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1. Декларация за съответствие

С настоящето декларираме, че този продукт отговаря на нормите и
директивите посочени в декларацията за съответсвие приложена към
документите на продукта.
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придружава във всеки един момент.
В ръководството ще  срещнете множество предупредителни съобщения,

придружени със символи. Запознайте се с тяхното значение:

БЕЛЕЖКА: Източник на полезна информация.

:
Извънбордовия двигател на Хонда е проектиран да Ви осигури удобство и безопасност при
правилна експлоатация и спазване на предписанията. Преди започване на работа прочетете
внимателно ръководството и се уверете, че сте разбрали инструкциите. Неправилната
експлоатация може да доведе до наранявания и/ или повреди по екипировката.

● В зависимост от дължината на оста:
S: Къса
L: Дълга

● В зависимост от системата за управление
Н: Лост за ръчно управление
R: Отдалечен контрол

Благодарим Ви, че избрахте извънбордови двигатели Хонда.
Това ръководство съдържа информация относно експлоатацията и

поддръжката на Хонда BF8, BF 10, BF15, BF 20 D. Информацията енаписана на
базата на последните, актуални по времето на отпечатванена ръководството
 модели на Хондa.
Запазваме правото си да правим промени по всяко време, без да се  задължаваме 
да Ви уведомяваме за това.
Това издание е обект на авторско право и не може да бъде  разпространявано 
без изричното съгласие на автора.
Ръководството е неизменна част от извънбордовия двигател и трябва да го

:
Този знак Ви предупреждава, че неспазването на процедурите описани в
ръководството ще доведе до  сериозни увреждания, дори смърт.

ръководството съществува сериозна опасност от наранявания, дори смърт.

:
Този знак Ви предупреждава, че при неспазване на процедурите описани в

ЗАБЕЛЕЖКА: Предупреждава за рискови ситуации. Източник на полезна
информация.

При възникване на проблем или при наличие на въпроси от Ваша страна относно
извънбордовия двигател се обърнете за консултация към  оторизиран представителна Хонда.

• Илюстрациите съдържащи се в ръководството могат да варират в зависимост от
модификациите.

Моделите варират в зависимост от дължината на основната ос, системата за управление и
системата за стартиране.
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ОПИСАНИЕ НА КОДОВЕТЕ:

L - S=Къса ос
- L=Дълга ос

H - R=Отдалечен контрол
H=Ръчно управление

S - S=Електрически стартер
U - U=Европа

К=Bodensee-Lake
Ръководството използва следните съкращение при пояснение за операции при различните
модели.

Модел с ръчно управление: Н модел
Модел с отдалечено управление: R модел
Модел с газово задвижване G модел
Модел с електрическо управление Т модел

Запишете си серийните номера на двигателя и на кожуха. Те ще Ви бъдат необходими в случай,
че Ви се наложи да поръчвате части и/ или имате въпроси относно поддръжката или
гаранционните условия.

Серийният номер на рамката се намира на кожуха. Серийният номер на двигателя се намира в
предната му част.
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1. БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Обърнете специално внимание на следващите предупреждения, отнасящи се както за Вашата,
така и за безопасността на околните. Прочетете внимателно инструкциите и се уверете, че сте
ги разбрали напълно преди започване на работа.

● Извънбордовите двигатели Хонда са проектирани да Ви осигурят
сигурност и безопасност при правилна експлоатация. Преди започване на работа прочетете
внимателно ръководството и се уверете, че сте разбрали инструкциите. Неправилната
експлоатация може да доведе до наранявания и/ или повреди по екипировката.

●Бензина е опасен, а в някои случаи поглъщането му може да доведе до смърт. Пазете горивния
резервоар далеч от деца.
●Бензина е силно запалим при определени обстоятелства. Презареждането трябва да става при
условия на добра вентилация и спрян двигател.
●Не пушете и не позволявайте в близост до мястото на презареждане или на складиране на
горивото да има източници на искри или огън.
●Не препълвайте резервоара. След презареждане се уверете, че сте затворили добре капака на
горивния резервоар.
●Бъдете внимателни да не разлеете гориво при зареждане. Изпаренията или самото гориво
могат да станат причина за пожар. Преди да стартирате двигателя се уверете, че сте почистили
старателно мястото.

ОПАСНОСТ ОТ НАТРАВЯНЕ
Отходните газове съдържат въглерод. Това е отровен газ, без мирис и цвят. Вдишването му
може да предизвика загуба на съзнание и да доведе до смърт.
● При работа на двигателя в изолирано или дори частично затворено помещение, насищането
на въздуха с отровни изпарения може да предизвика натравяне.
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2. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕТИКЕТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Поставянето на тези етикети е с цел да Ви предупредим за евентуални опасности, които от своя
страна могат да доведат до пожар и/ или сериозни телесни наранявания.
Обърнете внимание на предупредителните етикети, прочетете внимателно предупредителните
бележки и бележките за безопасност.
Ако някои от етикетите за безопасност липсват или се четат трудно, обърнете се към своя
HONDA дистрибутор за подмяна.
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3. ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ
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4. УПРАВЛЕНИЕ
4.1 УПРАВЛЕНИЕ (Н Модел)

Използвайте ръчния стартер за да стартирате двигателя, като поставите реверсиращият лост на
позиция N (неутрална позиция).

БЕЛЕЖКА: Ако не сте поставили реверсиращия лост на N позиция, двигателя няма да
стартира.
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Използвайте старт бутона за да стартирате двигателя, като поставите реверсиращият лост на
позиция N (неутрална позиция).

БЕЛЕЖКА: Ако не сте поставили реверсиращия лост на N позиция, двигателя няма да
стартира.

Използвайте реверсиращият лост за да сменните посоката на движение или за да прекъснете
захранването към перката от двигателя.

Това са трите позиции на реверсния лост:

ПРЕДЕН: Лодката се движи напред.

НЕУТРАЛЕН: Двигателя не задвижва перката. Лодката е в неподвижно състояние.

ЗАДЕН: Лодката се движи на заден ход.



13

Лоста служи за отваряне и затваряне на дроселния клапан.

ON позицията осигурява по-богата горивна смес на двигателя, за да може да стартира когато не
е загрял.

OFF позицията осигурява най-подходящата горивна смес за работа на двигателя и за повторен
старт на топъл двигател.

Завъртете ръкохватката по посока на или обратна на  часовниковата стрелка за да регулирате
скоростта на двигателя. Завъртането на ръкохватката в посоката показана на картинката ще
увеличи скоростта на двигателя.
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Кривата разположена на етикета на ръкохватката показва скоростта на двигателя.

ФИКСИРАНО ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО

Фиксиращият регулатор се използва за подаване на постоянна мощност към двигателя, за
плаване при константна скорост. Завъртайки фиксиращият диск по посока на часовниковата
стрелка ще блокирате лоста на дроселната клапа, а при завъртане обратно на часовниковата
стрелка възстановявате нормалният режим на подаване на гориво към двигателя.

СТОП ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

Натиснете STOP превключвателя за да спрете двигателя.

АВАРИЙНА СПИРАЧКА

Аварийната спирачка служи за незабавно спиране на двигателя в случай, че оператора на
лодката падне зад борда или се намира на твърде голямо разстояние от двигателя.
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4.2.УПРАВЛЕНИЕ (R Модел)

:
Когато аварийната спирачка не е  свързана, съществува опасност от загуба на контрол
върху лодката, в случай че оператора падне зад борда и не е в състояние да упражнява
контрол върху нея.

С цел осигуряване на безопасността както на пасажерите, така и на самия оператор, преди да
потеглите се уверете, че аварийният превключвател е свързан към спирачката от единия си
край и към китката на оператора – от другия.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Двигателят няма да стартира в случай, че аварийната спирачка не е свързана към спирачката на
двигателя.
В случай на нужда, можете да намерите резервна щипка в чантата с инструментите.

ИНДИКАТОР ЗА МАСЛОТО

Лампата на индикатора за маслото ще изгасне, в случай на износване или на спад на налягането
му.
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Промяната на предавката на задна/ предна скорост, освобождаването от ход и промяната на
скоростта на двигателя може да се усъществи от разстояние посредством дистанционно
управление.

ПРЕДЕН ХОД: При преместване на лоста на позиция FORWARD (преден ход – около 30º от
позиция за празен ход), двигателя ще премине на предна предавка. Скоростта ще се увеличава в
зависимост от това колко напред премествате лоста.
НЕУТРАЛЕН ХОД: Прекъсва се връзката на двигателя с перката.
ЗАДЕН ХОД: Премествайки лоста на позиция REVERSE (заден ход – на около 30 º от поциция
NEUTRAL) двигателя ще премине на задна предавка. Скоростта ще нараства в зависимост от
това от това колко напред премествате лоста.
НЕУТРАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
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Неутралния превключвател е поставен с цел избягване инцидентни ситуации.

Устройството за дистанционен контрол функционира само ако при преместване на лоста
натиснете и неутралния превключвател.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

Този вид дистанционно управление е снабдено с устройство за отдалечено „запалване” на
двигателя.

Позиции:
START: за стартиране на двигателя
ON: привеждане на двигателя в работен ход
OFF: спиране на двигателя

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не оставяйте превключвателя на позиция ON, когато двигателя не работи, тъй като
акумулатора ще се изтощи.

БЕЛЕЖКА:
Стартера няма да функционира, освен при условие, че лоста на превключвателя е на N
(неутрална) позиция.

АВАРИЙНА СПИРАЧКА
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Аварийната спирачка служи за незабавно спиране на двигателя в случай, че оператора на
лодката падне зад борда или се намира на твърде голямо разстояние от двигателя.

:
Когато аварийната спирачка не е  свързана, съществува опасност от загуба на контрол
върху лодката, в случай че оператора падне зад борда и не е в състояние да упражнява
контрол върху нея.

С цел осигуряване на безопасността както на пасажерите, така и на самия оператор, преди да
потеглите се уверете, че аварийният превключвател е свързан към спирачката от единия си
край и към китката на оператора – от другия.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Двигателят няма да стартира в случай, че аварийната спирачка не е свързана към спирачката на
двигателя.
В случай на нужда, можете да намерите резервна щипка в чантата с инструментите.
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РЪЧНО ПОДАВАНЕ НА ГАЗТА

Лоста за подаване на газ може да функционира само при условие, че ръчката за дистанционно
управление е на позиция „ON”.

