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Espec
Знакът “e-SPEC” символизира технологии, съобразени с околната среда,
използвани в моторното оборудване на Honda, които изразяват нашето желание да
“съхраним природата за следващите поколения”.
Благодарим ви, че закупихте моторна пръскачка Honda.
Това ръководство обхваща експлоатацията и техническото обслужване на моторна
пръскачка Honda WJR1525/WJR2525.
Цялата информация в това ръководство се основава на последната информация за
продукта, налична по времето на одобрение за печат.
Honda Motor Co., Ltd. си запазва правото на промени по всяко време без предизвестие и
без да поема никакви задължения.
Забранено е възпроизвеждането на части от този документ без писмено разрешение.
Това ръководство трябва да се счита за неразделна част от моторната пръскачка и трябва
да остане с нея в случай на препродажба.
Илюстрациите в настоящето ръководство са на база: WJR2525
Обърнете специално внимание на указанията, предшествани от следните думи:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означава голям риск от сериозно нараняване или смърт, ако
не се спазват инструкциите.
ВНИМАНИЕ: Означава вероятност за повреда на оборудване или собственост, ако
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не се спазват инструкциите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържа полезна информация.
При възникване на проблем или ако имате въпроси относно моторната пръскачка,
консултирайте се с оторизиран дилър на Honda.
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1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
 Моторната пръскачка Honda е проектирана за безопасна и надеждна работа, ако се
експлоатира съгласно инструкциите. Прочетете и разберете Ръководството за
експлоатация, преди да работите с моторната пръскачка. Ако не го направите, е възможно
да се нараните или да повредите оборудването.
 Отработените газове съдържат отровен въглероден окис. Никога на използвайте
моторната пръскачка в затворено пространство. Уверете се, че е осигурена подходяща
вентилация.
Когато се използва във вентилирано пространство, трябва да се спазват защитните
инструкции.
 Носете защитни очила, защитна маска и други защитни средства, за да предпазите
очите и тялото си от селскостопанските химикали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
Отговорности на оператора
 Всяка част от машината е потенциален източник на опасност, ако машината се
използва в неподходящи условия или техническото обслужване не е извършено
правилно.
 Прочетете внимателно ръководството за експлоатация. Запознайте се с контролните
уреди на моторната пръскачка и правилната им употреба. Разберете как бързо да спрете
двигателя.
 Използвайте моторната пръскачка по предназначение, т.е. за пръскане със
селскостопански химикали или вода. Всяка друга употреба може да бъде опасна или да
повреди моторната пръскачка.
 Препоръчителният работен диапазон на тази моторна пръскачка е 5°C до 40°C (41°F
до 104°F). Не използвайте машината, ако е замръзнала.
 Никога не позволявайте на деца или хора, незапознати с настоящето ръководство за
експлоатация, да използват моторната пръскачка. Местните закони може да ограничават
възрастта на оператора.
 Ако дадете назаем или препродадете моторната пръскачка на трето лице, го
инструктирайте как да работи с продукта и го предупредете да прочете и разбере
Ръководството за експлоатация преди работа.
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 За препоръчване е хора със следните оплаквания да не пръскат със селскостопански
химикали или да помагат на някой друг да извършва тов:.
 Чернодробни или бъбречни смущения
 Алергии
 Свръхчувствителност към химикали
 Болни или възстановяващи се след боледуване
 С наранявания
 По време на менструация
 По време на бременност
Съдържащите се химикали може да са вредни за тяхното здраве.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
Отговорности на оператора


Никога не използвате моторната пръскачка, ако:
- наблизо има хора, особено деца, или домашни любимци.
- ползвателят е изморен или приема лекарства, или е поел вещества, които
влияят на решенията или реакциите му.
 Имайте предвид, че операторът или ползвателят е отговорен за инциденти или
рискове за други хора или тяхна собственост.
 Преди всяка употреба, визуално проверете моторната пръскачка за повредена или
разхлабена част.
 Тъй като резервоарът е много тежък, когато е пълен догоре с химикали, внимавайте
да не увредите кръста си, когато го носите.
 Винаги заемайте безопасна работна поза, когато носите резервоара. Не работете на
високи места, като използвате стълбища
или подвижни стълби, докато носите
резервоара.
 Избягвайте да работите с моторната пръскачка през нощта или при лошо време с
недостатъчна видимост, защото рискът от инциденти е голям.
 Избягвайте да работите с моторната пръскачка на стръмни наклони. Те са много
хлъзгави и можете да паднете.
 Не работете с моторната машина, ако табелите и други части липсват.
 Не монтирайте неподходяща част и не си правете експерименти с моторната
пръскачка, тъй като това може да доведе до нараняване и/или повреда.
 Поддържайте всички гайки, болтове и винтове затегнати, за да сте сигурни, че
моторната пръскачка е в безопасно работно състояние. Редовното техническо обслужване
е основно правило за безопасността и поддържането на високо ниво на
производителност.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
Как да работим със селскостопански химикали
Когато работите със селскостопански химикали, следвайте инструкциите на
производителя или дистрибутора. Освен това, спазвайте съответните закони и правила.
 Хората, които пръскат със селскостопански химикали или които помагат при
пръскането, трябва да носят защитни средства, така че да не вдишват химикалите или да
нямат директен контакт с тях. Тези средства обикновено включват:
 Водоустойчива шапка, риза с дълги ръкави, дълги панталони
 Гумени ръкавици, гумени ботуши
 Защитни очила, маска
 Тапи за уши (при работа на шумно място)
Моля да разберете, че контактът със и вдишването на селскостопански химикали е
опасно за Вашето здраве и може да Ви отрови.
Проверявайте и поддържайте защитното оборудване, за да поддържате нормалните му
функции по всяко време и да го използвате правилно.
Водоустойчива шапка
Тапи за уши (при работа на шумно място)

