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INDLEDNING 
 
Kære kunde 
 
Tak fordi De har valgt et af vore produkter. Vi håber, at De vil få fuld tilfredshed med anven-
delsen af Deres nye plænetraktor og den vil opfylde alle Deres forventninger. 
 
Denne betjeningsvejledning er blevet lavet for at hjælpe Dem til at lære Deres plænetraktor 
at kende og sikre, at anvendelsen bliver sikker og effektiv. Husk at betjeningsvejledningen er 
en del af plænetraktoren og den bør følge maskinen, så den altid er for hånden og kan let 
kan konsulteres i tvivlsspørgsmål og lad betjeningsvejledningen følge plænetraktoren, hvis 
denne sælges. 
 
Deres nye plænetraktor er designet og fremstillet til at opfylde gældende lovkrav og til at 
være sikker og pålidelig, hvis den anvendes til plæneklipning og opsamling af græs, som 
beskrevet her i vejledningen (korrekt anvendelse). Anvendelse af plænetraktoren på alle 
andre måder eller ved at ignorere instruktionerne for sikker anvendelse, vedligeholdelse og 
nødvendig reparation vil blive betegnet som forkert anvendelse og vil få garantien til at 
bortfalde og producenten til at fralægge sig ethvert ansvar og placere al skyld for 
personskade på brugeren og andre i sådanne tilfælde. 
 
Da produktet kontinuerligt bliver forbedret, kan De finde små forskelle mellem Deres 
plænetraktor og beskrivelsen her i betjeningsvejledningen. Visse modifikationer vil blive gjort 
på maskinen uden forudgående varsel og uden forpligtigelse til, at denne betjeningsvej-
ledning opdateres, hvis det skønnes, at disse ændringer ikke har indflydelse på sikkerheden 
og plænetraktorens funktioner. I tilfælde af enhver form for tvivl, bør De aldrig tøve med, at 
kontakte Deres autoriserede Honda forhandler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE EFTER SALG 
 
Denne betjeningsvejledning giver alle nødvendige instrukser for anvendelse af plænetrak-
toren og for almindelig vedligeholdelse af plænetraktoren, som kan udføres af brugeren.  
For al anden information, der ikke er nævnt her, kontakt Deres autoriserede Honda 
forhandler. 
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1. SIKKERHEDSREGLER 
 
1. SIKKERHEDSREGLER 
 
1.1 HVORDAN LÆSES DENNE BETJENINGSVEJLEDNING 
 
Nogle afsnit i betjeningsvejledningen indeholder informationer af særlig vigtighed for sikker-
heden og anvendelsen, disse informationer kan genkendes på følgende overskrifter: 
 
ADVARSEL: 
• Stor risiko for personskade for brugeren og andre, hvis instruktionerne ikke 

følges. 
 
BEMÆRK: 
• Plænetraktoren og andres ejendele kan blive alvorligt beskadiget, hvis De ikke følger 

instruktionen. 
 
OBS: 
• Plænetraktoren og andres ejendele kan blive alvorligt beskadiget, hvis De ikke følger 

instruktionen. 
 
Denne betjeningsvejledning beskriver forskellige versioner af plænetraktoren, som er 
varieret af: 
- typen af transmissionen: manuelt gear eller hydrostatisk transmission. 
- systemet for tilkobling af rotorknivene, manuelt, pneumatisk eller elektromagnetisk. 
- speciel monteret udstyr. 
 
Symbolet  fortæller om forskelle i brugen og efterfølges modelnavnet, som der refereres til. 
 
Symbolet ∗ refererer til en anden del af betjeningsvejledningen, hvor yderligere information 
og forklaring kan findes. 
 
OBS: 
• Hver gang, der i betjeningsvejledningen fortælles om "front", "bag", "højre" og "venstre" 

er det med brugeren siddende på sædet. 
 
BEMÆRK: 
• For al service og vedligeholdelse af motoren, som ikke beskrives her i denne 

betjeningsvejledning, bør De anvende betjeningsvejledningen, der er speciel for 
motoren og som medleveres plænetraktoren. 
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1. SIKKERHEDSREGLER 
 
1.2 SIKKERHEDSREGLER 
 (bør læses grundigt inden brug af plænetraktoren) 
 
A) TRÆNING 
 
1) Læs betjeningsvejledningen og bliv familiær med alle betjeningsgreb og den 

korrekte brug af eventuelt udstyr. Lær at stoppe motoren hurtigt. 
2) Tillad aldrig børn og personer uden kendskab til plænetraktoren at anvende den. 

Lovgivningen kan stille begrænsninger vedrørende brugerens mindste alder. 
3) Anvend aldrig plænetraktoren, når personer, især børn eller kæledyr, er i nær-

heden. 
4) Vær opmærksom på, at ejeren og brugeren er ansvarlige for uheld på andre 

personer og Deres ejendom. 
5) Medtag aldrig passagerer. 
6) Alle brugere af plænetraktoren bør omhyggeligt følge instruktionerne fra denne 

betjeningsvejledning, især: 
- oplysninger om behovet for forsigtighed og koncentration ved arbejdet med 

plænetraktoren. 
- at kontrollen med plænetraktoren ved kørsel på skråninger, ofte ikke kan 

genoprettes ved brug af bremsen. Årsagen til tab af kontrollen med plæne-
traktoren er oftest: 
- utilstrækkeligt vejgreb. 
- for hurtig kørsel. 
- mangelfuld bremseevne. 
- valget af plænetraktoren er forkert til dette arbejde. 
- for lidt viden om terrænforholdene, især på skråninger. 
- forkert montering af udstyr og belastning. 
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1. SIKKERHEDSREGLER 
 
B) FORBEREDELSE 
 
1) Under klipning, bør De altid være i ført egnet fodtøj og lange bukser. Undlad at 

anvende plænetraktoren barbenet og med åbne sandaler. 
2) Kontroller grundigt området, hvor plænetraktoren skal anvendes og fjern alle 

genstande, der kan blive kastet ud af plænetraktoren (sten, metaltråd, kødben og 
lignende). 

3) ADVARSEL:  
- Benzin er meget brandfarlig: 
- Opbevar kun benzin i beholdere, der er beregnet til dette. 
- Påfyld altid kun benzin udendørs og undlad rygning. 
- Påfyld altid benzin inden start af motoren. Skru aldrig tankdækslet af eller 

påfyld benzin, mens motoren er i gang eller stadig er varm. 
- Hvis der spildes benzin, skal plænetraktoren skubbes væk fra området med 

spildt benzin og De skal forvisse Dem om, at området er helt tørt og fri for 
benzindampe, inden motoren startes. 

- Monter tankdækslet korrekt efter påfyldningen. 
4) Udskift en defekt lydpotte. 
5) Inden brug, kontroller altid plænetraktoren, kontroller at rotorknivene, kniv-

boltene og klippehuset ikke er slidt eller beskadigede. Udskift rotorknive og 
knivbolte, hvis de er defekte, for at opretholde en korrekt balance. 

6) Vær opmærksom på, at når den ene rotorkniv drejes, vil den anden rotorkniv 
dreje med. 
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1. SIKKERHEDSREGLER 
 
C) DRIFT 
 
1) Lad aldrig motoren køre i lukkede rum, hvor der kan samles udstødningsgas, der 

indeholder giftig kulilte. 
2) Kør kun i dagslys eller ved godt kunstigt lys. 
3) Inden start af motoren skal rotorknivene kobles fra og transmissionen være i 

frigear. 
4) Klip aldrig på skråninger, der er mere stejle end 10° (17 % stigning). 
5) Husk der er ikke nogen "sikker" skråning. Kør altid med største forsigtighed på 

skråninger: 
- undlad pludselige stop og starter ved kørsel op og ned. 
- tilkobl transmissionen langsomt og hold altid plænetraktoren i gear, især 

ved kørsel nedad 
- hastigheden på plænetraktoren bør holdes på et minimum under kørsel på 

skråninger og ved vendinger. 
- vær opmærksom på huller og skjulte genstande. 
- klip aldrig på tværs af en skråning. 

6) Udvis speciel forsigtighed, når plænetraktoren skal trække tilkoblet udstyr. 
- anvend kun et originalt Honda træktøj. 
- begræns belastningen på træktøjet, så De bevarer kontrollen med plæne-

traktoren. 
- undgå skarpe sving. Udvis forsigtighed ved kørsel baglæns. 

7) Stop altid rotorknivene inden De skal køre over andre overflader end græs. 
8) Anvend aldrig plænetraktoren med defekte afskærmninger, skjolde og uden 

sikkerhedsanordningerne er monteret. 
9) Indstil aldrig på motorens omdrejningsregulator og overspeed aldrig motoren. 

Drift med for høje omdrejninger på motoren vil øge risikoen for personskader. 
10) Inden De forlader førersædet: 

- kobl rotorknivene fra og sænk klippehuset til nederste stilling. 
- sæt transmissionen i frigear og aktiver parkeringsbremsen. 
- stop motoren og tag tændingsnøglen ud. 

11) Kobl rotorknivene fra, stop motoren og tag tændingsnøglen ud: 
- inden De fjerner blokeringer og tilstopninger i udkasteråbningen m.v. 
- inden rengøring, kontrol og arbejde på plænetraktoren. 
- hvis plænetraktoren har ramt en skjult forhindring. Kontroller for eventuelle 

skader på plænetraktoren og reparer alle beskadigelser inden start og drift 
med plænetraktoren. 

- hvis plænetraktoren begynder at vibrere unormalt, skal den kontrolleres 
omgående. 

12) Kobl rotorknivene fra under transport og når de ikke er i brug. 
13) Stop motoren og kobl rotorknivene fra: 

- inden benzinpåfyldning. 
- inden græsopsamleren tages af eller monteres. 

14) Mindsk motoromdrejningerne inden motoren stoppes, hvis motoren har en 
benzinhane, lukkes denne efter brug. 
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1. SIKKERHEDSREGLER 
 
D) VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING 
 
1) Hold alle møtrikker og bolte fastspændt for at sikre, at plænetraktoren er fri for 

risici under alle forhold. 
2) Opbevar aldrig plænetraktoren med benzin i tanken i bygninger, hvor benzin-

dampe kan komme i forbindelse med åben ild og gnister. 
3) Lad motoren køle af inden plænetraktoren stilles til opbevaring indendørs. 
4) For at mindske brandrisikoen, hold motoren, lydpotten, batteriet, benzintank og 

benzindunke fri for græsafklip, blade og unødig smørefedt og undlad at opbevare 
haveaffald i samme lokale. 

5) Kontroller græsopsamleren regelmæssigt for slid og beskadigelser. 
6) Udskift slidte og defekte dele for at opretholde sikkerheden. 
7) Hvis benzintanken skal tømmes, bør det foregå udendørs og motoren skal være 

kold. 
8) Pas på ved drejning af en rotorkniv vil den anden dreje med. 
9) Når plænetraktoren skal parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, bør 

klippehuset sænkes helt ned medmindre det understøttes på en sikker måde. 
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1. SIKKERHEDSREGLER 
 
1.3 SIKKERHEDSMÆRKATER 
 
Deres plænetraktor skal anvendes med forsigtighed. Derfor er der placeret emblemer på 
plænetraktoren, til at minde Dem om, med piktogrammer, at tage særlige forholdsregler 
under drift. Disse piktogrammers mening er beskrevet nedenfor. 
Vi anmoder Dem på det kraftigste om, at læse kapitlet med sikkerhedsreglerne i denne 
betjeningsvejledning. 
 
ADVARSEL: 
1. Læs betjeningsvejledningen inden anvendelse af 

plænetraktoren. 
 
 
2. Tag tændingsnøglen ud. 

Læs betjeningsvejledningen inden De udfører 
nogen form for reparation eller vedligeholdelse. 

 
 
3. Risiko for udkast af genstande. 

Anvend aldrig plænetraktoren uden enten 
græsopsamleren eller bagudkasterskærmen er 
monteret. 

 
4. Risiko for udkast af genstande. 

Hold eventuelle tilskuere på afstand. 
 
 
5. Plænetraktoren kan vælte. 

Anvend aldrig plænetraktoren på en skråning, 
der er mere stejl end 10°. 

 
6. Risiko for udkast af genstande. 

Forvis Dem om, at der ikke er kæledyr, børn eller 
andre personer i nærheden af plænetraktoren, 
når motoren er i gang. 

 
7. Risiko for skæreskader. 

Rotorknivene er farlige, når de roterer. De må 
aldrig under nogen omstændigheder komme 
hænder og fødder ind under klippehuset, når 
motoren er i gang. 

 
 
1.4 REGLER FOR BRUG AF TRÆKTØJ 
 
Et træktøj kan anskaffes hos Deres autoriserede Honda 
forhandler, som ekstra udstyr. Træktøjet skal monteres 
ifølge anvisningen. Under brug må belastningen aldrig 
overstige de viste på denne mærkat. (∗ 1.2, C-6). 
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2. DE VIGTIGSTE DELE 
 
2. DE VIGTIGSTE DELE 
 
2.1 IDENTIFIKATIONSPLADE 
 
Pladen er placeret på venstre 
side af chassisrammen og 
indeholder de vigtigste data og 
serienumret for hver enkel 
plænetraktor. 
 
Stelnummeret (5) er nød-
vendigt, når De skal rekvirere 
teknisk assistance og reser-
vedele. 
 
 
 
1 Støjniveau i henhold til 

direktiv 2000/14/EEC. 
2 CE overensstemmelses-

mærke i henhold til 
98/37/EEC. 

3 Produktionsår. 
4 Type. 
5 Stelnummer. 
6 Vægt i kg. 
7 Navn og adresse på 

producent. 
 
 
 

M A _ _ _ _ _ _ _ _  H F 2 _ _ _ _ _ E 
Noter stelnummeret her                        Noter typen her 

 
HVORDAN IDENTIFICERER DE DERES PLÆNETRAKTOR 
 
Klargøring, anvendelse og vedligeholdelse af rækken af plænetraktorer med maget forskel-
ligt udstyr er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Det er derfor vigtigt klart at identificere 
modellen på Deres plænetraktor for at kunne følge instruktionerne, der omhandler den. 
 
Modellen på Deres plænetraktor er vist på identifikationspladen under punkt 4 og er sam-
mensat af en serie af bogstaver og tal. 
 
På de følgende sider i denne betjeningsvejledning, er modellen eller modellerne til hvilke 
anvendelsen refererer vist forrest. Hvis der ikke er vist nogen indikation, betyder det at vej-
ledningen er gældende for alle modeller. 
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2. DE VIGTIGSTE DELE 
 
2.2 DE VIGTIGSTE DELE 
 
Forskellige komponenter er placeret på plænetraktoren og har følgende funktioner: 
 
1. Klippehus: omslutter de roterende rotorknive. 
2. Rotorknive: det er disse knive, der klipper græsset. Vingerne i enderne hjælper med at 

føre græsset op gennem udkasterkanalen. 
3. Udkasterkanal: denne del forbinder klippehuset med græsopsamleren. 
4. Græsopsamler: samtidig med at den opsamler det afklippede græs er den også en 

sikkerhedsanordning, der beskytter mod, at genstande, der suges op af rotorknivene, 
kastes ud fra plænetraktoren. 

5. Bagudkasteren (ekstra udstyr): denne del kan monteres i stedet for græsopsamleren 
og beskytter mod, at genstande, der suges op af rotorknivene, kastes ud fra plæne-
traktoren. 

6. Motor: denne driver rotorknivene og hjulene. Dens specifikationer og vedligeholdelse 
er beskrevet i den særlige medleverede betjeningsvejledning. 

7. Batteri: afgiver energi til start af motoren. Dets specifikationer og vedligeholdelse er 
beskrevet i den særlige medleverede betjeningsvejledning. 

8. Sæde: det er her brugeren af plænetraktoren sidder. Det har en sensor, der mærker 
om, der sidder nogen på sædet af sikkerhedsårsager. 

9. Sikkerhedsmærkat: påminder brugeren om de vigtigste sikkerhedsregler, der hver for 
sig er beskrevet i kapitel 1. 

10. Inspektionsklap: giver adgang til forskellige justeringssteder. 
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3. UDPAKNING OG SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 
 
3. UDPAKNING OG SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 

(bør udføres af Deres autoriserede Honda forhandler.) 
 
For lettere opbevaring og transport af plænetraktoren er visse dele af plænetraktoren ikke 
monteret fra fabrikkens side, men bør monteres af forhandleren.  
 
Hvis De selv pakker plænetraktoren ud og klargør den, bør nedenstående retningslinier 
følges. 
 
ADVARSEL:  
• Plænetraktoren leveres uden olie og benzin. Inden start af motoren skal den 

påfyldes motorolie og benzin ifølge betjeningsvejledningen for motoren. 
 
3.1 UDPAKNING 
 
Når plænetraktoren pakkes ud, bør hver enkel del forsigtigt tages ud af indpakningen og vær 
særlig forsigtig ikke at beskadige klippehuset, når plænetraktoren køres ned af pallen. 
Standard pakningen indeholder følgende: 

- plænetraktoren 
- rat 
- sæde 
- forreste kofanger (visse modeller) 
- beslag til græsopsamler 
- dele til græsopsamler 
- dele til græsopsamler 
- oplader til batteriet 
- plasticpose med: 

- en plasticpose med EU dokumenter, 
- møtrikker og skruer og 1 rørstift for rattet 
- 2 tændingsnøgler og en ekstra 10 A. sikring. 
 

OBS: 
• For at undgå at beskadige klippehuset, når plænetraktoren skal ned fra pallen, bør det 

løftes til maksimal højde (∗ 4.6) og De bør udvise største forsigtighed. På modeller med 
hydrostatisk transmission, bør håndtaget til frakobling af transmission være i position 
"B" (∗ 4.34), for lettere at kunne skubbe plænetraktoren ned fra pallen. 
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3. UDPAKNING OG SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 
 
3.2 MONTERING AF RAT 
 
Placer plænetraktoren på en plan, 
vandret flade og ret forhjulene ligeud. 
 
Sæt rattet (1) ned over ratstammen (2) 
egerne på tværs af kørselsretningen.  
Drej rattet så hullet i rattet og ratstammen 
passer ud for hinanden og slå derefter 
rørstiften (3) i. Slå rørstiften ind gennem 
ratstammen med en hammer.  
Pas på ikke at beskadige rattet. 
 
OBS: 
• For at undgå beskadigelse af rattet, 

er det bedst at anvende en dorn, der 
har samme diameter som rørstiften, 
til at slå den på plads med. 

 
 
3.3 MONTERING AF SÆDE 
 
 HF2υυυBE 

• Monter sædet (1) på pladen (2) 
med boltene (3). 

 
 HF2υυυME HF2υυυTE 

• Løft op i håndtaget (3) til justering 
af sædet og placer sædet (1) på 
skinnen (2) ved at skubbe det ind 
forfra, samtidig med at De trykker 
sædet bagud til det låser i en af 
de 6 stillinger. 

 Nu er sædet monteret og kan 
ikke afmonteres medmindre  
låsen (4) trykkes ned og frigør 
låsetappen. 
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3. UDPAKNING OG SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 
 
3.4 MONTERING AF KOFANGER (Visse modeller) 
 
Monter kofangeren (1) på chassisrammen (2) 
med de fire bolte (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 TILSLUTNING AF BATTERI 
 
Batteriet (1) er placeret bag 
motoren og holdes på plads med 
en gummistrop (2). Tag gummi-
stroppen (2) af, afmonter batteriet, 
tag afdækningen (3) af og påfyld 
batterisyre (4) (er ikke leveret 
med) op til øverste niveau i alle 
seks celler. 
 
Skru de seks batteripropper (5) i og oplad 
batteriet. 
 
Monter batteriet i plænetraktoren. Tilslut det 
røde kabel (6) til pluspolen (+) og det sorte 
kabel (7) til minuspolen (-). 
 
Smør polerne med silikonefedt og forvis Dem 
om, at den røde hætte på pluskablet (6) er 
monteret over pluspolen. 
 
 
 
BEMÆRK: 
• Efter at have påfyldt syre på batteriet, skal det lades fuldt op. Kontakt Deres autori-

serede Honda forhandler, som har det nødvendige udstyr til korrekt opladning af 
batteriet. Den medleverede oplader er ikke i stand til at oplade batteriet første gang, 
når batteriet tages brug. 