Когато напрежението на моторното масло спадне лампата на индикатора изгасва и сирената
подава звуков сигнал.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СИСТЕМА/ СИРЕНА

Системата за сигнализиране при прегряване на двигателя подава светлинен сигнал и сирената
подава звуков сигнал при нарушаване на охладителната система на двигателя. В този момент
скоростта ще спадне.

ТАХОШАЙБА

Измерва скоростта на двигателя.

4.3 УПРАВЛЕНИЕ (Т Модел)

Лост за управление на работната позиция

Натиснете превключвателя, намиращ се на лоста за  управление (за R модел) или на
ръкохватката за повдигане на двигателя (за H модел) и нагласете ъгъла на лодката при условие,
че двигателят е спрян.
Лоста за управление на работната позиция е създаден за да улесни повдигането на мотора при
маневри в условие на плитки води,   при преместване  и транспортиране.

При маневриране в плитки води, акостиране, пускане на лодката във водата и т.н. работете на
ниска скорост и повдигнете мотора по описания по-горе начин.

(H модел) (R модел)

Клапан за ръчно освобождаване
Ако поради някаква причина превключвателя за промяна на наклона не работи (изтощена
батерия), можете да повдигнете (респективно да наклоните) двигателя ръчно.
За да преместите двигателя ръчно, завъртете клапана за ръчно управление два пъти и половина
по посока на часовниковата стрелка с помощта на гаечен ключ.
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:
След завършване на процедурата по ръчно повдигане/ сваляне на двигателя се уверете,
че сте затегнали добре клапана. В противен случай има опасност от инцидентно вдигане
на мотора по време на плаване, което може да причини сериозни изгаряния на
пасажерите.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не завивайте клапана повече от три п ъти, тъй като в противен случай няма да успете да
преместите двигателя.

: В никакъв случай не губете капака на клапана тъй като маслото на
хидравличната система ще изтече.
Повдигащ лост

Повдигнете лостчето за да освободите мотора и да го повдигнете.
Спуснете лостчето за да „заключите” мотора.
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:
След завършване на процедурата по се уверете, че сте поставили двигателя в работна
позиция, тъй като в противен случай има опасност двигателя да се повдигне при работа
на заден ход и да причини сериозни изгаряния на пасажерите.

:
Do not disassemble the gas assisted damper assembly as it is filled with the high
pressure gas.

Блокиращ механизъм

При нужда от позициониране на мотора във вдигнато положение за дълъг период от време
използвайте блокиращия механизъм.
Повдигнете мотора на необходимата височина и блокирайте движението на двигателя
посредством механизма.

:
Уверете се, че сте спуснали блокиращият лост преди да предприемете плаване. Двигателя
може да се вдигне неочаквано при плаване на заден ход и да предизвика наранявания на
пасажерите.
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Антикорозионен метал

Антикорозионният метал предпазва извънбордовия мотор от корозия.
ЗАБЕЛЕЖКА:
В никакъв случай не боядисвайте антикорозионния метал! Това може да понижи
защитните му свойства и да доведе до поява на ръжда и корозия по извънбордовия мотор.

Отвор за проверка на водата

Отвора служи за проверка на правилната циркулация на охладителната система.

След като стартирате двигателя, проверете дали водата в него циркулира правилно
Отвор на охладителната система

Отвора служи за отичане на водата от охладителната система.
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Прикрепяща скоба на кожуха

С помощта на скобата можете да прикрепите или да премахнете кожуха от двигателя.

Лост за регулиране на наклона на двигателя спрямо напречната греда

● BF8D/ BF10D/BF10D
SH модел/ LH модел

● BF8D/ BF10D/ BFP10D(XH/ R модел) ● BF15D/ BF20D

● BF8D/ BF10D/ BFP10D(XH/ R модел) ● BF15D/ BF20D
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(G и T модел)

Използвайте лоста за регулиране за да настроите ъгъла на мотора спрямо лодката.

Вентил/ индикатор за горивото

Вентила изолира горивото.
След като приключите със зареждането, завъртете клапана по посока на часовниковата стрелка
за да се отвори и отстранете капака.
Завъртете клапана по посока обратна на часовниковата стрелка и се уверете, че е добре
обезопасен преди транспортиране или подготвяне на двигателя за съхранение.

Индикатора отчита нивото на гориво в резервоара.

Конектор

Конектора осъществява връзката между горивния резервоар и двигателя.
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5. МОНТАЖ

БЕЛЕЖКА:
При  неправилно монтиране на двигателя има опасност той да се откачи и да падне във
водата. Също така има вероятност лодката да не е в състояние да се движи по права
линия. Скоростта може да не нараства, а разхода на гориво да се повиши значително.

Препоръчваме Ви да поверите монтажа на извънбордовия двигател на оторизиран представител
на HONDA.
Изберете лодка, подходяща за Вашият двигател.

Мощност на двигателя:
BF8D: 5.9 kW
BF10D/ BFP10D: 7.4 kW
BF15D: 11.0 kW
BF20D: 14.7 кW

Изискванията за мощността са оппоментати на повечето лодки.

Височина на поставяне на двигателя спрямо напречната греда на лодката.

МОДЕЛ: T
S: 433 mm
L: 563 mm
X: 703 mm

Избора на извънбордов двигателя трябва да е съобразен с височината на напречната греда на
Вашата лодка.

Разположение
Монтирайте мотора на средата на кърмата.

Височина на инсталиране
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Инсталационната височина на извънбордовия двигател зависи от вида на лодката.

Ако извънбордовия двигател е инсталиран твърде ниско, лодката ще приклекне и ще намали
хода си, а двигателя ще пръска вода в самата лодка.

При монтиране на двигателя на позиция по-висока от препоръчаната, перката че се върти на
празен ход, което от своя страна може да доведе до прегряване на двигателя.

БЕЛЕЖКА:
Нивото на водата над антикорозионната пластина не трябва да бъде по-малко от 100мм,
тъй като в противен случай помпата на охладителната система няма да е в състояние да
охлажда двигателя, в резултат на което може да се стигне до прегряване.

Монтиране на двигателя

1. Прикрепете аварийната спирачка към напречната греда и затегнете скобите. Поставете
ръчката на позиция за съхранение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
● Отвреме на време проверявайте прикрепящите скоби, когато работите с лодката.
● Завържете въже през отвора на аварийната спирачка и обезопасете другият край на
въжето като го завържете за лодката.
Това би могло да предотврати инцидентна загуба на двигателя.
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2. За запълване на отворите използвайте силиконова паста.
3. Монтирайте двигателя към лодката и се уверете, че е обезопасен с всички прилежащи скоби,
болтове, шайби и т.н. и е затегнат добре.

БЕЛЕЖКА:
Стандартен въртящ момент за затягане на прикрепящия болт:

29 – 39 Nm
(3.0 – 4.0 кг/ м)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Монтирането на извънбордовия двигател трябва да става с повишено внимание.
Неправилно монтираният мотор може да предизвика повреди по екипировката и/ или да
доведе до нараняване на пасажерите.

Ъгъл на двигателя
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За модели XH и R има пет нива на регулиране.

За модели G и T има четири нива на регулиране.

Натиснете лоста за управление на наклона навътре, като завъртите нагоре до свободна позиция,
след което издърпайте за да го отстраните.

(XH модел/ R модел/ G модел/ Т модел)

След като поставите лоста за управление на работна позиция го завъртете надолу за да се
заключи.
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(модел с ръчно управление SH/ LH)

Хванете  стягата и с нейна помощ измъкнете лоста за регулиране на работния ъгъл.

Поставете лоста в подходящият отвор и го заключете.

БЕЛЕЖКА:
За да избегнете повреди по мотора или по лодката се уверете, че лоста е заключен.

Свързване на акумулатора

Използвайте двигател с характеристики 12V – 35 Ah или по-високи. Избора на акумулатор е
индивидуален за всеки, тъй като той не е част от екипировката на извънбордовия мотор.

:
При зареждане на акумулатора е важно да се осигури помощение с условие на добра
вентилация, тъй като акумулатора отделя лесно възпламеними газове.

● Опасност от химично изгаряне:
Акумулатора съдържа  солна киселина. Избягвайте контакта с кожата и очите. В случай
на изгаряне - незабавно потърсете медицинска помощ.
● Не пушете и не допускайте искри и огън в близост до акумулатора.
В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ: В случай, че в очите Ви попадне електролит, незабавно ги
изплакнете обилно с хладка вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
● Електролита е отровен!
В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ:
- ВЪНШНО: Изплакнете обилно с вода.
- ВЪТРЕШНО: В случай на поглъщане се препоръчва обилен прием на вода или прясно
мляко до полуване на медицинска помощ.
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Поставете акумулатора в кожуха и го монтирайте към корпуса, като избягвате да го
позиционирате на място, подложено на директна слънчева светлина.

Свързване на кабелите на акумулатора:
1. Свържете червения кабел  с положителния (+) извод на батерията.
2. Свържете черният кабел с отрицателния (-) извод на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Уверете се, че първо сте свързали (+) извод на акумулатора, а при изключване първо
отстранете (-) и след това (+) извод на.
● Не позиционирайте горивния резервоар в близост до акумулатора.

МОНТАЖ (R модел)

Монтаж на системата за отдалечен контрол

ЗАБЕЛЕЖКА:
Неправилното монтиране на системата за управление, дистанционната кутия и кабела за
отдалечен контрол могат да доведат до непредвидими опасни ситуации.
Обърнете се към своя оторизиран HONDA доставчик за повече информация относно
инсталацията.

Местоположение

Монтирайте кутията за дистанционно управление така, че да Ви бъде удобно да боравите с
лоста за управление и с превключвателите.

Уверете се, че на пътя на основния кабел няма препядствия.

Дължина на кабела за дистанционно управление
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Измерете разстоянието от центъра на кутията за отдалечено управление на двигателя, през
напречната греда до средата на извънбордовия мотор.
Препоръчителната дължина на кабела е измереното разстоянието  + 300мм.
Изпънете кабела за да се уверите, че дължината му е достатъчна.