Защитни очила
Защитна маска

Риза с дълги ръкави (Водонепропусклива)
Гумени ръкавици
Дълги панталони (Водонепропускливи)
Гумени ботуши
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
Как да работим със селскостопански химикали
 Преди да стартирате двигателя, се уверете, че маркучът е поставен правилно на
пръскачката и че регулаторът на дюзата е на положение затворено „CLOSED”. Ако не
направите това, селскостопанските химикали може да се разлеят върху Вас по време на
работа.
 Ако химикали по грешка попаднат върху кожата ви, веднага ги измийте със сапун.
Ако химикалите напоят облеклото Ви, сменете го.
 Ако се чувствате замаяни или ви се повръща и имате главоболие или Ви боли корем,
веднага отидете на лекар. Информирайте го какви химикали използвате и какво
извършвате (продължителност на работа, район, средства и т.н.). Спешните мерки са
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необходими, за да се избегнат сериозни увреждания от химикалите.
 Не насочвайте дюзата към никого, когато пръскате с химикали. Спрете работа, ако
деца или други хора се приближат към вас, когато пръскате със селскостопански
химикали.
 Установете посоката на вятъра, когато пръскате с химикали. Вятърът трябва да бъде
откъм гърба Ви, за да избегнете обсега на струята. Ако пръскате с химикали срещу
вятъра, не докосвайте напръсканите култури. Вдишването или докосването на химикали
вреди на здравето Ви.
 Трябва да съставите график, когато пръскате срещу плевели и пръскате със
селскостопански химикали за предпазване от вредители. В допълнение, защитата от
вредители трябва да се прави систематично. Това означава, че първо трябва да почистите
района от плевели и след това да напръскате земята. Това предпазва от появата на
плевели впоследствие и избягвате почистването на прясно напръскани със
селскостопански химикали бурени.
 Не пръскайте продължително време или всекидневно. Трябва да се правят почивки по
време на работа. Хора в изтощено състояние лесно се поддават на въздействието на
селскостопанските химикали при работа с пръскачката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
Как да работим със селскостопанските химикали
 Не пръскайте с химикали в дни, когато температурите са високи, или при силен
вятър. Не пръскайте с химикали на оживени места в оживено време, особено когато е
вероятно да преминават ученици. Ако пръскате с химикали при силно слънце, те може да
се концентрират и да въздействат по-силно на здравето Ви. Ако пръскате с химикалите в
дни със силен вятър, може да бъдат отнесени до други места и да увредят хора или
животни, като домашни животни, пчели, копринени буби или водни животни.
 Прочетете и разберете всички етикети за химикалите, инструкциите и
предупрежденията, за да осигурите правилното им използване. Проучете токсичността на
химикалите и се запознайте с начините за оказване на първа помощ, за да сте подготвени
за най-лошото. Пренебрегването на предупрежденията може да причини сериозни
инциденти.
 Не яжте, не пийте и не пушете по време на пръскане с химикали. Измийте ръцете и
лицето си внимателно със сапун. Освен това изплакнете устата си, преди да почивате или
преди да ядете или пушите, след като сте приключили с пръскането, за да се предпазите
от увреждане с химикали.
 Не транспортирайте и не съхранявайте храни и напитки заедно с химикалите или
моторната пръскачка, за да предотвратите замърсяване.
 Остатъкът от химикалите трябва да се запечата и да се съхранява в заключена кутия,
отделно от храни, за да не се причини сериозен инцидент.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
Как да работим със селскостопански химикали
 След използване на моторната пръскачка я съхранявайте на място, недостъпно за деца
и домашни любимци. Невнимателното съхранение може да доведе до въздействие върху
деца или животни, което да навреди на здравето им.
 Не използвайте химикали, обозначени с „Не пали”, като сяра, емулсия или смазка,
както и в близост до огън (огън на открито, горяща цигара и т.н.). Сложете химикалите на
хладно място, далече от огън.
 Внимателно почистете моторната пръскачка. Изхвърлете отпадната вода в
неизползваема земя. Непълното почистване може да предизвика реакция на химически
остатъци с различни химикали по-късно, което може да е вредно.
 Спазвайте инструкциите, изготвени от производителя или дилъра, както и законовите
разпоредби, когато изхвърляте празни торби, картонени кутии или пластмасови
контейнери от химикали.
 След пръскане вземете душ и се измийте основно със сапун. Свалете и изперете
всички дрехи, които носите. Ако на следващия ден облечете същите дрехи, които сте
носили по време на пръскането, пропитите останки от химикали може да са вредни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
Риск от пожар и изгаряне
Бензинът е изключително запалим, а бензиновите изпарения може да експлодират.
Внимавайте изключително много при работа с бензин. Дръжте бензина далече от деца.
 Съхранявайте горивото в контейнери, специално пригодени за тази цел.
 Презареждайте само на открито и не пушете, докато презареждате или работите с
гориво.
 Долейте гориво, преди да стартирате двигателя. Никога не сваляйте капачката на
горивния резервоар и не доливайте бензин, докато двигателя работи или когато е горещ.
 Ако се разлее бензин, не се опитвайте да стартирате двигателя, а отстранете моторната
пръскачка от района на разлива и избягвайте зараждането на източник на
възпламеняване, докато бензиновите изпарения не се разнесат.
 Здраво затегнете всички капачки на горивните резервоари и контейнери.
 Когато стартирате двигателя след презареждане, се уверете, че го правите на наймалко 3 м (10 фута) от мястото на презареждане.
 Никога не съхранявайте моторната пръскачка с бензин в резервоара в помещения, в
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които изпаренията може да достигнат до открит пламък, искра или източник на висока
температура.
 Оставете двигателя да се охлади, преди да го съхранявате в затворени опаковки.
 За да намалите риска от пожар, дръжте моторната пръскачка, особено двигателя,
заглушителя, както и мястото за съхраняване на бензин, в райони без трева, листа или
замърсени със смазка. Не оставяйте контейнери с растителни вещества в или близо до
сгради.
 Ако горивният резервоар трябва да се източи, това трябва да стане на открито, при
студен двигател.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За осигуряване на безопасна работа
Риск от отравяне с въглероден окис
Изгорелите газове съдържат въглероден окис, газ без цвят и мирис. Вдишването на
изгорели газове може да причини загуба на съзнание и да доведе до смърт.
 Ако двигателят работи в зона, която е напълно или дори частично затворена, въздухът,
който дишате, може да съдържа опасно количество изгорели газове. За да предотвратите
натрупването на изгорели газове, осигурете подходяща вентилация.
 Сменете неизправния заглушител.
 Не използвайте двигателя в ограничени пространства, в които може да се натрупат
опасни газове на въглероден окис.
2. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТАБЕЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Тези табели предупреждават за потенциалните опасности, които може да причинят
сериозни вреди. Внимателно прочетете табелите, бележките за безопасност и
предпазните мерки, описани в ръководството.