• For at undgå, at en af sikkerhedsanordninger i elektronikkortet træder i kraft, bør De 
aldrig forsøge at starte plænetraktoren før batteriet er helt opladet. 

 
ADVARSEL:  
• Batterisyre er ætsende og giftig. Brug arbejdshandsker ved arbejde med batteri-

syre og bortskaf syrerester på en miljømæssig korrekt måde. 
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3. UDPAKNING OG SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 
 
3.6 MONTERING AF BESLAG FOR GRÆSOPSAMLER 
 
Monter de to beslag (1) på bagpladen (2) 
ved hjælp af boltene (3), som vist på bille-
derne, uden at møtrikkerne (4) på bag-
siden spændes helt fast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslagene (1) skal monteres så  
vingerne (1a) vender indad.  
 
 
Hægt den øverste del af stellet (5) til 
græsopsamleren på beslagene og centrer 
det med bagpladen (2). 
 
 
 
 
 
 
 
Justér positionen af de to beslag (1),  
så stoppet (6) og låsepinden (7) passer 
korrekt ind i låseslidsen (8). 
 
Kontroller igen, at stellet (5) er korrekt 
centreret på bagpladen (2) og at det kan 
vippes ubesværet, som vist, derefter 
spændes boltene (3) og møtrikkerne (4) 
fast. 
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3. UDPAKNING OG SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 
 
3.7 MONTERING AF BESLAG TIL TIP AF GRÆSOPSAMLER 
 
 HF2υυυHTE 
 Placer akslen (1) for tip af græs-

opsamleren i udskæringen på de to 
plader (2) og fastgør pladerne på 
indersiden af de to beslag til græs-
opsamleren (3) med de fire bolte og 
møtrikker, som vist. 

 
 
 
 
 
 
 Forbind enden af stempelstangen (5) til 

beslaget (6) med pinden (7) og de to 
låseringe (8). 

 
 Inden montering af græsopsamleren, 

skal De forvisse Dem om, at tippe-
systemet virker korrekt. 

 
 
 
3.8 AFMONTERING AF TRANSPORTKROG TIL LÅSEPAL 
 
Af transportårsager, er låsepalen (1) til 
græsopsamleren blokeret med en krog (2). 
Denne krog skal fjernes inden montering af 
beslagene og skal ikke anvendes mere. 
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3. UDPAKNING OG SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 
 
3.9 SAMLING AF GRÆSOPSAMLER 
 

 
A) Monter den øverste del af rammen (1) til den for-

reste del (2) med bolte og møtrikker (3), som vist. 
Sæt de to plastikpropper (4) ned i enderne på røret 
på den forreste del (2). 

 
 HF2υυυHTE 

B) Inden møtrikkerne (3) spændes helt fast, skal 
de to beslag (5) placeres i mellem pladerne på 
den øverste del af rammen (1) med rullerne 
vendende indad. Fastgør dem med bolte og 
møtrikker (6) og spænd den fast. 

 
C-D) Monter de to sidestykker (7) med bolte og møtrikker 

(8 og 9), som vist. Monter de to plastikpropper (10) i 
enderne på sidestykkerne (7). 
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3. UDPAKNING OG SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 
 
E) Kom den samlede ramme ind i græsopsamler-

posen (11) og forvis Dem om, at den er korrekt 
placeret. Hægt plastikkanterne (12) omkring 
rammen ved hjælp af en skruetrækker (13). 

 
 HF2υυυSBE HF2υυυHME 

F) Monter pladen (14) mellem græs-
opsamlerposen og det nederste af rammen i 
højre side (7a) og placer hullerne overens. 

 
F) Fastgør stiveren (15) under rammen med bolte og 

møtrikker (16) med den flade side mod græs-
opsamlerposen. 

 
G) Med de seks skruer (18) monteres dækslet (17) på 

rammens øverste del (1). 
 
 HF2υυυSBE HF2υυυHME 

H) Monter håndtaget til tømning (19) og sæt 
stopbolten (20) i gennem stangen og spænd 
den fast med møtrikken (21). 
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4. BETJENINGSGREB OG INSTRUMENTER 
 
4. BETJENINGSGREB OG INSTRUMENTER 
 
4.1 RAT 
 
Drejer forhjulene. 
 
4.2 CHOKER 
 
Øger benzinblandingen til karburatoren og bør kun anvendes ved start af en kold motor. 
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4. BETJENINGSGREB OG INSTRUMENTER 
 
4.3 GASHÅNDTAG 
 
Regulerer motorens omdrejninger. Positionen vises på en mærkat ved siden af med 
følgende symboler: 

 
"Tomgang" for minimale motoromdrejninger 
 
"Fuldgas" for maksimale motoromdrejninger 
 

- Når plænetraktoren køres fra et område til et andet, bør gashåndtaget indstilles mellem 
tomgang og fuldgas. 

- Når der klippes, bør gashåndtaget indstilles på fuldgas. 
 
4.4 TÆNDINGSLÅS 
 
Tændingslåsen har tre stillingen: 

 
"Stop" der er slukket for alt 
 
"Kørestilling" der er strøm til alt 
 
"Start" starter motoren 
 

Når tændingsnøglen slippes i stillingen "Start", vil den selv dreje tilbage i ”Kørestilling”. 
 
4.5 LÅS TIL BREMSEPEDAL 
 
Låsen blokerer bremsepedalen og anvendes, når plænetraktoren parkeres. Der er to 
stillinger: 

 
 bremsen sluppet 
 
 bremsen aktiveret 
 

- Parkeringsbremsen aktiveres ved, at bremsepedalen (4.21 eller 4.31) trædes helt ned 
og låsen føres til position "B". Når De tager foden fra bremsepedalen, vil den være 
blokeret af låsen i bremset stilling. 

- På visse modeller vil en kontrollampe vil advare om, at bremsen er aktiveret (4.10.d). 
- For at løsne parkeringsbremsen, træd på bremsepedalen (4.21 eller 4.31). Låsen vil 

selv flytte sig til position "A". 
 
4.6 HÅNDTAG TIL JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN 
 
Der er syv positioner på dette håndtag, vist som "1" til "7" på mærkaten. Klippehøjderne er 
beskrevet under afsnittet ”Tekniske data” (Se kapitel 9). 
- For at skifte fra en klippehøjde til en anden, tryk på knappen for enden af håndtaget. 
 
4.7 KONTAKT TIL KLIPNING I BAKGEAR 
 
Ved at holde kontakten inde er det muligt at bakke med plænetraktoren, samtidigt med at 
rotorknivene er tilkoblet, uden at motoren stopper. 
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4. BETJENINGSGREB OG INSTRUMENTER 
 
4.8 TILKOBLING OG STOP AF ROTORKNIVENE 
 
 HF2υυυSBE 

Håndtaget (4.8.1) har to stillinger, som vist på 
mærkaten og gør følgende: 

 
rotorknivene er stoppet 
 
rotorknivene er aktiveret 
 

 
 
 
 
 
 HF2315HME HF2417υυ 
 Håndtaget (4.8.2) aktiverer rotorknivene via en 

pneumatisk kobling og har to stillinger, som vist på 
mærkaten og gør følgende: 

 
 
rotorknivene er stoppet 
 
rotorknivene er aktiveret 
 

 
- At rotorknivene er aktiveret vises med kontrol-

lampen (4.10.c). 
 
 
 HF2620υυ 
 Denne kontakt (4.8.3) aktivere rotorknivene via en 

elektromagnetisk kobling: 
 
trykket ind - rotorknivene er stoppet 
 
trukket ud - rotorknivene er aktiveret 
 

 
- At rotorknivene er aktiveret vises med kontrol-

lampen (4.10.c). 
 
- Hvis rotorknivene aktiveres, når en af sikkerhedsanordningerne ikke er opfyldt, stoppes 

motoren og kan ikke startes (∗ 5.2). 
- Når rotorknivene stoppes (stilling A) vil en bremse automatisk aktiveres og stoppe 

rotorknivene inden for nogle få sekunder. 
- Det er muligt at holde rotorknivene i rotation i under kørsel baglæns ved at holde 

kontakten 4.7 inde. 
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4. BETJENINGSGREB OG INSTRUMENTER 
 
4.9 KONTROL FOR TØMNING AF GRÆSOPSAMLER 
 
 HF2υυυSBE HF2υυυHME 
 Græsopsamleren kan tippes op og tømmes ved 

at trække i håndtaget (4.9.1). 
 
 
 
 
 
 HF2υυυHTE 
 Græsopsamleren kan tømmes ved at trykke på 

kontakten (4.9.2) og holde denne inde indtil den 
elektriske motor stopper. 

 Græsopsamleren sænkes til arbejdsstilling ved 
at trykke på kontakten (4.9.3) og holde denne 
inde indtil låsepalen er låst og den elektriske 
motor stopper. 

 
 
 
4.10 KONTROLLAMPER OG ADVARSELSSUMMER I INSTRUMENTBORD 
 
 HF2620HTE 

a) Displayet tænder, når nøglen sættes i 
 tændingskontakten  
- det viser at batteriet er opladet og klar 
 til start. 
- det viser antal timer motoren har været 
 i drift. 
- et blinkende punktum (.) viser at timetælleren 
 er aktiv. 
 

 
 HF2617HTE 

Kontrollamperne tænder, når tændingsnøglen 
drejes over i kørestilling og forbliver tændt i  
ca. 2 sekunder (samtidigt vil advarselssummeren 
summe periodisk) for at vise korrekt funktion. 
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4. BETJENINGSGREB OG INSTRUMENTER 
 
 HF2620HME 

Senere, hvis en kontrollampe tænder, betyder det: 
 

 
 

føreren sidder ikke på sædet 
 
rotorknivene er aktiveret 
 
parkeringsbremse aktiveret 

 
 HF2315HME HF2417HME 

græsopsamler eller bagudkaster ikke 
monteret 
 

batteriet ikke tilstrækkeligt opladet; 
se kapitel 7 i denne betjeningsvej-
ledning 
 

transmission i neutral stilling 
 
 

 HF2315SBE HF2415SBE 
 

lav benzinstand; der er ca. 1,5 ltr. 
tilbage i benzintanken, hvilket er nok 
til 30 ~ 40 minutter kørsel 
problemer med motorens smøre-
system: stop motoren omgående og 
forsøg at finde årsagen i betjenings-
vejledningen for motoren. Hvis 
problemet fortsætter kontakt Deres 
autoriserede Honda forhandler. 
 

 

Denne kontrollampe tænder, når tændingsnøglen (4.4) drejes hen i kørestillingen 
og vil forblive tændt under drift. 
 

- Hvis den blinker kan motoren ikke startes (∗ 5.2). 
 
l) Sensoren indvendigt i instrumentbordet tænder automatisk forlygterne (på modeller 

med forlygter) efter nogle få sekunder i mørke og slukker atter efter nogle få sekunder i 
lys. 

- For at undgå unødvendig brug af forlygterne, bør området omkring sensoren holdes 
rent og der bør ikke placeres klude eller ting på instrumentbordet. 

 
m) Der er to typer summen fra advarselssummeren: 

- konstant beskyttelsessystemet på det elektroniske kort er aktiveret 
- periodisk advarsel om at græsopsamleren er fuld 
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4. BETJENINGSGREB OG INSTRUMENTER 
 
 HF2υυυSBE 
4.21 KOBLING/BREMSEPEDAL 
 

Denne pedal har en dobbelt funk-
tion; den første del af vandingen 
virker den, som koblingspedal, 
hvor den tilkobler og frakobler 
forbindelsen til trækhjulene og 
ved et yderligere tryk, som 
bremse. 

 
ADVARSEL: 
• Hold aldrig kobling/bremse-

pedalen trådt halvvejs ned, 
midt mellem tilkobling og 
frakobling i længere tid; dette 
vil kunne forårsage overophed-
ning af kileremmen til trans-
missionen. 

 
OBS: 
• Når plænetraktoren kører, bør 

foden fjernes fra kobling/bremse-
pedalen. 

 
 
4.22 GEARVÆLGER 
 
 Gearvælgeren har syv positioner: fem fremadgående gear, frigear og bakgear. For at 

skifte fra et gear til et andet, trædes kobling/bremsepedalen (4.21) halvvejs ned og 
gearvælgeren flyttes til det ønskede gear, som er vist på mærkaten. 

 
ADVARSEL: 
• Gearvælgeren må kun sættes i bakgear, når plænetraktoren står stille. 
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4. BETJENINGSGREB OG INSTRUMENTER 
 
 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
4.31 BREMSEPEDAL 
 
 Denne pedal aktiverer bremsen på 

trækhjulene. 
 
4.32 GEARPEDAL FOR 

FREMADGÅENDE GEAR 
 
 Denne pedal aktiverer fremdriften, så 

plænetraktoren kører fremad og 
varierer plænetraktorens hastighed. 

 
- Når trykket øges på gear-

pedalen vil hastigheden på 
plænetraktoren øges tilsva-
rende. 

- Gearpedalen går automatisk 
tilbage til frigear, når den 
slippes. 

- Når gearpedalen er i frigear 
lyser kontrollampen (4.10.g) i 
instrumentbordet. 

 
 
4.33 GEARPEDAL FOR BAKGEAR 
 
 Denne pedal aktivere fremdriften, så plænetraktoren bakker og varierer 

plænetraktorens hastighed. 
- Når trykket øges på gearpedalen vil hastigheden på plænetraktoren øges til-

svarende. 
- Gearpedalen går automatisk tilbage til frigear, når den slippes. 
- Når gearpedalen er i frigear lyser kontrollampen (4.10.g) i instrumentbordet. 

 
ADVARSEL: 
• Gearpedal for bakgear må kun aktiveres, når plænetraktoren står stille. 
 
OBS: 
• Hvis en af gearpedalerne forsøges anvendt, når parkeringsbremsen er aktiveret, vil 

motoren stoppe. 
 
4.34 HÅNDTAG FOR FRIKOBLING AF TRANSMISSION 
 

Dette håndtag har to stillinger, som vist på mærkaten: 
 
 Transmissionen er tilkoblet: til alle former for brug, kørsel og  
 plæneklipning. 
 Transmissionen er frakoblet: hvilket vil mindske kraften, der skal  
 bruges til at skubbe plænetraktoren, med motoren stoppet. 
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5. HVORDAN PLÆNETRAKTOREN ANVENDES 
 
5. HVORDAN PLÆNETRAKTOREN ANVENDES 
 
5.1 SIKKERHEDSREGLER 
 
ADVARSEL: 
• Plænetraktoren må kun anvendes til det formål, som den er designet til (klipning 

og opsamling af græs). 
• Udfør aldrig ændringer på plænetraktoren og aftag aldrig sikkerhedsskærme og 

sikkerhedsanordninger. 
• HUSK AT BRUGEREN ALTID ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE UHELD OG 

PERSONSKADER. 
• Inden brug af plænetraktoren: 

- læs og forstå sikkerhedsreglerne (∗ 1.2), læg især mærke til advarslerne om 
kørsel på skråninger. 

- læs omhyggeligt instruktionerne om anvendelse af plænetraktoren, bliv 
familiær med alle betjeningsgreb og lær hvordan De hurtigt stopper rotor-
knivene og motoren. 

- kom aldrig hænder og fødder tæt på eller ind under roterende dele og hold 
afstand til udkasterkanalen, når motoren er i gang. 

• Anvend aldrig plænetraktoren, hvis De føler Dem syg eller er påvirket af medicin 
eller andre stoffer, der kan have indflydelse på Deres reaktionsevne og koncen-
tration. 

• Det er brugerens ansvar at mindske alle potentielle risici på området, hvor 
arbejdet skal udføres, samt tage de nødvendige skridt til at garantere sin egen og 
andres sikkerhed, især ved kørsel på skråninger, på ujævne, glatte og ustabile 
steder. 

• Forlad aldrig plænetraktoren stoppet i højt græs med motoren i gang, da det vil 
øge risikoen for brand fra de varme motordele. 

 
ADVARSEL: 
• Denne plænetraktor må kun anvendes på skråninger med stigninger, der er 

mindre end 10° (17 %) (∗ 5.5). 
 
BEMÆRK: 
• Alle beskrivelser af indstillingerne for betjeningsgrebene er forklaret i kapitel 4. 
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5. HVORDAN PLÆNETRAKTOREN ANVENDES 
 
5.2 HVORFOR AFBRYDER SIKKERHEDSANORDNINGERNE 
 
Sikkerhedsanordningerne virker på to måder: 
- ved at forhindre motoren i at starte, hvis ikke alle sikkerhedskrav er opfyldt. 
- ved at stoppe motoren, selvom kun en af sikkerhedsanordningerne bliver aktiveret. 
 
For starte motoren er det nødvendigt at: 
- plænetraktoren er i frigear. 
- rotorknivene er frakoblet. 
- brugeren sidder på sædet eller parkeringsbremsen er aktiveret. 
 
Motoren stopper når: 
- brugeren forlader sædet og rotorknivene er tilkoblet. 
- brugeren forlader sædet og plænetraktoren ikke er i frigear. 
- brugeren forlader sædet med plænetraktoren i frigear, men parkeringsbremsen ikke er 

aktiveret. 
- hvis græsopsamleren løftes op eller bagudkasterskærmen fjernes, når rotorknivene er 

tilkoblet. 
- hvis De forsøger at bakke med plænetraktoren med rotorknivene tilkoblet. Dette kan 

dog undgås ved at holde kontakten (4.7) trykket ind. 
 
Skemaet nedenfor viser forskellige driftssituationer, det er markeret med kraftig tekst, hvilke 
sikkerhedsanordninger, der aktiveres. 
 
 

Bruger 
 

Græsopsaml
er 

Rotorknive Transmissio
n 

Bremse Motor 

      
A) KONTROLLAMPE LYSER (Tændingsnøglen i kørestillingen) 

Sidder Ja Frakoblet Frigear Aktiveret Stoppet 
Sidder Nej Frakoblet Frigear Sluppet Stoppet 

      
B) VED START (Tændingsnøglen på start) 

Sidder -/- Frakoblet 1…5 - gear Aktiveret Kan ikke starte 
Sidder -/- Tilkoblet Frigear Aktiveret Kan ikke starte 

Sidder ikke -/- Frakoblet Frigear Sluppet Kan ikke starte 
      

C) VED KØRSEL (Tændingsnøglen i kørestillingen) 
Sidder Ja Frakoblet 1…5 - gear Aktiveret Stopper 

Sidder ikke Ja Frakoblet Frigear Sluppet Stopper 
      

D) VED KLIPNING (Tændingsnøglen i kørestillingen ) 
Sidder Nej Tilkoblet -/- Sluppet Stopper 
Sidder Ja Tilkoblet Bakgear Sluppet Stopper * 

Sidder ikke Ja Frakoblet Frigear Sluppet Stopper 
Sidder ikke Ja Tilkoblet -/- Aktiveret Stopper 

* Dette kan undgås ved at holde kontakten (4.7) trykket ind. 
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5. HVORDAN PLÆNETRAKTOREN ANVENDES 
 
5.3 FORBEREDELSE INDEN START 
 
Inden start på arbejdet er det nødvendigt at udføre nogle kontroller og justeringer for at 
sikre, at resultatet af arbejdet bliver det bedst mulige og udføres med maksimum sikkerhed. 
 
5.3.1 JUSTERING AF SÆDET 
 HF2υυυBE 
 For at justere sædet skal de fire 

bolte (1) løsnes. Flyt sædet frem 
eller tilbage efter behov. 

 
 Når De har den ønskede position 

spændes de fire bolte (1) fast. 
 
 
 
 
 
 
 HF2υυυME HF2υυυTE 

Sædet kan justeres i seks stil-
linger. 

 
Stillingerne ændres ved at trække 
op i håndtaget (1) og skyde sædet 
frem eller tilbage til den ønskede 
position. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2 DÆKTRYK 
Tag hjulkapslerne af for at kunne sætte 
en trykmåler på ventilen. Dæktrykket er 
oplyst i tabellen under ”Tekniske Data” 
(se kapitel 9). 
 
