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В това ръководство ще видите 
съобщения за безопасност, 
придружени от следните думи и 
символи. Ето какво означават те:

Показва опасност от 
наранявания

Посочва силна вероятност да 
настъпи сериозно нараняване 
или смърт, ако инструкциите 
не са спазени.

Показва възможността да се 
получат телесни повреди или 
повреди на оборудването, ако 
инструкциите не се спазват.

Показва, че може да доведе до
 повреда на оборудване или 
имущество, ако инструкциите
 не са спазени.

 Полезна информация

Ако възникне проблем или 
имате въпроси консултирайте се 
с оторизиран дилър на Honda 
Outboard Motor.

Двигателите на Honda са 
проектирани да осигуряват 
безопасно и надеждно 
обслужване, ако работят в 
съответствие с инструкциите. 
Прочетете и разберете 
Ръководството за експлоатация, 
преди да работитес 
извънбордовия мотор. Ако не 
направите това, това може да 
доведе до нараняване или 
повреда на оборудването.

• Илюстрациите може да 
варират в зависимост от
типа

Honda Motor Co., Ltd. 2017, 
Всички права запазени

Благодарим Ви , че закупихте 
извънбордов двигател Honda. Това
ръководство обхваща 
експлоатацията и поддръжката на 
извънбордовите мотори на Honda 
BF4A / BF5D / BF6A.
Цялата информация в настоящата 
публикация се основава на 
най-новата информация за 
продукта, налична към момента на
одобрението за отпечатване.Honda
 Motor Co., Ltd. си запазва правото
да прави промени по всяко  време
без предупреждение и без да 
поема задължение. Никаква част 
от тази публикация не може да 
бъде възпроизвеждана без 
писмено разрешение.
Това ръководство трябва да се 
счита за постоянна част от 
машината и трябва да остане с 
него, ако се препродаде.
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 * Опция

BF4A/BF5D/BF6A имат различни 
модификации взависимост от дължината 
на ботуша, управлението и системата за 
зареждане 12 V:

• Взависимост от 
дължината на ботуша:
S: къс ботуш
L: дълъг ботуш

• Взависимост от 
управлението
H: Ръчно

• Взависимост  от  системата 
12V
N: Без система

Обозначения                 

 S      H       N      U 

Дестинация
U=Европа
D=Други страни

Система 12 V
N=без система

Управление
H: Ръчно

Дължина на ботуша
S=Къс
L=Дълъг
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Сериен номер на двигателя

Сериен номер на
 рамата

Проверете вида на 
извънбордовият двигател и 
прочетете това ръководство за 
експлоатация
добре преди да започнете 
работа.Текстовете без индикация 
за типа са информация и / или 
процедури са общи за всички 
видове.

Серийният номер на рамата се 
намира на табела на лявата част на
системата за захващане.
Серийният номер на двигателя се 
намира на блока.

Сериен номер на рамата:

                                                          

  

Сериен номер на двигателя:

                                                          

  

Запишете Вашите серийни 
номера. Те ще са Ви необходими 
за поръчка на резервни  части и 
при ремонти. 
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1. БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ
За Ваша безопасност и тази на 
другите обърнете внимание на 
тези предупреждения. 

Отговорност на оператора

• Honda извънбордовите 
двигатели са 
предназначени да дават 
безопасна и надеждна 
услуга, ако
работите съгласно 
инструкциите.

 

 Дръжте резервоара за 
горивоизвън обсега на 
деца. Бензинът е 
изключително запалим и 
експлозивен при 
определени условия.
Зареждайте в добре 
вентилирани зони при 
спрян двигател.Не 
пушете и не 
позволявайте пламъци
или искри, когато 
двигателят е зареден с 
бензин и се съхранява.

• Бензинът е вреден или 
фатален при поглъщане.

  Не препълвайте резервоара 
за гориво.
След зареждането с гориво, 
уверете се
капачката на резервоара за 
гориво е затворена правилно
и сигурно.
Внимавайте да не разливате 
гориво докато зареждате с 
гориво. Разлято гориво или 
парите на горивото могат да
 се запалят. Ако горивото се 
разлее, уверете се, че 
площта е суха преди 
стартирането на двигателя.
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БЕЗОПАСНОСТ

Превключете в неутрално 
положение и след това на 
задна скорост при ниски 
обороти на двигателя.
Не превключвайте на задна 
внезапно при високи 
обороти на двигателя.