Ако някоя табела е повредена или стане недостатъчно четлива, се свържете с вашия
дилър на Honda да я смени.

Прочетете Ръководството за експлоатация
Разположение на знака CE и табелата за шум
Производител и адрес
Пример: WJR2525
Табела за шум
тип

тегло на машината
(когато резервоарът за химикали е пълен)
година на производство
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

маркуч за пръскане

капачка на резервоара за химикали
резервоар за химикал
презраменен ремък

капачка за източване на резервоара за химикали
номер на рамата

регулатор на дюзата
тръба на дюзата

обратна горивна тръба
(прозрачна тръба)
регулатор на дроселната клапа
ръчка на стартера
пускова помпа заглушител

държач на дюзата
уред за налягането
(WJR2525)

капачка за пълнене на двигателно масло
въздушен филтър

горивна тръба
(черна тръба)

тип двигател

регулатор на въздушна клапа ключ на двигателя
капачка на горивния резервоар
горивен резервоар
сериен номер на двигателя
4. ОПЕРАЦИИ ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ
За безопасно и ефективно пръскане, винаги извършвайте инспекция преди започване на
работа:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Преди извършване на операциите, предхождащи стартирането, поставете моторната
пръскачка на равна повърхност, спрете двигателя и се уверете, че ключът на двигателя е в
позиция изключен OFF, за да сте сигурни, че двигателят няма да стартира случайно.
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1. Монтиране на дюзата
1. Свържете маркуча на пръскачката към регулатора на дюзата.
2. Свържете тръбата на дюзата към регулатора на дюзата.
WJR1525: тръба на дюзата

WJR2525: тръба на дюзата

Маркуч на дюзата

Маркуч на дюзата

Регулатор на дюзата

Регулатор на дюзатa

3. Свържете края на дюзата към тръбата на дюзата.
 Поставете и уплътненията и здраво свържете всяка част
Край на дюзата
Тръба на дюзата
2.