Det korrekte dæktryk er yderst vigtigt for 
at opnå et perfekt klipperesultat og for at 
opnå en ensartet klipning. 
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5. HVORDAN PLÆNETRAKTOREN ANVENDES 
 
5.3.3 PÅFYLDNING AF MOTOROLIE OG BENZIN 
OBS: 
• Anvend en 10W/30 motorolie og blyfri 

benzin oktan 95. 
 
På en vandret flade, med motoren stoppet, kon-
trolleres niveauet på motorolien, som beskrevet 
i betjeningsvejledningen for motoren. 
 
Oliestanden skal være mellem de to mærker 
MIN og MAX på oliepinden. 
 
 
 
 
 
 
 
Påfyld benzin ved hjælp af en tragt. Undlad at fylde tanken helt op, benzinstudsen har en 
markering for maks. Benzintanken indeholder ca. 6,5 ltr. 
 
OBS: 
• I tilfælde af spild af benzin på plæne-

traktoren, bør det tørres af omgående. 
 
ADVARSEL: 
• Påfyldning bør kun udføres udendørs 

eller på steder med god ventilation og 
altid med motoren stoppet. Husk altid 
på, at benzindampe er meget brand-
farlige.  
UNDLAD AT ANVENDE ÅBEN ILD VED 
KONTROL AF BENZINSTANDEN OG 
UNDGÅ RYGNING UNDER PÅFYLD-
NING AF BENZIN. 
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5. HVORDAN PLÆNETRAKTOREN ANVENDES 
 
5.3.4 KONTROL AF BREMSESYSTEMET 
Forvis Dem om, at plænetraktorens bremseevne er tilstrækkelig til foreliggende arbejde. 
Undgå at anvende plænetraktoren, hvis De er i tvivl om plænetraktorens bremseeffekt er 
tilstrækkelig. 
 
Om nødvendigt, justér bremsen (∗ 6.3.4). Hvis De stadig er i tvivl om bremseevnen, kontakt 
Deres autoriserede Honda forhandler. 
 
 
5.3.5 MONTERING AF GRÆSOPSAMLER ELLER BAGUDKASTERSKÆRM 
ADVARSEL: 
• Anvend aldrig plænetraktoren uden 

enten græsopsamleren eller bag-
udkasterskærmen er korrekt monteret. 

 
 HF2υυυHTE 
 Græsopsamleren og bagudkasteren skal 

monteres, når stempelstangen til løft er i 
nederste stilling. 

 
Hægt græsopsamlerens stativ fast i de  
2 beslag (1). 
 
Forvis Dem om, at det nederste rør i græs-
opsamlerens åbning låses fast af låsepalen (2). 
 
Hvis palen er for stram eller løs, justeres 
fjederen (∗ 6.3.6). 

 
 
 
 
 
Hvis De vil klippe uden opsamling, skal De montere 
bagudkasteren (∗ 8.2) (ekstra udstyr) i stedet. Denne 
bagudkaster skal monteres på bagpladen, som vist. 
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5.3.6 KONTROL AF SIKKERHEDSANORDNINGERNE 
Kontroller at sikkerhedsanordningerne virker korrekt, ved at simulere forskellige situationer, 
som er vist i skemaet (∗ 5.2) og forvis Dem om, at De opnår det rigtige resultat i alle 
situationerne. 
 
5.3.7 KONTROL AF ROTORKNIVENE 
Kontroller at rotorknivene er skarpe og korrekt monteret på knivholderne. 
- En dårlig sleben rotorkniv river græsset over og vil være årsag til at plænen hurtigt 

bliver gul. 
- En løs rotorkniv vil forårsage unormale vibrationer og kan blive yderst farlig, hvis den 

under drift falder af. 
 
ADVARSEL: 
• Bær arbejdshandsker, når De arbejder med rotorknivene. 
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5. HVORDAN PLÆNETRAKTOREN ANVENDES 
 
5.4 ANVENDELSE AF PLÆNETRAKTOREN 
 
5.4.1 START 
ADVARSEL: 
• Start altid kun plænetraktoren udendørs eller steder med god ventilation.  

HUSK AT UDSTØDNINGSGAS ER GIFTIG. 
 
For at starte motoren: 

- aktiver parkeringsbremsen (∗ 4.5), når plænetraktoren står på et ujævnt sted. 
- sæt transmissionen i frigear (∗ 4.22 eller 4.32/33). 
- kobl rotorknivene fra (∗ 4.8). 
- når motoren er kold, anvend chokeren (∗ 4.2). 
- indstil gashåndtaget (∗ 4.3) mellem tomgang og fuldgas. 
- sæt tændingsnøglen (∗ 4.4) i tændingslåsen og drej den over i kørestilling, for at 

aktivere det elektriske kredsløb og derefter helt over på start. 
- slip tændingsnøglen, når motoren er startet. 

 
Når motoren er startet, trækkes gashåndtaget  tilbage på tomgang og chokeren skubbes ind 
(visse modeller). 
 
BEMÆRK: 
• Chokeren skal åbnes, så snart motoren har opnået en jævn gang. Brug af chokeren, 

når motoren allerede er varm, vil resultere i sodede tændrør og vil bevirke, at motoren 
går uregelmæssigt. 

 
OBS: 
• I tilfælde af startproblemer, bør De undlade at bruge startmotoren konstant, for at 

undgå, at batteriet aflades og motoren druknes. Drej tændingsnøglen over på stop og 
vent nogle sekunder, inden De prøver igen. 

 Hvis motoren stadig ikke kan starte se kapitel 7 i denne betjeningsvejledning og i 
betjeningsvejledningen for motoren. 

 
BEMÆRK: 
• Husk altid på, at sikkerhedsanordningerne forhindrer motoren i at starte hvis: 

- rotorknivene er tilkoblet. 
- gearpedalen ikke er i frigear. 
- brugeren ikke sidder på sædet eller parkeringsbremsen ikke er aktiveret. 

 
I disse tilfælde, selv efter at situationen er rettet, skal tændingsnøglen drejes tilbage på stop, 
inden motoren kan starte. 
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5.4.2 KØRSEL UDEN, AT KLIPPEAGGREGATET ER KOBLET TIL 
ADVARSEL: 
• Plænetraktoren er ikke godkendt til kørsel på offentlig vej. Den er beregnet til 

brug på private områder uden egentlig trafik. 
 
OBS: 
• Under kørsel med plænetraktoren uden rotorknivene er tilkoblet, bør klippehuset løftes 

til øverste stilling (position "7"). 
 
 HF2υυυSBE 
 Skub gashåndtaget frem midt i mellem tomgang og fuldgas og sæt gearvælgeren i 

første gear (∗ 4.22). 
Træd kobling/bremsepedalen helt ned, så parkeringsbremsen slås fra og slip derefter 
pedalen. Slip langsomt kobling/bremsepedalen, der vil skifte fra bremse til kobling og 
derefter vil plænetraktoren begynde at køre (∗ 4.21). 

 
ADVARSEL: 
• Kobling/bremsepedalen skal slippes langsomt, da en pludselig tilkobling kan få 

plænetraktoren til at tippe bagover, samtidig med at De vil miste kontrollen. 
 

Opnå gradvist den ønskede hastighed ved hjælp af gashåndtaget og gearvælgeren. 
For at skifte gear skal kobling/bremsepedalen trædes ca. halvt ned (∗ 4.21). 

 
 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 Skub gashåndtaget frem midt i mellem tomgang og fuldgas. 
 
 Slå parkeringsbremsen fra og slip bremsepedalen (∗ 4.31). 
 
 Træd gearpedalen til fremad kørsel ned (∗ 4.32) og kom gradvist op i den ønskede 

hastighed ved at øge trykket på pedalen og skubbe gashåndtaget frem. 
 
ADVARSEL: 
• Fremdriften skal aktiveres gradvist, som allerede tidligere beskrevet (∗ 4.32), for 

at undgå at plænetraktoren pludselig tipper bagover og De mister kontrollen med 
traktoren, især ved kørsel på skråninger. 
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5.4.3 BREMSNING 
Først reduceres plænetraktorens hastighed ved, at motorens omdrejninger mindskes ved 
hjælp af gashåndtaget, derefter trædes på bremsepedalen (∗ 4.21 eller 4.31) og trykket øges 
indtil plænetraktoren står stille. 
 
 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 OBS: 

• Plænetraktoren vil mindske hastigheden betydeligt, blot ved De slipper gear-
pedalen. 

 
5.4.4 KØRSEL BAGLÆNS 
 HF2υυυSBE 
 Træd kobling/bremsepedalen ned indtil plænetraktoren står stille og først derefter 

flyttes gearvælgeren i bakgear (∗ 4.22). Langsomt slippes pedalen for at aktivere 
koblingen og få plænetraktoren til at bakke. 

 
 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 Når plænetraktoren står stille og kan De begynde at køre baglæns ved at træde på 

gearpedalen til bakgear (∗ 4.33). 
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5.4.5 KLIPNING AF GRÆS 
Når plænetraktoren er på området, der skal klippes, 
skal De forvisse Dem om, at græsopsamleren eller 
bagudkasterskærmen er korrekt monteret. 
 
 HF24υυυυ HF26υυυυ 

Støttehjulene (1) på klippehuset er monteret, 
så der altid holdes en vis afstand mellem 
klippehuset og plænen, hvis området er ujævnt. 

 
Alle støttehjul kan monteres i to forskellige høj-
der, de er aktive, når de monteres i de 
nederste huller. I de øverste huller er deres 
virkning væk. 

 
 For at skifte placering, afmonteres bolten (1) 

og hjulet (2) monteres i det ønskede hul, som 
vist. 

 
ADVARSEL: 
• Justering skal ske samtidigt på alle fire hjul på klippehuset, 

MEN KUN MED MOTOREN STOPPET OG ROTORKNIVENE KOBLET FRA. 
 
For at begynde at klippe: 

- skub gashåndtaget frem til fuldgas. 
- løft klippehuset til øverste stilling. 
- kobl rotorknivene til (∗ 4.9) 
- begynd at køre ved at træde gearpedalen gradvist ned og udvis forsigtighed, som 

allerede omtalt. 
- justér hastigheden og klippehøjden (∗ 4.6) i forhold til græsplænens tilstand 

(græssets højde, tæthed og fugtighed). På flad grund, kan disse hastigheder 
normalt anvendes: 

 
HØJT OG TÆT GRÆS - VÅD PLÆNE ............. 2,5 km./t, 
NORMALT GRÆS ............................................. 4 ~ 6 km./t, 
LAVT GRÆS - TØR PLÆNE ............................. over 6 km./t, 

 
 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 Hastigheden kontrolleres ved gradvist at mindske eller øge trykket på gearpedalen. 
 
 ADVARSEL: 

• Ved klipning på glatte græsplæner, bør hastigheden mindske for at opret-
holde sikkerheden (∗ 1.2 - 5.5). 

 
I alle tilfælde, hastigheden skal sænkes, hvis De mærker en reduktion i motorens omdrej-
ninger, da hastigheden fremad, da er for høj i forhold til den mængde græs, som klippes og 
klipperesultatet vil i sådanne tilfælde være meget ringe. 
 
Kobl rotorknivene fra og løft klippehuset til øverste stilling hver gang De skal passere en 
forhindring. 
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5.4.6 TØMNING AF GRÆSOPSAMLEREN 
Lad aldrig græsopsamleren blive så fuld, at græsset blokerer udkasterkanalen. Når græs-
opsamleren er fuld vil De høre en periodisk advarselslyd.  
På dette tidspunkt: 

- sænk motorens omdrejninger. 
- sæt plænetraktoren i frigear (∗ 4.22 eller 4.32/33) og stop kørslen fremad. 
- aktiver parkeringsbremsen på skråninger. 
- kobl rotorknivene fra (∗ 4.8) og den periodiske advarselslyd vil stoppe. 
 
 

 HF2υυυSBE HF2υυυHME 
OBS: 
• Tømning af græsopsamleren kan kun ske 

med rotorknivene stoppet ellers vil 
motoren stoppe. 

- træk tømningshåndtaget (1) (∗ 4.9.1) op 
og tip græsopsamleren for at tømme den. 

- luk græsopsamleren, så låsepalen (2) 
holder græsopsamleren fast og skub 
håndtaget (1) ned. 

 
 HF2υυυHTE 

OBS: 
• Tømning af græsopsamleren kan kun ske 

med rotorknivene stoppet ellers vil 
motoren stoppe. 

- med føreren siddende på sædet, holdes 
kontakten (3) (∗ 4.9.2) inde, indtil græs-
opsamleren er tippet helt op. 

- når græsopsamleren er tom, holdes kon-
takten (4) (∗ 4.9.3) inde, indtil græs-
opsamleren er sænket helt ned, så låse-
palen (2) holder græsopsamleren fast. 

 
 
 
 
OBS: 
• Nogle gange kan den periodiske advarselslyd stadig 

høres i det øjeblik rotorknivene atter kobles til efter 
græsopsamleren lige er blevet tømt. Dette skyldes, at 
der er samlet græsafklip på sensoren til mikrokon-
takten. For at stoppe advarselslyden, kobl rotorknivene 
hurtigt til og fra nogle gange. Hvis advarselslyden for-
sætter, stop motoren, tag græsopsamleren af og fjern 
alt det græsafklip, som ligger på sensoren (1). 
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5.4.7 RENGØRING AF EN BLOKERET UDKASTERKANAL 
Klipning af meget højt og fugtigt græs, især ved for høj hastighed, kan bevirke at udkaster-
kanalen bliver blokeret. Skulle dette ske, vil det være nødvendigt at: 

- omgående stoppe kørslen fremad, frakoble rotorknivene, stoppe motoren og tage 
tændingsnøglen ud af tændingskontakten. 

- tag græsopsamleren eller udkasterskærmen af. 
- fjerne alt blokerende græsafklip, ved at række ind i kanalen fra udgangen bag på 

plænetraktoren. 
 
ADVARSEL: 
• Dette må kun gøres med motoren stoppet. 
 
 
5.4.8 BIOKLIPNING (ekstra udstyr) 
Bio-proppen vender græsset inde i klippe-
huset, klipper det i ganske små stykker og 
strør det jævnt ud over græsplænen. 
 
Dette ekstra udstyr skal fastgøres til bag-
pladen på plænetraktoren og anvendes som 
omtalt i den medfølgende vejledning. 
 
 
 
 
 
5.4.9 SLUTNING AF KLIPNINGEN 
Når De er færdig med at klippe, kobl rotorknivene fra, sænk motoromdrejningerne og kør 
plænetraktoren væk med klippehuset i øverste stilling. 
 
5.4.10 SLUTNING AF ARBEJDET 
Stop plænetraktoren, sæt gashåndtaget på tomgang og drej tændingsnøglen over på stop. 
 
ADVARSEL: 
• Tag altid tændingsnøglen ud, når De forlader plænetraktoren uden opsyn. 
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5.4.11 RENGØRING OG OPBEVARING 
Opbevar plænetraktoren på et tørt sted beskyttet mod vind og vejr og om muligt dæk den til 
med et klæde. Efter hver klipning, bør ydersiden af maskinen rengøres, græsopsamleren 
tømmes og rystes grundigt for at fjerne alle græs- og jordrester. 
 
ADVARSEL: 
• Tøm altid græsopsamleren og efterlad aldrig sække eller beholdere med afklippet 

græs indendørs. 
 
Rengør plastikdelene på plænetraktoren med en svamp med vand og sæbe, pas på ikke at 
gøre motoren, elektriske dele og elektronikkortet under motorhjælmen våde. 
 
BEMÆRK: 
• Anvend aldrig en højtryksrenser og kraftige rengøringsmidler til rengøringen af 

plænetraktoren og motoren. 
 
For at rengøre indersiden af klippe-
huset og udkasterkanalen skal 
plænetraktoren stå på en plan, vandret 
flade med: 
- græsopsamleren eller 

bagudkasterskærmen monteret. 
- brugeren på sædet. 
- motoren kørende. 
- transmissionen i frigear. 
- parkeringsbremsen aktiveret. 
- rotorknivene tilkoblet. 
 
 
 
 
Tilslut en vandslange til begge slangestudse (1), en ad gangen og lad vandet løbe i nogle 
minutter i hver af studsene, med rotorknivene roterende. 
 
Under rengøringen, bør klippehuset være sænket til nederste stilling. 
Derefter tages græsopsamleren af, tømmes, rengøres og placeres et sted, hvor den hurtigt 
kan tørre. 
 
 HF2620υυ 
 BEMÆRK:  

• For at undgå at reducere effektiviteten af den elektriske knivkobling, bør De 
aldrig: 
- lade knivkoblingen komme i kontakt med olie. 
- rengøre knivkoblingen med en højtryksrenser. 
- rengøre knivkoblingen med benzin. 
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5.4.12 OPBEVARING, UDEN ANVENDELSE I EN LÆNGERE PERIODE 
Hvis plænetraktoren ikke skal anvendes i en længere periode (mere end én måned), bør 
stelkablet (sort) tages af batteriet og instruktionerne i betjeningsvejledningen for motoren 
følges. Smør alle forbindelser som vist (∗ 6.2.1). 
 
ADVARSEL: 
• Fjern omhyggeligt alt græsafklip, der kan have samlet sig rundt om på motoren 

og på lydpotten, for at undgå at det antændes næste gang motoren startes. 
 
Tøm benzintanken ved at afmontere 
benzinslangen, der er monteret på 
indgangen til benzinfiltret (1) og følg 
instruktionerne i betjeningsvej-
ledningen for motoren. 
 
Tilslut benzinslangen. 
 
 
 
 

 HF23υυυυ HF24υυυυ HF2620υυ 
 

ADVARSEL:  
• Benzin er meget brandfarlig. Opbevar kun benzinen i beholdere, som er beregnet 

til benzin. Efter aftapning af benzinen, monteres tankdækslet og låget på benzin-
dunken. 

 
BEMÆRK: 
• Batteriet bør opbevares på et tørt, køligt sted. Oplad altid batteriet inden en længere 

opbevaring (mere end én måned), oplad altid kun batteriet med den medleverede 
oplader og oplad igen batteriet inden plænetraktoren tages i brug (∗ 6.2.5). 

 
Næste gang plænetraktoren startes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen utætheder fra 
benzinslangen og karburatoren. 
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5.4.13 BESKYTTELSESKREDSLØB PÅ ELEKTRONIKKORTET 
Elektronikkortet har en automatisk sikring, som afbryder kredsløbene, hvis der opstår en fejl i 
det elektriske system. Det vil betyde, at motoren stopper og der høres en konstant 
advarselstone, der kun kan stoppes ved, at tændingsnøglen tages ud. 
 
Kredsløbet sletter automatisk fejlen efter nogle sekunder, men årsagen til fejlen, bør findes 
for at undgå, at sikringen ikke automatisk afbryder igen. 
 
BEMÆRK: 
• For at undgå, at sikringen afbryder: 

- byt aldrig om på kablerne til batteriet. 
- anvend aldrig plænetraktoren uden batteriet er monteret, da ladeensretteren vil 

blive beskadiget. 
- pas på ikke at forårsage kortslutninger. 

 
5.5 ANVENDELSE PÅ SKRÅNINGER 
 
Klip kun på skråninger med stigningerne, som 
allerede omtalt, på maks. 10° (17 %). Græs-
plæner på skråninger skal altid klippes op og 
ned, aldrig på tværs, pas især på, når der 
skiftes kørselsretning, at de øverste hjul ikke 
ramme forhindringer (som sten, grene, rødder 
og lign.) der kan forårsage, at plænetraktoren 
glider sidelæns, tipper over eller De på anden 
måde mister kontrollen. 
 
 
ADVARSEL: 
• Mindsk hastigheden inden De ændrer kørselsretning på skråninger og aktiver 

altid parkeringsbremsen inden De efterlader plænetraktoren stoppet og uden 
opsyn. 

• Pas på når De begynder at køre fremad på skråninger, der er risiko for at 
plænetraktoren kan tippe bagover. Mindsk hastigheden ved kørsel fremad, inden 
De kører op på skråningen. 

• Brug aldrig bakgearet til at mindske hastigheden med, når plænetraktoren kører 
nedad, kontrollen med plænetraktoren kan mistes, især på glatte skråninger. 

