
tiltpindens position (se side 27).

VENTIL I TANKDÆKSEL / TANKMÅLER
Ventilen i tankdækslet lukker benzintanken af for ventilation til åben luft.
Når benzintanken skal påfyldes benzin, åbnes ventilen i tankdækslet ved at den drejes mod uret
og tankdækslet tages af.
Åben ventilen i tankdækslet 2 ~ 3 omgange inden start af påhængsmotoren.
Luk ventilen i tankdækslet ved at dreje den med uret inden transport og opbevaring af
påhængsmotoren.
Tankmåler viser benzinniveauet i tanken.
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INSTALLATION

OBS:
●
En forkert monteret påhængsmotor kan falde af båden under sejlads, båden kan blive ude
af stand til at sejle ligeud eller motoren kan ikke opnå fuld ydelse og vil have et for stort
benzinforbrug.
Vi anbefaler, at påhængsmotoren monteres af din autoriserede Honda marine forhandler.
Kontakt din autoriserede Honda marine forhandler for anskaffelse af ekstra udstyr og nødvendigt tilbehør til monteringen og drift.
Det er dit ansvar, at valget af båd passer til påhængsmotoren.
BF4.5B: 4,5 hk. (3,3 kW)
BF5A: 5,0 hk. (3,7 kW.)
OBS:
●
BF4.5B sælges ikke i Danmark.
Anbefalede motorstørrelser er normalt opgivet for de fleste både.
ADVARSEL:
●
Overskrid aldrig bådfabrikantens anbefalede råd med hensyn til maks. hk.
Det kan resultere i skade på båden og i personskader.
Vælg en påhængsmotor, der passer til højden på bådens agterspejl.
Model
S (kort)
L (lang)
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INSTALLATION

PLACERING
Monter påhængsmotoren på agterspejlet i bådens centerlinie.

MONTERINGSHØJDE
Antikavitationspladen på påhængsmotoren
bør være 0 ~ 50 mm. under kølen af båden.
Den korrekte afstand varierer i forhold til
bådtype og udformningen af bunden på
båden. Følg producentens anbefalede
monteringshøjde.
Hvis påhængsmotoren er monteret for lavt vil
båden slå, være vanskelig at få til at plane
og påhængsmotoren vil sprøjte vand op,
som vil kunne komme op i båden. Den vil
have tendens til at lette og vil være vanskelig
at holde stabil ved høj fart.
Hvis påhængsmotoren er monteret for højt
på båden vil propellen kaviterer.

BEMÆRK:
●
Vandspejlet skal være mindst
100 mm. over antikavitationspladen
ellers kan vandpumpen ikke få
tilstrækkeligt kølevand og motoren
vil kunne overophede.
●
Modsat effekt på motoren kan opstå
hvis placeringen af påhængsmotoren er for lav. Tilt påhængsmotoren helt ned med båden fuldt
lastet og motoren stoppet.
Kontroller at tomgangsporten er
150 mm. (5,9”) eller mere over
vandspejlet.
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INSTALLATION

MONTERING AF PÅHÆNGSMOTOREN
Placer motorkonsollen over agterspejlet og
spænd bespændingsboltene fast.
BEMÆRK:
●
Kontroller med mellemrum under sejlads,
at bespændingsboltene stadig er spændt
fast.
●
Monter en line gennem hullet i motorkonsollen og fastgør den til båden. Dette
vil forhindre, at påhængsmotoren tabes
ved et uheld.
MOTORVINKEL (under sejlads).
Monter påhængsmotoren i det bedste trim for at opnå stabil sejlads og maksimal ydelse.
Hvis trimvinklen er for stor: vil det få båden til at ”sejle ud” af vandet.
Hvis trimvinklen er for lille: vil det få båden til at ”sejle ned” i vandet.

Trimvinklen varierer i forhold til kombinationen båd, påhængsmotor, propel og anvendelse.
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JUSTERING AF MOTORVINKEL
Juster påhængsmotoren så er vinkelret på vandspejlet (dvs. at propelakslen er parallel med
vandspejlet)
Der er fem positioner.
1.
2.

Skub tiltpinden ind (A), drej den opad (B)
og træk den ud.
Monter tiltpinden i det korrekte hul og
drej pinden nedad så den låses. Efter at
tiltpinden er låst, træk i den og kontroller
at den ikke kan trækkes ud.

BEMÆRK:
●
For at undgå skader på påhængsmotoren, forvis dig om, at tiltpinden er korrekt monteret.
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STIK TIL OPLADNING AF BATTERI
(Ekstra udstyr, undtagen for typerne SB, LB, SBU og LBU)
ADVARSEL:
●
Batterier producerer eksplosive gasarter. Undgå gnister, åben ild og
cigaretter væk fra batteriet. Til at
undgå risikoen for dannelse af gnister
nær batteriet, tilslut altid først ladeledningen til batteriet og derefter til
påhængsmotoren. Når ladeledningen
skal afmonteres, bør det ske ved at
ledningen tages ud af påhængsmotoren først.
Ladestikket leverer 12 volt, 3 ampere til
opladning af batterier.
Ladekredsløbet er beskyttet af en 5 amp.
sikring, der er placeret under motorkappen.
Et hanstik, der passer i ladestikket på
påhængsmotoren, leveres sammen med
påhængsmotoren. Tilslut din egen ladeledning
til hanstikket (se ledningsdiagrammet på
side 77). Forvis dig om, at den positive (røde)
ledning tilsluttes pluspolen (+) på batteriet.
BEMÆRK:
●
Hvis ledninger monteres omvendt vil det
kunne skade påhængsmotorens
ladesystem og/eller batteriet.
●
Når du ikke anvender ladeledningen,
hold ladestikket tørt og rent ved at
montere den medleverede gummihætte.

Påhængsmotorens 12 volt ladesystem er kun
beregnet til opladning af batterier. Elektrisk
udstyr skal tilsluttes batteriet, som vist.
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BF4,5B/BF5A er luftkølede 4-takt påhængsmotorer, der anvender blyfri benzin med et oktantal
på 92 eller højere. De kræver ligeledes olie i motoren. Kontroller følgende inden brug af
påhængsmotoren.
BEMÆRK:
●
Udfør følgende kontrolpunkter med påhængsmotoren stoppet.
MOTORKAPPE AF- OG PÅMONTERING
●

For at afmontere, tryk låsehåndtaget ned for at låse op og tag derefter motorkappen af.

●

For at montere, placer motorkappen og træk låsehåndtaget op for at låse motorkappen
fast.

ADVARSEL:
●
Anvend aldrig påhængsmotoren uden at motorkappen er korrekt monteret. Blotlagte
roterende motordele kan forårsage alvorlige personskader.
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NIVEAU PÅ MOTOROLIE
BEMÆRK:
●
Motorolien er en væsentlig faktor for påhængsmotorens ydelse og levetid. Ikke selvrensende olier og motorolier af dårlig kvalitet kan ikke anbefales, fordi sådanne olier har
mangelfulde smøreegenskaber.
●
Kørsel med for lidt olie på påhængsmotoren kan beskadige den kraftigt.
ANBEFALET MOTOROLIE
Anvend en Honda 4-takt motorolie eller en tilsvarende motorolie, der svarer til kravene for klassifikationen API SG, SF.
Motorolier med klassifikation API SG, SF vil have dette
angivet på dunken.
SAE 10W/30 anbefales generelt til brug ved alle temperaturer.
KONTROL OG EFTERFYLDNING
1.
2.
3.

Anbring påhængsmotoren lodret og tag
motorkappen af ved at trykke låsehåndtaget ned.
Skru olieproppen/pinden ud og tør oliepinden af med en ren klud
Sæt olieproppen/pinden ned i påfyldningshullet uden at skrue den i.
Kontroller niveauet på målepinden.
Hvis niveauet er lavt, i nærheden af
nederste markering på oliepinden, fyldes
op med den anbefalede motorolie til
øverste markering.

OLIE INDHOLD: 0,55 ltr.
Hvis motorolien er forurenet eller misfarvet, udskift den med frisk motorolie (se side 59 og 60 for
udskiftningsintervaller og fremgangsmåde).
4.

Monter motorkappen og låst den fast med låsehåndtaget.