Свържете маркуча на пръскачката към помпата.
Помпа
Маркуч на пръскачката

3. Проверете раменните ремъци.
Уверете се, че долната кука на ремъците за раменете е закачена.
Раменен ремък
ВНИМАНИЕ:
Когато поставяте пръскачката на гърба си, се уверете че раменните ремъци не са се
захванали за регулатора на въздушната клапа.
Раменен ремък
Регулатор на въздушната клапа
4. Проверете нивото на маслото в двигателя.
ВНИМАНИЕ:
 Двигателното масло е основен фактор, влияещ върху работата на двигателя и
сервизния му живот.
 Проверете двигателя на равна повърхност, при изключен двигател.
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Използвайте Honda 4-тактово, или еквивалентно високодетергентно първокачествено
моторно масло, сертифицирано според или да надвишава изискванията на автомобилните
производители от САЩ, съгласно сервизна класификация SG, SF. Моторните масла,
класифицирани като SG, SF, имат съответното обозначение на контейнера.
Изберете подходящия вискозитет за средната температура във вашия район.
SAE степени на вискозитет
Температура на околната среда
ВНИМАНИЕ:
Използването на неподходящо масло или масло за 2-тактови двигатели може да
скъси сервизния живот на двигателя.
Препоръчителният работен обхват на тази моторна пръскачка е 5°C до 40°C (41°F до
104°F).
1. Махнете капачката на гърлото за масло и проверете нивото на маслото: трябва да
достига до горната част на шийката на гърлото за масло.
2. Ако нивото е ниско, напълнете до ръба на шийката на гърлото за масло с
препоръчаното масло.
Долейте бавно моторното масло, за да не прелее, тъй като вместимостта на резервоара за
масло е малка.
На всеки 10 часа проверявайте нивото на двигателното масло и напълнете с масло догоре,
ако двигателя е работил непрекъснато повече от 10 часа.
ВНИМАНИЕ:
 Ако двигателят работи с недостатъчно масло, това може да доведе до сериозна
повреда на двигателя.
 Проверявайте двигателя на равна повърхност и при спрял двигател
Капачка на гърлото за моторно масло
Горно ниво на маслото
Шийка на гърлото за масло
Горно ниво на маслото
Горно ниво на маслото
5. Проверете нивото на горивото.
Използвайте автомобилен безоловен бензин с октаново число 91 или по-високо (октаново
число на помпата 86 или по-високо).
Никога не използвайте стар или замърсен бензин или смес от масло/бензин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 Бензинът е изключително запалим и може да експлодира при определени условия.
 Презареждайте в добре вентилирана зона при спрян двигател. Не пушете и не
допускайте пламъци или искри в зоната, където двигателят се презарежда или където се
съхранява бензинът.
 Не препълвайте горивния резервоар (не трябва да има гориво в шийката на гърлото).
След презареждане се уверете, че капачката на резервоара е затворена правилно и здраво.
 Внимавайте да не разлеете гориво при презареждането. Разлятото гориво или
горивните изпарения може да се възпламенят. Ако се разлее гориво, се уверете, че
районът е сух, преди да стартирате двигателя.
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 Избягвайте повторен или продължителен контакт с кожата или вдишване на
изпарения. ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
ВНИМАНИЕ:
Заместители на бензина не се препоръчват; може да повредят елементите на
горивната система.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Бензинът се разваля много бързо в зависимост от фактори, като излагане на светлина,
температура или време.
Най-некачествен е бензинът, престоял и замърсен в продължение на месец.
Използването на замърсен бензин може сериозно да повреди двигателя (задръстен
карбуратор, клапан)
Повреди, причинени от развалено гориво, не се покриват от гаранцията.
За да избегнете това, моля стриктно следвайте следните препоръки:
 Използвайте посочения бензин.
 За да забавите влошаването на качеството, дръжте бензина в сертифициран
горивен контейнер.
 Ако се предвижда продължително съхранение (повече от 1 месец), източете
горивния резервоар и карбуратора (стр. 45).
1. Поставете моторната пръскачка хоризонтално и проверете отвън резервоара, дали
горивото достига горното ниво.
2. Ако нивото на горивото е ниско, презаредете горивния резервоар до определеното
ниво. Сваляйте капачката на горивния резервоар постепенно, за да освободите въздуха
под налягане в горивния резервоар. Горивото в резервоара може да избие, ако капачката
се свали бързо.
Капачка на горивния резервоар
Максимално горивно ниво
Бензини, съдържащи алкохол
Ако решите да използвате бензин, съдържащ алкохол (газохол), се уверете, че октановото
му число е поне колкото препоръчаното от Honda. Има два типа “газохол”: единият
съдържа етанол, а другият съдържа метанол. Не използвайте бензин, който съдържа
повече от 10% етанол. Не използвайте бензин, съдържащ метанол (метил или дървесен
спирт), който не съдържа и съразтворители и корозионни инхибитори за метанол. Никога
не използвайте бензин, съдържащ повече от 5% метанол, дори ако има съразтворители и
корозионни инхибитори.
ЗАБЕЛЕЖКА:
 Повреди на горивната система или проблеми при работата на двигателя поради
използването на горива, които съдържат алкохол, не се покриват от гаранцията. Honda не
одобрява използването на горива, съдържащи метанол, тъй като все още няма пълни
доказателства, че са подходящи.
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 Преди да купите гориво от случайна бензиностанция, се опитайте да разберете дали
горивото съдържа алкохол; ако съдържа, информирайте се за типа и процента алкохол.
Ако забележите някакви нежелателни симптоми при експлоатацията, докато използвате
бензин, съдържащ алкохол или такъв, за който мислите, че съдържа алкохол, преминете
към бензин, за който знаете, че не съдържа алкохол.
6. Проверете въздушния филтър
Преместете регулатора на дроселната клапа на положение ЗАТВОРЕНО /CLOSED/.
Натиснете горния палец на капака на въздушния филтър и свалете капака. Проверете
филтъра и се уверете, че е чист и в добро състояние.
Ако филтърът е замърсен, го почистете (виж стр. 36). Сменете филтъра, ако е повреден.
Поставете филтъра и капака отново.
Горен палец
Регулатор на дроселната клапа
Капак на въздушния филтър

Филтър
Тяло на въздушния филтър

Долни палци
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Никога не използвайте бензин или разтворители с ниска точка на запалване за почистване
на въздушния филтър. Това може да доведе до пожар или експлозия.
ВНИМАНИЕ:
Никога не използвайте двигателя без въздушен филтър. Бързото износване на двигателя
се причинява от замърсители, като прах и мръсотия, преминали през карбуратора в
двигателя.
7. Проверете свободния ход на кабела на въздушната клапа.
 Проверете свободния ход на кабела на въздушната клапа на края на кабела, като
дръпнете и отпуснете регулатора няколко пъти. Трябва да бъде 0,5 – 2,5 мм (0,02 – 0,10
инча) на края на кабела.
Фиксираща гайка
Свободен ход:
0,5 – 2,5 мм
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(0,02 – 0,10 инча)
Регулираща гайка
 Проверете дали регулаторът на въздушната клапа работи гладко.
8. Проверете дали всички гайки, болтове и винтове са затегнати.
Затегнете болтовете и гайки правилно и здраво, ако е необходимо.
9. Проверете резервоара за химикали и резервоарните филтри.
1. Проверете резервоара за химикали и капачката му, както и капачката за източване за
пукнатини и повреди. Ако са повредени, ги сменете.
2. Свалете капачката на резервоара за химикали и след това махнете двата филтъра на
резервоара. Ако отвътре резервоарът е мръсен, измийте го с вода.
3. Проверете двата филтъра на резервоара за запушване и скъсвания.
 Ако са задръстени, ги измийте с вода.
 Ако са скъсани, ги сменете.
4. Поставете двата филтъра и капачката на резервоара за химикали.
5. СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Не използвайте пръскачката с недостатъчно количество селскостопански химикали в
резервоара.
1. WJR2525: Завъртете скалата за налягане и изравнете палеца за стартиране STARTING с
белега/маркировката.
Белег/маркировка
Палец “Стартиране”
Скала за налягане
2. Завъртете регулатора на дюзата до положение ЗАТВОРЕНО CLOSED.
WJR1525:
ЗАТВОРЕН
РЕГУЛАТОР НА ДЮЗАТА

WJR2525:
ЗАТВОРЕН
РЕГУЛАТОР НА ДЮЗАТА

3. За да стартирате студен двигател, преместете регулатора на дроселната клапа на
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положение ЗАТВОРЕНА CLOSED.
За да рестартирате топъл двигател, оставете регулатора на дроселната клапа на
положение ОТВОРЕНА OPEN.

Регулатор на дроселната клапа
ЗАТВОРЕН

CLOSED

ОТВОРЕН

ОТВОРЕНА

4. Натиснете пусковата помпа няколко пъти, докато
горивната обратна тръба (прозрачна тръба).