Поставете капака на 
двигателя преди 
стартиране на двигателя. 
Не работете с 
извънбордовия мотор без 
капак на двигателя.

• Научете как да спрете 
двигателя бързо в случай на 
спешност.
Разберете как се използват 
всички лостове.
• Не надвишавайте 
препоръките на 
производителя на лодката и 
бъдете сигурни, че 
извънбордовият двигател е 
правилно монтиран.
• Никога не позволявайте на 
никого да работи с 
извънбордов мотор без 
подходяща инструкция.
• Спрете двигателя 
незабавно, ако някой падне 
зад борда.
• Не пускайте двигателя 
докато лодката е близо до 
човек във водата.
• Прикрепете превключвателя
 за аварийно спиране здраво 
за оператора.
• Преди да използвате 
мотора, се запознайте с 
всички закони и разпоредби, 
свързани сразходка с лодка и
използване на извънбордови
двигатели.

• Не се опитвайте да променяте 
извънбордов мотор.•Винаги 
носете спасителна жилетка, 
когато сте на лодка.
• Не използвайте извънбордовия 
мотор без капака на двигателя.• 
Не отстранявайте, етикети,
щитове, капаци или предпазни 
устройства; те са инсталирани за
вашата безопасност. Опасности 
от пожар и изгаряне
Бензинът е изключително 
запалим и бензиновите пари 
могат да експлодират. Бъдете 
изключително внимателни при 
работа с бензин. 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА 
НЕДОСТЪПНО ЗА
ДЕЦА МЯСТО
• Извадете преносимия 
резервоар за гориво от лодката 
за зареждане с гориво.
• Зареждайте на добре 
проветриво място при загасен 
двигател.
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БЕЗОПАСНОСТ

• Заредете внимателно резервоара,
 за да избегнете разливане 
гориво. Избягвайте препълване 
на резервоара за гориво . След 
зареждане с гориво, затегнете 
капачката на резервоара за 
гориво.
Ако се разлее някакво гориво, 
уверете се че площта е суха 
преди стартирането на 
двигателя.
Двигателят и изпускателната 
система стават много горещи по 
време на работа и остават 
горещи известно време след 
спиране.
Контакт с горещите компоненти 
на двигателя може да причини 
изгаряния и да възпламени 
някои материали.
• Избягвайте да докосвате горещ 
двигател или изпускателна 
система.
• Оставете двигателя да се 
охлади преди извършване на 
поддръжка или транспортиране.
.

Отравяне с въглероден окис
Риск ! 

Отработените газове съдържат 
отровен въглерод моноксид, 
безцветен и без мирис газ. 
Дишането на отработените газове 
може да доведе до загуба на 
съзнанието и може да доведе до 
смърт.
• Ако работите с двигател в зона, 
която е ограничена или дори 
частично затворена, въздухът 
може да стане опасно замърсен
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Тези етикети и указания Ви предупреждават за потенциални опасности, които могат да причинят сериозни 
наранявания. Прочетете внимателно етикетите, указанията и инструкциите за безопасност и предпазните мерки, 
описани в това ръководство. Ако етикетът е повреден, свържете се с дилъра на Honda за замяна.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ 
ЗА АВАРИЙНО СТАРТИРАНЕ

2.2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЕТИКЕТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 



10

32ZVC6020.book  Page 10  Tuesday, September 5, 2017  6:41 PM

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЕТИКЕТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

(Опционално оборудване за BF5D and BF6A)

ОПАСНОСТ
ОПАСЕН ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ. ДРЪЖТЕ

С ЛЕКАР.

       Бензинът е леснозапалим                                                      ВНИМАНИЕ

(U тип)

ВНИМАНИЕ
Дръжте затворен ако не се 

ползва. Дръжте далеч от искри

 и пламъци. Поставете сигурно

 горния капак.Не използвайте 

за дълго съхранение на 

гориво. Не използвайте 

двутактова смес.

    Бензинът е леснозапалим ОПАСНОСТ.

 ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. АКО 

ПОГЪЛНЕТЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЕТИКЕТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

CE маркировка
[U тип]

CE маркировка

(6) страна на произход
(7) номер на рама
(8) адрес на праизводителя
(9) име и адрес на вносителя 

(10) Идентификационен 
номер на нотифициращото 
лице

(1) модел
(2) категория
(3) код на годината
(4) мощност
(5) тегло с пропелер

код на годината G H J K L M

год. на производство    2016 2017 2018 2019 2020 2021

Името и адреса на производителя са описани в Декларацията за съответствие в 
края на тази Инструкция.



 

 



 

 



14

32ZVC6020.book  Page 14  Tuesday, September 5, 2017  6:41 PM

НЕУТРАЛНАD

ЗАДНА ПРЕДНА

ЗАДНА ПРЕДНА

ЛОСТ

НЕУТРАЛНА

Лост за скорости

4. УПРАВЛЕНИЕ

Стартер

     Стартер

Издърпайте стартерното въже за 
да задействане ръчния стартер. 
Преди това роставете лоста в 
положение НЕУТРАЛНО.

Неутралната стартираща система 
предпазва издърпването на 
стартерното въже, освен ако 
лоста не е поставен в 
НЕУТРАЛНА позиция.

Използвайте лоста за смяна на 
скоростите напред и назад и за да 
възпрепятствате връзката на 
двигателя с пропелера. Има 3 
позиции на лоста.
Стартерното въже може да бъде 
издърпано, ако лостът е в позиция 
НЕУТРАЛНА.

ПРЕДНА: Лодката се движи 
напред.

НЕУТРАЛНА:

Лодката не се движи

ЗАДНА: Лодката се движи назад 
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OFF (BF4A) или позиция 
за преносим резервоар 
(BF5D and BF6A)

ON (BF4A) или при вграден 
резрвоар

OFF

Позиция 
преносим 
резервоар 

Позиция вграден 
резервоар

УПРАВЛЕНИЕ

Клапа за горивото (BF4A)
Клапата пуска или спира притока 
на гориво от втрадения резервоар 
към карбуратора.

Клапа  
за
гориво

Клапата трябва да е в поз. ON за 
да работи двигателя.

Ако двигателят не работи поставете 
в поз. OFF за да предотвратите 
разлив на гориво.

(BF5D and BF6A)
Клапата има позиции за вграден и за 
външен резервоар.

Ако използвате вграден 
резервоар, поставете клапата в 
поз. за вграден резервоар.

Ако ползвате преносим 
резервоар, клапата към него е 
затворена. 

Ако използвате преносим 
резервоар, поставете клапата в 
поз. за преносим резервоар.
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УПРАВЛЕНИЕ

Смукач

         Смукач

Когато двигателят е студен, 
издърпайте смукача за да навлезе 
богата смес.

Смукача се използва и при рестарт,
когато вградения резервоар е 
изчерпан и се прехвърля към 
преносимия. За повече 
информация, стр. 47. 

Лост за газта

      Ръкохватка

Бързо

Бързо

Старт

Бавно

Чрез въртене на ръкохватката 
променяте скоростта. Ако 
завъртите в посоката, която е 
показана, увеличавате скорстта. 

Фиксиране на лоста

Лостче за 
фиксиране

Фиксирано

Разхлабено

Ръкохватка

Чрез това лостче променяте 
усилието, с което въртите 
ръкохватката. По посока на час. 
стрелка фиксирате ръкохватката 
при круиз. 
При завъртане обратно на час. 
стрелка намалявате усилието, с 
което да въртите ръкохватката на 
лоста за газта.
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УПРАВЛЕНИЕ

Настройка на ъгъла

ЛОСТ ЗА НАСТРОЙКА НА 
ЪГЪЛА

Използвайте този лост за 
правилна настройка на ъгълъ на 
мотора.
Чрез този лост можете да 
настроите ъгъла в 5 позиции.
(стр. 30)

Отворено

Затворено

Отвор за въздух

Отвор за въздух/Горивомер, Опция за BF5D and BF6A)
(Преносим резервоар)

Горивомер

Горивомерът показва нивото на 
гориво в резервоара.
При зареждане с гориво, завъртете 
капачката за въздух в посока 
обратна на час. стрелка за да 
отворите капачката на резервоара.
Отворете отвора за въздух с 2-3 
оборота преди стартиране.
Затворете отвора за въздух при 
транспортиране и съхранение.
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УПРАВЛЕНИЕ

Конектор за горивната линия
(Преносим резервоар)
(Опция за BF5D and BF6A)

Конектор за горивната линия

Този конектор свързва горивната
 линия от резервоара към 
двигателя.