 
 HF2υυυSBE 

• Kør aldrig på skråninger med gearvælgeren i frigear eller med koblingen 
koblet fri. Sæt altid gearvælgeren i første gear inden De efterlader plæne-
traktoren stoppet og uden opsyn. 

 
 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 Kør altid nedad skråninger uden at røre gearpedalen (∗ 6.32/33) for at drage fordel af 

bremseeffekten fra den hydrostatiske transmission, når transmissionen ikke er aktive-
ret. 
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5.6 TRANSPORT 
 
ADVARSEL: 
• Hvis plænetraktoren skal transporteres på lastbil eller en trailer, bør De anvende 

ramper med tilstrækkelig styrke, bredde og længde til læsningen. Læs plæne-
traktoren med motoren stoppet, ingen bruger på sædet, kun ved at skubbe 
maskinen, af det nødvendige antal personer. Under transporten, sænkes klippe-
huset til laveste stilling, aktiver parkeringsbremsen og fastgør plænetraktoren 
sikkert med reb eller kæder til transportvognen. 

 
5.7 RÅD OM HVORDAN DE OPNÅR DEN BEDSTE KLIPNING 
 
1. For at holde græsplænen grøn med et pænt udseende, bør den klippes regelmæssigt, 

uden at græsset beskadiges. 
2. Det kan altid anbefales at klippe græsset, mens det er tørt. 
3. Rotorknivene bør altid være i god stand og skarpe, så græsset klippes lige over uden 

nogen form for rivninger, der ellers hurtigt vil bevirke, at græsset bliver gult i spidserne. 
4. Motoren bør køre med fuldgas, både for at sikre et skarpt snit af græsset og for at opnå 

tilstrækkelig kraft til at blæse det afklippede græs op gennem udkasterkanalen. 
5. Hyppigheden af klipningerne, bør ske i relation til hvor meget græsset vokser på de 

forskellige tidspunkter i sæsonen, men intervallet bør aldrig være længere end, at 
græsset aldrig når at blive for langt inden næste klipning. 

6. Gennem de varme og tørre perioder, bør græsset klippes lidt højere, for at undgå at 
jorden tørrer ud. 

7. Hvis græsset er meget højt, bør det klippes to gange inden for en 24 timers periode. 
Første gang med klippehuset i øverste stilling, muligvis med reduceret klippebredde og 
anden gang i den ønskede højde. 

8. Udseendet af græsplænen vil 
forbedres, hvis De klipper i begge 
retninger, som vist på billedet. 

9. Hvis græsopsamlersystemet har til-
bøjelighed til at blokeres af græs, 
bør De reducere hastigheden, da 
den sikkert er for høj i forhold til 
græsplænens beskaffenhed. Hvis 
problemet fortsætter, er de mulige 
årsager, at rotorknivene er sløve 
eller vingerne deforme. 

10. Vær ekstra forsigtig, når De klipper 
nær buske og kantsten, da disse 
kan skubbe til klippehuset, så det 
ikke længere er vandret og kan 
muligvis beskadige rotorknivene. 
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5.8 SAMMENDRAG AF HOVEDPUNKTERNE, DER SKAL UDFØRES, NÅR 

PLÆNETRAKTOREN SKAL ANVENDES 
 
For… Skal De… 
Start af motoren (∗ 5.4.1) 
 

Forvis Dem om, at alle betingelser for at starte 
motoren er opfyldt og drej tændingsnøglen 

Kørsel fremad (∗ 5.4.2) 
 

Skub gashåndtaget fremad; 
 HF2υυυSBE 
 træd kobling/bremsepedalen ned og sæt gear-

vælgeren i gear(∗ 4.22) og slip langsomt 
pedalen 

 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 træd på gearpedalen for kørsel fremad (∗ 4.32) 

Bremse og stoppe (∗ 5.4.3) 
 

Mindsk motoromdrejningerne og træd på bremse-
pedalen 

Kørsel baglæns (∗ 5.4.4) 
 

Stop plænetraktoren, 
 HF2υυυSBE 
 sæt gearvælgeren i frigear. træd kobling/ 

bremsepedalen helt ned, sæt gearvælgeren i 
bakgear (∗ 4.22) og slip langsomt pedalen 

 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 træd på gearpedalen for kørsel bagud (∗ 4.33) 

Klippe græs (∗ 5.4.5) 
 

Monter græsopsamleren eller bagudkasterskærmen, 
justér højden på støttehjulene på klippehuset, skub 
gashåndtaget frem på fuldgas, tilkobl rotorknivene og 
justér klippehøjden 
 HF2υυυSBE 
 træd kobling/bremsepedalen ned og sæt gear-

vælgeren i gear(∗ 4.22) og slip langsomt 
pedalen 

 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 træd på gearpedalen for kørsel fremad (∗ 4.32) 

Tømme græsopsamleren  
(∗ 5.4.6) 

Stop plænetraktoren, kobl rotorknivene fra og tip 
græsopsamleren op ved hjælp af tømningshåndtaget 

Rense udkasterkanalen  
(∗ 5.4.7) 

Stop plænetraktoren, kobl rotorknivene fra og stop 
motoren; tag græsopsamleren eller bagudkasteren af 
og rengør udkasterkanalen 

Stoppe klipningen (∗ 5.4.8) 
 

Kobl rotorknivene fra og mindsk motoromdrejnin-
gerne 

Stoppe motoren (∗ 5.4.9) 
 

Mindsk motoromdrejningerne, vent et par sekunder, 
drej tændingsnøglen over på stop 

Opbevare plænetraktoren  
(∗ 5.4.10) 

Aktiver parkeringsbremsen, tag tændingsnøglen ud 
og om nødvendigt, rengør plænetraktoren, under-
siden af klippehuset, udkasterkanalen og græs-
opsamleren 
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6. VEDLIGEHOLDELSE 
 
6.1 SIKKERHEDSREGLER 
 
ADVARSEL: 
• Inden nogen form for rengøring, vedligeholdelse og reparation udføres, skal 

tændingsnøglen fjernes og de relevante instruktioner gennemlæses. Bær egnet 
tøj og arbejdshandsker, når De skal arbejde med rotorknivene og på alle andre 
tidspunkter, hvor der er risiko for beskadigelser af hænderne. 

• Anvend aldrig plænetraktoren med nogen form for slidte eller beskadigede dele. 
Defekte og beskadigede dele skal altid udskiftes, aldrig repareres. Anvend kun 
originale Honda reservedele: uoriginale reservedele kan være af en dårligere 
kvalitet og kan beskadige plænetraktoren og udgøre en alvorlig risiko for bruge-
rens og andres sikkerhed. 

 
BEMÆRK: 
• Belast aldrig naturen og miljøet med brugt motorolie, benzin og andre forurenende 

stoffer. 
 
SAMMENDRAG AF HOVEDPUNKTERNE, HVOR VEDLIGEHOLDELSE ER PÅKRÆVET 
 
HVER GANG … BEHØVER DE … 
Rotorknivene vibrerer 
 

Kontroller knívboltene (∗ 6.3.1)  
og balancen i rotorknivene (∗ 6.3.1) 
 

Rotorknivene river græsset over 
og græsplænen bliver gul 
 

Slib rotorknivene (∗ 6.3.1) 

Klipningen er ujævn 
 

Justér ophængning af klippehuset (∗ 6.3.2) 

Rotorknivene tilkobles forkert 
 

Justér tilkobling af rotorknivene (∗ 6.3.3) 

Plænetraktoren kan ikke bremse 
 

Justér bremsefjederen (∗ 6.3.4) 

Kørsel fremad sker rykvis 
 

Justér tilspændingen for koblingsfjeder (∗ 6.3.5) 

Græsopsamleren hopper rundt og 
er let at åbne 

Justér fjeder til låsepalen (∗ 6.3.6) 

 
6.2 PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 
 
6.2.1 SMØRING OG ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 
Følg skemaerne på de næste sider, som viser alle punkter, der skal smøres og regel-
mæssigt vedligeholdes, samtidigt med hvilket smøremiddel, der skal anvendes og hvornår. 
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a) PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE (∗ 6.2.2) 
 
 HF2315υυ 

 HF24υυυυ HF26υυυυ 

 

 



Side 46 

6. VEDLIGEHOLDELSE 
 
b) SMØRING 
 
 HF2315υυ  HF24υυυυ HF26υυυυ 

 HF2υυυSυυ  HF2υυυHυυ 
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6.2.2 SERVICESKEMA 
Dette skema til for at hjælpe Dem med at opretholde Deres plænetraktors sikkerhed og 
ydelse. Det viser hovedpunkterne for vedligeholdelse og smøring og viser intervallerne 
servicearbejdet skal udføre med. 
Til højre i skemaet er der ud for hvert punkt et felt, hvor De kan skrive datoen eller efter hvor 
mange timers drift servicepunktet er udført. 
 
ARBEJDE TIMER UDFØRT  

(DATO ELLER ANTAL DRIFTSTIMER) 
1. PLÆNETRAKTOR   
1.1 Kontrol af rotorknivenes 

bespænding og skarphed 
25         

1.2 Udskiftning af rotorknive 100         
1.3 Kontrol af kilerem til transmission 25         
1.4 Udskiftning af kilerem til  

transmission 2) 
-         

1.5 Kontrol af kilerem til klippehus 25         
1.6 Udskiftning af kilerem til klippehus 2) -         
1.7 Kontrol af rem på klippehus 25         
1.8 Udskiftning af rem på klippehus 2) -         
1.9 Kontrol og justering af bremse 10         
1.10 Kontrol og justering af fremdrift 10         
1.11 Kontrol af virkning af knivbremse 10         
1.12 Kontrol alle bespændinger 25         
1.13 Almindelig smøring 3) 25         
1.14 Kontrol af syrestand i batteri 25         
1.15 Opladning af batteri 100         
2. MOTOR 1)   
2.1 Skift af motorolie 4) ….         
2.2 Kontrol og rengøring luftfilter ….         
2.3 Udskiftning af luftfilter ….         
2.4 Kontrol af benzinfilter ….         
2.5 Udskiftning af benzinfilter ….         
2.6 Kontrol og rengøring af tændrør ….         
2.7 Udskiftning af tændrør ….         

 
1) Se betjeningsvejledningen for motoren for det komplette serviceskema. 
2) Udskiftes ved første tegn på slitage, kontakt Deres autoriserede Honda forhandler. 
3) Almindelig smøring bør udføres hver gang inde plænetraktoren stilles til opbevaring for 

en længere periode. 
4) Bør udføres efter de første 20 timers drift. 
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6.2.3 MOTOR 
Følg betjeningsvejledningen for motoren. 
 
Anvend et stykke karton eller lign. 
under aftapningsproppen for at 
undgå motorolien løber ned ad 
chassisrammen på plænetrak-
toren. 
 
For at aftappe motorolien, skrues 
olieaftapningsproppen (1) af. Når 
aftapningsproppen igen monteres, 
skal de forvisse Dem om, at 
pakningen er korrekt på plads. 
 
 

 HF23υυυυ HF24υυυυ HF2620υυ 
 
6.2.4 TRANSMISSION 
Transmissionen er en lukket enhed, der ikke kræver vedligeholdelse. Transmissionen er 
permanent smurt og kræver ingen udskiftning eller påfyldning. 
 
6.2.5 BATTERI 
For at sikre batteriet lang levetid, er det meget vigtigt at udføre service omhyggeligt. 
Batteriet skal oplades inden plænetraktoren tages i brug for første gang (∗ 3.4). 
 
I de perioder hvor plænetraktoren ikke anvendes skal batteriet oplades i regelmæssige 
intervaller med den medleverede oplader. Til dette formål er plænetraktoren udstyret med et 
ladestik (1), som kan tilsluttes det tilsvarende stik på opladeren. 
 
BEMÆRK: 
• Tilslut aldrig andre typer opladere til dette 

ladestik. 
• Opladning af batteriet må kun foregå med 

den oplader, som leveres med plæne-
traktoren. Andre typer opladere kan 
beskadige batteriet alvorligt. 

 
Et fladt batteri skal oplades hurtigst muligt 
ellers kan der opstå uoprettelige skader på 
batteriets indre komponenter. 
 
 
Kontroller regelmæssig syrestanden i batteriet, som skal være mellem min og maks. mær-
kerne på batteriet. Når der efterfyldes, må der kun anvendes destilleret vand til batterier. 
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6.3 KONTROL OG JUSTERINGER 
 
6.3.1 AFMONTERING, SLIBNING OG AFBALANCERING AF ROTORKNIVENE 
Rotorknive, der er sløve, river græsset over, mindsker opsamlingen og efterlader en græs-
plæne, der hurtigt bliver gul. 
 
BEMÆRK: 
• Når der skal arbejdes med rotorknivene, bør klippehuset afmonteres, det er ophængt 

med et system med snaplåse, der gør det nemt at afmontere fra plænetraktoren. 
 
a) AFMONTERING AF KLIPPEHUS 
 
 HF2315υυ 
 Efter at have sænket klippehuset til position 1, løsnes justermøtrikken (1), trækkes 

kablet op og hægtes af fjederen (2). 
 Åben clipsen (3) og skub gaflen (4) til siden, drej remstyret (5) så langt fremad, som 

nødvendigt for at kunne løfte kileremmen (6) af remskiven (7). 

 
 Træk de to clips (8), der holder  

stængerne (9) fast til chassisrammen, ud. 
 
 Træk de tre clips (10), der holder løftestæn-

gerne, ud, men pas på ikke at justere på 
møtrikkerne og låsemøtrikkerne, der sikrer 
at klippehuset er ophængt korrekt. 

 
 Hvis der ikke er hindringer kan klippehuset 

trækkes ud i venstre side af plænetraktoren, 
alle løftestænger vil så gå fri af klippehuset. 

 
 Ved monteringen, udføres ovenstående i 

omvendt rækkefølge, men vær opmærksom 
på, at den forreste del af udkasterkanalen 
korrekt passer ind i udgangen fra klippe-
huset. 
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 HF24υυυυ HF26υυυυ 
 Sænk klippehuset til position 1. 
 
  Kun HF24υυυυ 
 Hægt fjederen (1) af tilkoblingsarmen. 
 
 Skru justermøtrikken (2) løs og træk kablet ud 

af holderen. 
 
 Skub remstyret (3) så langt tilbage, så 

kileremmen (4) kan tages af remskiven (5). 
 
 
 Træk de to clips (6), som holder stængerne (7) fast til chassisrammen ud, men pas på 

ikke at justere på møtrikkerne (8) og låsemøtrikkerne (9), der sikrer at klippehuset er 
ophængt korrekt. 

 

 
 Træk de to clips (10) i de bageste ophæng 

ud. 
 Hvis der ikke er hindringer kan klippehuset 

trækkes forsigtigt ud, så vil alle ophæng gå 
fri af klippehuset. 

 
 
 
 
 Ved samlingen, forvis Dem om, at de to bageste ophæng (7) sættes i de to bageste 

huller i klippehuset. Udfør resten af monteringen i omvendt rækkefølge af ovenstående, 
men vær opmærksom på, at den forreste del af udkasterkanalen korrekt passer ind i 
udgangen fra klippehuset. 
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b) AFMONTERING, SLIBNING OG AFBALANCERING AF ROTORKNIVENE 
 
ADVARSEL: 
• Bær arbejdshandsker, når De arbejder med rotorknivene. 
 
For at afmontere en rotorkniv, holdes den fast 
mens knívbolten (1) løsnes (ved hjælp af en  
15 mm. nøgle), retningen er vist med en pil ved 
hver rotorkniv, bemærk, at en af knívboltene 
har linksgevind og den anden har almindeligt 
gevind. 
 
Slib de to skæreflader på en medium slibesten 
og kontroller balancen ved at holde rotor-
knivene op med en skruetrækker gennem 
centerhullet. 
 

ADVARSEL: 
• Beskadigede og bøjede rotorknive 

skal altid udskiftes; forsøg aldrig at 
reparere dem. ANVEND ALTID KUN 
ORIGINALE HONDA ROTORKNIVE. 

• Rotorknivene sidder forskelligt og 
de roterer modsat hinanden. Ved 
montering, skal De forvisse Dem 
om, at knivene er korrekt placeret. 

• Når rotorknivene monteres, skal De 
altid følge sekvensen og sikre Dem, 
at vingerne på rotorknivene vender 
ind i klippehuset og den buede side 
af skiverne (1) presses mod rotor-
kniven. Spænd knívboltene (2) fast 
med en momentnøgle og spænd 
dem det anbefalede moment på  
4,5 - 5,0 kgm. Hvis knivholderne (3) 
kommer af sammen med rotor-
knivene, skal De forvisse Dem om, 
at noten (4) bliver korrekt monteret. 
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6.3.2 JUSTERING AF OPHÆNGNING FOR KLIPPEHUS 
Klippehuset skal være ophængt korrekt for at De kan opnå en god klippekvalitet. 
 
OBS: 
• For at opnå et godt klipperesultat, bør 

fronten af klippehuset være 5 ~ 6 mm. 
højere end bagpå. 

 
- Placer plænetraktoren på en plan, 

vandret flade og kontroller dæktrykket i 
alle fire hjul. 

 
 HF2315υυ 

- Kom to træklodser på 26 mm. (1) 
under kanten af fronten af klippe-
huset og to klodser på 32 mm. (2) 
under bagkanten og indstil 
klippehøjden i "position 1", neder-
ste position. 

 
- Skru møtrikkerne (3), møtrikkerne 

(4, 6 og 8) og låsemøtrikkerne (5, 7 
og 9) løse i både højre og venstre 
side, så klippehuset hviler på 
træklodserne. 

 
- Drej de to øverste møtrikker (6 og 

8) med almindeligt gevind og 
møtrikken (4) med linksgevind, 
indtil klippehuset begynder at løfte 
sig. Spænd derefter låsemøtrik-
kerne (5, 7 og 9) fast og drej 
møtrikken (3) indtil der frem-
kommer en bevægelse i løfte-
stængerne. 

 
 
- Forskel i klippehuset højde over jorden i højre og venstre side kan indstilles ved 

justering på de to møtrikker (4 og 8) og låsemøtrikkerne (5 og 9) på de bageste 
stænger fast. 

 
Løft klippehuset op i position 2 eller 3 og kontroller at klippehuset løftes ligeligt og at det 
beholder forskellen i klippehøjden forrest og bagest. 
 
Hvis den forreste del løftes sig hurtigere eller langsommere end den bageste del kan det 
justeres på møtrikkerne (10) på forbindelsesstangen (11). 
 
Ved at justere møtrikkerne med uret vil det løfte den forreste del af klippehuset hurtigere og 
justeres de mod uret vil det have den modsatte virkning. 
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 HF24υυυυ HF26υυυυ 

- Kom to træklodser på 26 mm. (1) 
under kanten af fronten af klippe-
huset og to klodser på 32 mm. (2) 
under bagkanten og indstil klippe-
højden i "position 1", nederste 
position. 

 
- Skru møtrikkerne (3), boltene (5) og 

låsemøtrikkerne (4 og 6) løse i både 
højre og venstre side, så klippehuset 
hviler på træklodserne. 

 
- Skub forbindelsesstængerne (7) 

tilbage og justér på de to  
møtrikker (3) i begge sider indtil 
forenden af klippehuset begynder at 
løfte sig i både højre og venstre 
side, derefter spændes låsemøtrik-
kerne (4) fast. 

 
- Drej begge de bageste bolte (5) 

indtil den bageste del af klippehuset 
begynder at løfte sig i både højre og 
venstre side og til sidst spændes 
låsemøtrikkerne (6) fast. 

 
 
 
 
 
 
 
Hvis De ikke kan få justeret klippehuset korrekt, bør De kontakte Deres autoriserede Honda 
forhandler. 
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6.3.3 JUSTERING AF TILKOBLING AF ROTORKNIVE OG KNIVBREMSE 
Når rotorknivene stoppes, vil det bringe knivbremsen i funktion for at få rotorknivene stoppet 
indenfor nogle få sekunder. 
 
Et strakt kabel og ændringer i længden på kileremmen kan svække tilkoblingen af rotor-
knivene og deres rotation. 
I dette tilfælde skal tilkoblingssystemet justeres i henhold til fremgangsmåden for hver enkelt 
model. 
 