BEMÆRK:
●
Overfyld aldrig motoren med motorolie.
Kontroller niveauet efter påfyldning.
For meget motorolie lige som for lidt kan beskadige motoren.
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BENZINNIVEAU
Kontroller benzinniveauet på tankmåleren og fyld tanken op, hvis der mangler benzin.
OBS:
●
Åben ventilen i tankdækslet inden tankdækslet skrues af. Når ventilen er
lukket, kan tankdækslet være svært at
skrue af.
Efter påfyldning, forvis dig om, at tankdækslet er korrekt spændt fast.
Anvend frisk, ren automobilbenzin oktan 92
eller højere. Anvendelse af benzin med bly
kan forårsage skader på motoren.
Brug aldrig olieblandet eller uren benzin.
Undgå snavs, støv og vand i benzintanken.
TANKINDHOLD: 12 ltr.
ADVARSEL:
●
Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold.
●
Påfyld kun benzin på steder med god ventilation og med motoren stoppet.
●
Rygning og brug af åben ild skal undgås på stedet, hvor benzintanken bliver fyldt
op og hvor benzinen opbevares.
●
Undgå overfyldning af benzintanken (der bør ikke være benzin i påfyldningsstudsen). Efter påfyldning kontrolleres, at tankdækslet er korrekt monteret.
●
Pas på ikke at spilde benzin. Benzindampe og spildt benzin kan antænde. Hvis der
spildes benzin, skal området være helt tørt, inden påhængsmotoren startes.
●
Undgå hyppig eller længere tids kontakt benzin/hud og indånding af dampe.
●
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.
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BENZIN INDEHOLDENDE KARBURATORSPRIT
Hvis du beslutter at anvende benzin, der indeholder karburatorsprit, skal du forvisse dig om, at
oktantallet for alkoholen er mindst lige så højt, som det er foreskrevet af Honda. Der findes to
typer karburatorsprit, ætylalkohol og metanol. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end
10 % ætylalkohol. Anvend aldrig en benzin/spritblanding, der ikke samtidigt indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstoffer. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 5 % metanol, selvom det indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstof.
OBS:
●
Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens trækkraft, der skyldes brug
af benzin med karburatorsprit, er ikke dækket af garantien. Honda kan ikke anbefale
anvendelse af benzin indeholdende karburatorsprit, da virkningen af dette ikke er fuldt ud
belyst endnu.
●
Inden køb af benzin fra en tankstation, du ikke er kendt med, bør du forsøge at finde ud af,
om benzinen indeholder karburatorsprit, og hvis den indeholder karburatorsprit, da hvilken
art og mængde. Hvis du under drift med benzin indeholdende karburatorsprit, eller benzin,
der muligvis indeholder karburatorsprit, bemærker nogen uregelmæssigheder, skift straks
til benzin, der ikke indeholder karburatorsprit.
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ØVRIGE KONTROLPUNKTER
Kontroller følgende punkter:
(1) Kontroller propellen, knækstiften og splitten for skader og om de er gået løse.
(2) Kontroller om benzinslangen er snoet, klappet sammen eller sidder løst.
(3) Kontroller styrehåndtaget for skader.
(4) Kontroller motorkonsollen for skader og om motoren er korrekt monteret.
(5) Kontroller værktøjssættet for manglende reservedele og værktøj (se side 57).
(6) Kontroller anoden for skader, tæring og fastgørelse.
Anoden hjælper med til at beskytte påhængsmotoren mod tæring; den bør være i direkte
kontakt med vandet under sejlads. Skift anoden, når den er tæret til ca. det halve af dens
oprindelige størrelse.
BEMÆRK:
●
Risikoen for skader efter korrosion forøges hvis anoden males over eller er kraftigt tæret.
Følgende dele/materialer bør altid være i båden:
1.
Betjeningsvejledningen.
2.
Værktøjssættet.
3.
Ekstra tændrør, motorolie, propel, knækstifter og låsesplitter.
4.
Gældende love og regler om sejlads med både og påhængsmotorer.
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BENZINTANK OG VENTIL I TANKDÆKSEL
Benzintanken skal fastgøres korrekt i båden. Dette vil sikre benzintanken mod fysiske skader,
da den ikke vil kunne flytte sig under sejlads.
Benzintanken skal være på et sted med god ventilation for at mindske risikoen for en eksplosion
i eventuelle samlede benzindampe. Undgå direkte sollys på benzintanken. Grundet benzinpumpens kapacitet, må benzintanken ikke placeres mere end 2 meter (6,6’) fra påhængsmotoren eller lavere end 1 meter (3,3’) under benzinkoblingen på påhængsmotoren.
1.
2.

Åben ventilen i tankdækslet ved at dreje den 2 ~ 3 omgange mod uret. Lad lufttrykket fra
tanken udligne sig. Med ventilen i tankdækslet åben, luft kan komme ind i benzintanken til
erstatning for den forbrugte benzin efterhånden, som niveauet falder.
Tag tankdækslet af og kontroller tilstanden på tankdækslet og pakningen i dækslet. Udskift
tankdækslet eller pakningen, hvis en af delene er revnet, skadet eller utæt for benzin.
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MONTERING AF BENZINSLANGE
Kontroller benzinslangen og O-ringene i benzinkoblingerne.
Udskift benzinslangen eller benzinkoblingerne hvis de er revnede, beskadiget eller er utætte for
benzin. Forvis dig om at benzinslangen ikke er snoet.
1.

Tilslut benzinslangens benzinkobling til koblingen på benzintanken. Forvis dig om, at
koblingen er korrekt tilsluttet.

2.

Tilslut benzinslangens benzinkobling til koblingen på påhængsmotoren. Monter benzinkoblingen på påhængsmotoren med låsen, som vist på billedet.
Forvis dig om, at koblingen er korrekt tilsluttet.

Forvis dig om, at du montere benzinkoblingen på påhængsmotoren i den rigtige retning, som
vist nedenfor (dvs. med clipsen vendende mod højre).

BEMÆRK:
●
Hvis benzinkoblingen på påhængsmotoren med vold monteres omvendt, vil O-ringen i
koblingen beskadiges. En beskadiget O-ring vil blive utæt for benzin.

Side 35

7

START AF PÅHÆNGSMOTOREN

3.

Hold håndpumpen så udgangen er højere end indgangen og pump på den indtil den føles
fast, hvilket viser at benzinen er nået op til karburatoren. Kontroller for benzinutætheder
inden start af påhængsmotoren.

OBS:
●
Anvend aldrig håndpumpen mens påhængsmotoren er i gang eller er tiltet op. Karburatoren kan løbe over.
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ADVARSEL:
●
Udstødningsgas indeholder giftig kulilte; indånding kan medføre tab af bevidsthed
og muligvis død.
●
Lad aldrig påhængsmotoren køre i lukkede rum og på steder med dårlig ventilation.
BEMÆRK:
●
Propellen skal sænkes ned i vandet, kørsel med påhængsmotoren med propellen ude af
vandet vil beskadige vandpumpen og motoren vil overophedes.
START AF PÅHÆNGSMOTOREN
1.

Placer låsepladen for enden af spiralsnoren i stopkontakten. Fastgør den anden ende af
spiralsnoren til brugeren.

ADVARSEL:
●
Hvis brugeren ikke fastgør spiralsnoren og kastes ned af sit sæde eller ud af båden,
kan båden fortsætte uden kontrol, hvilket kan resultere i alvorlige skader på brugeren, passagerer og tilskuere. Fastgør altid spiralsnoren inden påhængsmotoren
startes.
OBS:
●
Påhængsmotoren kan ikke startes medmindre, låsepladen er monteret i stopkontakten.
●
En ekstra låseplade er medleveret i værktøjsposen. Anvend den ekstra låseplade til start
af påhængsmotoren, når påhængsmotoren er nødstoppet og spiralsnoren ikke er tilgængelig f.eks. hvis brugeren er faldet overbord.
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2.

Sæt gearvælgeren i frigear. Starthåndtaget for rekylstarteren kan ikke bruges medmindre
gearvælgeren er i frigear.

3.

Drej gashåndtaget så startmærket

4.

Når motoren er kold, trækkes chokeren ud. Der kommer ekstra benzin til motoren, når
chokeren er trukket ud.
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på styrehåndtaget.
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START AF PÅHÆNGSMOTOREN

Træk i starthåndtaget for rekylstarteren, indtil du mærker modstand og træk derefter hurtigt
til.