се видимо се появи приток в

Горивна обратна тръба
(прозрачна тръба)
Пускова помпа
5. Уверете се, че регулаторът на въздушната клапа е на позиция БАВНО SLOW
Регулатор на въздушната клапа
Бавно
6. Завъртете ключа на двигателя на положение СТАРТ ON.
Ключ на двигателя
7. Дръжте здраво капака на двигателя и дръпнете ръчката на стартера леко, докато не
почувствате съпротивление, след това дръпнете енергично.
Върнете леко ръчката на стартера.
 Уверете се, че в близост до моторната пръскачка няма хора и домашни животни,
особено че не са зад вас, преди да дръпнете ръчката на стартера.
ВНИМАНИЕ:
Не позволявайте на ръчката на стартера да се върне рязко към двигателя. Върнете
я леко, за да предотвратите повреда на стартера.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Винаги дърпайте ръчката на стартера енергично. Ако не я дръпнете енергично, искрите
може да не успеят да прескочат между електродите и двигателят да не стартира.
Стартерна ръчка

Капак на двигателя

8. Ако регулаторът на дроселната клапа се постави на положение ЗАТВОРЕНО CLOSED,
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за да стартира двигателя, постепенно го преместете на положение ОТВОРЕНО OPEN,
тъй като двигателят загрява.

Регулатор на дроселната клапа
Отворен

отворен

OPEN

OPEN

Рестартиране в горещо състояние
Ако двигателят работи при по-високи температури на околната среда, след това се
изключи и се остави за кратко време, може да не рестартира при първия опит.
ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
Завъртете ключа на двигателя на положение ИЗКЛЮЧЕНО OFF, преди да изпълните
следната процедура. Това ще предпази двигателя от стартиране и работа при максимални
обороти, когато въздушната клапа е в пълно отворено положение. Ако двигателят
стартира с въздушна клапа в пълно отворено положение, селскостопанските химикали
може да се разлеят върху вас, ако регулатора на дюзата е на положение ОТВОРЕНО
OPEN. Това може да причини нараняване.
1. Завъртете ключа на двигателя на положение ИЗКЛЮЧЕНО OFF.
2. Преместете регулатора на дроселната клапа на положение ОТВОРЕНО OPEN.
3. Задръжте регулатора на въздушната клапа в пълно отворено положение БЪРЗО FAST.
4. Дръпнете ръчката на стартера 3 до 5 пъти.
5. Следвайте процедурата СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ на стр. 23 и стартирайте
двигателя с регулатор на дроселната клапа в положение ОТВОРЕНО OPEN.
 Работа при голяма надморска височина
При голяма надморска височина стандартната карбураторна смес въздух-гориво ще бъде
прекалено обогатена. Коефициентът на полезно действие ще се понижи, а консумацията
на гориво ще се увеличи.
Работата на голяма надморска височина може да се подобри чрез определени
модификации на карбуратора. Ако винаги работите с моторната пръскачка на надморска
височина, по-голяма от 1500 м (5000 фута), оставете на оторизирания дилър на Honda да
направи тези модификации на карбуратора.
Дори при подходящо настройване на карбуратора, мощността на двигателя ще намалява с
приблизително 3,5% за всеки 300 м (1000 фута) увеличение на надморската височина.
Въздействието на надморската височина върху мощността ще бъде по-голямо, ако не се
направи модификация на карбуратора.
ВНИМАНИЕ:
Работата на моторната пръскачка на надморска височина, по-ниска от тази, за
която е настроен карбураторът, може да доведе до намаляване на коефициента на
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полезно действие, прегряване и сериозна повреда на двигателя, причинена от
прекалено обеднена смес въздух/гориво.

6. СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
За да спрете двигателя при аварийна ситуация, просто завъртете ключа на положение
ИЗКЛЮЧЕНО OFF. При нормални условия, използвайте следната процедура.
1. Завъртете регулатора на дюзата на положение ЗАТВОРЕНО CLOSED.
WJR1525:
ЗАТВОРЕНО
РЕГУЛАТОР НА ДЮЗАТА

WJR2525:
ЗАТВОРЕНО
РЕГУЛАТОР НА ДЮЗАТА

2. Преместете регулатора на въздушната клапа на положение БАВНО SLOW.
Регулатор на въздушната клапа
Бавно
3. Завъртете ключа на двигателя на положение ИЗКЛЮЧЕНО OFF
ИЗКЛЮЧЕНО
Ключ на двигателя
7. ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Стартирайте двигателя (виж стр. 23)

2. Уверете се, че регулаторът на въздушната клапа е на положение БАВНО SLOW.
Регулатор на въздушна клапа
Бавно
3. Поставете моторната пръскачка на гладка плоскост.
4. Уверете се, че раменните ремъци не са се закачили за регулатора на въздушната клапа
и махнете дюзата от държача.
След това сложете пръскачката на гърба си.
 Поставете ремъците на раменете си, за да носите пръскачката.
 Регулирайте дължината на ремъците.
Раменен ремък
Дюза
Раменен ремък
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Регулатор на въздушната клапа
5. WJR2525: Изберете желаното работно положение на скалата за налягане.
Белег (маркерна точка)
Палец “Хербициди”

палец „Високо налягане”

Скала за налягане
Палец „Инсектициди”
6. Поставете регулатора на въздушната клапа на желаната позиция, като движите
регулатора на дюзата и наблюдавате струята.
WJR1525:
Отворен
Затворен
Регулатор на дюзата

Бързо
Бавно
Регулатор на въздушна клапа

WJR2525:
Регулатор на дюзата
Затворен
Отворен
затворен

По време на експлоатация:
 Не насочвайте дюзата към други хора
 Внимавайте за нивото на селскостопански химикали в резервоара. Работата на
пръскачката с малко количество химикали в резервоара ще повреди помпата.
След експлоатация:
Когато работите със селскостопански химикали, следвайте инструкциите
производителя или дилъра. Освен това спазвайте съответните закони и наредби.