I alle tilfælde, hvis tilkobling er vanskelig eller rotorknivene ikke stopper indenfor nogle få 
sekunder efter justering, bør De omgående kontakte Deres autoriserede Honda forhandler. 
 
 HF2315SBE 
 Drej på justermøtrikken (1) indtil fje-

deren (2) har den korrekte længde 
(målt fra de yderste ender på fjederen, 
med rotorknivene tilkoblet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 HF2415SBE 
 Drej på justermøtrikken (1) indtil fje-

deren (2) har den korrekte længde 
(målt fra de yderste ender på fjederen, 
med rotorknivene tilkoblet). 

 
 
 
 
 
 
 
 HF2315HME 
 Med motoren kørende kobles rotor-

knivene til og mens rotorknivene er 
tilkoblet stoppes motoren. 

 Drej på justermøtrikken (1) indtil fje-
deren (2) har den korrekte længde 
(målt fra de yderste ender på fjederen, 
med rotorknivene tilkoblet). 

 Kobl rotorknivene fra, mens motoren 
er stoppet. 
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 HF2417υυ 
 Med motoren kørende kobles rotor-

knivene til og mens rotorknivene er 
tilkoblet stoppes motoren. 

 Drej på justermøtrikken (1) indtil fje-
deren (2) har den korrekte længde 
(målt fra de yderste ender på fjederen, 
med rotorknivene tilkoblet). 

 Kobl rotorknivene fra, mens motoren er 
stoppet. 

 
 

 
 
 
 HF2620υυ 
 Drej på justermøtrikken (1) indtil fje-

deren (2) har den korrekte længde 
(målt fra de yderste ender på fje-
deren). 
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6.3.4 JUSTERING AF BREMSE 
Hvis bremselængden bliver længere end beskrevet (∗ 5.3.6) kan bremsefjederen behøve 
justering. 
 
Justeringen skal udføres, mens parkeringsbremsen er aktiveret. Adgang til at justere fje-
deren opnås ved, at inspektionsklappen foran sædet tages af. 
Skru møtrikken (1), der holder beslaget (2), løs og justér på møtrikken (3) indtil længden på 
fjederen er: 
 
 
 HF2υυυSBE 
 A = 47,5 ~ 49,5 mm. 
 
 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 B = 45 ~ 47 mm. 
 
Målt i mellem skiverne. Når længden 
passer, spændes møtrikken (1) fast. 
 
BEMÆRK:  
• Justering til mindre eller større 

afstand end ovenfor beskrevet kan 
medfører overbelastning af brem-
sen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVARSEL:  
• Hvis bremsen stadig ikke fungerer korrekt efter denne justering, kontakt 

omgående Deres autoriserede Honda forhandler.  
 UNDLAD AT UDFØRE ANDRE ARBEJDER PÅ BREMSESYSTEMET END 

BESKREVET HER. 
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6.3.5 JUSTERING AF TILSPÆNDINGEN AF KOBLINGSFJEDER 
Hvis De bemærker, at trækkraften ved 
kørsel fremad, er mindsket, vil det være 
nødvendigt at justere tilspændingen på 
koblingsfjederen, for at opnå den kor-
rekte trækkraft. 
 
Adgang til at justere koblingsfjederen 
opnås ved, at inspektionsklappen foran 
sædet tages af. 
 
Skru låsemøtrikkerne (2) løse og justér 
bolten (1) efter behov, så koblings-
fjederen (3) har en længde, der svarer til 
A. 
 
 HF2υυυSBE 
 A = 114 ~ 116 mm. 
 
 HF2υυυHME HF2υυυHTE 
 A = 109 ~ 111 mm. 
 
Mål til ydersiden af fjederen. Spænd låsemøtrikkerne (2) fast efter justeringen er udført. 
 
OBS: 
• Når kileremmen er udskiftet, skal De ved de første tilkoblinger passe ekstra på, da 

tilkoblingen kan ske i ryk, indtil kileremmen er kørt til. 
 
6.3.6 JUSTERING AF FJEDER FOR LÅSEPAL TIL GRÆSOPSAMLER 
Hvis græsopsamleren har tendens til at hoppe 
op ved kørsel på ujævn overflade eller hvis 
den er vanskelig at lukke efter tømning, bør 
fjederen (1) til låsepalen justeres. 
 
Flyt fjederen til et andet hul (2) indtil den 
ønskede virkning er opnået. 
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6.4 ADSKILLELSE OG UDSKIFTNING 
 
6.4.1 HJULSKIFT 
Stop plænetraktoren på en plan, vandret flade og 
sæt en træklods ind under den bærende del på 
plænetraktoren i den side, hvor hjulet skal skiftes. 
 
Hjulene holdes på plads af en låsering (1), som 
kan tages af med en skruetrækker. 
Baghjulene er direkte monteret på bagakslerne 
og er monteret med en not, der er en del af 
hjulets nav. 
 
 
OBS:  
• Skal De udskifte et eller begge baghjul, skal De forvisse Dem om, at de nye hjul har 

samme diameter og kontrollere, at klippehuset stadig er vandret for at undgå ujævn 
klipning. 

 
BEMÆRK: 
• Inden montering af et hjul, bør De smøre en vandskyende fedt på hjulakslen og omhyg-

geligt montere skiven (2) og låseringen (1). 
 
6.4.2 UDSKIFTNING OG REPARATION AF DÆK 
Dækkene på plænetraktoren er slangeløse og derfor bør alle punkteringer og udskiftninger 
udføres af Deres autoriserede Honda forhandler, der har kendskab til reparation af slange-
løse dæk. 
 
 
 
 
 
 
6.4.3 UDSKIFTNING AF FORLYGTEPÆRE (visse modeller) 
Pærerne (18 W.) har en bajonetfatning 
og er monteret i en fatning, der kan 
tages ud ved, at den drejes mod uret ved 
hjælp af en fladtang. 
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6.4.4 UDSKIFTNING AF SIKRINGER 
Der er monteret sikringer af forskellig størrelse til beskyttelse af de elektriske kredsløb. 
Deres funktioner er beskrevet nedenfor: 
 
1 10 amp. (rød) Beskytter hovedkredsløbet og strøm-

forsyningen til elektronikkortet 
 HF23υυυυ HF24υυυυ 

2 15 amp. (blå) 
 
Beskytter ladekredsløbet 

 HF2620Hυυ 
2 25 amp. (hvid) 
3 10 amp. (rød) 

 
Beskytter ladekredsløbet 
Beskytter kredsløbet til tipning af græs-
opsamleren 

 
- Når sikring (1) brænder over stopper 

plænetraktoren og alle kontrollamper i 
instrumentbordet slukker. 

 
- På modeller med ladelampe, vil denne 

tænde (∗ 4.10.f), når sikring (2) er brændt 
over. 

 
- Hvis sikring (3) brænder over, vil tip-

ningen holder op med at fungere. 
 
 
 
 
 
BEMÆRK: 
• En brændt sikring skal altid udskiftes med en sikring af samme type og størrelse (amp.) 

og må aldrig erstattes af sikringer med andre værdier. 
 
Kan De ikke finde årsagen til at sikringen er brændt over, bør De kontakte Deres autori-
serede Honda forhandler. 
 
6.4.5 UDSKIFTNING AF KILEREMME 
Udskiftning af kileremme er en kompliceret proces med afmontering og den efterfølgende 
justering og bør kun udføres af Deres autoriserede Honda forhandler. 
 
OBS: 
• Udskift altid kileremmene, så snart de viser tegn på slitage.  
 ANVEND ALTID KUN ORIGINALE HONDA KILEREMME. 
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7. FEJLFINDINGSSKEMA 
 
PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING 
1. Med tændingsnøglen i køre-

stilling, ingen lys i kontrol-
lamperne og ingen advarselslyd 

Den automatiske beskyttelse på 
elektronikkortet er trådt i kraft, fordi: 
 
- forkert monterede batterikabler 
- batterikabler kortsluttet 
- helt afladet eller kortsluttet batteri 
- sikring brændt over 
 
- dårlig stelforbindelse til motoren 

eller chassiset 

Drej tændingsnøglen over på 
stop og kontroller for fejl: 
 
- kontroller kablerne (∗ 3.4) 
- kontroller kablerne (∗ 3.4) 
- oplad batteriet (∗ 6.2.5) 

 
- udskift sikringen  

(10 Amp.) (∗ 6.4.4) 
- kontroller stelforbindelsen 

på det sorte kabel 
2. Med tændingsnøglen i 

kørestilling, ingen lys i kontrol-
lamperne, men advarselslyd 
(konstant) 

Den automatiske beskyttelse på 
elektronikkortet er trådt i kraft, fordi: 
 
- elektronikkortet er vådt 
 

Drej tændingsnøglen over på 
stop og kontroller for fejl: 
 
- tør elektronikkortet  

med varm luft 
 

3. Med tændingsnøglen i 
kørestilling, lys i kontrol-
lamperne, men motoren starter 
ikke 

- utilstrækkeligt opladet batteri 
- dårlig stelforbindelse til start-

motor 
- de er ikke klar til start (∗ 5.2) 

- oplad batteriet (∗ 6.2.5) 
- kontroller stelforbindelsen 
 
- kobl rotorknivene fra (hvis 

problemet fortsætter, 
kontrolleres micro-
kontakten) 

- sæt transmissionen i 
frigear 

4. Med tændingsnøglen på start, 
drejer startermotoren rundt, men 
motoren starter ikke 

- utilstrækkeligt opladet batteri 
- fejl i benzintilførelsen 
 
 
 
 
 
 
- fejl i tændingssystem 

- oplad batteriet (∗ 6.2.5) 
- kontroller benzinstanden (∗ 

5.3.3) 
- kontroller lednings-

forbindelsen for åbning af 
benzintilførelsen på 
karburatoren 

- kontroller benzinfiltret 
- kontroller, at elektroderne 

på tændrørene er fri koks 
og har den korrekte 
afstand 

- kontroller at tændrørs-
hætterne er korrekt 
monteret 

 
5. Motoren er vanskelig at starte 

og har en dårlig motorgang 
- fejl i karbureringen - rengør eller udskift luft-

filtret  
- tøm svømmerhuset på 

karburatoren 
- tøm benzintanken og 

påfyld frisk benzin 
- kontroller og om nød-

vendigt udskift benzinfiltret  
6. Dårlig ydelse fra motoren under 

drift 
- hastigheden for høj i forhold til 

græsset, der klippes (∗ 5.4.5) 
- sænk hastigheden, så 

plænetraktoren kører 
langsommere og/eller løft 
klippehuset 
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PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING 
7. Motoren stopper, når rotor-

knivene kobles til 
- de er ikke klar til at tilkoble rotor-

knivene (∗ 5.2) 
- sid på sædet (hvis 

problemer fortsætter, 
kontroller sikkerheds-
kontakten) 

- kontroller om, græs-
opsamleren og/eller 
bagudkasterskærmen er 
korrekt monteret (hvis en 
af disse allerede er 
monteret, kontroller 
sikkerhedskontakten) 

8. Ladelampen slukker ikke efter 
start  

- utilstrækkeligt opladet batteri 
 

- kontroller kabel-
forbindelserne 

9. Olietrykslampen lyser og 
 advarselssummeren lyder 
 

- problemer med motorens 
smøresystem 

 

Drej omgående tændings-
nøglen over på stop 
- påfyld motorolie (∗ 5.3.3) 
- udskift oliefiltret  
 (hvis problemet fortsætter 

kontakt Deres autoriserede 
Honda forhandler) 

10. Motoren stopper og 
advarselssummeren lyder 

Elektronikkortet har afbrudt på grund 
af: 
 
 
 
- batteriet er ikke ladet helt op 
- batteriet overopladet af lade-

ensretteren 
- dårlige forbindelser til batteriet 
 
- dårlig stelforbindelse til motor 

Drej tændingsnøglen over på 
stop og forsøg at finde årsagen 
til problemet 
 
 
- oplad batteriet (6.2.5) 
- kontakt Deres autoriserede 

Honda forhandler 
- kontroller forbindelserne (∗ 

3.4) 
- kontroller motorens stel-

forbindelser 
11. Motoren stopper men 

advarselssummeren lyder ikke 
- batteriforbindelser afbrudt 
 
 
- dårlig stelforbindelse på motoren 
 
- problemer med motoren 

- kontroller batteri-
forbindelserne  
(∗ 3.4) 

- kontroller motorens stel-
forbindelser 

- kontakt Deres autoriserede 
Honda forhandler 

12. Lampen for tilkoblede rotorknive 
lyser, men rotorknivene er 
frakoblet  
( modeller med håndtag for 
tilkobling af rotorknivene) 

- tilkoblingshåndtaget går ikke 
tilbage til frakoblet stilling, på 
grund af opsamlet græsafklip 

- rengør for græsafklip, 
kontroller gennem 
inspektionsklappen 

13. Rotorknivene kan ikke tilkobles 
( modeller med håndtag for 
tilkobling af rotorknivene)  

- kabel eller kilerem forkert justeret - justér tilkoblingen  
(∗ 6.3.3) 

 
 ( modeller med elektro-

magnetisk tilkobling af rotor-
knivene) 

- kilerem for slap 
 
- problemer med den elektro-

magnetiske kobling 

- justér tilkoblingen 
(∗ 6.3.3) 

- kontakt Deres autoriserede 
Honda forhandler 
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7. FEJLFINDINGSSKEMA 
 
14. Ujævn klipning og dårlig 

opsamling 
- klippehuset ikke parallelt med 

jorden 
 
 
 
- rotorknivene klipper ikke korrekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- hastigheden for høj i forhold til 

græsset, der skal klippes  
(∗ 5.4.5) 

 
 
- udkasteråbningen stoppet 
 
 
- klippehuset fuld af græs 

- kontroller dæktrykket  
(∗ 5.3.2) 

- justér klippehuset, så det 
er parallelt med jorden 
(∗ 6.3.2) 

- kontroller at rotorknivene 
er korrekt monteret  
(∗ 6.3.1) 

- slib rotorknivene eller 
udskift dem (∗ 6.3.1) 

- kontroller opspændingen 
af kileremmen og justering 
af kablet ( modeller med 
elektromagnetisk tilkobling 
af rotorknivene)(∗ 6.3.3) 

- sænk hastigheden, så 
plænetraktoren kører lang-
sommere og/eller løft klip-
pehuset 

- vent indtil græsset er tørt 
- tag græsopsamleren af og 

rengør udkasteråbningen 
(∗ 5.4.7) 

- rengør klippehuset  
(∗ 5.4.10) 

15. Unormale vibrationer under klip-
ning 

- rotorknivene er ude af balance 
 
- rotorknivene er ikke spændt 

korrekt fast 
 
 
 
- knívboltene ikke spændt 

- få rotorknivene i balance 
eller udskift dem (∗ 6.3.1) 

- kontroller at rotorknivene 
er korrekt monteret  
(∗ 6.3.1) 
(husk der er linksgevind på 
en af knívboltene) 

- kontroller bespændingen 
af knivboltene 

16. Med motoren kørende, vil 
plænetraktoren ikke køre, når 
De træder på gearpedalen 
( modeller med hydrostatisk 
transmission) 

- håndtag for frakobling af 
transmission er i stilling 
"B"(∗4.33) 

- sæt håndtaget i stilling "A" 
 
 

 
Hvis De stadig har problemer efter at have gået dette fejlfindingsskema i gennem, kontakt 
Deres autoriserede Honda forhandler. 
 
ADVARSEL: 
• Undlad at begynde nogen form for reparation, hvis De ikke har det nødvendige 

værktøj og den tekniske kunnen, der er nødvendig. Garantien og producentens 
ansvar ophører automatisk, hvis nogen form reparation er udført forkert af Dem. 
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8. EKSTRA UDSTYR 
 
8. EKSTRA UDSTYR 
 
1. BAGUDKASTERSKÆRM 
Til anvendelse i stedet for græsopsam-
leren, når området, der skal klippes, ikke 
er egnet til opsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TRÆKTØJ 
For træk af en lille påhængsvogn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MULCHINGSÆT 
Det findeler græsset og efterlader det på 
græsplænen, i stedet for at opsamle det i 
græsopsamleren. 
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9. TEKNISKE DATA 
 
9. TEKNISKE DATA 
 

MODEL HF2315SBE HF2315HME HF2415SBE 
Elektrisk system 12 volt 12 volt 12 volt 
Batteri 24 Amp./t. 24 Amp./t. 24 Amp./t. 
Motor:    
 Type Honda GCV520 Honda GCV520 Honda GCV520 
 Omdrejningstal 2.800 omdr./min. 2.800 omdr./min. 2.800 omdr./min. 
Forhjul 13 x 5,00-6 13 x 5,00-6 15 x 6,00-6 
Baghjul 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 
Dæktryk forhjul 1,5 bar 1,5 bar 1,0 bar 
Dæktryk baghjul 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 
Tank indhold 6,2 ltr. 6,2 ltr. 6,2 ltr. 
Vægt 210 kg. 213 kg. 223 kg. 
Hastigheder:    
 Fremad  0 ~ 8,2 km.  
 1. gear 2,1 km.  2,1 km. 
 2. gear 3,5 km.  3,5 km. 
 3. gear 5,4 km.  5,4 km. 
 4. gear 6,0 km.  6,0 km. 
 5. gear 9,0 km.  9,0 km. 
 Bakgear 2,6 km. 0 ~ 4,2 km. 2,6 km. 
Vendediameter (venstre) 1,8 mtr. 1,8 mtr. 1,8 mtr. 
Klippehøjde ca. 3 ~ 8 cm. 3 ~ 8 cm. 3 ~ 9 cm. 
Klippebredde 91 cm. 91 cm. 101 cm. 
Indhold græsopsamler 280 ltr. 280 ltr. 300 ltr. 
Støjniveau ved brugerens øre i henhold til EU 
direktiv 2000/14/EC 

 
85 dB(A) 

 
85 dB(A) 

 
84 dB(A) 

Støjniveau 100 dB(A) 100 dB(A) 100 dB(A) 
Vibrationer i sædet: 
 i henhold til direktiv EN 1032 

 
0,3 mtr./sek². 

 
0,3 mtr./sek². 

 
0,3 mtr./sek². 

Vibrationer i rattet 
 i henhold til direktiv EN 1033 

 
2,0 mtr./sek². 

 
2,0 mtr./sek². 

 
2,0 mtr./sek². 

Dimensioner (mm.)    
A 1.150 1.150 1.150 
B 835 835 880 
C 855 855 950 
D 1.790 1.870 1.790 
E 2.400 2.480 2.400 
F 960 960 1.050 
G 980 980 990 
H 1.110 1.110 1.120 

 
OBS: 
• Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. 
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9. TEKNISKE DATA 
 
9. TEKNISKE DATA 
 

MODEL HF2417HME HF2417HTE HF2620HME HF2620HTE 
Elektrisk system 12 volt 12 volt 12 volt 12 volt 
Batteri 24 Amp./t. 24 Amp./t. 24 Amp./t. 24 Amp./t. 
Motor:     
 Type Honda GCV530 Honda GCV530 Honda GXV620 Honda GXV620 
 Omdrejningstal 2.800 omdr./min. 2.800 omdr./min. 2.800 omdr./min. 2.800 omdr./min. 
Forhjul 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 
Baghjul 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 
Dæktryk forhjul 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar 
Dæktryk baghjul 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 
Tank indhold 6,2 ltr. 6,2 ltr. 6,2 ltr. 6,2 ltr. 
Vægt 228 kg. 237 kg. 245 kg. 254 kg. 
Hastigheder:     
 Fremad 0 ~ 8,2 km. 0 ~ 8,2 km. 0 ~ 8,2 km. 0 ~ 8,2 km. 
 1. gear     
 2. gear     
 3. gear     
 4. gear     
 5. gear     
 Bakgear 0 ~ 4,2 km. 0 ~ 4,2 km. 0 ~ 4,2 km. 0 ~ 4,2 km. 
Vendediameter (venstre) 1,8 mtr. 1,8 mtr. 1,6 mtr. 1,6 mtr. 
Klippehøjde ca. 3 ~ 9 cm. 3 ~ 9 cm. 3 ~ 9 cm. 3 ~ 8 cm. 
Klippebredde 101 cm. 101 cm. 121 cm. 121 cm. 
Indhold græsopsamler 300 ltr. 330 ltr. 350 ltr. 350 ltr. 
Støjniveau ved brugerens øre i hen-
hold til EU direktiv 2000/14/EC 

 
84 dB(A) 

 
84 dB(A) 

 
90 dB(A) 

 
90 dB(A) 

Støjniveau 100 dB(A) 100 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A) 
Vibrationer i sædet: 
 i henhold til direktiv EN 1032 

 
0,3 mtr./sek². 