BEMÆRK:
●
Undgå at starthåndtaget farer tilbage mod påhængsmotoren. Før det langsomt tilbage for
at undgå skader på rekylstarteren.
●
Træk aldrig i starthåndtaget, når påhængsmotoren er i gang, det vil medføre skader på
rekylstarteren.
OBS:
•
Frigearslåsen sikrer, at starthåndtaget ikke kan anvendes, medmindre gearvælgeren er i
frigear.
6.

Efter motoren er startet, skal du forvisse dig om, at olietrykslampen tænder. Hvis olietrykslampen ikke tænder skal motoren omgående stoppes og følgende kontroller skal udføres.

1)
2)

Er olieniveauet i motoren korrekt.
Hvis olieniveauet er korrekt, men olietrykslampen ikke lyser, bør påhængsmotoren kontrolleres af din autoriserede Honda marine forhandler.
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7.

Efter påhængsmotoren er startet, skal du kontrollere om der kommer kølevand ud fra
kontrolhullet. Vandmængden fra kontrolhullet kan variere efter termostatens åbning, men
dette er normalt.

BEMÆRK:
●
Hvis der ikke kommer kølevand fra kontrolhullet eller hvis der kun kommer damp ud, stop
påhængsmotoren omgående. Kontroller om kølevandindtaget er blokeret og fjern fremmedlegemer om nødvendigt. Kontroller også om kontrolhullet er stoppet. Hvis der stadig
ikke kommer kontrolvand, skal påhængsmotoren kontrolleres af din autoriserede Honda
marine forhandler. Anvend ikke påhængsmotoren før problemet er løst.
8.

Hvis chokeren har været anvendt skubbes den gradvist ind, efterhånden som motoren
varmer op.
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NØDSTART
Hvis rekylstarteren ikke virker korrekt af en eller anden grund, kan påhængsmotoren startes
med nødstartsnoren fra værktøjssættet.
1.

Sæt gearvælgeren i frigear.

ADVARSEL:
●
Frigearslåsen fungerer ikke ved nødstart. Forvis dig om, at gearvælgeren er i frigear
for at undgå uheld, hvis påhængsmotoren skulle starte i gear. Hvis påhængsmotoren starter i gear kan den pludselig accelerere og resultere i alvorlige personskader og eventuelt i dødsfald.
2.
3.

Tag motorkappen af.
Tag de to 6 mm. hættemøtrikker og de to
6 mm. flangebolte af og fjern svinghjulsdækslet.

OBS:
●
Pas på ikke at miste bolte og møtrikker.

4.

Vind nødstartsnoren op omkring
gribehjulet med uret og start
påhængsmotoren ved at trække
kraftigt i håndtaget.

ADVARSEL:
●
Pas på de roterende dele.
5.

Efter motoren er startet monteres
motorkappen.

ADVARSEL:
●
De roterende dele kan kvæste dig. Udvis stor forsigtighed, når du monterer motorkappen. Sejl aldrig med påhængsmotoren uden motorkappen er monteret.
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6.

Fastgør spiralsnoren til førerens håndled og returner til nærmeste havn.

7.

Efter fremkomst til nærmeste havn, kontakt din autoriserede Honda marine forhandler og
få gjort følgende:
●
Få startsystemet og det elektriske system kontrolleret.
●
Få din autoriserede Honda marine forhandler til at montere de afmonterede dele.

FEJLFINDINGSSKEMA
SYMPTOM
Motoren kan ikke startes

MULIG ÅRSAG
Starthåndtaget kan ikke
trækkes ud
Låsepladen er ikke monteret
Ventilen i tankdækslet lukket
Håndpumpen ikke aktiveret
Motoren druknet
Ingen gnist på tændrøret
Der kommer ikke benzin frem
til karburatoren
Ingen benzin

Side 42

LØSNING
Gearvælgeren er ikke i frigear
(se side 38)
Monter låsepladen
(se side 37)
Åben ventilen i tankdækslet
(se side 34)
Tryk nogle gange håndpumpen (se side 36)
Rens og tør tændrøret
(se side 62)
Monter tændrøret korrekt
(se side 62)
Åben aftapningsskruen i
karburatoren og kontroller om
der er benzin i svømmerhuset
(se side 69)
Påfyld benzin (se side 31)
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TILKØRSEL
Tilkørsel lader motorens dele tilpasse sig hinanden og vil derved sikre den korrekt ydelse og en
lang levetid for påhængsmotoren.
Tilkør din nye påhængsmotor på følgende måde.
Under de første 10 timers drift bør påhængsmotoren køre med lave omdrejninger, ikke
udsættes for hård belastning og pludselig gasgivning.
GEARSKIFT
Gearvælgeren har tre stillinger: FREMGEAR, FRIGEAR OG BAKGEAR.
En indikator på påhængsmotoren viser med et ikon, hvilket gear du har valgt.

Drej gashåndtaget over på tomgang for at mindske motoromdrejningerne mest muligt inden
gearskift.
OBS:
●
Gashåndtaget er konstrueret så gasgivningen begrænses i frigear og i
bakgear. Brug ikke vold for at dreje
gashåndtaget over på fuldgas.
Gashåndtaget kan kun give fuldgas i
fremgear.
BEMÆRK:
●
Ved sejlads i bakgear, udvis stor forsigtighed for at undgå at ramme skjulte
genstande under vandet med propellen
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MANØVRERING
Båden drejer stævnen i den modsatte retning af påhængsmotoren. Når der skal drejes til højre,
svinges styrehåndtaget til venstre. Når der skal drejes til venstre, svinges styrehåndtaget til
højre.

Både, som er udstyret med fjernbetjening og et rat styres på samme måde som en bil.
For at opnå en let styring, skal friktionsbolten justeres, så der føles en let modstand i styrehåndtaget, når påhængsmotoren drejes.
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SEJLADS
1.
2.

Med gearvælgeren i fremgear, drejes gashåndtaget over mod fuldgas for at øge motoromdrejningerne.
Ved almindelig sejlads er 3/4 gas normalt tilstrækkeligt.

For at sejle med en fast hastighed, spændes friktionsknappen på gashåndtaget med uret. For at
løsne friktionen og sejle med manuel kontrol, løsnes friktionsknappen mod uret.

BEMÆRK:
●
Sejl aldrig uden motorkappen er korrekt monteret. Blottede roterende motordele kan forårsage alvorlige personskader og vand kan beskadige motoren.
●
Kontroller at tilthåndtaget er i låst position inden sejlads.
OBS:
●
For bedst ydelse skal passagerer og udstyr placeres, så der er balance i båden.
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TILTNING AF PÅHÆNGSMOTOREN
Tilt påhængsmotoren for at undgå, at
propellen og gearhuset rammer bunden,
når båden skal på land eller er stoppet på
lavt vand.
1.

Sæt gearvælgeren i frigear og stop
motoren.

2.

Træk op i tilthåndtaget. Tag fat i grebet i motorkappen og løft påhængsmotoren op.

BEMÆRK:
●
Brug aldrig styrehåndtaget til at tilte påhængsmotoren op med.
OBS:
●
Inden påhængsmotoren tiltes op, lad den
forblive i sejlstillingen i et minut efter den er
stoppet, for at tømme den indvendigt for kølevand.

3.

Med tilthåndtaget i tiltstilling løftes påhængsmotoren op i enten 30°, 45° eller 70°.
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For at få påhængsmotoren tilbage i sejlstilling, løft op i påhængsmotoren i grebet, skub
tilthåndtaget ned og sænk derefter påhængsmotoren langsomt ned.

BEMÆRK:
●
Forvis dig om, at der kommer kølevand fra kontrolhullet.
●
Når påhængsmotoren er tiltes op, sejl kun med lav hastighed.
●
Sejl aldrig i bakgear, når påhængsmotoren er tiltes op. Påhængsmotoren kan løftes sig ud
af vandet og forårsage uheld.
FORTØJNING
BEMÆRK:
●
For at undgå skader på påhængsmotoren, udvis altid den største forsigtighed, når båden
fortøjes, især når påhængsmotoren er tiltet op. Lad aldrig påhængsmotoren slå mod kajen
eller andre både.
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OMDREJNINGSBEGRÆNSER
Denne påhængsmotor er udstyret med en omdrejningsbegrænser, der aktiveres når motorens
omdrejninger stiger meget voldsomt. Omdrejningsbegrænseren kan aktiveres under sejlads, når
påhængsmotoren er tiltet op eller hvis påhængsmotoren kaviterer under et skarpt drej.
Når omdrejningsbegrænseren bliver aktiv:
1.
2.