Свържете кабела с двигателя и се уверете, че не е нагънат, възпрепятстван или прекалено
изпънат.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не използвайте кабел със същата дължина като тази между двете му крайни цели, в противен
случай това може да се отрази на качеството на работа на системата за дистанционно
управление.

6 ПРОВЕРКИ ПРЕДИ РАБОТА

BF8/BF10D/BFP15D/ BF20D е 4-тактов, снабден с водно охлаждане извънбордов двигател,
използващ обикновен безоловен бензин и моторно масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Извършването на описаните по-долу процедури трябва да става в условие на спрян
двигател.

Монтаж/ Демонтаж на кожуха на извънбордовия двигател

● Освободете прикрепящата скоба и отстранете предпазния капак на извънбордовия двигател.
● За  да го монтирате поставете капака на двигателя и закопчайте предните и задните скоби.

:
Не стартирайте двигателя без да сте поставили предпазния капак. Излагането на въртящите се
части може да доведе до сериозни наранявания.
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Ниво на моторното масло

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Моторното масло e един от основните фактори оказващи влияние върху качеството на
работа и продължителността живот на двигателя.
Не се препоръчват масла с ниско качество и вискозитет поради не достатъчните им
смазочни свойства.
● Използването на неподходящо моторно масло може да доведе до сериозни повреди по
двигателя.
БЕЛЕЖКА:
За да избегнете неправилно отчитане на нивото на маслото извършете проверката при охладен
двигател.

«Препоръчително моторно масло»
Използвайте моторно масло за 4 – тактов двигател или еквивалентно, отговарящо на US
стандарт SG, SH или SJ.

Изискванията за вида на маслото са отбелязани на резервоара.
Изберете стойността на вискозитета спрямо средната температура на околната среда присъща
за Вашия район.
SAE 10W–30 се приема за универсален стандарт, подходящ за всякакви температурни условия
на работа.

БЕЛЕЖКА:
Моторните масла от вида SG, SH и SJ обикновено съдържат в описанието си изрази като:
„Енергоспестяеми”.

«Проверка и презареждане»

1. Позиционирайте вертикално двигателя и отстранете предпазния капак.
2. Вземете щеката за проверка на нивото на маслото и я почистете старателно.
3. Поставете щеката до дъното на пробката, след което внимателно я извадете и

отчетете нивото на маслото. Ако е близо или под минималното ниво, отстранете
капака на резервоара за маслото и долейте от препоръчителното масло до най-
горното нивото. Затегнете добре капака на резервоара.

Подменете замърсеното или обезцветено масло с чисто такова
(вж. стр. с описание на процедурата).

4. Поставете предпазния капак и затегнете прикрепящата скоба.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
Проверете нивото на маслото след като заредите. Прекалено високото ниво също може да
причини повреди на двигателя.
Ниво на горивото

Проверете нивото на горивото и заредете при необходимост. Напълнете резервоара до
отметката, отбелязваща най-високото препоръчително ниво.

БЕЛЕЖКА:
Капака на резервоара се отстранява значително по-лесно при отворен вентил.
При зареждане използвайте безоловен бензин с октаново число 91 или по-високо. Употребата
на бензин със съдържание на олово може да доведе до повреди по двигателя.
В никакъв случай не употребявайте замърсено или гориво с неясен произход.
Не допускайте в горивния резервоар да попадне прах или вода.
КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА (отделен резервоар): 12 литра.

:
● Горивото е силно запалимо и избухливо при определени условия.
● В случай, че процедурата по презареждането се завършва на закрито се уверете, че
помещението е снабдено с подходяща вентилационна система.
● Не пушете и не позволявайте наличието на искри в района където се осъществява
презареждането и в района където се складира горивото.
● Бъдете внимателни да не причините разлив на гориво при зареждане. Бензина и бензиновите
изпарения са силно запалими и могат да предизвикат пожар. При наличие на разлив се уверете,
че сте почистили и подсушили старателно преди да стартирате двигателя.
● Избягвайте продължителен или често повтарящ се контакт на горивото с кожата и/ или
вдишване на бензиновите изпарения.
● ПАЗЕТЕ ОТ ДЕЦА!!!

Относно употребата на горива с оловно съдържание
● При процеса на горене на бензин със съдържание на алкохол се отделят остатъчни вещества,
които се натрупват в главата на цилиндъра и на клапана на системата за отделяне на газове и
които трябва да се почистват от оторизиран специалист на всеки 200 работни часа или един път
годишно (в зависимост от това, кое събитие настъпи първо).
● При неспазване на препоръката за почистване на двигателя от  вредни наслагвания, работния
живот на двигателя и качеството му на работа ще се понижат значително.

Бензин със съдържание на алкохол
В случай, че решите да използвате гориво със съдържание на алкохол – така нареченият
„газохол”, се уверете, че  стойността на октановото му число е поне толкова висока, колкото
препоръчваната от HONDA. Горивата съдържащи алкохол са два типа: със съдържание на
етанол и със съдържание на метанол. Не използвайте гориво със съдържание на повече от 10%
етанол. Не използвайте гориво със съдържание на метанол, който не е обогатен с подобрители.
В никакъв случай не използвайте гориво със съдържание на метанол, което надвишава 5%,
дори да е обогатено с подобрители.
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БЕЛЕЖКА:
● Повреди по горивната система или по двигателя предизвикани от некачествено гориво не се
покриват от гаранцията. HONDA не отрича употребата на горива със съдържание на алкохол
поради не доказаното им вредно влияние.
● Проверете вида на горивото преди покупка. В случай, че съдържа алкохол се уверете, че
стойностите му са в допустимите – препоръчвани от HONDA граници.
В случай, че установите нередности при работата на двигателя и  имате съмнение, че
използваното гориво съдържа алкохол, преминете на гориво, за което сте сигурни, че не
съдържа.

Ниво на електролитите в акумулатора

ЗАБЕЛЕЖКА:
Начина на експлоатация на всеки акумулатор варира в зависимост от вида му. Поради
тази причина описаните по-долу инструкции може да не са валидни за Вашият
акумулатор. В случай на нужда се отнесете към ръководството за експлоатация,
придружаващо избрания от Вас акумулатор.

Проверете дали нивото на електролитите е в границите на максималното и минималното ниво.
Проверете за наслоявания около и вътре в предпазните капачки.
Ако нивото на електролитите е близо или под минимално допустимото ниво, добавете
дестилирана вода.

:
Акумулатора отделя силно избухливи газове. При експлозия има опасност от сериозни
наранявания и/ или слепота. Поради тази причина добрата вентилация при зареждане е
от особено значение.
При зареждане на акумулатора е важно да се осигури помощение с условие на добра
вентилация, тъй като акумулатора отделя лесно възпламеними газове.
● Опасност от химично изгаряне:
Акумулатора съдържа  солна киселина. Избягвайте контакта с кожата и очите. В случай
на изгаряне - незабавно потърсете медицинска помощ.
● Не пушете и не допускайте искри и огън в близост до акумулатора.
В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ: В случай, че в очите Ви попадне електролит, незабавно ги
изплакнете обилно с хладка вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
● Електролита е отровен!
В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ:
- ВЪНШНО: Изплакнете обилно с вода.
- ВЪТРЕШНО: В случай на поглъщане се препоръчва обилен прием на вода или прясно
мляко до полуване на медицинска помощ.
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Витло и задвижваща ос
«Проверка»

Преди стартиране на двигателя проверете състоянието на витлото за наличие на повреди,
деформация и износване. Подменете при необходимост.
В случай на инцидент е добре да сте предвидили резервно витло за подмяна. При липса на
такова се върнете на кея, поддържайки ниска скорост, за да не натоварвате излишно
повреденото витло.
При избор на витло се консултирайте с оторизиран представител на HONDA за вида му.

1. Проверете витлото за наличие на повреди, износване и деформации.
2. Проверете дали витлото е правилно монтирано.
3. Проверете задвижващата ос за нередности и подменете при необходимост.

Лост за управление на посоката

Проверете дали движението на ръкохватката е плавно. За да се движи свободно нагласете лоста
за управление.

БЕЛЕЖКА:
Не прилагайте смазочни вещества на лостчето за управление, тъй като по този начин
вибрацията ще нарастне.

Проверете дали лоста за управление се движи плавно.
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Проверете следните компоненти:

(1) Горивния маркуч за прегъване, пречупване или откачане.
(2) Прикрепящите скоби за повреди.
(3) Чантата с инструменти за липсващи резервни част и инструменти.
(4) Антикорозионната пластина за повреди, корозия  или износване.

Антикорозионната пластина служи за предпазване на извънбордовия двигател от корозия. В
случай на износване, повреда или наличие на корозия по пластината е необходимо да се
извърши незабавна подмяна.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В случай, че антикорозионната пластина е била боядисана, вероятността за поява на корозия
нараства.

(5) Ръкохватката за управление на наклона за разхлабване и/ или неправилна инсталация
(Н модел).

(6) Дистанционното управление и превключвателя (R модел).

7. СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Позиционирайте горивния резервоар вътре в лодката така, че да може да се закрепи стабилно.
Горивният резервоар трябва да се намира в условия на добра вентилация, с цел избягване на
експлозия. Не допускайте излагане на директна слънчева светлина.

Позиционирането на резервоара трябва да се извърши съобразно горивната помпа –
разстоянието от двигателя не бива да надвишава два метра, a на височина трябва да се намира
на не повече от един метър под края на конектора.

1. Отворете клапана на капака за гориво, като завъртите най-малко 2/ 3 пъти по
часовниковата стрелка.

2. Отстранете капака на горивния резервоар и проверете състоянието му, както и това на
оплътнителя. При нередности ги подменете с нови.
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Проверете състоянието на горивния поток, на О – образните уплътнители на конектора и при
нужда ги подменете. Обърнете внимание за наличие на прегъване по горивния провод.
1. Свържете конектора с горивния резервоар. Уверете се, че е  поставен правилно.