 
0,3 mtr./sek². 

 
0,5 mtr./sek². 

 
0,5 mtr./sek². 

Vibrationer i rattet 
 i henhold til direktiv EN 1033 

 
2,0 mtr./sek². 

 
2,0 mtr./sek². 

 
7,0 mtr./sek². 

 
7,0 mtr./sek². 

Dimensioner (mm.)     
A 1.150 1.150 1.150 1.150 
B 880 880 880 880 
C 950 950 950 950 
D 1.870 1.870 1.870 1.870 
E 2.480 2.480 2.480 2.480 
F 1.050 1.050 1.260 1.260 
G 990 990 990 990 
H 1.120 1.120 1.120 1.120 
 
OBS: 
• Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. 
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10. EGNE NOTATER 
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HF2315SBE – HF2315HME - HF2415SBE 
HF2417HME – HF2417HTE 
HF2620HME – HF2620HTE 
 
71505090/1 
DK 04/04 – skn 

 IMPORTØR 
 

   
 TIMA PRODUCTS A/S 
 TÅRNFALKEVEJ 16  POSTBOKS 511  2650 HVIDOVRE 
 TELEFON 36 34 25 50  TELEFAX 36 77 16 30 

 



BETJENINGSVEJLEDNING 

GCV520 • GCV530 • GXV520 • GXV530 



Side 2 



INDLEDNING 

Tak for, at du har købt en Honda motor. Vi vil gerne hjælpe dig med at fa det optimale ud af din nye 
motor og at betjene den sikkert. Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om, hvordan 
dette gøres, så du bedes læse den omhyggeligt, før du anvender motoren. Hvis der opstår et 
problem eller du har spørgsmål vedr. motoren, bedes du henvende dig til din autoriserede Honda 
forhandler. 

Alle oplysninger i denne betjeningsvejledning er baseret på de nyeste produktoplysninger, der var til 
rådighed, da betjeningsvejledningen blev trykt. Honda Motor Co., Ud. forbeholder sig ret til når som 
helst at foretage ændringer uden varsel og uden at pådrage sig nogen forpligtelser. Denne 
betjeningsvejledning må ikke gengives i uddrag eller i sin helhed uden skriftlig tilladelse. 

Denne betjeningsvejledning skal betragtes, som en del af motoren og den skal følge med motoren, 
såfremt denne videresælges. 

Gennemgå de instruktioner, der følger med det udstyr, som skal drives af denne motor, for evt. yder
ligere oplysninger om start, stop, betjening og justering af motoren eller evt. specielle instruktioner 
om vedligeholdelse. 

Følgende er gældende for USA, Puerto Rico og Jomfruøerne: 
Vi anbefaler, at du læser garantibeviset, så du er helt klar over, hvad det dækker, såvel, som hvad dit 
ansvar, som ejer, er. Garantibeviset er et separat dokument, som du bør have faet udleveret af din 
forhandler. 
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SIKKERHEDSMEDDELELSER 

Din egen og andres sikkerhed er meget vigtig. Vi har anført nogle vigtige sikkerhedsmeddelelser i 
denne betjeningsvejledning og på motoren. Du bedes læse disse meddelelser omhyggeligt. 

En sikkerhedsmeddelelse advarer dig om mulige farer, der kan medføre, at du eller andre kommer til 
skade. Foran hver sikkerhedsmeddelelse står der af tre ord: FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG. 

Disse advarsler betyder: 

• STOR RISIKO for DØD eller ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis du ikke følger 
instruktionerne. 

• RISIKO for DØD eller ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis du ikke følger instruktionerne. 

• MULIGHED for TILSKADEKOMST, hvis du ikke følger instruktionerne. 

Hver meddelelse giver oplysning om, hvori faren består, hvad der kan ske, samt hvad du kan gøre for 
at undgå eller begrænse evt. skader. 

BESKED OM SKADEFOREBYGGELSE 

Der er også angivet andre vigtige beskeder, som er markeret med ordet BEMÆRK. 

Dette ord betyder: 
BEMÆRK: 
• Motoren eller andet udstyr kan lide skade, hvis du ikke følger instruktionerne. 

Disse meddelelser har til formål at modvirke, at der sker skade på motoren, andre genstande eller 
miljøet. 
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SIKKERHEDSOPL YSNINGER 

• Sæt dig ind i, hvordan alle betjeningsgreb fungerer og lær, hvordan du hurtigt stopper motoren i 
en nødsituation. Sørg for, at brugeren modtager tilstrækkelig instruktion, for motoren anvendes. 

• Lad ikke børn betjene motoren. Hold børn og kæledyr væk fra det område, hvor motoren 
bruges. 

• Motorens udstødning indeholder giftig kulilte. Lad aldrig motoren køre, hvis der ikke er til
strækkelig ventilation og lad den aldrig køre indendørs. 

• Motoren og udstødningen bliver meget varme under drift. Hold en afstand på min. 1 mtr. mellem 
motoren og bygninger samt andet udstyr, når motoren er i drift. Hold brandbare materialer væk 
og undlad at placere noget på motoren, mens den kører. 

PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER 

Denne mærkat advarer om potentielle farer, der kan medføre alvorlige personskader. Læs den 
omhyggeligt. 
Hvis mærkaten falder af eller bliver vanskelig at læse, kan du købe en ny hos din autoriserede Honda 
forhandler. 

A WARNING 
Gasolln• Is his i ll1mm1 ,n uplos "· 
Turn 1n Ine ofl and 1111 cool betore rwlu1lln1. 
Tha en1fn1 emlts tollt t11rban monodd,. 
Do not run in 111 1ncl!K&11 1ru. 
Fh!ad Ownef's Manual befun opention. 

A ATTENTION 
L'lsAa151 li~ 
Anibr Ir .... 1111 W- llinii' ,mt • tm III JIØ lmta. 
u-:i:.,-:1es R!Nlad!ø.* ~ wcnme. 
Jk,as1 · ........ 

Lit li uw/" ,ntrikln a.1 MDAlill, 

mBmB•l 
Kun canadiske typer: 
mærkat med fransk tekst 
leveres med motoren. 

\~\®! 
l&l@I 

Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere. 
Sluk motoren og lad den køle af for påfyldning af benzin. 

Motoren afgiver giftig kulilte. 
Lad den ikke køre på et sted med dårlig ventilation. 

1t1 Læs betjeningsvejledningen inden anvendelse. 
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PLACERING AF KOMPONENTER OG BET JENINGSGREB 

OLIEPROP/PIND 

BENZIN FIL TER 

OLIEFILTER 

GITTER 

OLIETRYKSKONTAKT 
(visse typer) 

(visse typer) 
OLIEAFTAPNINGSPROP 

STARTHANDTAG 
(visse typer) 

REKYLSTARTER 
(visse typer) 

LUFTFILTER 

TYPE MED TO ARME 
STARTMOTOR 

TÆNDRØR 

KONTROLARM 

CHOKERARM 
GASARM 
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FUNKTIONER 

BENZINAFBRYDERSPOLE 

Motoren er monteret med en benzinafbryderspole, der tillader benzinen at komme ind i karburatorens 
hoveddyse, når tændingskontakten er i kørestilling eller start og stopper benzinen til hoveddysen, når 
tændingskontakten er i stopstillingen. 

Motoren skal være tilsluttet et batteri for at benzinafbryderspolen kan aktiveres og motoren kan 
startes. Hvis batteriet bliver frakoblet, vil benzinstrømmen til karburatoren stoppes. 

OLIETRYKSKONTAKT (visse typer) 

Motoren er udstyret med en olietrykskontakt for at undgå skader grundet manglende olietryk. 

Hvis olietrykslampen tænder, kontroller oliestanden og fyld efter med den anbefalede motorolie (se 
side 17). 
For at genstarte motoren, drej tændingsnøglen over på stop. Derefter startes motoren ifølge 
vejledningen. 

Hvis olietrykslampen vedbliver at lyse selv om oliestanden er korrekt, stop brugen af motoren og 
kontakt din autoriserede Honda forhandler. 
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KONTROLLER FØLGENDE FØR START 

ER MOTOREN KØREKLAR? 

Det er meget vigtigt for din egen sikkerheds skyld såvel som for at optimere udstyrets holdbarhed, at 
du bruger nogle minutter på at kontrollere motorens stand, før du starter den. Sørg for at afhjælpe 
evt. problemer, du måtte finde eller få din autoriserede Honda forhandler til at afhjælpe dem, før du 
anvender motoren. 

DVARSE 

• Hvis du ikke vedligeholder motoren korrekt eller undlader at afhjælpe et problem, før du starter 
den, kan det forårsage en funktionsfejl, som kan medføre alvorlige personskader eller død. 

• Foretag altid et eftersyn før start og afhjælp eventuelle problemer, du måtte finde . 

Inden du påbegynder dit eftersyn før start, skal du kontrollere, at motoren står vandret og tændings
kontakten står i stopstillingen. 

Kontroller altid følgende, før du starter motoren: 

Kontroller motorens almene tilstand 

1 . Kig på og under motoren for tegn på olie- eller benzinlækager. 

2. Fjern ophobet snavs og lign., især omkring lydpotten og rekylstarteren. 

3. Kig efter tegn på skader. 

4. Kontroller, at alle afskærmninger og dæksler sidder på plads, samt at alle møtrikker, bolte og 
skruer er spændt godt fast. 

Kontroller motoren 

1. Kontroller benzinniveauet. Hvis du starter med en fuld tank, behøver du ikke eller i hvert fald 
mindre hyppigt, at standse for at tanke op. 

2. Kontroller niveauet på motorolien (se side 17). Hvis du lader motoren køre med for lavt olie
niveau, kan det beskadige den. 

3. Kontroller luftfilterelementet (se side 20). Et snavset luftfilterelement begrænser luftstrømmen til 
karburatoren, hvorved motorens ydeevne reduceres. 

Kontroller det udstyr, der drives af motoren. 

Gennemgå de instruktioner, der følger med det udstyr, som skal drives af denne motor, for at se 
om der evt. er forsigtighedsregler eller fremgangsmåder, der skal følges, før motoren startes. 
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BETJENING 

FORSIGTIGHEDSREGLER FOR SIKKER BETJENING 

Før motoren tages i brug første gang, bedes du gennemgå afsnittet SIKKERHEDSOPL YSNINGER 
på side 6 og afsnittet KONTROLLER FØLGENDE FØR START på side 9. 

For din egen sikkerhed, anvend aldrig motoren i aflukkede rum, som f.eks. en garage. Din motors 
udstødningsgas indeholder giftig kulilte, der kan samles i sådanne lukkede rum og føre til tab af 
bevidsthed og død. 

• Udstødningen indeholder giftig kulilte, der kan samles sammen til farlige mængder i lukkede 
rum. Hvis du indånder denne luft, kan du miste bevidstheden eller endda blive dræbt. 

• Kør aldrig med motoren i lukkede eller delvist lukkede rum, hvor der opholder sig andre 
personer. 

Gennemgå de instruktioner, der følger med det udstyr, som skal drives af denne motor, for at se om 
der evt. er nogle sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes i forbindelse med start, stop eller 
drift af motoren. 

START AF MOTOREN 

1. Hvis benzintanken er udstyret med en benzinhane, skal denne åbnes inden start af motoren. 

2. TYPE MED EN ARM: 
Ved start af kold motor skal kontrolarmen føres hen i 
chokerstilling. 

Ved genstart af varm motor, bør kontrolarmen blive i 
tomgang. 

2. TYPE MED TO ARME: 
Ved start af kold motor skal chokerarmen føres hen i 
lukket stilling og gasarmen skubbes ca. 1/3 hen mod 
fuldgas. 

KONTROLARM 

\t§i~~~-:;;,CHOKER 
"FULDGAS 

Ved visse motoranvendelser bruges en fjernmonteret gasregulering i stedet for den gasregu
lering, der er monteret på motoren og vist her. Læs betjeningsvejledningen fra det firma, som 
har fremstillet dette udstyr. 
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3. Drej tændingskontakten til kørestilling. 

4. Aktiver starteren. 

ELEKTRISK STARTER: 

Drej nøglen til positionen start og hold den der, til motoren starter. 

Slip nøglen, hvis motoren ikke starter inden 5 sekunder og vent så mindst 1 O sekunder, før du 
aktiverer starteren igen. 

BEMÆRK: 
• Hvis den elektriske starter bruges i mere end 5 sekunder ad gangen, vil startmotoren blive over

ophedet og den kan evt. blive beskadiget. 

Slip nøglen, når motoren starter og lad den gå tilbage til kørestilling. 

REKYLSTARTER: 

Træk let i starthåndtaget, til du mærker modstand og træk så til. Før langsomt starthåndtaget 
tilbage. 

STARTHÅNDTAG 

BEMÆRK: 
• Lad ikke starthåndtaget svippe tilbage mod motoren. Før det langsomt tilbage for at undgå at 

beskadige starteren. 
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5. TYPE MED EN ARM: 
Hvis kontrolarmen har været ført over på choker under start, skubbes den gradvist tilbage på 
tomgang efterhånden som motoren varmer op. 

5. TYPE MED TO ARME: 

····/·-CHOKER 

TOMGANG 
KONTROLARM 

Hvis chokeren har været lukket under start af motoren, skal den gradvist flyttes mod positionen 
åben, efterhånden som motoren varmer op. 

····LUKKET 

ABEN 
CHOKERARM 
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STOP AF MOTOREN 

I nødstilfælde stoppes motoren ved simpelthen at dreje tændingskontakten til positionen stop. Under 
normale forhold benyttes følgende fremgangsmåde. Læs betjeningsvejledningen fra det firma, som 
har fremstillet udstyret. 

1. Skub kontrolarmen (typer med en arm) eller gasarmen (typer med 2 arme) over på tomgang. 

I visse motoranvendelser bruges en fjernmonteret gasregulering i stedet for den gasregulering, 
der er monteret på motoren og vist her. 

TYPER MED EN ARM 

TOMGANG 

KONTROLARM 

2. Drej tændingskontakten til stop. 

TYPER MED TO ARME 

GASARM 

3. Hvis benzintanken er udstyret med en benzinhane, luk benzinhanen. 

Regulering af omdrejninger 

Indstil kontrolarmen (typer med en arm) eller gasarmen (typer med to arme) til de ønskede omdrej
ninger. 

I visse motoranvendelser bruges en fjernmonteret gasregulering i stedet for den gasregulering, der er 
monteret på motoren og vist her. Læs betjeningsvejledningen fra det firma, som har fremstillet 
udstyret. 

Med hensyn til hvilke omdrejninger, der anbefales, henvises til betjeningsvejledningen til det udstyr, 
der drives af motoren. 

TYPER MED EN ARM TYPER MED TO ARME 

GASARM 
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UDFØRELSE AF SERVICE PÅ MOTOREN 

VEDLIGEHOLDELSE ER VIGTIG 
God vedligeholdelse er afgørende for. at motoren kan fungere sikkert, økonomisk og problemfrit. 
Endvidere kan forureningen herved mindskes. 

ADVARSE 
• Utilstrækkelig vedligeholdelse eller undladelse af at afhjælpe et problem før start kan forårsage 

en funktionsfejl, som kan medføre alvorlige personskader eller død. 
Følg altid anbefalingerne mht. eftersyn og serviceskemaerne i denne betjeningsvejledning. 

På de følgende sider finder du et serviceskema samt betjeningsvejledninger til rutinemæssige efter
syn og simpel vedligeholdelse med almindeligt håndværktøj. Andre serviceopgaver, som er mere 
vanskelige eller kræver specialværktøj, overlades bedst til fagfolk og udføres normalt af en Honda 
tekniker eller anden faguddannet mekaniker. 

Serviceskemaet er gældende for normale driftsforhold. Hvis du anvender din motor under ekstreme 
forhold, f.eks. til vedvarende drift ved høj belastning eller høj temperatur eller i et usædvanligt fugtigt 
eller støvet miljø, bedes du kontakte din forhandler for at få råd om, hvordan du bør forholde dig i 
netop din situation. 

Vedligeholdelse, udskiftning og reparation af emissionskontroludstyr og -systemer kan 
udføres af ethvert firma eller person, som udfører motorreparationer og som anvender 
reservedele, der er "certificerede" iht. EPA-normer. 

SIKKERHED I FORBINDELSE MED VEDLIGEHOLDELSE 
Nogle af de vigtigste sikkerhedsregler vil blive beskrevet herunder. Vi kan dog ikke advare om alle de 
farer, der evt. kan opstå i forbindelse med udførelse af vedligeholdelse. Kun du kan beslutte, om du 
bør udføre en given opgave eller ej. 

DVARSE 
• Hvis du undlader at følge vedligeholdelsesanvisningerne og forsigtighedsreglerne, kan det 

medføre alvorlig tilskadekomst eller død. 
Følg altid de fremgangsmåder og forsigtighedsregler, der gives i denne betjeningsvejledning. 

SIKKERHEDSREGLER 
• Sørg for, at motoren er stoppet, før du påbegynder vedligeholdelse eller reparation. Herved 

eliminerer du flere potentielle farer: 
Kulilteforgiftning fra motorudstødningen. 
Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, når motoren kører. 
Forbrændinger på varme dele. 
Lad motoren og udstødningssystemet køle af, før du berører dem. 
Kvæstelser forårsaget af bevægelige dele. 
Start ikke motoren, medmindre du bliver instrueret om at gøre det. 

• Læs anvisningerne, før du går i gang og sørg for, at du har de nødvendige værktøjer og færdig
heder. 

• Du kan reducere risikoen for brand eller eksplosion ved at udvise forsigtighed, når du arbejder i 
nærheden af benzin. Brug kun en ikke-brændbar rensevæske, ikke benzin, til rengøring. Hold 
cigaretter, gnister og åben ild væk fra alle benzintilknyttede dele. 

Husk, at din autoriserede Honda forhandler kender din motor bedst og har det fornødne udstyr og 
den fornødne ekspertise til at vedligeholde og reparere den. 
Du sikrer den optimale kvalitet og driftssikkerhed ved kun at bruge nye, originale Honda dele eller 
tilsvarende til reparation og udskiftning. 
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SERVICESKEMA 

HYPPIGHED (3) Hver Efter Hver 3. Hver 6. Hvert Side 
Udføres efter hver måned eller drifts- brug første måned måned år 
timeinterval, hvad end der måtte indtræffe måned eller eller eller 
først. eller hver hver hver 

20 timer 50 timer 100 300 
Komponent timer timer 
Motorolie Kontrol 0 17 

Skift 0 0 18 
Oliefilter Kontrol 0 19 
(visse typer) 
Luftfilter Kontrol 0 20 

Renaør 0 (1) 20 
Skift 0 f< 20 

Tændrør Kontrol/juster 0 23 
Skift 0 23 

Gnistfanger Rengør 0 25 
(visse typer) 
Kølesystem Rengør 0 22 
Tomaangshastighed Kontrol/juster 0 (2) -
Ventilspillerum Kontrol/juster 0 (2) -
Tandremme Kontrol Hver 300 timers drift (2) (4) -
Forbrændingskammer Rengør Hver 300 timers drift (2) -
Benzinfilter Rengør/skift -
Benzinslanae Kontrol Hvert 2. år. (Udskift om nødvendigt) /2) -

"I-'< Skift kun papirfiltret. 

(1) Service skal udføres hyppigere ved brug i støvede omgivelser. 

(2) Service på disse dele bør udføres af din autoriserede Honda forhandler, med mindre du har det 
rette værktøj og den fornødne mekaniske ekspertise. Se Hondas værkstedshåndbog vedr. 
fremgangsmåde ved service. 

(3) Ved kommerciel brug anvendes det registrerede antal driftstimer til at bestemme, hvornår der 
skal udføres service. 

(4) Kontroller for revner og unormalt slitage på taktremmene og udskift om nødvendigt. 