на

1. Спрете двигателя (виж стр. 27).
2. След като двигателят се охлади, свалете капачката за източване на химикали, за да
източите химикалите от резервоара.
3. Поставете капачката за източване на химикали и свалете капачката на резервоара за
химикали, за да налеете чиста вода в резервоара за изплакване отвътре.
4. Стартирайте двигателя отново (виж стр. 23) и сложете регулатора на въздушната клапа
между положение БЪРЗО FAST и БАВНО SLOW (виж стр. 30). Преместете регулатора
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на дюзата няколко пъти. Пръскайте няколко минути. Отново свалете капачката за
източване на химикали и източете водата от резервоара.
5. Поставете дюзата в държача й.

8. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Периодичният преглед и регулирането на моторната пръскачка са от особена важност, за
да се поддържа високо ниво на производителност. Редовното техническо обслужване ще
помогне и за удължаване на сервизния живот. Необходимите интервали и вида на
техническо обслужване, което трябва да се извърши, са описани в таблицата по-долу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 Преди техническото обслужване, поставете моторната пръскачка на равна
повърхност, спрете двигателя и се уверете, че ключът на двигателя е на
положение ИЗКЛЮЧЕНО OFF, за да сте сигурни, че двигателят няма да стартира
случайно.


Моторната пръскачка трябва да се обслужва от оторизиран дилър на Honda, освен
ако притежателят й няма подходящите инструменти и способности за
обслужването и се чувства достатъчно квалифициран за целта.
ВНИМАНИЕ:
Използвайте само оригинални части Honda или техни еквиваленти при техническо
обслужване или ремонт. Подменени части, които не са с еквивалентно качество,
може да повредят моторната пръскачка.
График за техническо обслужване
РЕДОВЕН ПЕРИОД НА
При 1ви Всек Всек Всяка Всек
ОБСЛУЖВАНЕ(3)
всяка месе и 3
и6
годин и 2
упот- ц
мес. мес. а
год
позиция Да се извършва на всеки
или
посочен месец или работен реба или или или или
10 ч. 25 ч. 50 ч. 100 ч. 300
часови интервал, което
ч.
настъпи п-рано
Двигателно
Проверка на нивото
О
масло
смяна
О
О
Въздушен
Проверка
О
филтър
почистване
О (1)
Свещи
Проверка-регулиране
О
Смяна
О
Вентилатор на Проверка
О
двигателя
Гайки, болтове, Проверка (затягане,
О
скоби
ако се налага)
Кабел на
Проверка
О
въздушната
клапа
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Обувки на
съединителя и
барабана
Обороти на
празен ход
Хлабина на
клапана
Горивна камера
Горивен филтър
Горивен
резервоар
Горивни тръби

Проверка

Маслена тръба

Проверка

О (2)

Проверка-регулиране

О (2)

Проверка-регулиране

О (2)

Почистване
Почистване
Почистване
Проверка

След всеки 300 ч. (2)
О
О
На всеки 2 год. (смяна, ако се налага)
(2)
На всеки 2 год. (смяна, ако се налага)
(2)
О

Хим.резервоар Проверка-почистване
и филтър
(1) Извършвайте техническо обслужване по-често, ако се използва в запрашени райони.
(2)Тези позиции трябва да се обслужват от сервизния дилър, освен ако нямате
подходящите инструменти и сте с техническо образование. Обърнете се към
ръководството на Honda за процедури за обслужване.
(3) За търговска употреба, часове работа за регистриране за определяне на подходящите
интервали за техническо обслужване.
1. Смяна на маслото.
Източете маслото, докато двигателят е все още топъл, за да осигурите бързо и пълно
източване.
Поставете пръскачката на твърда, равна повърхност, спрете двигателя.
1. Проверете дали капачката на горивния резервоар е затегната здраво.
2. Свалете капачката на гърлото за масло и източете маслото в контейнер за масло, като
наклоните двигателя към шийката на гърлото за масло.
3. Напълнете с препоръчаното масло (виж стр. 17) и проверете нивото на маслото (виж
стр. 17).
4. Поставете капачката на гърлото за масло. Ако се разлее масло, го избършете.
ВМЕСТИМОСТ НА МАСЛОТО: 0.08 л (0.08 US qt, 0.07 lmp qt)
Капачка на горивния резервоар
Шийка на гърлото за масло
Горно ниво на маслото
Горно ниво на маслото
Измийте ръцете си със сапун и вода, след като сте работили с използвано масло.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, изхвърляйте използваното моторно масло по начин, съвместим с
опазването на околната среда. Предлагаме да го занесете в запечатан контейнер до
местната станция за обслужване за рециклиране. Не го изхвърляйте в боклука и не го
изливайте на земята или в канализацията.
2. Техническо обслужване на въздушния филтър
Замърсеният въздушен филтър ограничава въздушния поток към карбуратора. За да
предотвратите повреда на карбуратора, редовно обслужвайте въздушния филтър.
Извършвайте обслужването по-често, когато работите с моторната пръскачка в
изключително запрашени райони.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Никога не използвайте бензин или разтвори с ниска точка на запалване за почистване на
въздушния филтър. Това може да доведе до пожар или експлозия. .
ВНИМАНИЕ:
Никога не оставяйте двигателя да работи без въздушен филтър. Това причинява бързо
износване на двигателя.
1. Преместете регулатора на дроселната клапа на положение ЗАТВОРЕН CLOSED.
2. Свалете капака на въздушния филтър, като откачите горния палец на капака на
въздушния филтър, както и долните палци.
3. Измийте филтъра в незапалим разтвор или с такъв с висока точка на запалване и го
изсушете напълно.
4. Потопете филтъра в чисто моторно масло и изстискайте излишното масло.
5. Поставете въздушния филтър отново.
6. Поставете капака на въздушния филтър, като сложите долните палци, след това и
горния.
Регулатор на дроселната клапа
Горен палец
Капак на въздушния филтър
Въздушен филтър
Горен палец
Долни палци
3.
Обслужване на свещта.
Препоръчвана свещ: CMR4H
ВНИМАНИЕ:
Никога не използвайте свещ с неправилен топлинен обхват.
За да осигурите правилна работа на двигателя, свещта трябва да бъде с подходяща
искрова междина и без наслоявания.
1. Разхлабете 5 мм болт с шестоъгълна глава, след това свалете горния капак.