Reducer omgående omdrejningerne og kontroller trimvinklen.
Hvis trimvinklen er korrekt, men omdrejningsbegrænseren forbliver aktiv, stop motoren,
kontroller påhængsmotoren, kontroller om det er den rigtige propel der er monteret og
kontroller propellen for skader.
Ret fejlen eller kontakt din autoriserede Honda forhandler for reparation.

SEJLADS PÅ LAVT VAND
Ved sejlads på lavt vand tiltes påhængsmotoren op for, at propellen og gearhuset ikke rammer
bunden.
Se afsnittet ”Tiltning af påhængsmotoren” på side 46.
BEMÆRK:
●
Forvis dig om, at komme vand fra kontrolhullet.
●
Når påhængsmotoren er tiltet op, sejl kun med lave omdrejninger.
ANVENDELSE AF PÅHÆNGSMOTOREN I STOR HØJDE
Ved anvendelse af påhængsmotoren i stor højde vil benzin/luftblandingen blive for fed. Ydelsen
fra motoren vil mindskes og benzinforbruget vil øges. En meget fed benzin/luftblanding vil også
sode tændrøret og forårsage vanskelig start.
Anvendelse i stor højde kan tillades, når der monteres en mindre hoveddyse og blandeskruen
justeres. Hvis du altid skal anvende påhængsmotoren i højder over 1.500 mtr. over havets
overflade, bør din autoriserede Honda marine forhandler udføre denne modifikation.
Selv med korrekt karburatorindstilling vil motorens ydelse mindskes med ca. 3,5 % for hver
300 mtr. højden øges. Ydelsen vil dog være større end uden eventuel modifikation.
BEMÆRK:
●
Når karburatoren er modificeret til drift i stor højde, vil benzin/luftblandingen blive for
mager ved anvendelse i lavere højder. Drift i højder under 1.500 mtr. med en modificeret
karburator kan forårsage, at motoren løber varm og kan resultere i alvorlige skader på
motoren. For drift i lav højde, lad din autoriserede Honda marine forhandler føre karburatoren tilbage til fabriksstandarden.
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STOP AF PÅHÆNGSMOTOREN
•

I NØDSTILFÆLDE:

Træk i spiralsnoren til stopkontakten og træk låsepladen ud.

OBS:
●
Det vil være en god ide at stoppe påhængsmotoren en gang imellem ved at trække låsepladen ud af stopkontakten for at kontrollere om den virker korrekt.
•

VED NORMAL DRIFT:

1.

Drej gashåndtaget hen på tomgang og sæt gearvælgeren i frigear.
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2.

Hold stopknappen trykket ind indtil påhængsmotoren er stoppet.

OBS:
●
Efter sejlads med fuldgas, lad motoren køle ned i tomgang i nogle minutter inden den
stoppes.
●
I tilfælde af, at påhængsmotoren ikke stopper, når du trykker stopkontakten ind, træk låsepladen ud med spiralsnoren. Hvis motoren stadig ikke stopper, træk chokeren ud for at
stoppe motoren.
3.

Tag låsepladen med spiralsnoren ud af stopkontakten og opbevar den.

Side 50

10

TRANSPORT

Inden transport af påhængsmotoren, afmonter benzinslangen fra påhængsmotoren på følgende
måde.
ADVARSEL:
●
Benzin er meget brandfarlig og benzindampe kan eksplodere og forvolde alvorlige
personskader og dødsfald.
●
Pas på ikke at spilde benzin. Spildt benzin og benzindampe kan antænde. Hvis der
spildes benzin, skal området være helt tørt inden påhængsmotoren stilles til
opbevaring eller transporteres.
●
Rygning og brug af åben ild skal undgås på stedet, hvor påhængsmotoren bliver
tømt for benzin og hvor benzinen opbevares.
BEMÆRK:
●
I koldt vejr, bør du for at undgå isdannelse i vandpumpen, løfte påhængsmotoren ud af
vandet, tage låsepladen ud af stopkontakten og trække flere gange i starthåndtaget for at
få vandet ud af pumpen.
AFMONTERING AF BENZINSLANGE
1,

Mens du trykker ind på låsen på
benzinkoblingen på påhængsmotoren,
trækkes koblingen af.

2.

Når du trækker tilbage i kappen på
benzinkoblingen på benzintanken,
kan koblingen tages af benzintanken.
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TRANSPORT
Bær kun påhængsmotoren når der er to personer
til at løfte den. Bær den altid i bærehåndtaget
eller i bærehåndtaget og ved låsehåndtaget til
motorkappen, som vist. Bær den aldrig i
motorkappen.

BEMÆRK:
●
Bær aldrig påhængsmotoren kun i motorkappen. Låsen for motorkappen kan gå op
og vil resultere i at påhængsmotoren tabes,
hvilket kan resultere i personskader og
skade på påhængsmotoren.

OBS:
●
For ikke at beskadige påhængsmotoren, brug den aldrig som håndtag til at løfte eller flytte
båden med.
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Transporter og opbevar påhængsmotoren enten lodret eller vandret, som vist på billederne
nedenfor.
LODRET TRANSPORT
1.

Sæt motorkonsollen ned over en motorstander og fastgør påhængsmotoren
med bespændingsboltene.

2.

Sæt gearvælgeren i bakgear og lås
tilthåndtaget.

3.

Transporter påhængsmotoren med styrehåndtaget løftet.
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VANDRET TRANSPORT
Læg påhængsmotoren på støttepunkterne.
(Med styrehåndtaget på siden af påhængsmotoren vendende op ad.)

OBS:
●
Alle andre transport- eller opbevaringsstillinger kan forvolde skader på påhængsmotoren
eller oliespild.
TRANSPORT PÅ EN TRAILER
Når påhængsmotoren skal transporteres
monteret på båden på en trailer,
anbefales det at påhængsmotoren forbliver i normal sejlstilling med friktionsbolten til styringen spændt.

OBS:
●
Transporter aldrig båden med påhængsmotoren monteret og når påhængsmotoren er tiltet
op. Båden og påhængsmotoren kan beskadiges alvorligt, hvis den under transporten
falder ned.
Påhængsmotoren bør normalt kun transporteres monteret på en båd i normal sejlstilling. Hvis
der ikke er tilstrækkelig plads i denne stilling mellem vejbanen og gearet kan påhængsmotoren
transporteres tiltet op, hvis den understøttes med en tværbom ellers skal påhængsmotoren
afmonteres fra båden. Tilthåndtaget skal forblive i åben stilling.
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Efter hver anvendelse af påhængsmotoren i saltvand eller urent vand, bør den rengøres og
gennemskylles på følgende måde.
ADVARSEL:
●
Af sikkerhedsgrunde, bør propellen afmonteres.
●
Forvis dig om, at påhængsmotoren er korrekt monteret og lad den ikke være uden
opsyn, mens den kører.
●
Hold børn og kæledyr væk fra stedet, hvor påhængsmotoren rengøres og hold
afstand til roterende dele under denne proces.
BEMÆRK:
●
Kørsel med påhængsmotoren uden kølevand kan forvolde alvorlige skader på motoren på
grund af overophedning. Forvis dig om, at der hele tiden kommer kølevand fra kontrolhullet, mens motoren er i gang. Hvis ikke, stop motoren omgående og find ud af årsagen.
MED GENNEMSKYLNINGSADAPTER
(Ekstra udstyr)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Tilt påhængsmotoren helt ned.
Vask ydersiden af påhængsmotoren med
rent vand.
Skru proppen til gennemskylning ud.
Gennemskyl kølesystemet med gennemskylningsadapteren.
a.
Tilslut en vandslange til gennemskylningsadapteren.
b.
Tag propellen af (se side 67).
c.
Åben for vandet i vandslangen.
d.
Start motoren og lad den køre i
mindst 10 minutter for at rengøre
indersiden af motoren.