Hvis dette serviceskema ikke følges, kan det medføre fejl, som ikke er dækket af garantien. 
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PÅFYLDNING AF BENZIN 

Anbefalet benzin 

Bl rfri benzin 
USA Oktantal 86 eller højere 
Uden for USA Oktantal 91 eller højere 

Oktantal 86 eller højere 

Denne motor er certificeret til at fungere med blyfri benzin. Blyfri benzin danner færre belægninger på 
motor og tændrør samt forlænger udstødningssystemets levetid. 

Påfyld benzin på et sted med god ventilation og med motoren stoppet. Hvis motoren har kørt inden, 
bør den køle af inden. Påfyld aldrig benzin indendørs hvor benzindampe kan komme i kontakt med 
åben ild og gnister. 

Anvend almindelig blyfri benzin, som ikke indeholder mere end 1 O % Ethanol eller 5 % Methanol. 
Derudover skal benzin med methanol indeholde tilsætningsstoffer, der beskytter benzinsystemet. 
Anvendelse af benzin med større indhold af ethanol og methanol end angiver overfor kan forårsage 
startvanskeligheder og/eller ydelsesproblemer. Den kan også beskadige metal-, gummi- og plastdele 
i benzinsystemet. Skader på motoren eller ydelsesproblemer der opstår som følge af brug af benzin 
med større indhold af ethanol eller methanol end anbefalet, er ikke dækket iht. Den begrænsede 
forhandlergaranti. 

ADVARSE 
Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere og du kan blive forbrændt eller komme alvorligt til 
skade ved påfyldning af benzin. 
• Stop motoren og undgå varme, gnister og åben ild i nærheden. 
• Fyld kun benzin på udendørs. 
• Tør straks evt. spildt benzin op. 

BEMÆRK: 
• Benzin kan beskadige maling og visse typer plast. Pas på ikke at spilde benzin, når du påfylder 

benzin. Skader, der forårsages af spildt benzin, er ikke dækket iht. den begrænsede forhandler
garanti. 

Brug aldrig gammel eller forurenet benzin eller olie/benzinblandinger. Sørg for, at der ikke kommer 
snavs eller vand i benzintanken. 

Anvend aldrig gammel og forurenet benzin eller olieblandet benzin. Undgå at få snavs og vand i 
benzintanken. 

Vær omhyggelig under påfyldning af benzin, så der ikke spildes. Efter påfyldningen spændes tank
dækslet fast. 

Påfyld aldrig benzin i nærheden af kontrollamper, grill, elektrisk udstyr, værktøj og lign. 

Spildt benzin udgør ikke kun en brandfare, men skader også miljøet. Tør spildt benzin op med det 
samme. 
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MOTOROLIE 

Olien har stor indflydelse på motorens ydeevne og holdbarhed. Brug en selvrensende olie beregnet 
til 4-takts motorer. 

Anbefalet motorolie 

Brug 4-takts motorolie, der minimum opfylder API 
normkravene SJ, SL eller tilsvarende krav. Kontroller 
altid APl-mærkaten på oliedunken for at sikre, den 
indeholder bogstaverne SJ, SL eller en tilsvarende 
specifikation. 

SAE 10W-30 anbefales til normal brug. De øvrige 
viskositeter i skemaet kan anvendes, hvis den gennem
snitlige temperatur i dit område ligger inden for det 
angivne interval. 

Kontrol af olieniveau 

SAE VISKOSITET 

0 20 40 100"F 

-20 -10 0 10 20 30 40"C 

OMGIVELSESTEM PERATU R 

Kontroller niveauet på motorolien, mens motoren er stoppet og står på en plan, vandret flade. 

1. Tag olieproppen/pinden af og tør den af. 

2. Sæt olieproppen/pinden i påfyldningshullet, som vist, uden at skrue den i. Tag olieproppen/ 
pinden ud og kontroller olieniveauet. 

3. Hvis olieniveauet er nær eller under det nederste mærke på målepinden, skal der påfyldes den 
anbefalede olie (se side 17), indtil olieniveauet når det øverste mærke. Påfyld ikke for meget 
motorolie. 

4. Monter olieproppen/pinden igen og spænd fast. 

OLIEPROP/PIND 

BEMÆRK: 

ØVERSTE 
-NIVEAU 

NEDERSTE 
NIVEAU 

• Hvis motoren kører med for lavt olieniveau, kan det beskadige den. 
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Olieskift 

Aftap den brugte olie, mens motoren er varm. Varm motorolie aftappes hurtigt og nemt. 

1. Placer en passende beholder under motoren til at opsamle den brugte olie og afmonter derefter 
olieprop/pind, aftapningsproppen og pakningen. 

2. Lad al den brugte olie løbe af, monter derefter olieaftapningsproppen og en ny pakning og 
spænd olieaftapningsproppen godt fast. 

Skaf dig af med den brugte motorolie på en miljøvenlig måde. Vi anbefaler, at du hælder olien i 
en beholder, der kan lukkes og indleverer den på dit lokale genbrugscenter eller servicestation 
til genvinding. Læg den ikke i affaldsspanden og hæld den ikke i jorden eller afløbet. 

3. Stil motoren på en plan flade og påfyld den anbefalede motorolie (se side 17), til olieniveauet 
når det øverste mærke på målepinden. 

OLIEAFTAPNINGSPROP 

4. Monter olieprop/pinden og spænd den fast. 
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OLIEFILTER (visse typer) 

Skift 

1. Aftap motorolien og monter aftapningsproppen. 

2. Afmonter oliefiltret og tøm det for motorolie i en passende beholder. Bortskaf den brugte motor
olie på en miljømæssig forsvarlig måde. 

BEMÆRK: 
• Anvend en oliefilternøgle i stedet for en remnøgle til afmonteringen for ikke at beskadige olie

filtret. 

OLIEFILTER 

OLIEFIL TERNØGLE 

SOKKEL 

= 0 
D 
D 

PAKNING-- ="'--~'==2 

3. Rengør soklen til oliefiltret og smør en tynd oliefilm af ren motorolie på pakningen. 

BEMÆRK: 
• Anvend kun originale Honda oliefiltre til Deres motor. Anvendelse af et forkert oliefilter kan 

forårsage alvorlige skader på motoren. 

4. Monter det nye oliefilter med hånden indtil pakningen har kontakt med soklen og spænd det 
derefter yderligere 7/8 omgang med oliefilternøglen. 

Tilspændingsmoment for oliefiltret: 12 Nm. 

5. Påfyld motoren der anbefalede mængde af den anbefalede motorolie (se side 17). Monter igen 
påfyldningsproppen og oliepinden. 

6. Start motoren og kontroller for utætheder. 

7. Stop motoren og kontroller olieniveauet, som er beskrevet på side 17. Om nødvendigt påfyld 
yderligere olie indtil niveauet er ud for øverste niveaumærke på oliepinden. 
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LUFTFILTER 

Et snavset luftfilter begrænser luftstrømmen til karburatoren, hvorved motorens ydeevne reduceres. 
Hvis du anvender motoren på steder, hvor der er meget støvet, skal luftfilteret rengøres hyppigere 
end angivet i serviceskemaet. 

BEMÆRK: 
• Hvis motoren bruges uden luftfilter eller med et beskadiget luftfilter, kan der komme snavs ind i 

motoren, hvilket bevirker, at den slides hurtigt. Denne type skader er ikke dækket af den 
begrænsede forhandlergaranti. 

Kontrol 

Tag luftfilterdækslet af og efterse luftfiltret. Rengør eller udskift et snavset luftfilter. Et beskadiget luft
filter skal altid udskiftes. 

Rengøring 

1. Skru de to fingerskruer i luftfiltrets dæksel løse og tag dækslet af. 

2. Tag skumfiltret af. 

3. Tag papirfiltret op og tag gitteret af. 

FINGERSKRUER I DÆKSEL 

LUFTFIL TERDÆKSEL 

SKUMFILTER 

GITTER 

LU FTF IL TERHUS 

INDSUGNINGSKANAL 

4. Efterse begge luftfilterelementer og udskift, hvis de er beskadigede. Papirfiltret skal altid 
udskiftes i forbindelse med den regelmæssige vedligeholdelse (se side 15). 
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5. Rengør luftfiltrene, hvis de skal bruges igen. 

Papirfilter: Bank filterelementet mod en hård flade flere gange for at fjerne snavs eller blæs 
trykluft [maksimumtryk 207 kPa (2, 1 kgf/cm2.)] gennem filterelementet fra den indvendige side. 
Forsøg aldrig at børste snavs af, da dette vil presse snavset ind i fibrene. 

Skumfilter: Rengør i varmt sæbevand, skyl og lad det tørre helt igennem. Eller rengør i en ikke 
brændbar rensevæske og lad det tørre. Dyp filterelementet i ren motorolie og klem al over
skydende olie ud. Motoren vil ryge, når den startes, hvis der er for megen olie tilbage i skum
filtret. 

6. Tør snavs af indersiden af luftfilterhuset og dækslet med en fugtig klud. Pas på, at der ikke 
kommer snavs ind i indsugningskanalen til karburatoren. 

7. Placer skumfiltret i luftfilterdækslet. 

8. Sæt gitteret ned over papirfiltret og monter luftfiltret i luftfilterhuset. Gitteret skal placeres mellem 
papirfiltret og skumfiltret for at forhindre at olien fra skumfiltret trænger ned i papirfiltret. 

9. Monter luftfilterdækslet og spænd fingerskruerne, der holder dækslet, fast. 
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BENZIN FIL TER 

Kontrol 

1. Kontroller for opsamlet vand og urenheder. Hvis der findes store mængder vand og urenheder i 
benzinfiltret, bør motoren bringes til Deres autoriserede Honda forhandler. 

BENZINFILTER 

KØLESYSTEM 

Kontroller gitteret på køleluftindtaget for blokeringer og fjern disse. 

GITTER FOR KØLELUFTINDTAG 
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TÆNDRØR 

Anbefalede tændrør: BPR5ES (NGK) 
W16EPR-U (DENSO) 

De anbefalede tændrør har det korrekte glødetal. 

BEMÆRK: 
• Et forkert tændrør kan forårsage skader på motoren. 

For at opnå en fuld ydelse fra motoren skal tændrørene have korrekt elektrodeafstande og der må 
ikke være nogen aflejringer på det. 

1. Tag tændrørshætterne af og fjern evt. snavs omkring tændrørene. 

2. Skru tændrørene ud med en 13/16 tommers tændrørsnøgle. 

3. Kontroller tændrørene. Udskift, hvis dem er beskadiget, slemt tilsodet, hvis pakningerne er i 
dårlig stand eller hvis elektroderne er slidt. 
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4. Mål elektrodeafstanden på tændrørene med en tændrørssøger. Juster om nødvendigt 
afstanden ved forsigtigt at bøje sideelektroden. 
Afstanden skal være: 0,70 - 0,80 mm 

PAKNING 

5. Skru forsigtigt tændrørene i med hånden for at undgå at ødelægge gevindet. 

6. Når tændrørene er skruet helt i med hånden, spændes de med en 13/16 tommers tændrørs
nøgle for at tætne pakningen. 

Ved montering af nye tændrør skal de spændes yderligere ca. 1/2 omgang, efter at tændrørene 
ikke kan drejes mere med håndkraft for at tætne pakningen. 

Ved montering af et tidligere anvendte tændrør skal de spændes yderligere 1/8 - 1/4 omgang, 
efter at tændrørene ikke kan drejes mere med håndkraft for at tætne pakningen. 

BEMÆRK: 
• Et løst tændrør kan overophede og beskadige motoren. Men hvis tændrørene spændes for 

hårdt, kan gevindet i topstykkerne blive beskadiget. 

7. Monter tændrørshætterne på tændrørene. 
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GNISTFANGER {visse typer) 

Gnistfangeren kan være standard monteret med en gnistfanger. Gnistfangeren er ekstra udstyr. 
Nogle steder er det ulovligt at anvende en motor uden gnistfanger. Det fremgår af de lokale love og 
bestemmelser. En gnistfanger kan købes hos autoriserede Honda forhandlere. 

Der skal udføres service på gnistfange ren for hver 100 timer for at sikre, at den bliver ved med at 
opretholde effektiviteten. 

Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være varm. Lad den køle af, før du udfører service på gnist
fangeren. 

Rengøring af gnistfanger 

1. Skru de tre 6 mm. bolte ud af skærmen over lydpotten og tag skærmen af. 

2. Skru de fire specialskruer ud af gnistfangeren og tag gnistfangeren ud af lydpotten. 

LYDPOTTE 

GNISTFANGER 

6 mm. BOLT 

SPECIALSKRUER 

6 mm. BOLTE 

SKÆRM 

3. Brug en stålbørste til at fjerne kulaflejringerne på gnistfangerens net. Pas på ikke at beskadige 
nettet. Udskift gnistfangeren, hvis nettet er revnet eller hullet. 

Nettet på gnistfangeren skal være fri for revner og huller. Udskift gnistfangeren hvis nettet er 
defekt. 

NET PA GNISTFANGER 

4. Monter gnistfangeren, skærmen og gasafviseren i omvendt rækkefølge. 
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PRAKTISKE TIPS OG ANBEFALINGER 

OPBEVARING AF MOTOREN 

Klargøring til opbevaring 
Hvis din motor skal holdes fri for problemer og blive ved med at se ny ud, er det meget vigtigt at klar
gøre den korrekt før opbevaring. Følgende forholdsregler vil medvirke til, at rust og korrosion ikke 
kommer til at forringe motorens funktion og udseende og motoren vil blive nemmere at starte, når du 
skal bruge den igen. 

Rengøring 
Hvis motoren lige har kørt, skal du lade den køle af i mindst en halv time, inden du rengør den. Ren
gør alle udvendige flader, reparer evt. ridser i malingen og smør andre flader, der kan ruste, med et 
tyndt lag olie. 

BEMÆRK: 
• Anvendelse af en haveslange eller højtryksrenser til rengøringen kan medføre, at der kommer 

vand ind i luftfiltret og/eller lydpotten. Hvis der kommer vand ind i luftfiltret, vil filterelementet 
blive vådt og vand, der er kommet ind i enten luftfiltre! eller lydpotten, kan trænge videre ind i 
cylinderen, hvor det kan forårsage skade. 

Benzin 
Benzin oxiderer og nedbrydes under opbevaring. Nedbrudt benzin vil vanskeliggøre start af motoren 
og efterlade gummiagtige aflejringer, der kan blokere benzinsystemet. Hvis benzinen i din motor 
nedbrydes under opbevaring, kan det blive nødvendigt at få udført service på eller at udskifte karbu
ratoren og andre komponenter i benzinsystemet. 

Hvor lang tid, benzin kan stå i tanken og karburatoren uden at nedbrydes og forvolde skader, 
afhænger af faktorer som f.eks. benzinblandingen, opbevaringstemperaturen samt om tanken er fyldt 
helt eller delvist. Luften i en delvist fyldt tank fremmer benzinens forringelse. Opbevaring ved høje 
temperaturer fremmer nedbrydningen af benzinen. Problemer med nedbrudt benzin kan forekomme 
på blot nogle få måneder eller endnu hurtigere, hvis benzinen ikke var frisk, da du fyldte den på. 

Beskadigelse af benzinsystemet eller problemer med motorens ydeevne, der opstår som følge af 
manglende klargøring til opbevaring, er ikke dækket iht. den begrænsede forhandlergaranti. 
Du kan forlænge det tidsrum, hvori benzinen kan oplagres, ved at tilsætte en benzinstabilisator, der 
er beregnet til dette formål eller du kan undgå problemer med nedbrydningen af benzinen ved at 
tømme tanken og karburatoren for benzin. 

Tilsætning af benzinstabilisator for at forlænge opbevaringstiden 

Hvis du tilsætter en benzinstabilisator, skal tanken fyldes med frisk benzin. Hvis den kun fyldes del
vist, vil luften i tanken fremme benzinens nedbrydning under opbevaringen. Hvis du har en benzin
dunk, som du bruger, når du skal fylde benzin på, skal du sikre dig, at den kun indeholder frisk 
benzin. 

1. Tilsæt benzinstabilisatoren iht. producentens anvisninger. 

2. Efter tilsætning af en benzinstabilisator skal du lade motoren køre udendørs i 1 O minutter for at 
sikre, at benzinen uden stabilisator i karburatoren bliver udskiftet med benzin med stabilisator. 

3. Stop motoren. 

Side 26 



Tømning af benzintank og karburator 

Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere og du kan blive forbrændt eller komme alvorligt til 
skade ved arbejde med benzin. 
• Stands motoren og undgå varme, gnister og åben ild i nærheden. 
• Benzin bør kun håndteres udendørs. 
• Tør spildt benzin op med det samme. 

1. Afmonter benzinslangen til motoren og aftap benzinen i en godkendt benzinbeholder. Hvis 
benzintanken er udstyret med en benzinhane, skal denne åbnes for at få benzinen til at flyde. 
Efter aftapningen er fuldført, monteres benzinslangen igen. 

2. Skru aftapningsskruen i karburatoren løs og tøm benzinen ned i godkendt beholder. 

AFTAPNINGSSKRUE 

3. Efter al benzinen er aftappet spændes aftapningsskruen fast. 

Motorolie 

1. Skift motorolien (se side 18). 

2. Afmonter tændrørene (se side 23). 

3. Hæld en spiseskefuld, 5 - 1 O cm3 • (5 - 1 O cl), ren motorolie ind i cylinderne. 

4. Træk i startsnoren flere gange for at fordele olien i cylinderen. 

5. Monter tændrørene igen. 
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Forsigtighedsregler ved opbevaring 

Hvis din motor opbevares med benzin i tanken og karburatoren, er det vigtigt at reducere faren for 
antændelse af benzindampe. Vælg et godt ventileret opbevaringssted væk fra apparater, hvori der 
kan forekomme åben ild, f.eks. et fyr, en vandvarmer eller et tørreanlæg. Undgå også steder, hvor 
der er gnistdannende elektromotorer eller hvor der anvendes et værktøj. 

Undgå så vidt muligt at benytte opbevaringssteder med en høj luftfugtighed, da dette vil fremme rust
dannelse og korrosion. 

Sørg for, at motoren står plant under opbevaringen. Hvis den vippes, kan det medføre spild af benzin 
eller olie. 

Når motor og udstødningssystem er kolde, tildækkes motoren, så støv holdes ude. En varm motor og 
udstødningssystem kan antænde eller smelte visse materialer. Brug ikke tildækningsplast som støv
dækken. Et dækken, der ikke er porøst, lukker fugt inde omkring motoren, hvilket fremmer rust
dannelse og korrosion. 

Afmonter batteriet og opbevar det på et køligt sted. Oplad batteriet en gang om måneden, mens det 
opbevares. Herved forlænges batteriets levetid. 

Klargøring efter opbevaring 
Kontroller motoren som beskrevet i afsnittet "Kontroller følgende før start" i denne betjenings
vejledning (se side 9). 

Hvis benzinen blev tappet af under klargøringen til opbevaring, skal tanken fyldes med frisk benzin. 
Hvis du har en benzinbeholder, som du bruger, når du skal fylde benzin på, skal du sikre dig, at den 
kun indeholder frisk benzin. Benzin oxiderer og nedbrydes med tiden, hvilket kan gøre det svært at 
starte motoren. 

Hvis du kom olie ned i cylinderen.under klargøringen til opbevaring, vil motoren ryge i et kort stykke 
tid efter start. Dette er helt normalt. 

TRANSPORT 

Hvis motoren lige har kørt, lad den køle af i mindst 15 minutter inden læsning af motoren på bilen. 
En varm motor og lydpotte kan give forbrændinger og antænde visse materialer. 

Sørg for, at motoren står plant under transport for at reducere muligheden for, at den spilder benzin. 
Hvis benzintanken er udstyret med en benzinhane, skal denne lukkes inden transport af motoren. 
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FEJLFINDINGSSKEMA 

MOTOREN VIL IKKE STARTE Mulig årsag Afhiælpninc:i 

1. Kontroller batteri og Batteri afladet. Oplad batteriet. 
sikring. Sikrina sprunaet. Udskift sikrinaen (s. 31 ). 

2. Kontroller grebenes Benzinhanen er lukket. Aben benzinhanen. 
position. (hvis monteret) 

Choker er åben Luk chokeren, medmindre 
motoren er varm. 