21

Не дърпайте ръчката на стартера и не стартирайте двигателя без горен капак. Има
въртящи се и горещи части под капака.

5 мм болт с шестоъгълна глава
Горен капак
2. Отстранете мръсотията от зоната около свещта.
3. Свалете капачката на свещта и използвайте подходящ размер ключ за отвиване на
свещта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ако двигателя е работил, заглушителят ще бъде много топъл. Внимавайте да не
допирате заглушителя.
Свещ
Капачка на свещта

4. Визуално проверете свещта. Бракувайте я, ако има явно износване или изолацията е
напукана или повредена. Почистете свещта с телена четка, ако ще я използвате отново.
5. Измерете искровата междина с шублер. Регулирайте, ако е необходимо, чрез огъване
на страничния електрод. Междината трябва да бъде:
0.60 – 0.70 мм (0.024 – 0.028 инча)
0.60 – 0.70 мм
(0.024 – 0.028 инча)
6. Проверете дали шайбата на свещта е в добро състояние и навийте свещта на ръка, за да
предотвратите пренавиване.
7. След като поставите свещта на мястото й, затегнете с ключа, за да натегнете шайбата.
Ключ за свещи

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато поставяте нова свещ, затегнете с 1/2 оборот, след като свещта легне, за да
натегнете шайбата. Когато поставяте използвана свещ, затегнете с 1/8 –1/4 оборот, след
като свещта легне, за да натегнете шайбата.
8. Поставете капачката на свещта.
9. Поставете капака и затегнете здраво 5 мм болт с шестоъгълна глава.
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ВНИМАНИЕ:
Свещта трябва да бъде здраво затегната. Неправилно затегнатата свещ може да
стане много гореща и да повреди двигателя.
4. Обслужване на горивния филтър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Бензинът е изключително запалим и може да експлодира при определени условия.
Не пушете и не допускайте пламъци или искри в района.
1. Проверете дали капачката на гърлото за двигателно масло е здраво затегната.
2. Свалете капачката на горивния резервоар и източете горивото в контейнер, като
наклоните моторната пръскачка към гърлото за гориво.
Капачка на гърлото за двигателно масло
Шийка на гърлото за гориво
3. Внимателно извадете горивния филтър от гърлото за гориво заедно с тръбичката.
4. Проверете дали горивният филтър е замърсен. Ако е мръсен, внимателно го измийте с
незапалим разтвор или с разтвор с висока точка на запалване. Ако горивният филтър е
изключително мръсен, сменето го.
Горивен филтър
5. Върнете горивния филтър в резервоара и здраво затегнете капачката.
5. Почистване на горивния резервоар
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Бензинът е изключително запалим и може да експлодира при определени условия. Не
пушете и не допускайте пламъци или искри в района.
1. Проверете дали капачката на гърлото за двигателно масло е здраво затегната.
2. Свалете капачката на горивния резервоар и източете горивото в контейнер, като
наклоните моторната пръскачка към гърлото за гориво.
Капачка на гърлото за двигателно масло
Шийка на гърлото за гориво
3. Внимателно извадете горивния филтър от гърлото за гориво заедно с тръбичката.
4. Отстранете водата и мръсотията в горивния резервоар, като изплакнете вътрешността
му с незапалим разтвор или разтвор с висока точка на запалване.
Горивен филтър
5. Върнете горивния филтър в резервоара и затегнете капачката.
6. Обслужване на перките за охлаждане
Проверете визуално перките за охлаждане през капака. Ако има натрупана суха трева,
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листа и кал, консултирайте се с Вашия дилър на Honda относно почистването им.
Перки за охлаждане (зад капака)
7. Демонтаж и обслужване на дюзата
Ако пръскачката не пръска равномерно, демонтирайте дюзата и извършете техническо
обслужване.
 Ако има някакво зацапване или запушване, почистете.
 Ако дюзата е повредена, я сменете.
WJR1525:
дюза

WJR2525:
дюза

9. ТРАНСПОРТИРАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ
Транспортиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 За да избегнете сериозни изгаряния или рискове от пожар, оставете двигателя да се
охлади, преди да транспортирате моторната пръскачка или да я съхранявате на закрито.
 Когато транспортирате двигателя, затегнете капачката за гориво, за да предотвратите
изливане на гориво. Горивните изпарения или разлятото гориво може да се възпламенят.
Съхранение
Преди да съхранявате моторната пръскачка за продължителен период от време;
1. Спазвайте процедурите в “След експлоатация” (виж стр. 32).
2. За да предотвратите замръзване на водата, източете я напълно от камерата на помпата.
a. Свалете маркуча на пръскачката от камерата на помпата. За да предпазите тръбата на
дюзата от запушване, се уверете, че няма прах или мръсотия в маркуча на пръскачката
или в самата пръскачка след свалянето на маркуча, и след това приберете пръскачката.
Тръба на пръскачката
Държач на пръскачката