2. Свържете конектора на горивния маркуч към двигателя.
3. Дръжте подкачващата камера така, че края свързан към  двигателя да се намира на по-

голяма височина от края свързан към резервоара. Стиснете няколко пъти подкачващата
камера, докато горивото достигне карбуратора. Проверете за течове и при нужда
ремонтирайте преди да сте стартирали двигателя.

Не стискайте подкачващата камера при работен режим на двигателя тъй като това може да
задави карбуратора.

Стартиране на двигателя (Н модел)

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не стартирайте двигателя при условие, че витлото не е потопено във водата. В противен
случай ще пренатоварите двигателя и водната помпа.

1. Свържете аварийната спирачка съобразно оказанията.
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:
В случай, че не сте свързали аварийната спирачка, има опасност лодката да излезе от
контрол в случай на инцидент с оператора.
Аварийната спирачка има за цел да осигури безопасността на оператора и на пасажерите.
Уверете се, че е прикачена правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Двигателят няма да стартира, в случай че аварийната спирачка не е прикрепена към
превключвателя на двигателя.

2. Превключете лоста за управление на наклона на позиция N. В противен случай
двигателят няма да стартира.

3. (За модели с ръчно управление)
Поставете регулатора на дроселната клапа на позиция ON, когато двигателя е студен или
околната температура е ниска.
(По този начин ще осигурите богата горивна смес на двигателя)
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4. Ръчен стартер
Дръпнете бавно ръчният стартер докато спрете да усещате съпротивление след което
дръпнете рязко.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Не позволявайте ръчният стартер да се върне рязко назад. Върнете го внимателно за да не
повредите стартера.
● Не дърпайте ръчния стартер докато двигателя работи за да не го повредите.

БЕЛЕЖКА:
Двигателя може да бъде стартиран само при условие, че лоста за управление на наклона е
поставен на позиция “N”.

5. Електричен стартер (За модел с електричен стартер)
Натиснете старт-бутона за да стартирате двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● В случай, че двигателя не запали до 5 секунди след натискане на старт-бутона, изчакайте
поне 10 секунди преди повторен опит.
● Не натискайте старт бутона по време на работа на двигателя, тъй като има опасност да
повредите стартера.

БЕЛЕЖКА:
Неутралната позиция на стартиращата система е създадена с цел да предпази двигателя. Той
няма да стартира, освен ако лоста за управление не е на позиция “N”.
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6. Поставете регулатора на дроселната клапа на позиция ON за да стартирате двигателя, след
което бавно го върнете на OFF позиция (модел с ръчно управление) и поставете ръкохватката
за подаване на газ на позиция SLOW.

6. След като стартирате двигателя се уверете, че водата за охладителната система
циркулира правилно. Количеството на оттичащата се вода може да бъде променливо.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако водата не изтича, а се изпарява през отвора – спрете двигателя.
Проверете за запушване и при нужда отстранете чуждите тела.
Ако след отстраняване на причинителя на задръстването циркулацията на вода е все още
затруднена се обърнете към оторизиран представител на HONDA за проверка на системата. Не
стартирайте двигателя преди проблема да бъде отстранен.
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Индикатор за налягането на маслото
7. Проверете дали лампичката на индикатора се включва. В случай, че не работи

направете следната проверка.
1) Проверете нивото на маслото.
2) Ако нивото на маслото е в рамките на нормалното, но лампата на индикатора все още

не преминава в позиция ON се обърнете към оторизиран представител на HONDA .
8. Загряване на двигателя:
Над 5ºС – оставете двигателя да поработи 2 – 3 минути.
Под 5 ºС – оставете двигателя да работи поне 5 минути на
2000 об.-1 - 3 000 об.-1.
Ако двигателят не е загрял напълно, това ще се отрази на работата му.

БЕЛЕЖКА:
Преди да напуснете пристанището проверете аварийната спирачка.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да стартирате двигателя се уверете, че витлото е потопено във водата. В противен
случай, има опасност водната помпа и двигателя да прегреят.

1. Прикрепете скобата към аварийния превключвател (скобата се намира на
единия край на каишката). Прикрепете другия край за оператора.

:
Ако оператора падне зад борда, а аварийния превключвател не е свързан към него, съществува
реална опасност лодката да излезе от контрол.

Заради безопасността както на оператора, така и на пасажерите, се уверете, че сте поставили
аварийният превключвател.

БЕЛЕЖКА: Двигателят няма да стартира, в случай че аварийния превключвател не е поставен.
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Използвайте резервната скоба за да можете да стартирате двигателя, в случай че аварийния
превключвател е бил задействан.

2. Поставете лоста за управление на позиция N, в противен случай двигателя няма
да е в състояние да стартира.

3. Когато двигателят все още не е загрял или температурата на околната среда е
ниска, поставете лоста за подаване на газ на изходна позиция. (По този начин
ще осигурите богата горивна смес на двигателя)

БЕЛЕЖКА: Лоста за ръчно подаване на газ няма да работи, в случай че лоста за управление не
е поставен на позиция N.

4. Задръжте стартера на позиция START и го освободете, когато двигателя запали.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● В случай, че двигателя не запали до 5 секунди след натискане на старт-бутона, изчакайте
поне 10 секунди преди повторен опит.
● Не натискайте старт бутона по време на работа на двигателя, тъй като има опасност да
повредите стартера.
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БЕЛЕЖКА:
Неутралната позиция на стартиращата система е създадена с цел да предпази двигателя. Той
няма да стартира, освен ако лоста за управление не е на позиция “N”.

5. В случай, че двигателят се задави, поставете лоста за подаване на газ на по-
ниска позиция и задръжте докато се въстанови нормалния му работен ход.

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (R модел)

6. След като стартирате двигателя проверете дали цирцулацията на охладителната
система функционира правилно. В някой случаи може да има разлики в
изходното количество на водата, коетo e напълно в реда на нещата.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако водата не изтича, а се изпарява през отвора – спрете двигателя.
Проверете за запушване и при нужда отстранете чуждите тела.
Ако след отстраняване на причинителя на задръстването циркулацията на вода е все още
затруднена се обърнете към оторизиран представител на HONDA за проверка на системата. Не
стартирайте двигателя преди проблема да бъде отстранен.
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7. Проверете дали лампичката за отчитане на налягането на маслото свети.
В случай, че не свети спрете двигателя и направете следната проверка:
1) Проверете нивото на маслото.
2) В случай, че нивото на маслото е в допустимите граници, но индикатора все още
не свети се консултирайте с оторизиран представител на HONDA.
8. Загряване на двигателя:

Над 5ºС – оставете двигателя да поработи 2 – 3 минути.
Под 5 ºС – оставете двигателя да работи поне 5 минути на
2 000 об.-1 - 3 000 об.-1.
Ако двигателят не е загрял напълно, това ще се отрази на работата му.

БЕЛЕЖКА:
Преди да напуснете пристанището проверете състоянието на извънредния превключвател.

Ако поради някаква причина ръчния стартер не функционира, можете да стартирате лодката
използвайки резервното въже, което се намира в чантата с инструменти.

1. Отключете скобата и отстранете кожуха.

2. Преместете лостчето за управление на позицията на „F”. Отстранете кабела за
неутрална позиция на старта.

3. Отстранете трите 6 х 22мм болта и премахнете ръчния стартер.
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4. Поставете ръчния стартер/ лоста за управление на „N” позиция.

:
При аварийно стартиране на двигателя, „Неутралната” позиция на двигателя няма да
бъде активна. Верете се, че лоста за управление/ ръчния стартер са поставени на „N”
позиция. Внезапното ускорение може да стане причина за сериозни наранявания или
смърт.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да стартирате двигателя се уверете, че витлото е потопено във водата. В противен
случай, има опасност водната помпа и двигателя да прегреят.

5. Свържете аварийната спирачка и спирачката на двигателя посредством прикрепящата
скоба. Другият край трябва да бъде прикрепен към оператора на лодката.

6. Ако Вашата лодка е със система за дистанционен контрол, поставете превключвателя на
двигателя на позиция „ON”.

7. В случай, че двигателят е студен, или околната температура е ниска, поставете
регулатора на дроселната клапа на позиция „ON”. (По този начин се осигурява подаване
на богата горивна смес към двигателя.)

8. Когато двигателят е студен или околната температура е ниска, оставете лоста за
подаване на газ на стартова позиция. (По този начин се осигурява подаване на богата
горивна смес към двигателя)

БЕЛЕЖКА: Поставете лоста за управление на позиция “N” – в противен случай няма да можете
да стартирате двигателя.
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9. Поставете ръчния стартер в прореза на маховика и го навиийте по посока на
часовниковата стрелка.

10. Дръпнете леко въжето на ръчния стартер докато спрете да усещате съпротивление,
след което  дръпнете рязко.

11. След като сте стартирали двигателя поставете лоста за подаване на газ на позиция на
която двигателя няма да се задави и го задръжте.

12. След като сте поставили смукача на позиция “ON” при стартиране на двигателя, бавно
го върнете на позиция OFF (важи за модели с ръчно управление на смукача), след което
поставете ръкохватката за подаване на газ от позиция SLOW на позиция която да не
задавя двигателя.

13. Поставете обратно капака.

:
Бъдете с повишено внимание, когато поставяте капака на двигателя, тъй като маховика
се върти. В никакъв случай не работете с двигателя преди да сте поставили предпазния
капак. Излагането на въртящите се части може да причини сериони наранявания, а
стартера може да повреди двигателя.
Проблеми при стартиране на двигателя:
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СИМПТОМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА СРЕДСТВО ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ

Стартера не работи
(модел с електричен
стартер)

1. Превключвателя е на
позиция OFF.

2. Лоста за повдигане на
двигателя не е на
позиция NEUTRAL.

3. Изгорял бушон.
4. Липса на връзка с

акумулатора.

1. Поставете
поревклчвателя на
позиция ON.

2. ПОставете лоста за
повдигане на двигателя
на позиция NEUTRAL.

3. Сменете бушона.
4. Свържете акумулатора.

Стартера работи, но
двигателя не стартира
(модел с електричен
стартер).
Дръпнете въжето на
пъчния стартер бавно,
докато спрете да усештате
съпротивление, след което
дръпнете рязко.