Efter gennemskylningen, stop
motoren, tag gennemskylningsadapteren ud og monter proppen til
gennemskylning og propellen
(se side 67).
Tilt påhængsmotoren op og skub
tilthåndtaget ned i tiltstillingen.
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UDEN GENNEMSKYLNINGSADAPTER
Når der ikke anvendes en gennemskylningsadapter, placer påhængsmotoren i en passende
beholder med rent vand.
1.
2.
3.
4.

Tilt påhængsmotoren ned.
Vask ydersiden af påhængsmotoren med rent vand.
Tag propellen af (se side 67).
Placer påhængsmotoren i en passende beholder med rent vand. Vandet skal være mindst
100 mm. (4”) over antikavitationspladen.

5.

Start påhængsmotoren og lad den køre i tomgang i mindst 5 minutter. Tilfør ekstra vand
med en vandslange.
Efter gennemskylning, stop motoren, flyt beholderen med vand og monter propellen
(se side 67).
Tilt påhængsmotoren op og skub tilthåndtaget ned i tiltstillingen.

6.
7.
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Periodiske eftersyn og justeringer af påhængsmotoren er vigtige, hvis den maksimale ydelse fra
påhængsmotoren skal bibeholdes. Serviceintervaller og vedligeholdelseskrav er beskrevet i
serviceskemaet.
ADVARSEL:
●
Stop påhængsmotoren før nogen form for vedligeholdelse udføres. Hvis påhængsmotoren skal køre, sørg for god ventilation. Lad aldrig påhængsmotoren køre i små,
lukkede rum.
●
Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, indånding kan medføre tab af bevidsthed
og død.
●
Forvis dig om, at motorkappen er korrekt monteret, hvis den har været taget af,
inden motoren startes. Lås motorkappen fast med gummistroppen.
OBS:
●
Hvis påhængsmotoren skal køre, forvis dig om, at der mindst 100 mm. (4”) vand over
antikavitationspladen ellers vil vandpumpen ikke få tilstrækkeligt vand og motoren og
vandpumpen vil kunne beskadiges.
●
Anvend kun originale Honda reservedele til vedligeholdelse og reparation. Brug af uoriginale reservedele kan beskadige påhængsmotoren.
●
For at vedligeholde kølesystemet korrekt, bør påhængsmotoren gennemskylles med rent
vand efter hver anvendelse i saltvand og urent vand.
VÆRKTØJ OG RESERVEDELE
Det følgende værktøj og reservedele leveres med påhængsmotoren til vedligeholdelse, justering og nødreparationer.
Ekstra knækstifter og splitter er placeret inde under motorkappen over motorkonsollen.
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SERVICESKEMA
HYPPIGHED (3)
Regelmæssig vedligeholdelse
udføres ved hver angiven måned
eller driftstime afhængig af, hvad
der kommer først.
Punkt
Motorolie
Kontrol
Skift
Gearolie
Skift
Startsnor
Kontrol
Karburatorforbindelser
Kontrol/Justér
Ventilspillerum
Kontrol/Justér
Tændrør
Kontrol/Justér
Skift
Propel og knækstift
Kontrol
Anode
Kontrol
Tomgangshastighed
Kontrol/Justér
Smøring
Fedt
Benzintank og benzinfilter
Rengør
Termostat
Kontrol
Benzinfilter
Kontrol
Skift
Benzinslange
Kontrol
Skift
Bolte og møtrikker
Kontrol
Krumtaphus-udluftning
Kontrol
Kølevandskanaler
Rengør
Vandpumpe
Kontrol
Stopkontakt (Nødstop)
Kontrol
OBS:
(1)
(2)
(3)
(4)

Daglig


Efter
brug

Efter
første
måned
eller
20 timer


 (2)

Hver 6.
måned
eller
hver
100
timer

Hvert år
eller
hver
200
timer




 (2)





 (2)
 (1)

 (2)
 (1)

 (2)





Hvert 2. år (om nødvendigt)(2)
 (2)
 (2)
 (4)



Smøres oftere ved anvendelse i saltvand.
Disse punkter bør foretages af din autoriserede Honda marine forhandler.
Ved professionel anvendelse, anvend timer i drift for at opnå korrekte serviceintervaller.
Ved anvendelse i saltvand, grumset eller mudret vand, bør påhængsmotoren
gennemskylles efter hver brug.

Side 58

 (2)



 (2)
 (2)

12

VEDLIGEHOLDELSE

SKIFT AF MOTOROLIE
For lidt eller beskidt motorolie vil forkortende effekt på motorens bevægelige dele.
INTERVAL FOR OLIESKIFT:
Første olieskift efter 20 timer eller 1 måned efter påhængsmotoren er taget i brug, derefter for
hver 100 timer eller hver 6. måned.
OLIEMÆNGDE:

0,55 ltr.

Anbefalet motorolie SAE 10W-30 motorolie eller tilsvarende, API klassifikation SG, SH eller SJ.
SKIFT AF MOTOROLIE
Aftapning bør foretages, mens påhængsmotoren stadig er varm, for at sikre hurtig og fuldstændig tømning.
1.

Placer påhængsmotoren i lodret
stilling og tag motorkappen af. Skru
olieproppen/pinden op.

2.

Skru aftapningsproppen med
pakningen ud og aftap motorolien.
Monter en ny pakning på aftapningsproppen efter motorolien er helt
aftappet.
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3.

Påfyld den anbefalede motorolie til øverste mærke på oliepinden. Sæt olieproppen/pinden
ned i påfyldningshullet, som vist, uden at skrue den i og kontroller olieniveauet på oliepinden.

4.

Monter olieproppen/pinden og spænd fast.

OBS:
●
Skil dig af med den brugte motorolie på en miljømæssig, forsvarlig måde. Vi anbefaler, at
du eventuelt hælder motorolien tilbage i en beholder, der kan lukkes og afleverer den hos
din lokale benzinforhandler. Undlad at smide beholderen væk sammen med dit almindelige affald eller at hælde olien ud på jorden.
Vask din hænder med vand og sæbe efter arbejdet med motorolien.
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KONTROL/UDSKIFTNING AF GEAROLIE
INTERVAL FOR OLIESKIFT:
Første olieskift efter 20 timer eller 1 måned efter påhængsmotoren er taget i brug, derefter for
hver 100 timer eller hver 6. måned.
OLIEMÆNGDE:
0,10 ltr.
Anbefalet motorolie SAE #90W gearolie eller tilsvarende, API klassifikation (GL-4).
KONTROL AF NIVEAU/PÅFYLDNING
1.
2.

Placer påhængsmotoren i lodret stilling.
Skru niveauproppen ud og kontroller om der løber
gearolie ud.

Hvis der ikke løber gearolie ud, efterfyldes efter igennem
hullet til aftapningsproppen, indtil olien begynder at
komme ud af hullet til niveauproppen. Hvis der er vand i
gearolien, når aftapningsproppen bliver skruet ud, vil det
første, der løber ud af aftapningshullet, være vand, eller
også vil gearolien være hvid som mælk. Hvis du finder
vand i gearolien, bør du kontakte din autoriserede Honda
forhandler.

OBS:
●
Det anbefales at du bruger en tube med gearolie til
at lette påfyldningen (ekstra udstyr).
3.

Monter og spand aftapningsproppen og niveauproppen fast.

UDSKIFTNING
Skru niveau- og aftapningsproppen ud for at aftappe gearolien.
Pump gearolien op igennem aftapningshullet, indtil den begynder at løbe ud af niveauhullet.
Monter derefter begge propper og spænd dem fast.
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KONTROL AF STARTSNOR
Kontroller startsnoren hver 6. måned eller for hver 100 timers drift. Udskift startsnoren, hvis den
er flosset.

TÆNDRØR
For at sikre korrekt motordrift, skal tændrøret have korrekt elektrodeafstand og være fri sodaflejringer.
ADVARSEL:
●
Tændrøret bliver under drift meget varmt og vil forblive varmt nogen tid efter
påhængsmotoren er stoppet.
INTERVAL FOR KONTROL:
Efter hver 100 timers drift eller hver 6. måned.
INTERVAL FOR UDSKIFTNING:
Efter hver 200 timers drift eller hvert år.
ANBEFALEDE TÆNDRØR:
BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)
OBS:
●
Anvend kun de anbefalede tændrør. Tændrør med forkert glødetal kan beskadige
motoren.
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1.
2.
3.