Помпа
Маркуч на пръскачката

b. WJR1525: Натиснете и задръжте бутона за източване на помпата (жълт) за десет
секунди.
Бутон за източване на помпата (жълт)
c. Стартирайте двигателя (виж стр. 23).
d. Сложете регулатора на въздушната клапа между положение БЪРЗО FAST и БАВНО
SLOW (виж стр. 30), и го задръжте там за десет секунди, за да източите напълно камерата
на помпата.
e. Спрете двигателя (виж стр. 27).
f. Свържете маркуча на пръскачката.
3. Източване на горивото.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Бензинът е изключително запалим и може да експлодира при определени условия. Не
пушете и не допускайте пламъци или искри в района.
а. Проверете дали капачката на гърлото за двигателно масло е здраво затегната.
b. Свалете капачката на горивния резервоар и източете горивото в контейнер, като
наклоните моторната пръскачка към гърлото за гориво.
Капачка на гърлото за масло
пускова помпа
Горивна обратна тръба (прозрачна тръба)
Шийка на гърлото за гориво
c. Натиснете пусковата помпа няколко пъти, докато цялото гориво, останало в
обратната тръба, се върне обратно в горивния резервоар.
d. Наклонете двигателя към гърлото за гориво отново, за да източите горивото,
останало в горивния резервоар, в контейнера.
e. Затегнете здраво капачката на гърлото за гориво, след като напълно източите
горивото.
4. Сменете двигателното масло (стр. 35).
5. Почистете въздушния филтър (стр. 36)
6. Разхлабете 5 мм болт с шестоъгълна глава, след това свалете горния капак (стр. 37).
7. Свалете свещта (стр. 38).
8. Сложете няколко капки чисто моторно масло в цилиндъра.
9. Временно поставете капака.
10. Дръпнете ръчката на стартера няколко пъти, за да разпределите маслото в цилиндъра.
11.Свалете горния капак, след това отново сложете свещта.
12.Сложете горния капак и затегнете здраво 5 мм болт с шестоъгълна глава.
13. Бавно дръпнете ръчката на стартера, докато усетите съпротивление.
14. Покрийте двигателя, за да предпазите от замърсяване.
15. Съхранявайте пръскачката на безопасно, заключено място, недостъпно за деца или
животни и без наличие на прах и влажност, далече от искри. Поставете брезентово или
пластмасово покривало върху машината по време на съхранението.
10. ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
Когато двигателят не стартира:
1. Ключът на двигателя на положение СТАРТ ON ли е?
2. Има ли гориво в горивния резервоар?
3. Бензинът достига ли до карбуратора? За да проверите, натиснете пусковата „круша”
няколко пъти.
4. Свещта в добро състояние ли е? Свалете и прегледайте свещта. Почистете,
регулирайте междината и изсушете свещта. Сменете я, ако е необходимо.
Ако двигателят все още не стартира, занесете моторната пръскачка на оторизиран дилър
на Honda.
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Когато пръскачката пръска неравномерно:
ХИМИКАЛИТЕ НЕ СЕ РАЗПРЪСКВАТ
1. Проверете дали оборотите на двигателя не са намалени (стр. 30).
НАЛЯГАНЕТО ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ НЕ СЕ ПОВИШИЛО
1. Проверете дали дюзата не е задръстена или повредена.
2. Демонтирайте и извършете техническо обслужване на дюзата (виж стр. 42)
Ако моторната пръскачка все още не работи, я занесете при оторизиран дилър на Honda.
11. СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел
Код за описание на
моторни изделия
Дължина
Ширина
Височина
Сухо тегло
Капацитет на резервоара за
химикали

WJR1525
WAKJ
390 мм (15.4 in )
480 мм (18.9 in)
650 мм (25.6 in)
9.4 кг (20.7 lbs)
25 л

Помпа
Тип
Max. налягане (при 7,000
об/мин)
Всмукване (при 7,000
об/мин)
Двигател
Модел
Тип двигател
Работен обем
Отвор x Ход
Max. мощност
Max. въртящ момент
Охлаждане
Система на запалване
Свещ
Капацитет на горивния
резервоар

Хоризонтално единично бутало
1.5 Mpa
5.2 л/min

GX25T
4-тактов, горен разпределителен вал, 1 цилиндър
25 cм3 (1.5 cu-in)
35 x 26 мм (1.4 x 1.0 in)
0.81 kW (1.1 PS) /7,000 об/мин
1.25 N·m (0.13 кг-m, 0.94 fl-lb)/5,000 об/мин
въздушно
Транзисторен генератор
NGK: CMR4H
0.55 л
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Нива на звуково налягане
Тип
Ниво на звуково налягане
(LpA) Тествано по 98/37/EО
(при 7,500 об/мин)
Гарантирано звуково ниво
(LWA) Тествано по
2000/14/EО (при 7,500
об/мин)

ET
86.0 dB

101 dB

ЗАБЕЛЕЖКА:
Спецификациите са предмет на промяна без предупреждение в случай на подобрения.
Модел
Код за описание на
моторни изделия
Дължина
Ширина
Височина
Сухо тегло
Вместимост на резервоара
за химикали

WJR2525
WAMJ
390 мм (15.4 in )
480 мм (18.9 in)
650 мм (25.6 in)
9.2 кг (20.3 lbs)
25 л

Помпа
Тип
Max. налягане (при 6,300 об/мин)
Всмукване (при 6,300 об/мин)

Хоризонтална обратна две бутала
2.5 Mpa
7.1 l/min

Двигател
Модел
Тип двигател
Работен обем
Отвор x Ход
Max. мощност
Max. въртящ момент

GX25T
4-тактов, горен разпределителен вал, 1 цилиндър
25 cм3 (1.5 cu-in)
35 x 26 мм (1.4 x 1.0 in)
0.81 kW (1.1 PS) /7,000 об/мин
1.25 N·m (0.13 кг-m, 0.94 fl-lb)/5,000 об/мин
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Охлаждане
Система на запалване
Свещ
Вместимост на
горивния резервоар
Нива на звуково налягане

въздушно
Транзисторен генератор
NGK: CMR4H
0.55 л

Тип
Ниво на звуково налягане (LpA) Тествано по
98/37/EО (при 7,500 об/мин)
Гарантирано звуково ниво (LWA) Тествано по
2000/14/EО (при 9,000 об/мин)

ET
86.2 dB
104 dB

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификациите са предмет на промяна без предупреждение в случай на
подобрения.
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