1. Няма гориво.
2. Клапана на капака за

гориво е затворен.
3. Не е подадено гориво

до двигателя
посредством
горивната помпа.

4. „Задавен” двигател
5. Недостатъчно

подаване на
напрежение (модели с
електричен стартер)

6. Запалителната свещ не
е поставена правилно.

7. Аварийния
превключвател не е
свързан.

1. Заредете гориво.
2. Отворете клапана на

капака на горивния
резервоар.

3. Подайте гориво към
двигателя посредством
горивната помпа.

4. Почистете и
пиодсушете
запалителната свещ.

5. Стартирайте
посредством аварийния
ръчен стартер.

6. Поставете правилно
запалителната свещ.

7. Поставете аварийния
превключвател.

8. НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ
Процедура по разработване на двигателя
Стр. 78

Управление на посоката

Кърмата на лодката се движи в посока, обратна на посоката на завъртане на лоста за
управление. За да завиете надясно – преместете лоста наляво и обратно – за да завиете наляво –
преместете лоста за управление надясно.
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1. За да увеличите скоростта на лодката превключете скоростния лост на позиция
„FORWARD” и ръчката за подаване на газ на позиция FAST.

2. За да намалите разхода на гориво отворете клапана на 80%.
За да преминете на постоянна скорост използвайте специалното устройство за намаляване на
триенето в основата на ръкохватката за подаване на газ. За да преминете на ръчно управление
на скоростта – за въртете приспособлението обратно.
БЕЛЕЖКА:
(Н модел)
Този модел двигател е снабден със защитна система срещу прегряване, която контролира
скоростта и не позволява тя да достигне стойности при които има опасност от прегряване на
двигателя.
В зависимост от работния режим на двигателя, ограничителя на скоростта може да работи в
режим, които да предизвика променливост в скоростта, за сметка на стабилност на движението
на лодката.

:
Не работете с двигателя ако предпазния капак не е поставен. Излагането на въртящите се части
може да доведе до сериозно нараняване; водата може да повреди двигателя.

БЕЛЕЖКА:
За максимална производителност на двигателя е необходимо да съобразите разположението на
пасажерите и багажа в лодката.

Работа със скоростния лост
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Когато дърпате лоста за освобождаване от свободен ход, преместете лоста за управление на
около 30º към позиция FORWARD или REVERSE за да освободите ръкохватката.
Преместването на ръкохватката за управление по-близо до избраната позиция увеличава
скоростта.

БЕЛЕЖКА:
● В случай, че ръкохватката за управление не работи се уверете, че превключвателя за празен
ход е на неутрална позиция.
● Поставете лоста за управление на скоростта на позиция, в която дроселния клапан да бъде
напълно затворен.
Уверете се, че лоста за управление на наклона е в позиция LOCK (заключен) позиция.

1. При „Т” модел преместете лоста за управление на наклона на позиция DOWN и
преместете двигателя на най-ниска – работна позиция.

2. Преместете лоста за управление от позиция NEUTRAL на позиция FORWARD.
Поставянето на лоста на около 30º отваря клапана за подаване на гориво и увеличава
скоростта.

3. Отворете калапана около 80% за да спестите гориво.

БЕЛЕЖКА:
(R модел)
Този модел двигател е снабден със защитна система срещу прегряване, която контролира
скоростта и не позволява тя да достигне стойности при които има опасност от прегряване на
двигателя.
В зависимост от работния режим на двигателя, ограничителя на скоростта може да работи в
режим, които да предизвика променливост в скоростта, за сметка на стабилност на движението
на лодката.
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:
Не работете с двигателя ако предпазния капак не е поставен. Излагането на въртящите се части
може да доведе до сериозно нараняване; водата може да повреди двигателя.

БЕЛЕЖКА:
За максимална производителност на двигателя е необходимо да съобразите разположението на
пасажерите и багажа в лодката.

Повдигане на двигателя (за всички модели)
Повдигнете двигателя за да предпазите лодката от евентуални повреди по перката и
скоростната кутия при акустиране  или в плитки води.

Повдигане на мотора (модел с ръчно управление на височината на двигателя)

1. Преместете лоста за управление на наклона или лоста за управление на позиция
NEUTRAL.

2. Преместете лоста за управление на наклона на позиция „TILT”. Хванете ръкохватката
за повдигане на двигателя, която се намира на предпазния капак  и повдигнете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В никакъв случай не използвайте лоста за управление на скоростта за
да повдигате двигателя.
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3. Поставете лоста за управление на наклона на позиция “TILT” и поставете двигателя на
височина от 30º, 45º или 71º.

BF8D/ BF10D/ BFP10D
71º : SH/ LH модел
72º : XH/ R модел

BF15D/ BF20D
71º : SH модел
72º : LH/XH/R модел

4. За да върнете двигателя в работна позиция, преместете лоста за управление на наклона
в срещуположна на Вас посока, след което внимателно върнете двигателя в работна
позиция.

:
● Уверете се, че водата в охладителната система циркулира правилно.
● Движете се с ниска скорост в случай, че двигателя е повдигнат.
● Никога не работете с лодката в случай, че двигателя е повдигнат.

Повдигане на мотора (G модел)
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1. Преместете лоста за управление на наклона на позиция N и спрете двигателя.

● За да повдигнете извънборовия двигател:
2. Пoставете лоста за управление на височината на лодката на позиция “TILT”.  Държейки

ръкохватката на предпазния капак на двигателя повдигнете извънбордовия двигател на
най-горната позиция.

3. Поставете лоста за застопоряване на наклона на позиция “LOCK”.
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● За да върнете извънбордовия двигател в работна позиция:
2. Проверете дали лоста за управление на наклона е на позиция “TILT”. Задръжте
предпазния капак и леко го повдигнете, като поставите лоста на позиция “FREE”.
3. Държейки предпазния капак на извънбордовия мотор, свалете предпазния капак до
работна позиция.
4.  Проверете дали извънбордовия мотор е поставен в работна позиция и поставете лоста за
управление на наклона на позиция „RUN”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Работете внимателно с лоста за управление на наклона.
БЕЛЕЖКА:
Уверете се, че когато двигателя не се използва, лоста за „заключване” на наклона е винаги на
позиция “LOCK”, а двигателя е повдигнат.

Акостиране

Повдигнете двигателя използвайки системата за застопоряване.
1. Преместете лоста за управление на наклона на позиция „FREE” и повдигнете двигателя

на максималната възможна височина, посредством ръкохватката намираща се на
предпазния му капак.

2. Преместете лоста за управление на позиция LOCK и бавно преместете двигателя
надолу.

3. Преместете лоста за управление на наклона на позиция “LOCK”.
4. За да наклоните двигателя поставете лоста за управление на наклона и лоста за

„заключване” на позиция „FREE” след което преместете двигателя до желаната позиция
и поставете лоста за управление на налкона на позиция „LOCK”.



56

Повдигане на мотора (H модел)

Ъгъла на извънбордовите двигатели, снабдени с превключвател за регулиране на наклона може
да бъде регулиран само в случай, че лодката е акостирала.
Когато използвате системата за регулиране на наклона, лодката трябва да е спряна. Веднъж
настроен, ъгъла на двигателя може да бъде запазен при движение на лодката напред и назад.

(R модел)

● За да повдигнете мотора:
1. Натиснете „UP” на превключвателя и повдигнете извънбордовия двигател до най-

крайна позиция.
2. Поставете лоста за „заключване” на позиция “LOCK”.
3. Натиснете „DN” на превключвателя и леко наклонете двигателя надолу за да можете

да го стабилизирате.

● За да свалите двигателя:
1. Натинете “DN” на превключвателя и повдигнете двигателя до най-горна позиция.
2. Поставете лоста за „заключване” на позиция “FREE”.
3. Натиснете “DN” и нагласете двигателя до работно ниво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
● Неточния ъгъл на напречната греда може да се получи вследствие на нестабилни условия на
плаване.
● В никакъв случай не накланяйте двигателя по време на плаване и по-специално при
наличието на големи вълни, тъй като това може да доведе до инцидент.
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Клапан за ръчно освобождаване

:
Никога не губете този винт. В противен случай маслото на хидравликата ще изтича.

В случай, че системата за повдигане на извънбордовия мотор не работи поради някаква
причина, двигателя може да бъде повдигнат или свален ръчно, посредством клапан за ръчно
освобождаване.
За да повдигнете двигателя ръчно, завъртете клапана, който се намира непосредствено под
прикрепящите скоби на двигателя 2 и половина пъти, в посока по часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В никакъв случай не завъртайте клапана повече от 3 пъти, тъй като в противен случай
няма да успеете да промените позицията на двигателя.

След като повдигнете/ свалите двигателя, затворете клапана за да го застопорите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Затегнете добре клапана преди да потеглите. В противен случай, двигателя може да се повдигне
по време на работа на заден ход.

Акостиране (Т модел)

Използвайте механизма за блокиране на движението на двигател я в случай, че искате да го
повдигнете.

1. Повдигнете двигателя до максимално положение посредством превключвателя.
2. Преместете лоста за блокиране до позиция „LOCK” и наклонете двигателя надолу,

докато лоста за блокиране не достигне до скобата за прикрепяне на двигателя.
3. За да свалите двигателя надолу, повдигнете го внимателно нагоре за да превключите

блокиращия лост на позиция „FREE”, след което го смъкнете до желаното ниво.

Акостиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да избегнете повреда по двигателя е добре да използвате най-отдалечения край на кея при
акостиране. В никакъв случай не позволявайте двигателя да удари кея или друга лодка.

Система за защита на двигателя
< Система за предпазване от прегряване и индикатор за маслото >
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Индикатор за следене на маслото

● Когато индикатора за маслото свети в зелено, значи всичко е ОК.
● Ако налягането на маслото падне под допустимото ниво, светлината на индикатора ще
изгасне, а системата за предпазване на двигателя ще ограничи скоростта.
● Двигателите с дистанционно управление са снабдени със сигнализация, която се активира, в
случай че налягането на маслото падне под допустимото ниво. Сигналното известяване спира
автоматично когато скоростта на двигателя падне под  1 400 min-1.
● В случай, че дроселния клапан е отворен широко, скоростта на двигателя няма да нараства.
● Скоростта на лодката нараства постепенно, веднага след като причината за сигналното
известяване бъде отстранена.