Tændingskontakten står på Drej tændingskontakten i køre-
stop. stilling. 

3. Kontroller benzinniveau. Løbet tør. Tank op (s. 16). 
Nedbrudt benzin: motoren har Tøm tank og karburator (s. 28). 
været oplagret, uden at Fyld frisk benzin på (s. 16). 
benzinen har været behandlet 
eller aftappet eller den er blevet 
pakfvldt nedbrudt benzin. 

4. Tag tændrørene ud og Tændrør er defekte, tilsodet Juster elektrodeafstanden eller 
efterse det. eller har forkert elektrode- udskift tændrørene (s. 25). 

afstande. 
Tændrør vådt af benzin Tør tændrørene og monter dem 
(motoren er druknet). igen. Start motoren med gas-

reauleringen på fuldaas. 
5. Indlever motoren til din Tilstoppet benzinfilter, defekt Udskift eller reparer de defekte 

autoriserede Honda karburator, defekt tænding, komponenter efter behov. 
forhandler eller se ventiler sidder fast eller andet. 
værkstedshåndbogen. 

MOTOREN MANGLER KRAFT Mulig årsag Afhiælpnina 

1. Kontroller luftfilter. Luftfiltret er tilstoppet. Rengør eller udskift filter-
element(er) (s. 22 - 23). 

2. Kontroller benzin. Nedbrudt benzin: motoren har Tøm tank og karburator (s. 28). 
været oplagret, uden at Fyld frisk benzin på (s. 16) 
benzinen har været behandlet 
eller aftappet eller den er blevet 
påfyldt nedbrudt benzin. 

3. Indlever motoren til din Tilstoppet benzinfilter, defekt Udskift eller reparer de defekte 
autoriserede Honda karburator, defekt tænding, komponenter efter behov. 
forhandler eller se ventiler sidder fast eller andet. 
værkstedshåndboaen. 
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TEKNISKE OPLYSNINGER OG FORBRUGERINFORMATION 

Placering af motornummer 
Noter motornummer, type og købsdato nedenfor. Du skal bruge disse oplysninger, når du bestiller 
reservedele og fremsætter tekniske eller garantirelaterede forespørgsler. 

Motornummer: 

Motortype: 

Købsdato: _!_!_ 

MOTORNUMMER OG TYPE 
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Batteritilslutninger til den elektrisk starter 

Anbefalet batteri 
GCV520 12 V-30 Ah 
GXV520 
GCV530 12 V- 30 Ah 
GXV530 

Pas på ikke at tilslutte batteriet med omvendt polaritet, da dette vil medføre kortslutning af batteriets 
ladesystem. Tilkobl altid batteriets pluskabel(+) til batteriets pluspol, før du tilkobler batteriets minus
kabel (-), så dit værktøj ikke kan forårsage en kortslutning, hvis det kommer i berøring med en stel
forbundet del, mens du spænder batteriets pluskabel (+) fast. 

• Et batteri kan eksplodere og dermed forårsage, at personer i nærheden kommer alvorligt til 
skade, hvis du ikke følger den korrekte fremgangsmåde. 

• Hold alle gnister, åben ild og undgå rygning væk fra batteriet. 

• Batteriets poler og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Vask hænderne efter 
arbejdet med batteriet. 

1 . Kobl batteriets pluskabel ( +) til startrelæet som vist. 

2. Kobl batteriets minuskabel(-) til en motormonteringsbolt, chassisbolt eller en anden god stel-
forbindelse. 

3. Kobl batteriets pluskabel(+) til batteriets pluspol (+) som vist. 

4. Kobl batteriets minuskabel (-) til batteriets minuspol (-) som vist. 

5. Smør polerne og kabelenderne med fedt. 

PLUSKABEL (+} 

MINUSKABEL (-} 

0 

"'~"--1 \=~~ 
\~ ::----:::::::_ 
\ ~ STARTRELÆ 

~ \ 
I 
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Fjernbetjening 
Gasreguleringen og chokeren er forberedt med huller til fjernbetjening med kabeltræk. 

De følgende billeder viser eksempler på montering af kabler med enkel tråd. Anvend aldrig flertrådet 
kabler. 

TYPER MED EN ARM 

RETURFJEDER CHOKER 
Montering: GAS/CHOKERKABEL (en tråd) 
Vend den korte ende 5 x 16 mm. SKRUE 
mod konsollen 

KONTROLARM 
FJEDER 

KABELHOLDER 

Montering: 
For at montere gummi
stoppet, sættes tappen i 
hullet i konsollen og derefter 
drejes stoppet 90° for 
at sikre det. 

TYPER MED TO ARME 
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RETURFJEDER CHOKER 
Montering: 
Vend den korte ende 
mod konsollen 

GASKABEL (en tråd) 
5x16mm. 

CHOKERARM 

SKRUE 

KABELHOLDER 

CHOKERKABEL 
(en tråd) 

GASARM 



Justering af karburatoren til drift i store højder 

I store højder vil karburatorens standardblanding af luft og benzin være for fed. Ydelsen fra motoren 
vil mindskes og benzinforbruget stiger. En for fed blanding tilsoder også tændrørene og gør motoren 
vanskelig at starte. Hvis motoren i længere perioder bruges i højder, der er forskellige fra, hvad den 
er certificeret til, vil mængden af forureningen øges. 

Ydelsen i store højder kan forbedres ved at foretage nogle justeringer på karburatoren. Hvis du altid 
skal anvende motoren i over 1.500 m. højde, bør du få din forhandler til at foretage denne justering 
på karburatoren. Denne motor vil, hvis den bruges i store højder med de dertil foreskrevne justeringer 
af karburatoren, overholde alle regler for forurening i hele sin levetid. 

Selv med denne justering på karburatoren vil motorens ydelse blive reduceret med ca. 3,5 % for hver 
300 m. højde. Højdens indvirkning på ydelsen vil være større end reduceringen, hvis der ikke fore
tages justering på karburatoren. 

BEMÆRK: 
• Når karburatoren er blevet tilpasset til drift i store højder, vil luft-/ benzinblandingen være for 

mager til drift i lav højde. Hvis motoren bruges under 1.500 m højde med en karburator, som er 
justeret til drift i stor højde, kan det medføre overophedning af motoren samt alvorlige skader på 
motoren. Hvis motoren igen skal bruges ved lav højde, bør du få forhandleren til at stille karbu
ratoren tilbage til de oprindelige fabriksspecifikationer. 
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Oplysninger om kontrolsystemet for forurening 

Emissionskilde 

Under forbrændingen dannes kulilte, kvælstofilte og kulbrinter. Det er meget vigtigt at kunne kontrol
lere kulbrinterne og kvælstofilterne, fordi de under visse forhold reagerer, så der dannes fotokemisk 
smog, når de udsættes for sollys. Kulilten reagerer ikke på samme made, men den er giftig. 

Honda anvender magre karburatorindstillinger og andre systemer til at reducere udsendelsen af 
kulilte, kvælstofilter og kulbrinter. 

USA, Californiens love om ren luft og Canadas miljøregler 

De regler, der er fastsat af EPA samt dem, der gælder i Californien og i Canada, kræver, at alle 
fabrikanter skal udlevere en skriftlig betjeningsvejledning om, hvordan emissionskontrolsystemerne 
betjenes og vedligeholdes. 

Følgende betjeningsregler og fremgangsmåder skal overholdes for at holde emissionerne fra din 
Honda motor inden for standarderne. 

Ombygninger og ændringer 

Hvis der ombygges ved eller ændres på emissionskontrolsystemet, kan mængden af emissioner 
stige til over den lovlige grænse. Handlinger, der anses for at være ensbetydende med, at man har 
ændret ved systemet, omfatter bl.a. 

• Afmontering eller ændring af dele af indsugnings-, benzin- eller udstødningssystemet. 

• Ændring eller frakobling af regulatorforbindelses- eller hastighedsreguleringsmekanismen, der 
medfører, at motoren kommer til at køre ved driftsparametre, som den ikke er konstrueret til. 

Problemer, der kan påvirke emissionerne 

Hvis du bliver opmærksom på en eller flere af følgende symptomer, bør du få din motor kontrolleret 
og repareret af din autoriserede Honda forhandler. 

• Vanskelig at starte eller går i stå efter start. 
• Ujævn tomgang. 
• Sætter ud eller eftertænder under belastning. 
• Eftertænding. 
• Sort udstødningsrøg eller højt benzinforbrug. 
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Reservedele 

Emissionskontrolsystemerne på din Honda motor er konstrueret, fabrikeret og certificeret til at over
holde EPA's, Californiens og Canadas emissionsregler. Vi anbefaler, at du kun anvender originale 
Honda reservedele, hver gang der foretages serviceeftersyn. Disse reservedele, der er af samme 
konstruktion som originaldelene, fremstilles efter samme standarder som originaldelene, så du kan 
være sikker på, at de fungerer, som de skal. Brug af reservedele, der ikke er af samme konstruktion 
og kvalitet som originaldelene, kan reducere dit emissionskontrolsystems virkningsgrad. 

En fabrikant, der fremstiller en uoriginal reservedel, er ansvarlig for, at reservedelen ikke påvirker 
emissionskontrolsystemet negativt. Den, der fremstiller eller renoverer reservedelen, skal certificere, 
at brugen af reservedelen ikke medfører, at motoren ikke længere vil kunne overholde emissions
reglerne. 

Vedligeholdelse 

Følg serviceskemaet på side 15. Husk, at dette skema bygger på den formodning, at maskinen 
bruges til det formål, den er konstrueret til. Langvarig drift ved høj belastning eller høj temperatur 
samt brug under usædvanligt fugtige eller støvede forhold vil fordre, at der udføres vedligeholdelse 
hyppigere. 

Luftindeks 
(Modeller som er certificeret til salg i Californien) 

En mærkat med luftindeksoplysninger sættes på motorer, der er certificeret til at have en emissions
holdbarhedsperiode, der er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat af California Air 
Resources Board (Californiens styrelse for luftressourcer). 

Søjlediagrammet har til formål at give dig, vores kunde, mulighed for at sammenligne emissions
tallene for de motorer, der kan fås. Jo lavere luftindekstal, desto mindre forurening. 

Beskrivelsen af holdbarheden har til formål at give dig oplysninger om motorens emission i denne 
periode. Beskrivelsen angiver, hvor længe emissionskontrolsystemet kan holde. Yderligere 
oplysninger findes i emissionskontrolsystemgarantien. 

Beskrivelse Er gældende for ~n periode på 

Begrænset 50 timer [O - 80 cm3.J 
125 timer [mere end 80 cm3.] 

Mellem 125 timer [O - 80 cm3] 
250 timer [mere end 80 cm3.] 

Udvidet 300 timer [O - 80 cm3] 
500 timer [mere end 80 cm3.] 
1.000 timer [225 cm3 oa højere] 

Mærkaten med luftindeksoplysninger skal blive siddende på motoren, indtil den bliver solgt. Tag 
mærkaten af, før motoren startes. 
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Specifikationer 

GCV520/GXV520 (type QAE-1) 
Lænqde x bredde x højde 458 x 427 x 331 mm. 
Vægt 30,5 ka. 
Motortype 4-takts, tooventilet, to cylindre (90° V-twin) 
Slagvolumen [boring -slaalænqde] 530 ems. [77 x 57 mm.] 
Netto ydelse 9,8 kW. (13,3 hk., 13.1 bhk.) ved 3.600 omdr./min. 
i overensstemmelse med SAE J1349 &) 

Netto drejningsmoment (GCV520U) 33,2 Nm. (3,39 Kgm.) ved 2.500 omdr./min. 
(i overensstemmelse med SAEJ1349 0) 

Netto drejningsmoment (GXV520U) 32,9 Nm. (3,35 Kgm.) ved 2.500 omdr./min. 
i overensstemmelse med SAE J1349 S) 

Uden skift af oliefilter: 

Motoroliekapacitet 
0,9 ltr. 

Med skift af oliefilter: 
1,0 ltr. 

Kølesystem Luftkølina 
T ændingssystem Transistoriseret tændinassystem 
Kraftudtagsakselrotation Mod uret 

GCV530/GXV530 (tvoe QAE-1) 
Lænqde x bredde x højde 458 x 427 x 331 mm. 
Væqt 30,5 kg. 
Motortype 4-takts, tooventilet, to cylindre (90° V-twin) 
Slagvolumen [boring -slaalænade] 530 ems. [77 x 57 mm.] 
Netto ydelse 11,3 kW. (15,4 hk., 15,2 bhk.) ved 3.600 omdr./min. 
i overensstemmelse med SAE J1349 &) 

Netto drejningsmoment (GCV530U) 34,3 Nm. (3,50 Kgm.) ved 2.500 omdr./min. 
i overensstemmelse med SAE J1349 @) 

Netto drejningsmoment (GXV530U) 34,2 Nm. (3,49 Kgm.) ved 2.500 omdr./min. 
(i overensstemmelse med SAE J1349 8) 

Uden skift af oliefilter: 

Motoroliekapacitet 
0,9 ltr. 

Med skift af oliefilter: 
1,0 ltr. 

Kølesystem Luftkølina 
fændinqssystem Transistoriseret tændinassystem 
Kraftudtaqsakselrotation Mod uret 

• Ydelserne i denne betjeningsvejledning er opgivet i netto ydelse, som er testet på en produk
tionsmotor og målt i henhold til SAE J1349 ved 3.600 omdr. (netto ydelse) og ved 2.500 omdr. 
(netto drejningsmoment). Almindelig motorproduktion kan variere fra dette. 
Aktuel ydelse for motoren monteret på det endelige produkt vil variere afhængigt af flere 
faktorer, der i blandt motoromdrejninger i opbygningen, omgivelserne, vedligeholdelsen og 
andre variabler. 
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KOMPONENT Specifikation Vedliqeholdelse 
Elektrodeafstand på tændrør 0,70 - 0,80 mm Se side: 24 

Tomgangshastighed 1.400 +200 -150 omdr./min. 
Kontakt autoriseret 
Honda forhandler 

Ventilspillerum (kold) IND: 0, 10 ± 0,04 mm Kontakt autoriseret 
UD: 0,15 + 0,04 mm Honda forhandler 

Andre specifikationer ingen yderligere justeringer påkrævet. 

Quickreference 

Benzin Blvfri benzin (se side 16) 
I USA Oktantal 86 eller højere 
Uden Oktantal 91 eller højere 
or USA Oktantal 86 eller højere 

Motorolie SAE 1 OW-30, API SJ eller SL til normal brug. Se side 17. 
I ændrør BPR5ES (NGK) 

W16EPR-U (DENSO) 
Jedligeholdelse Før hver brug: 

• Kontroller motorolieniveau. Se side 17 . 

• Kontroller luftfilter. Se side 20 . 
Efter de første 20 timer: 

• Skift motorolie. Se side 18 . 
Derefter: 
Se serviceskemaet på side 15. 
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Ledningsdiagrammer 

Med 3 Amp. ladespole 

10 E !AT LO ST 

(A) HOVEDSIKRING (25 AMP.) 
(B) TÆNDINGSKONTAKT 
(C) STELFORBINDELSE 
(D) BENZINAFBRYDERSPOLE 
(E) STARTMOTOR 
(F) BATIERI 
(G) 3 AMP. LADESPOLE 
(H) TÆNDSPOLE NR. 2 
(I) TÆNDRØR 
(J) TÆNDSPOLE NR. 1 
(K) TÆNDRØR 
(L) STOPDIDDE 
(M) ENSRETIER 

Bl Sort Br Brun 
y Gul 0 Orange 
Bu Blå Lb Lyseblå 
G Grøn Lg Lysegrøn 
R Rød p Lyserød 
w Hvid Gr Grå 
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Med 12 Amp. ladespole 

IG E SAT LO 
rw 0--rO 
OFF 0-1-n 

(" -'"" ~· li 

(A) HOVEDSIKRING (25 AMP.) 
(B) TÆNDINGSKONTAKT 
(C) STELFORBINDELSE 
(D) LADELAMPE 
(E) OLIETRYKSLAMPE 
(F) OLIETRYKSKONTAKT 
(G) BENZINAFBRYDERSPOLE 
(H) STARTMOTOR 
(I) BATTERI 
(J) 12 AMP. LADESPOLE 
(K) TÆNDSPOLE NR. 2 
(L) TÆNDRØR 
(M) TÆNDSPOLE NR. 1 
(N) TÆNDRØR 
(0) STOPDIODE 
(P) ENSRETTER 

Bl Sort Br Brun 
y Gul 0 Orange 
Bu Blå Lb Lyseblå 
G Grøn Lg LyseQrøn 
R Rød p Lyserød 
w Hvid Gr Grå 
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Med 18 Amp. ladespole 
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FORBRUGERINFORMATION 

Sådan finder du vores forhandlere: 

USA, Puerto Rico og Jomfruøerne: 
Ring til (800) 426-7701 
eller besøg vores hjemmeside:www.Hondaengines.com 

Canada: 
Ring til (888) 9HONDA9 
eller besøg vores hjemmeside: www.honda.ca 

Europa: 
Besøg vores hjemmeside: http://www.Hondaengines-eu.com 

Kundeserviceinformation 

Forhandlernes personale er faguddannet. De kan sikkert besvare alle de spørgsmål, du måtte have. 
Hvis du støder på et problem, som din forhandler ikke kan løse på tilfredsstillende vis, bedes du 
drøfte det med en ledende person hos din autoriserede Honda forhandler. Servicechefen, direktøren 
eller ejeren vil kunne hjælpe. Næsten alle problemer bliver løst på denne måde. 

USA, Puerto Rico og Jomfruøerne: 
Hvis du er utilfreds med den beslutning, ledelsen hos forhandleren har truffet, bedes du kontakte den 
regionale Honda motorforhandler for dit område. 

Hvis du stadig er utilfreds efter at have talt med den regionale motorforhandler, kan du kontakte 
Hondas hovedkontorer, som anført. 

Alle andre områder: 
Hvis du er utilfreds med den beslutning, ledelsen hos forhandleren har truffet, kan du kontakte 
Hondas hovedkontorer som anført. 

<Hondas hovedkontor> 
Når du skriver eller ringer, bedes du opgive følgende oplysninger: 

• Fabrikat og modelnummer på det udstyr, motoren er monteret på 
• Motormodel, motornummer og type (se side 30) 
• Navn på forhandleren, som du har købt motoren hos 
• Navn, adresse og kontaktperson hos den forhandler, som udfører service på din motor 
• Købsdato 
• Dit navn, adresse og telefonnummer 
• En grundig beskrivelse af problemet 

USA, Puerto Rico og Jomfruøerne: 
American Honda Motor Co., Ine. 
Power Equipment Division 
Customer Relations Office 
4900 Marconi Drive 
Alpharetta, GA 30005-8847 

Eiler telefon nr.: (770) 497-6400, kl. 8.30 - 20.00 EST 

Side 41 



Canada: 
Honda Canada, Ine. 
715 Milner Avenue Toronto, ON 
Ml B 2K8 

Telefon: 

Engelsk: 
Fransk: 

Telefax: 

Australien: 

(888) 9HONDA9 
(888) 946-6329 
( 416) 299-3400 
(416) 287-4776 
(877) 939-0909 
(416) 287-4776 

Frikald 

Lokalområdet for Toronto 
Lokalområdet for Toronto 
Frikald 
Lokalområdet for Toronto 

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd. 
1954 - 1956 Hume Highway Campbellfield Victoria 3061 

Telefon: (03) 9270 1111 
Telefax: (03) 9270 1133 

Europa: 
Honda Europe NV. 
European Engine Center 
http://www.Hondaengines-eu.com 

Alle andre områder: 
Du bedes kontakte den autoriserede Honda forhandler i dit område for at få yderligere oplysninger. 
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GCV520 - GCV530 
GXV520 - GXV530 

37252602 EU 2000.2007.10 
OOX37-252-6020 

DK 01/08 - skn 

Side 44 

IMPORTØR 

1ima 
TIMA PRODUCTS A/S 
TÅRNFALKEVEJ 16 POSTBOKS 511 2650 HVIDOVRE 
TELEFON 36 34 25 50 TELEFAX 36 7716 30 
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