Afmonter motorkappen.
Tag tændrørshætten af.
Skru tændrøret ud ved hjælp af tændrørsnøglen fra værktøjssættet.

4.

Undersøg tændrøret. Smid det væk,
hvis porcelænet er krakeleret eller
revnet. Rens tændrøret med en stålbørste, hvis det kan anvendes igen.

5.

Mål elektrodeafstanden med en tændrørssøger.
Afstanden bør være 0,7 ~ 0,8 mm. Justér om
nødvendigt elektrodeafstanden ved at bøje
sideelektroden.
Kontroller at pakningen er i orden og skru
tændrøret i med hånden, for at undgå at skrue
det skævt i gevindet.
Efter at have sat nyt tændrør i med hånden,
spændes det for at tætne pakningen.

6.
7.

VEDLIGEHOLDELSE

OBS:
●
Efter et nyt tændrør er monteret med hånden,
spændes det ca. ½ omgang yderligere for at
tætne pakningen. Hvis et tidligere anvendt
tændrør bruges igen, spændes det kun
⅛ ~ ¼ omgang for at tætne pakningen.
8.
9.

Monter tændrørshætten.
Monter motorkappen.
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SMØRING
Tør ydersiden af påhængsmotoren med en olievædet klud.
Anvend syrefri marinefedt til følgende dele:
INTERVAL FOR SMØRING:
Første smøring efter 20 timer eller 1 måned efter påhængsmotoren er taget i brug, derefter for
hver 100 timer eller hver 6. måned.
OBS:
●
Anvend rustolie til motorkonsollen, hvor fedt ikke kan trænge ind.
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SKIFT AF BENZINFILTER
Benzinfiltret er placeret mellem benzinkoblingen og benzinpumpen. Vand og urenheder der
samles i benzinfiltret kan forårsage tab af ydelse og give vanskelig start. For at undgå fejl på
påhængsmotoren udskift benzinfiltret periodisk.
INTERVAL UDSKIFTNING:
Hver 200 timer eller hvert år.
ADVARSEL:
●
Benzin er meget brandfarlig og benzindampe kan eksplodere og forvolde alvorlige
personskader og dødsfald. Undgå rygning, brug af åben ild og gnister på stedet
hvor du arbejder med benzin.
OPBEVAR BENZIN UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.
●
Påfyld kun benzin på steder med god ventilation.
●
Forvis dig om, at al aftappet benzin fra påhængsmotoren opbevares i en godkendt
beholder.
●
Pas på ikke at spilde benzin, når benzinfiltret skiftes. Spildt benzin og benzindampe
kan antændes. Hvis der er spildt benzin, forvis dig om, at området er helt tørt inden
påhængsmotoren startes.
1.
2.

Afmonter benzinslangen fra påhængsmotoren.
Tag motorkappen af og afmonter benzinfiltret. Inden filtret fjernes, monteres en klemtang
på benzinslangerne på begge sider af benzinfiltret for at undgå spild af benzin.

3.

Monter det nye benzinfilter så pilen på filtret peger mod benzinpumpen. Benzintilførelsen
vil blive reduceret, hvis benzinfiltret vendes omvendt.
Fjern klemtængerne, der blev brugt til at lukke for benzinen, fra benzinslangerne. Tilslut
benzinslangen fra benzintanken til påhængsmotoren. Drej ventilen i tankdækslet mod uret
til åben stilling, pump på håndpumpen og kontroller for utætheder.
Hvis påhængsmotoren har haft manglende trækkraft og vanskelig start på grund af vand
og urenheder i benzinfiltret, bør benzintanken kontrolleres.
Rengør om nødvendigt benzintanken.

4.
5.
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RENGØRING AF BENZINTANK OG FILTER
Rengør benzintanken og filtret i tanken hvert år eller efter 200 timers drift med påhængsmotoren.
RENGØRING AF BENZINTANK
1.

Afmonter benzinslangen fra benzintanken.

2.

Tøm benzintanken, kom lidt benzin ned i tanken og rengør den ved at ryste det grundigt
rundt. Aftap og bortskaf den brugte benzin på korrekt måde.

RENGØRING AF FILTER I BENZINTANK
1.
2.
3.

Drej benzinkoblingen mod uret og tag
benzinfiltret op af tanken.
Rengør filtret med benzin eller ved at
blæse trykluft i gennem.
Efter rengøringen, monter filtret i
tanken igen og spænd det fast.
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UDSKIFTNING AF KNÆKSTIFT I PROPEL
En knækstift anvendes til beskyttelse af propellen og gearkassen mod skader, hvis propellen
skulle ramme en sten eller en anden genstand.
ADVARSEL:
●
Inden udskiftning, tag låsepladen ud af stopkontakten for at undgå uventet start af
påhængsmotoren.
●
Propellens blade er tynde og skarpe. Til beskyttelse af dine hænder, bør du have
arbejdshandsker på under udskiftningen.
UDSKIFTNING AF KNÆKSTIFT
1.

Tag splitten ud, skru propelmøtrikken af og fjern propellen.

2.
3.
4.

Fjern den knækkede stift og monter en ny.
Monter propellen og spænd propelmøtrikken fast med fingrene.
Monter en ny split og skil enderne, som vist.

OBS:
●
Anvend kun originale Honda knækstifter og splitter.
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SERVICE PÅ EN DRUKNET PÅHÆNGSMOTOR
En påhængsmotor, der har været under vand, skal hurtigst muligt efterses, når den er kommet
op af vandet, for at mindske korrosionen.
Hvis din autoriserede Honda marine forhandler er i nærheden, bør påhængsmotoren bringes til
ham. Hvis du er langt fra en forhandler, bør følgende udføres:
1.
2.

3.

Tag motorkappen af og skyl påhængsmotoren med rent vand, for at fjerne
saltvand, sand, mudder mm.
Skru aftapningsskruen af karburatoren løs,
aftap indholdet fra karburatoren i en
passende beholder og spænd derefter
aftapningsskruen fast (se side 69).
Skru tændrøret ud. Tag låsepladen ud af
stopkontakten og træk flere gange i starthåndtaget, for at eventuelt vand kan
komme ud af cylinderen.

BEMÆRK:
●
Når der trækkes i håndtaget til rekylstarteren med tændrøret ude (tændrøret fjernet
fra tændrørshætten), skal låsepladen være
fjernet fra stopkontakten, for at undgå
beskadigelse af tændingsanlægget.
●
Hvis påhængsmotoren kørte, da den kom
under vand, kan der være mekaniske
skader, som f.eks. en bøjet plejlstang. Hvis
påhængsmotoren går stramt, må du aldrig
forsøge at starte den op, før den er blevet
repareret.
4.
5.
6.

Skift motorolien (se side 59). Hvis der er vand i krumtaphuset eller motorolien viser tegn
på at indeholde vand, skal olien skiftes endnu en gang efter motoren har kørt ca. 1/2 time.
Kom det der svarer til en skefuld motorolie ind i tændrørshullet og træk nogle gange i
håndtaget til rekylstarteren for at smøre cylinderen. Monter atter tændrøret.
Forsøg at starte påhængsmotoren.

ADVARSEL:
•
Når motorkappen er taget af kan de roterende dele forvolde alvorlige personskader.
Udvis ekstra forsigtighed, når motorkappen monteres.
Anvend aldrig påhængsmotoren uden motorkappen er monteret.
●
●

7.