Система за предпазване на двигателя от прегряване

● В случай, че двигателя прегрее, системата за защита на двигателя автоматично ще намали
скоростта (Важи за всички модели лодки).
● Двигателите с дистанционно управление също са снабдени със сигнално- известителна
система и светлинен индикатор. В случай на прегряване се активира червена лампа и сигнално
известяване.
● Скоростта няма да нарастне в случай, че дроселната клапа е широко отворена.
● В случай, че прегряването продължи за повече от 20 секунди двигателя автоматично спира;
ако в рамките на тези 20 секунди температурата влезе в границите на допустимото, скоростта
на двигателя ще се повишава пропорционално, до достигане на нормална плавателна скорост.

МОДЕЛ НА
ДВИГАТЕЛЯ

НИСКО НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО ПРЕГРЯВАНЕ
СВЕТЛИНЕН
ИНДИКАТОР

СИГНАЛНО
ИЗВЕСТЯВА
НЕ

КОНТРОЛ
НА
СКОРОСТТА

СВЕТЛИНЕ
Н
ИНДИКАТО
Р

СИГНАЛНО
ИЗВЕСТЯВА
НЕ

КОНТРОЛ
НА
СКОРОСТТА

Н МОДЕЛ
R МОДЕЛ

○ х ○ х х ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
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ПОВЕДЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР
СИГНАЛНО
ИЗВЕСТЯВАНЕ

НАЛЯГАНЕ НА
МАСЛОТО

ПРЕГРЯВАНЕ
НА
ДВИГАТЕЛЯ
(R МОДЕЛ)

Н
МОДЕЛ

R МОДЕЛ

НОРМАЛНО
ON OFF . .

НЕРЕДНОСТ
И

НИСКО
НАЛЯГАНЕ НА
МАСЛОТО

OFF OFF ПРОДЪЛЖИТЕЛ
ЕН СИГНАЛ* 1

ПРЕГРЯВАНЕ
ON ON ПРОДЪЛЖИТЕЛ

ЕН СИГНАЛ* 1

НИСКО
НАЛЯГАНЕ НА
МАСЛОТО И
ПРЕГРЯВАНЕ

OFF ON ПРОДЪЛЖИТЕЛ
ЕН СИГНАЛ* 1

* 1: Сигналното известяване спира при скорост на двигателя под 1 400 min.-1

В случай, че системата за следене на състоянието на маслото се включи (зеленият индикатор е
изключен):

1) Незабавно спрете двигателя и проверете нивото на маслото.
2) Ако нивото на маслото е над препоръчителното, оставете двигателя да работи на ниска

скорост за около 30 секунди.
3) В случай, че системата за известяване не спре да работи се върнете на кея (движете се с

ниска скорост) и направете поправка.

В случай, че системата за предпазване на двигателя е включена (червеният индикатор работи):

1) Поставете незабавно лоста за управление на скоростта на позиция N (празен ход) и
проверете дали охладителната система функционира нормално.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Двигателя може сериозно да се повреди при работа на сухо. Уверете се, че през отвора на
охладителната система навлиза вода, когато двигателя е в работен режим. В противен
случай трябва да спрете двигателя и да отстраните проблема.

2) Ако водата циркулира правилно, продължете да поддържате празен ход (по-малко от 30
секунди). Ако двигателят спре – системата за предпазване на двигателя е в изправност.

3) В случай, че системата продължи да работи се придвижете до кея за извършване на
ремонт.
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< Ограничител за прегвяването >

Модели BF8D/BF10D/BFP10D/BF15D/BF20D са снабдени с ограничител, който предпазва
двигателя от прегряване в случаите, в които поради някаква причина се налага рязко
увеличаване на скоростта.

Когато ограничителя работи:
1) Незабавно намалете скоростта и проверете наклона на двигателя.
2) В случай, че ъгъла на двигателя е наред, но скоростта е все така висока, спрете

двигателя и проверете и проверете за  нередности.

< Аноди >

Анодите представляват метал, които спомага за защитата на извънбордовия мотор от корозия.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В никакъв случай не боядисвайте антикорозионната пластина, тъй като това ще повреди
анодите и ще доведе до образуване на корозия по двигателя.

Работа в плитки води

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато ъгъла на двигателя е по-голям от препоръчителния по време на работа, има
реална опасност перката да излезе над водата, което от своя страна ще доведе до
прегряване на двигателя.

При плаване в плитки води повдигнете двигателя за да предпазите перката и предпазния капак
от удар с дъното. Когато сте повдигнали мотора е необходимо да се движите с ниска скорост.
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Следете охладителната система. Уверете се че двигателят не е повдигнат прекалено високо.
Отвора на охладителната система не бива да бъде над повърхността.
Работа на двигатели при голяма надморска височина
При работа на голяма височина, стандартната горивно/ въздушна смес произвеждана от
карбуратора е изключително наситена. Работата на двигателя ще се понижи, а консумацията на
гориво ще нарастне.

Работата на карбуратора може да бъде подобрена, за условия на голяма надморска височина,
чрез специфични модификации. В случай, че изполвате извънбордовия двигател предимно при
условия над 1 500м над морското равнище, се обърнете към оторизиран представител на
HONDA, който е в състояние да извърши модификацията.

Дори и при наличие на подобрения по карбуратора, мощността на мотора ще спада с
приблизително 3,5% на всеки 300м, като стойността се покачва с увеличението на височината.
При липса на подобрения по карбуратора, ефекта от височината ще се увеличи многократно.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Веднъж модифициран за работа на голяма надморска височина, карбуратора няма да може да
работи нормално под 1500м. Има сериозна опасност от прегряване на двигателя, което да стане
причина за повреждането му.
За употреба на по-ниски терени се обърнете към своя HONDA доставчик.

9.СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Спиране на двигателя

● В случай на индидент
Откачете аварийния превключвател от превключвателя на двигателя като дръпнете рязко
свързващата каишка.

БЕЛЕЖКА:
Добре е отвреме навреме да използвате аварийния превключвател, за спиране на двигателя, за
да сте сигурни, че е в изправност.
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● При нормални обстоятелства
1. Завъртете ръкохватката за подаване на газ на позиция SLOW и преместете лоста за
управление на посоката на позиция N.

БЕЛЕЖКА:
В случай, че двигателят е бил в режим на работа на пълни обороти е добре да го оставите да
поработи на празен ход за няколко минути, за да може да се охлади.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В случай, че двигателят не спре, при положение на превключвателя OFF,  прекъснете горивния
поток и преместете лоста за подаване на гориво на най-горна позиция.
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БЕЛЕЖКА:
В случай, че двигателят е бил в режим на работа на пълни обороти е добре да го оставите да
поработи на празен ход за няколко минути за да може да се охлади.

2. Отстранете ключовете от стартера.

10. ТРАНСПОРТИРАНЕ

Преди транспортиране е необходимо да отстраните горивния маркуч, следвайки описаният по-
долу начин.

:
● Внимавайте да не разлеете гориво по време на процедурата, тъй като  е силно запалимо
и може да предизвика експлозия. В случай на разлив се уверете, че района е добре
почистен преди да приберете или да транспотрирате двигателя.
● Не пушете и не позволявайте наличие на източници на искри или огън в близост до
мястото, където се източва или се складира горивото.

Отстраняване на горивния маркуч

1. Хванете освобождаващите контри на конектора от страната на двигателя и дръпнете
внимателно за да го извадите.
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2. Отстранете конектора от страната на горивния резервоар.

Транспортиране

Добре е придвижването на двигателя да става с помощта на повече от един човек.
Преместването трябва да става посредством ръкохватките. Не използвайте предпазния капак за
да го транспортирате.

:
● Не използвайте предпазния капак на двигателя за да го пренесете, тъй като има
опасност да се отворят прикрепящите скоби и да изпадне.

● Не местете двигателя посредством ръкохватките за повече от 5 минути. Съществува
опасност от разлив на моторно масло в цилиндрите, което от своя страна може да доведе
до трудности при стартирането.
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БЕЛЕЖКА:
За да предотвратите повреди по двигателя в никакъв случай не го използвайте като ръкохватка,
за да преместите лодката.

Можете да транспортирате лодката и под наклон, спазвайки описанието по-долу.

1.Монтирайте прикрепящата скоба към стойката.

Вертикално транспортиране

2. Приберете ръкохватката преди да транспортирате двигателя.

Хоризонтално транспортиране

Поставете двигателя върху стойката (ръкохватката трябва да се намира от горната страна).

Винаги поставяйте двигателя на стойката за да го предпазите от удари и наранявания.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
Позиционирането на двигателя по начин различен от описания, може да доведе до повреда на
двигателя или да причини разлив на масло.

Когато транспортирате лодката, а двигателя все още е прикачен към нея, Ви препоръчваме да
не го повдигате.

БЕЛЕЖКА:
Не транспортирайте лодката, когато двигателя е повдигнат, тъй като има опасност да падне и
да повреди лодката.

Не забравяйте да поставите лоста за управление на посоката на позиция “LOCK”.

11. ПОЧИСТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

След всяка употреба на лодката в условие солени или замърсени води е нужно да почистите
двигателя. Следвайте описаната по-долу процедура.

:
● Уверете се, че двигателя е добре закрепен и не допускайте да остане без надзор докато
работи.
● Пазете деца и домашни любимци настрана от двигателя. Стойте настрана от въртящите се
части по време на процедурата.

Почистване на двигатели снабдени с отвор за маркуч (незадължителна процедура)
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1. Измийте въшната част на двигателя с чиста вода.
2. Отстранете предпазния капак на двигателя.
3. Свържете отвора на охладителната система с източник на чиста вода.
4. Пуснете водата и се уверете, че налягането и е достатъчно за да почистите двигателя.
5. Облейте обилно двигателя с вода.
6. След като почистите двигателя, премахнете маркуча и поставете обратно предпазния

капак.

БЕЛЕЖКА:
Уверете се, че водата изтича през изходния отвор на охладителната система.

Почистване на двигатели без отвор за маркуч

В случай, че двигателя няма подходящ отвор за маркуч, можете да го поставите в подходящ
контейнер с чиста вода.

:
За по-голяма безопасност отстранете перката на двигателя.

БЕЛЕЖКА:
Не стартирайте двигателя, когато не е потопен във вода, тъй като има сериозна опасност
от прегряване. Уверете се, че водата циркулира в охладителната система. В случай, че
няма наличие на циркулация, спрете двигателя и установете причината за проблема.

1. Измийте външната част на мотора с чиста вода.
2. Отстранете перката.
3. Поставете двигателя в подходящ съд. Нивото на водата трябва да бъде 4 инча над

антикорозионната пластина.
4. Поставете лоста за управление или лоста за управление на посоката на позиция N.
5. Напълнете съда с вода.
6. Стартирайте двигателя и го оставете да работи най-малко 5 мин за да се почисти добре

вътрешността му.
7. Спрете двигателя, извадете го от съда и монтирайте обратно перката.
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12. ПОДДРЪЖКА

Периодичния преглед и поддръжка са гаранция за дълъг работен живот на двигателя.

:
Изключете двигателя преди да започнете каквато и да било ремонтна или дейност по
поддръжката.
Ако се налага да включите двигателя се уверете, че района е с добра вентилация. В
никакъв случай не стартирайте двигателя в затворено и/ или помещение без вентилация.
Изпаренията съдържат въглероден оксид – силно отровен газ, излагането на който може
да доведе до загуба на съзнание, дори и до смърт.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● В случай, че трябва да стартирате двигателя се уверете, че нивото на водата е поне 10см. над
антикорозионната пластина. В противен случай до охладителната система няма да достига
достатъчно количество вода и двигателят ще прегрее.
● Използвайте само оригинални части /или с еквивалентно качество/ на HONDA за подмяна и
поддръжка. Употребата на некачествени части може да доведе до повреда на двигателя.

Чанта с инструменти и резервни части
Описаните по-долу резервни части и инструменти са част от окомплектовката на двигателя.
Използвайте ги в случай на необходимост.

Смяна на маслото
Неподходящото или замърсено моторно масло могат значително да скъсят работния живот на
плъзгащите се и движещите се части.

След допир с моторно масло измийте старателно ръцете си.

Период за смяна на маслото
Първоначалната смяна на маслото се извършва след 20 работни часа (или един месец), след
което на всеки 100 работни часа (или шест месеца).

Капацитет на резервоара за масло
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1.0l – в случай, че филтъра за масло не е подменян.
1.3l – в случай, че филтъра за масло е сменен.

SAE 10W – 30 или еквивалентно – SG SH или SJ.

«Смяна на масло»
За по-бързо и цялостно източване на маслото е добре двигателя да е все още топъл.

1. Поставете двигателя във вертикална позиция и отстранете предпазния капак. Махнете
капака на резервоара за маслото.

2. Отстранете дренажнiя болт и източете маслото.
Поставете обратно дренажния болт и се уверете, че сте го затегнали добре.

3. Налейте препоръчителното масло до мах. ниво, отбелязано на щеката.
4. Поставете обратно капака на резервоара за гориво.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Моля съобразете се с околната среда и изберете подходящ съд, в който да излеете използваното
моторно масло.

Проверка/ Смяна на трансмисионното масло
Интервал за поддръжка/ смяна на маслото на трансмисията.

Проверка
На всеки 100 работни часа/ 6 месеца

Интервал за подмяна:
Първоначалната смяна да се извърши след 20 работни часа /или 1 месец/, след което на 100
работни часа /или на 6 месеца/.

Капацитет на маслото:
0.285l

Орепоръчително масло:
SAE 90 Hypoid gear oil or
equivalent, API Service
Classification (GL-4 or GL-5)

«Смяна/ Проверка на масло»
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1. Позиционирайте двигателя вертикално.
2. Отстранете вертикалния винт и проверете дали изтича масло.

Ако от отвора не изтича масло, налейте докато започне да изтича. Ако в маслото е имало вода,
първо ще изтече вода или масло с млечен цвят, когато отстраните дренажния болт или масло с
млечен цвят. Кoнсултирайте се с оторизиран предпставител на HONDA.

3. Поставете обратно дренажния болт и го затегнете.

Поддръжка на запалителните свещи
За безпроблемна работа на двигателя е необходимо запалителните свещи да бъдат правилно
поставени и да не се допуска образуване на нагар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При работа на двигателя запалителната свещ се нагрява до висока температура, която се
запазва известно време след спиране на двигателя.

Интервал за проверка
На всеки 100 работни часа (или 6 месеца)

Интервал за подмяна
На всеки 200 работни часа (или на 12 месеца)
Препоръчителна свещ:
CR5EH-9 (NGK)
U16FER9 (DENSO)

БЕЛЕЖКА:
Използвайте само препоръчваните от нас свещи или такива с еквивалентни качество и
параметри. Свещи с неподходящ топлинен диапазон могат да причинят повреди по двигателя.

1. Отстранете предпазния капак на двигателя.
2. Отстранете лулата.
3. Използвайте отвертката и гаечния ключ намиращи се в чантата с инструменти, за да

отстраните запалителната свещ.
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4. Огледайте свещта. В случай на видимо износване или наранявания и напукване по
изолацията я отстранете и я заменете с нова.
В случай, че запалителната свещ е в изправност, преди да я поставите обратно, я

почистете внимателно със специално пригодената за целта телена четка.

5. Измерете разстоянието между електродите, използвайки луфтомер. Препоръчителното
разстояние трябва да бъде 0.80-0.90мм. В случай на необходимост коригирайте
разстоянието, като внимателно извиете страничния електрод.

6. За да избегнете неправилно поставяне на свещта не използвайте инструмент, а я завийте
на ръка.

7. След като я поставите, затегнете с гаечен ключ.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато поставяте нова запалителна свещ, завъртете  1/2 обороти по-силно за да можете да
компресирате шайбата.
При повторно поставяне затегнете от 1/8 до 1/4 обороти.

БЕЛЕЖКА:
Запалителната свещ трябва да бъде добре затегната. В противен случай има опасност от
прекомерно нагряване, което може да стане причина за повреда на двигателя.
Поддръжка на акумулатора

ЗАБЕЛЕЖКА:
Тъй като избора на акумулатор е индивидуален, инструкциите по-долу може да не се
отнасят за Вашия модел. В случай на разминаване се отнесете към инструкцията за
употреба придружаваща акумулатора.

Проверете дали кабелите на акумулатора са свързани правилно.
Почистете клемите при наличие на замърсяване или ръжда.

Интервал за проверка
Преди всяка употреба
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:
Бъдете особено внимателни при зареждане на акумулатора, тъй като има вероятност да
изпуска газове, които са силно запалими и могат да предизвикат експлозия.

● ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧНО ИЗГАРЯНЕ:
● Пазете източници на искри и пламъци далеч от мястото където се зарежда акумулатора.Не
пушете в района.
● ОТРОВНО! : Електролитите съдържащи се в акумулатора са отровни.

- АНТИДОТ:
Външно: Изплакнете обилно с вода.
Вътрешно: Приемете големи количества вода или прясно мляко.

● ПАЗЕТЕ ОТ ДЕЦА!

Проверка при инсталация

Проверете дали кабелите са правилно прикрепени към клемите. Затегнете при нужда.

«Почистване на батериите»

1. Отстранете свързващите кабели – първо от „ – “ след това от „ + ” полюс.
2. Внимателно почистете клемите на акумулатора. За целта използвайте хлебна сода и

хладка вода.
Внимавайте да не попадне вода в клетките на акумулатора. Подсушете внимателно след

като почистите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Свържете първо„ - ” кабел с „ - ” изход на батерията и след това „+”  кабел с „+” изход на
батерията.
В никакъв случай не свързвайте кабелите в обратен ред, тъй като това може да причини
късо съединение.

Смазване

Почистете външната страна на двигателя с масло.
Намажете следните части с грес:
20 работни часа (или месец) след покупката и след 100 работни часа
(6 месеца) всеки следващ път.

БЕЛЕЖКА:
Смажете труднодостъпните части с масло, вместо с грес.
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Проверка/ смяна на горивния филтър

Горивният филтър е разположен между съединителя и горивната помпа.
Наличието на вода или натрупвания в горивния филтър могат да доведат до загуба на мощност
или трудно стартиране на двигателя. Правете периодична проверка на филтъра и при
необходимост го заменете с нов.

Интервал за проверка: на всеки 100 работни часа или 6 месеца.
Период за подмяна: на всеки 200 работни часа или всяка година.

:
● Горивото е изключително силно запалимо и избухливо при определени условия. Не пушете и
не допускайте източници на искри или огън в близост до мястото където се извършват
процедурата по източване на горивото.
● Винаги работете в условия на добра вентилация.
● Уверете се, че източеното гориво е поставено в подходящ за целта съд.
● Внимавайте да не разлеете гориво при смяната на филтъра. Бензиновите пари и бензина са
силно запалими при определени условия. В случай на разлив се уверете, че мястото е
старателно подсушено.

«Проверка»
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1. Отстранете горивния конектор от извънбордовия мотор.

2. Отворете прикрепящата скоба на предпазния капак и го отстранете.

3. Проверете горивния филтър за вода и замърсяване.

«Подмяна»
1. Отстранете конекторите на горивния поток от двете страни на филтъра, след което

отстранете самия филтър.
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2. Инсталирайте новия филтър така, че отбелязката му да е от страната на горивната
помпа.

3. Свържете горивния поток към горивния филтър посредством конекторите.

4. Отворете вентила, който се намира на капака на горивния резервоар. Използвайте
горивната помпа. Проверете за изтичане.

БЕЛЕЖКА:
В случай, че губите мощност или имате трудности при стартирането след смяната на горивния
филтър, проверете горивния резервоар и го почистете при необходимост.

Почистване на горивния резервоар и на горивния филтър

Почиствайте горивния резервоар и горивния филтър на 12 месеца (или 200 работни часа).

«Почистване на горивния резервоар»
1. Прекъснете горивния поток като отстраните горивния маркуч.
2. Изпразнете резеревоара като оставите малко количество от горивото и почистете

вътрешността на резервоара чрез разклащане.