Hvis påhængsmotoren ikke kan starte, skru tændrøret ud, rens og tør elektroderne,
monter tændrøret igen og gør et nyt forsøg på at starte påhængsmotoren.
Hvis påhængsmotoren starter, og ingen fejl fremkommer, fortsættes kørslen mindst ½ time
eller længere (forvis dig om, at der er mindst 100 mm. (4”) vand over antikavitationspladen).
Så snart som muligt bringes påhængsmotoren til din autoriserede Honda marine
forhandler til kontrol og service.
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OPBEVARING

For at opnå længst mulig levetid på din påhængsmotor, bør den have service udført af din
autoriserede Honda marine forhandler inden den stilles til opbevaring. Nedennævnte punkter
kan dog udføres af dig, ejeren, med et minimum af værktøj.
BENZIN
OBS:
●
Benzin nedbrydes meget hurtigt afhængigt af faktorer, som lys, temperatur og tid. I værste
tilfælde kan benzin nedbrydes på under 30 dage.
Brug af nedbrudt benzin kan forårsage alvorlige skader på motoren (karburatoren kan
tilstoppes, ventiler kan hænge).
Sådanne skader der skyldes nedbrudt benzin er ikke dækket i følge Hondas garantibestemmelser.
For at undgå dette, følg nøje disse anbefalinger:
●
Anvend kun den anbefalede benzin (se side 31).
●
Anvend kun frisk, ren benzin.
●
For at mindske nedbrydningen, skal benzinen opbevares i en godkendt beholder.
●
Hvis længere tids opbevaring (mere end 30 dage) er forudset, tøm benzintanken og karburatoren.
AFTAPNING AF BENZIN
ADVARSEL:
●
Benzin er meget brandfarlig og benzindampe kan eksplodere og forvolde alvorlige
personskader og dødsfald. Undgå rygning, brug af åben ild og gnister på stedet
hvor du arbejder med benzin.
OPBEVAR BENZIN UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.
●
Pas på ikke at spilde benzin. Benzindampe og spildt benzin kan antænde. Hvis der
spildes benzin, forvis dig om at området er tørt inden påhængsmotoren stilles til
opbevaring eller transporteres.
●
Undgå cigaretter, åben ild og gnister, når benzinen aftappes.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Afmonter benzinslangen fra påhængsmotoren og sæt hætten på benzinkoblingen. Luk ventilen i tankdækslet
(se side 31).
Tag motorkappen af.
Tag aftapningsslangen af indsugningen
og tilslut den på karburatorens aftapningsstuds, som vist.
Skru aftapningsskruen i karburatoren løs
og aftap benzinen fra karburatoren i en
passende beholder.
Efter aftapning, spændes aftapningsskruen fast. Forvis dig om, at benzinen
aftappes da den vil nedbrydes med tiden
i karburatoren.
Flyt aftapningsslangen tilbage på indsugningen.
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OPBEVARING

OBS:
●
Inden opbevaring af påhængsmotoren for en længere periode anbefales det, at du afmonterer benzinslangen fra påhængsmotoren og lader motoren kører med 2.000 ~ 3.000 omdrejninger indtil den går i stå.
OPBEVARING AF PÅHÆNGSMOTOREN
1.

Tilt påhængsmotoren op, fjern motorkappen, tag tændrørshætten af og træk adskillige
gange i starthåndtaget for at pumpe alt kølevand ud af vandpumpen.

BEMÆRK:
●
Hvis påhængsmotoren lægges på siden, uden vandet i vandpumpen er tappet helt af, efter
at påhængsmotoren er stoppet, kan vandet muligvis trænge op i motoren gennem udstødningen. Forvis dig om, at alt vandet i kølesystemet er aftappet fra påhængsmotoren inden
den lægges på siden.
●
Når du trækker i starthåndtaget, pas på ikke at berøre tændrørshætten.
2.
3.
4.

5.

Skift motorolien.
Skru tændrøret ud og kom det der svarer til en skefuld ren motorolie ind i cylinderen. Træk
nogle gange i starthåndtaget for at fordele olien og monter derefter tændrøret og tændrørshætten.
Træk langsomt i håndtaget til rekylstarteren indtil der føles modstand; stemplet kommer op
i kompressionsslaget. I denne position er både indsugnings- og udstødningsventilen
lukket.
Ved opbevaring af påhængsmotoren på denne måde forhindres dannelse af rust indvendig
i motoren.
Opbevar påhængsmotoren på et rent, tørt sted.

OBS:
●
Inden opbevaring, rengør, gennemskyl og smør påhængsmotoren, som beskrevet på
siderne 55 og 56.
STILLINGER TIL OPBEVARING AF PÅHÆNGSMOTOREN
Opbevar påhængsmotoren enten vandret eller lodret med styrehåndtaget foldet op.
Opbevar påhængsmotoren på et rent og tørt sted.
OBS:
●
Inden opbevaringen skal påhængsmotoren rengøres og
smøres som beskrevet på side 64.
LODRET OPBEVARING
1.
2.

Monter påhængsmotoren med motorkonsollen på en motorstand og spænd den fast med bespændingsboltene.
Opbevar påhængsmotoren med styrehåndtaget løftet op.
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OPBEVARING

VANDRET OPBEVARING
Placer påhængsmotoren på støttepunkterne.
(Med styrehåndtaget vendende op ad.)

OBS:
●
Enhver anden position på påhængsmotoren under transport og opbevaring kan forårsage
skader og oliespild.
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BORTSKAFFELSE

Til beskyttelses af miljøet, bør dette produkt ikke bortskaffes efter endt anvendelse sammen
med dit almindelige affald. Overhold lokale love og regler eller kontakt din autoriserede Honda
marine forhandler for bortskaffelse af påhængsmotoren.
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PÅHÆNGSMOTOREN KAN IKKE STARTE:
1. Låsepladen er ikke monteret
2.

Gashåndtaget er ikke på startmærket

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingen benzin
Benzinslangen er snoet eller klemt flad
Benzinkoblingerne er ikke korrekt monteret
Ventilen i tankdækslet ikke åbnet
Benzinsystemet er ikke pumpet op med
håndpumpen
Der kommer ikke benzin til karburatoren

9.

Motoren er druknet

10. Tændrørshætten ikke korrekt monteret

FEJLFINDINGSSKEMA

Monter låsepladen i stopkontakten
(se side 37)
Flyt gashåndtaget over på startmærket
(se side 38)
Påfyld benzin (se side 34)
Kontroller benzinslangen
Monter korrekt (se side 35)
Åben ventilen i tankdækslet (se side 34)
Tryk nogle gange på håndpumpen så der benzin i
svømmerhuset (se side 36)
Åben aftapningsskruen i karburatoren og kontroller
om der løber benzin ud (se side 69)
Skru tændrøret ud og rens og tør det
(se side 62)
Monter tændrørshætten korrekt (se side 63)

PÅHÆNGSMOTORENS OMDREJNINGER SVINGER OG MOTOREN STOPPER:
1. For lidt benzin
Påfyld benzin (se side 34)
2. Benzinslangen er snoet eller klemt flad
Kontroller benzinslangen
3. Benzinfiltret stoppet
Udskift benzinfiltret
4. Tændrøret er sodet
Skru tændrøret ud og kontroller elektrodeafstanden (se side 63)
5. Tændrøret har forkert glødetal
Udskift tændrøret med et af de anbefalede
(se side 62)
6. Tændrøret har forkert elektrodeafstand
Skru tændrøret ud og kontroller elektrodeafstanden (se side 63)
PÅHÆNGSMOTOREN KOMMER IKKE KORREKT OP I OMDREJNINGER:
1. Benzinslangen er snoet eller klemt flad
Kontroller benzinslangen
2. Benzinfiltret stoppet
Udskift benzinfiltret
3. Olieniveauet i motoren er for lavt
Kontroller niveauet på motorolien og påfyld den
anbefalede olie (se side 30)
4. Propellen har forkert stigning
Kontakt din autoriserede Honda marine forhandler
5. Passagererne er ikke korrekt fordelt i båden Fordel passagerer og udstyr ligeligt
6. Påhængsmotoren er ikke korrekt monteret
Monter påhængsmotoren ifølge anvisningerne på
siderne 24 til 28
PÅHÆNGSMOTOREN LØBER VARM:
1. Kølevandsindtag og/eller kontrolhul er
blokeret
2. Påhængsmotoren er overbelastet,
eventuelt på grund af dårlig vægt-fordeling
eller båden er for tungt lastet
3. Fejl på termostaten
4. Påhængsmotoren kaviterer
PÅHÆNGSMOTOREN OVERDREJER:
1. Påhængsmotoren kaviterer
2.
3.
4.