«Почистване на горивния филтър»
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1. Завъртете конектора 2 пъти по посока на часовниковата стрелка за да отстраните
горивния филтър.

2. Почистете филтъра с бензин или го продухайте с компресор.
3. След почистването поставете обратно филтъра (съобразно инструкциите).

Настройка на тягата на смукача
(Модел с ръчно управление)

В случай, че регулатора на дроселната клапа се връща автоматично на позиция OFF можете да
регулирате хода му така, че да бъде на позиция ON.

Завъртете регулатора по посока на часовниковата стрелка, докато съпротивлението стане
достатъчно голямо. Не претоварвайте регулатора. В случай, че не може да бъде нагласен ръчно
се обърнете към оторизиран прeдставител на HONDA.

Подмяна на бушон (за модели с електричен стартер)

В случай, че бушона изгори, акумулатора няма да може да се зарежда при работа на лодката.
Преди да смените бушона проверете за входящите стойности на електричната верига и се
уверете, че няма нередности.

«Как да сменим бушона»
1. Спрете двигателя
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2. Отстранете предпазния капак на двигателя.
3. Отстранете изгорелия бушон.
4. Сложете нов бушон.

← Изгорял бушон

:
В никакъв случай не използвайте бушон с параметри различни от изискваните. Може да
причините сериозни повреди по електрическата верига, дори и пожар.

БЕЛЕЖКА:
В случай, че бушона изгори, преди да извършите подмяна потърсете причината. В противен
случай има опасност бушона да изгори повторно.

Ако при удар в скала или при други обстоятелства перката се повреди я подменете незабавно.

1. Премахнете предпазния щифт, 10мм болт, 10мм шайба, перката и  прикрепящата
шайба.
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2. Инсталирайте перката в обратен на описания по-горе ред на сваляне.

Поддръжка на потопяем двигател
Веднага след като двигателя бъде изваден от водaта е необходимо да се извърши проверка, с
цел намаляване на опасността от корозия до минимум. Ако наблизо се намира оторизиран
представител на HONDA, който би могъл да извърши проверката се обърнете към него. В
противен случай – следвайте процедурите описани по-долу:

1. Отстранете предпазния капак и изплакнете двигателя с прясна вода за да отстраните
солта, пясъка, мръсотията и т.н.

2. Източете карбуратора.

3. Отстранете запалителната свещ.
Откачете аварийния превключвател от превключвателя на двигателя и дръпнете няколко
пъти ръчния стартер за да премахнете напълно водата от цилиндрите.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Когато стартирате двигателя при условие на отворена електрична верига (запалителните
свещи са отстранени), задължително освободете аварийния превключвател. В противен случай
има опасност от повреда на запалителната система.

4.Подменете маслото.
В случай, че забележите съдържание на вода в маслото или в картера ще се наложи
повторна смяна на маслото, след като двигателя работи
1/ 2 час.
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5.Поставете една чаена лъжичка моторно масло в отвора на всяка една от лулите, след
което дръпнете няколко пъти ръчния стартер за да можете да смажете цилиндрите.
Поставете обратно запалителните свещи.

6.Опитайте се да стартирате двигателя.

:
Излагането на движещите се части на извънбордовия двигател е особено опасно. Когато
поставяте предпазния капак работете с повишено внимание. В никакъв случай не стартирайте
двигателя преди да сте поставили предпазния капак.

● В случай, че двигателя откаже да стартира, отстранете запалителните свещи, почистете ги
и ги подсушете старателно. Поставете ги обратно и отново опитайте да стартирате
двигателя.
● Ако двигателя стартира и няма следи от механична повреда го оставете да работи за
около 1/ 2 час или повече (уверете се, че водата е поне 15 см над антикорозионната
пластина).

7.При първа възможност занесете двигателя при оторизиран специалист на HONDA за
проверка.

13. СЪХРАНЕНИЕ

За да удължите работния живот на Вашия двигател, преди да го приберете за съхранение Ви
препоръчваме да потърсите оторизиран представител на HONDA, който да прегледа двигателя
за нередности. Въпреки това, Вие сами можете да извършите следните процедури:

:
● Внимавайте да не разлеете гориво. Бензина и бензиновите пари са силно запалими и
взривоопасни при определени условия. В случай, че разлеете гориво се уверете, че сте
почистили и подушили старателно района преди да оставите двигателя за съхранение или да го
транспортирате.
● Не пушете и не позволявайте източници на искри и пламъци в района където се извършва
зареждането на горивния резервоар или където се складира горивото.

1.Прекъснете горивния поток.
2.Отстранете  дренажния болт  и източете горивото в подходящ за целта съд.
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В случай, че подготвяте двигателя за по-продължително съхранение, ние Ви препоръчваме да
прекъснете горивния поток и да оставите двигателя да работи на 2 000/ 3 000мин-1, докато не
спре от самосебеси.

Съхранение на акумулатора

:
Бъдете особено внимателни при зареждане на акумулатора, тъй като има вероятност да
изпуска газове, които са силно запалими и могат да предизвикат експлозия.

● ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧНО ИЗГАРЯНЕ:
● Пазете източници на искри и пламъци далеч от мястото където се зарежда акумулатора. Не
пушете в района.
● ОТРОВНО! : Електролитите съдържащи се в акумулатора са отровни.

- АНТИДОТ:
Външно: Изплакнете обилно с вода.
Вътрешно: Приемете големи количества вода или прясно мляко.

● ПАЗЕТЕ ОТ ДЕЦА!

1. Отстранете свързващите кабели – първо от „ – “ след това от „ + ” полюс.
2. Внимателно почистете клемите на акумулатора. За целта използвайте   хлебна сода и
хладка вода.
Внимавайте да не попадне вода в клетките на акумулатора.
Подсушете внимателно след като почистите.

3. Напълнете акумулатора с дестилирана вода до най-горната отбелязка, но в никакъв
случай не го препълвайте.

4. Поставете акумулатора на равна повърхност, в условие на хладно, сухо и добре
вентилирано помещение.

5. Веднъж месечно проверявайте нивото на електролитите и при нужда зареждайте
акумулатора.
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Положение за транспортиране/ съхранение на двигателя

Можете да пренасяте и да съхранявате двигателя както във вертикално, така и в хоризонтално
положение, стига да спазвате инструкциите.
Поставете двигателя в помещение с добра вентилация, далеч от пряка слънчева светлина и
влага.

Вертикално транспортиране или съхранение
Прикрепете скобите към стойката.

Хоризонтално транспортиране
Поставете двигателя на поставката за корпуса.

Винаги поставяйте двигателя на поставката. Уверете се, че двигателя е защитен от случаен
удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всеки друг начин на транспортиране или съхранение на двигателя може да доведе до
повреда или разлив на масло.
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14. ПРОБЛЕМИ

«Двигателя отказва да стартира»
1. Няма гориво → Заредете гориво
2. Горивния поток е прекъснат → Проверете за нередности и ги отстранете
3. Конектора за гориво не е свързан правилно → Свържете правилно конектора за гориво
4. Горивото е замърсено → Подменете горивото
5. Изтощен акумулатор (модел с ел. старт) → Заредете акумулатора
6. Хлабава връзка на клемите на акумулатора → Затегнете клемите
7. Лулата не е добре затегната → Затегнете лулата
8. Изгорял бушон (модел с ел. старт) → Сменете бушона
9. Оператора не стартира правилно двигателя → Стартирайте двигателя според описания начин

«Нестабилен ход на двигателя»
1. Нивото на горивото е ниско → Заредете гориво
2. Горивния поток е прекъснат → Проверете за нередности и ги отстранете
3. Горивния филтър е замърсен → Сменете горивния филтър
4. Запалителната свещ е замърсена → Почистете запалителната свещ
5. Запалителната свещ е с неподходящ
топлинен диапазон

→ Заменете запалителната свещ с
подходяща

6. Разтоянието между електродите на
запалителната свещ не е точно

→ Променете разстоянието между
електродите на запалителната свещ

«Оборотите на двигателя не нарастват»
1. Горивния поток е прекъснат → Проверете за нередности и ги отстранете
2. Запалителната свещ е замърсена → Почистете запалителната свещ
3. Нивото на маслото е ниско → Проверете нивото на маслото и при

необходимост допълнете до
препоръчителното ниво

4. Неправилно подбрана перка → Кoнсултирайте се с оторизиран
представител на HONDA

5. Пасажерите не са разположени правилно → Разположете правилно пасажерите
6. Двигателя е неправилно поставен → Поставете двигателя правилно

Прегряване на двигателя
1. Отвора на охладителната система е
запушен

→ Почистете отвора на охладителната
система

2. Двигателят е претоварен → Разположете правилно пасажерите.
Не претоварвайте лодката с излишен
товар.

3. Неправилен избор на перка → Кoнсултирайте се с оториюиран
представител на HONDA

4. Неправилен работен ъгъл на лодката → Поправете работния ъгъл на лодката
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15. СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛ BF8D
ОПИСАНИЕ BAAJ

ВИД H HS R
ОБЩА ДЪЛЖИНА 610mm 600mm
ОБЩА ШИРИНА 345mm

ОБЩА ВИСОЧИНА S 1 105мм
L 1 235мм

ВИСОЧИНА НА ЪГЪЛА S 433мм
L 563мм

ТЕГЛО S 42.0kg 45.5kg 46.0kg
L 44.5KG 48.0KG 48.5KG

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ 5.9kW
МАКСИМАЛНА

МОЩНОСТ 4 500 – 5 500min-1

ВИД НА ДВИГАТЕЛЯ 4 – тактов, OHC инжекцион 2 цилиндъра, водно охлаждане
ВМЕСТИМОСТ 222см3

РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ
ЕЛЕКТРОДИТЕ 0.80 – 0.90мм

СТАРТЕР РЪЧЕН СТАРТЕР
РЪЧЕН СТАРТЕР,

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
ЗАПАЛИТЕЛНА

СИСТЕМА C.D.I.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
МАСЛО

ЗА ДВИГАТЕЛЯ: SAE 10W-30
ЗА ТРАНСМИСИЯТА: SAE HYPOID