Propellen er beskadiget
Propellen har forkert stigning
Trimvinklen er forkert

Rengør kølevandsindtag og/eller kontrolhul
Fordel vægten ligeligt
Undgå overlast
Kontakt din autoriserede Honda forhandler
Monter påhængsmotoren i korrekt stilling
(se siderne 24 til 28)
Monter påhængsmotoren i korrekt stilling
(se siderne 24 til 28)
Udskift propellen (se side 67)
Kontakt din autoriserede Honda marine forhandler
Trim påhængsmotoren til den korrekte vinkel
(se side 26)
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TEKNISKE DATA
Model
Power produkt kode

BF4.5B
BASS
SD

Længde
Bredde
Højde
Benlængde
(ved agterspejl på 12°)
Vægt 
Ydelse
Omdrejningstal
Motor type
Slagvolumen
Elektrodeafstand på
tændrør
Startsystem
Tændingssystem
Smøresystem
Anbefalet olie
Oliemængde
Ladesystem 1
Kølesystem
Udstødning
Tændrør
Benzinpumpe
Benzin
Tank indhold
Gear
Styring
Drejevinkel
Trimvinkel
Tiltvinkel
(ved agterspejl på 12°)
Standard propel
(antal blade diameter x stigning)

LD

524 mm. (20,6”)
347 mm. (13,7”)
1.006 mm. (39,6”)
1.133 mm. (44,6”)
434 mm. (17,1”)

561 mm. (22,1”)

27 kg.

27,5 kg.

4,5 hk. (3,3 kW)
4.000 - 5.000 omdr./min.
4-takt, topventilet, encylindret
127 cm³
0,7 - 0,8 mm.
Rekylstarter
CDI
Tryksmøring med oliepumpe
Motor: API standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Gearkasse: API standard (GL-4) SAE 90 til påhængsmotorer
Motor: 0,55 ltr.
Gear: 0,10 ltr.
12 V – 3 A
Vandkølet med termostat
Under vandet
BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Mekanisk pumpe
Automobil benzin, oktantal 92 eller højere
12,0 ltr.
Frem – fri – bak (klokobling)
Styrehåndtag
45° (begge sider)
5 trin (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)
3 trin (18°, 38°, 58°)
3 - 200 x 190 mm. (3 – 7 25/32” x 7 31/64”)

OBS:
●
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
●
BF4.5B sælges ikke i Danmark.
 Med propel.
1 Ekstra udstyr.
Honda påhængsmotorer har ydelsen opgivet iht. ISO8665 (målt på propelakslen)
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Model
Power produkt kode
Længde
Bredde
Højde
Benlængde
(ved agterspejl på 12°)
Vægt 
Ydelse
Omdrejningstal
Motor type
Slagvolumen
Elektrodeafstand på
tændrør
Startsystem
Tændingssystem
Smøresystem
Anbefalet olie
Oliemængde
Ladesystem
Kølesystem
Udstødning
Tændrør
Benzinpumpe
Benzin
Tank indhold
Gear
Styring
Drejevinkel
Trimvinkel
Tiltvinkel
(ved agterspejl på 12°)
Standard propel
(antal blade diameter x stigning)

TEKNISKE DATA

BF5A
BADS
SD
SB
SU
SBU
LD
LB
LU
LBU
525 mm. (20,7”)
350 mm. (13,8”)
1.005 mm. (39,6”)
1.135 mm. (44,7”)
434 mm. (17,1”)
27 kg.

27,5 kg.

27 kg.

561 mm. (22,1”)
27,5 kg. 27,5 kg.

28 kg.

27,5 kg.

28 kg.

5,0 hk. (3,7 kW)
4.000 - 5.000 omdr./min.
4-takt, topventilet, encylindret
127 cm³
0,7 - 0,8 mm.
Rekylstarter
CDI
Tryksmøring med oliepumpe
Motor: API standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Gearkasse: API standard (GL-4) SAE 90 til påhængsmotorer
Motor: 0,55 ltr.
Gear: 0,10 ltr.
12 V – 3 A
Vandkølet med termostat
Under vandet
BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Mekanisk pumpe
Automobil benzin, oktantal 92 eller højere
12,0 ltr.
Frem – fri – bak (klokobling)
Styrehåndtag
45° (begge sider)
5 trin (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)
3 trin (18°, 38°, 58°)
3 - 200 x 190 mm. (3 – 7 25/32” x 7 31/64”)

OBS:
●
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.


Uden ladeledning, med propel.

Honda påhængsmotorer har ydelsen opgivet iht. ISO8665 (målt på propelakslen)
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TEKNISKE DATA

STØJ OG VIBRATIONER
[SU, LU, SBU, LBU typer]
Model
Kontrolpunkt
Lydtryksniveau ved brugers øre
(2006/42/EU, ICOMIA 39-94)
Usikkerhed
Målt ækvivalent støjniveau
(iflg. EN ISO 3744)
Usikkerhed
Ækvivalent vibrationsniveau ved hånd/arm
(2006/42/EU, ICOMIA 38-94)
Usikkerhed

BF5A
Styrehåndtag
80
2 dB (A)
4,7 m/s²
1,4 m/s²

Reference ifølge: ICOMIA standard: som specificerer påhængsmotorens driftsbetingelser og
målebetingelser
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CHARGE RECEPTACLE KIT
Standard: SB, LB, SBU, LBU types
Optioonal: SO, LD, SU, LU types
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HONDA ADRESSER I EUROPA

For yderligere informationer, kontakt et af nedenstående Honda Informations Centre på
adressen eller pr. telefon.
EUROPA
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HONDA ADRESSER I EUROPA

For yderligere informationer, kontakt et af nedenstående Honda Informations Centre på
adressen eller pr. telefon.
EUROPA

AUSTRALIEN
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EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
1)

EU Overensstemmelseserklæring

2)
3)
4)

Undertegnede, Piet Renneboog, der repræsenterer fabrikanten, erklærer hermed at
produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne ifølge EU direktiverne:
98/37/EU, 2006/42/EU, 2004/108/EU
Påhængsmotor, fremdrivningssystem
Reference til harmoniserede standarder
EU ISO 8178, EN ISO 14509

5)

Beskrivelse af maskinen

6)

Kategori

9)

Type

11)

Fabrikant

Honda Motor Co. Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama Minato-ku Tokyo 107-8556 Japan

12)

Fabrikantens
repræsentant

Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V), 9300 Aalst, Belgium

13)

Signatur

14)

Navn

Piet Renneborg

17)

Dato

1 september 2009

15)

Titel

16)

18)

Sted

Aalst
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7)
BAVJ (BF2.3D)
BAWJ (BF2.3D)
BADS (BF5A)
BAAJ (BF8D)
BABJ (BF10D)
BALJ (BF15D)
BAMJ (BF20D)
BATJ (BF25D)
BAUJ (BF30D)
BBDJ (BF40D)
BBEJ (BF50D)
BBFJ (BF60A)
BBFJ (BFP60A)
BBAJ (BF75D)
BBCJ (BF90D)
BZBD (BF115A)
BZBG (BF115A)
BZBE (BF130A)
BZBH (BF130A)
BARJ (BF135A)
BASJ (BF135A)
BANJ (BF150A)
BAPJ (BF150A)
BAJJ (BF175A)
BAKJ (BF175A)
BAEJ (BF200A)
BAFJ (BF200A)
BAGJ (BF225A)
BAHJ (BF225A)

Kvalitets leder

Påhængsmotor
10)

8)

Stelnummer

Fabrikant: Honda

BAVJ -1041242~1300000
BAWJ -1001422~1200000
BADS -2036436~2300000
BAAJ -1307679~1500000
BABJ -1309800~1600000
BALJ -1023700~1400000
BAMJ -1023970~1400000
BATJ -1004368~1200000
BAUJ -1011783~1300000
BBDJ -1003705~1200000
BBEJ -1007803~1200000
BBFJ -1000656~1200000
BBFJ -8000269~8200000
BBAJ -1004943~1200000
BBCJ -1014428~1300000
BABD -1303809~1600000
BZBG -1300089~1500000
BZBE -1305977~1600000
BZBH -1300594~1500000
BARJ -1003522~1200000
BASJ -1000281~1200000
BANJ -1009895~1200000
BAPJ -1001354~1200000
BAJJ -1300001~1500000
BAKJ -1300001~1500000
BAEJ -1600015~1800000
BAFJ -1600004~1800000
BAGJ -1600186~1800000
BAHJ -1600054~1800000
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EGNE NOTATER
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EGNE NOTATER
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BF4.5B/BF5A

IMPORTØR

32ZV1611 - EU 2000.2010.02
DK 05/10 - skn

Side 84

TIMA PRODUCTS A/S

TÅRNFALKEVEJ 16 2650 HVIDOVRE
TELEFON 36 34 25 50 TELEFAX 36 77 16 30