               Конектор

(Откъм двигателя)

Откъм резервоара

Кабел за зареждане

Този кабел е в комплекта за 
зареждане на акумулатори. 
При съхранение за по-дълго, 
отстранете кабела от двигателя.
Ако кабела е поставен трябва да 
свържете към акумулатора. 
(стр.31)

Кабел за зареждане
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УПРАВЛЕНИЕ

Свързване на кабела
Кабел за 
зарежданеВръзка

(1) Издърпай

Връзка за кабел

                               Конектор

Конектор за кабела

Конектор                                    Капак Капак Конектор за кабела

1. Отстранете капаците на двата 
конектора и ги оставете на 
сигурно място.

2. Свържете конектора на кабела 
с другия конектор.

3. Поставете  връзката  за  кабели 
както е показано.

Ако при стартиране на двигателя 
кабелът не е правилно свързан с 
акумулатора може да причини повреда
 в свещта ако жиците на кабела се 
допрат или докоснат метал.  Не 
стартирайте двигателя ако кабелът е 
свързан към двигателя, но не е свързан
 към акумулатор. (стр. 31)
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УПРАВЛЕНИЕ

Отстраняване на кабела 

Ръкохватка

1. Преместете ръкохватката 
наляво спрямо лодката.

2. Отстранете връзката за кабели 
като издърпате както е показано. 

3. Като натискате бутончето на 
конектора, отстранете 
конектора на кабела от другия
 конектор. 

4. Поставете капачетата.

Връзка за кабелите

1 Издърпай

2 Издърпай

Връзка 
за кабели

Кабел за 
зареждане

Връзка за кабел Конектор на 
кабела за 
зареждане

(2)Издърпай

(1) Натисни

Конектор на 
кабела за 
зареждане

                 Конектор           Капак Капак Конектор на кабела за
зареждане
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Неправилно инсталирания 
двигател може да доведе до 
изпускане на двигателя във 
водата, лодката да не се движи 
право напред, скоростта да не се 
увеличава и да се повиши 
разхода.

Препоръчваме инсталирани от 
оторизиран дилър.
Консултирайте се с Вашия дилър 
за опционално оборудване при 
инсталация.
Изберете лодка, подходяща за 
Вашия двигател.

Мощност:
BF4A: 2.9 kW (4 PS)
BF5D: 3.68 kW (5 PS) за U тип

3.7 kW (5 PS) за D тип
BF6A: 4.4 kW (6 PS)
На лодката е обозначено 
изискването за мощността на 
двигателя.

Не надвишавайте 
показателите на 
производителя на лодки.

Височина на транеца

Тип: T  (Височина  на 

транеца

Изберете типа на двигателя 
съобразно височината на транеца 
на вашата лодка.

Място за поставяне

Централна линия

Поставете двигателя на 
централната линия.

5. ИНСТАЛИРАНЕ
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ИНСТАЛИРАНЕ

Височина на инсталиране

При натоварена лодка във водата и
 спрян двигател проверете 
инсталираната дълбочина спрямо 
антивентилационната плоча.

Височина
 на 
транеца 

Антивентилационна плоча

Плочата трябва да бъде
0 – 50 mm (0 – 2 in) под 
дъното на лодката.

Точните размери се различават 
взависимост от лодакта така че се 
съобразете с изискванията на 
производителя на лодката.

Ако двигателят е твърде ниско, 
лодката ще клекне, ще трудно 
управляема и ще пръска вода в 
лодката и ще се наруши 
стабилността.

Ако е монтиран високо това ще 
наруши работата на пропелера.

Водата трябва да е поне 100 mm 
(4 in) над плочата при неработещ
двигател. В противен случай 
може да се наруши охлажзането 
на водната помпа и мотора да 
прегрее.  
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ИНСТАЛИРАНЕ

Свързване на акумулатор
Използвайте акумулатор  12V-28 
Ah или повече.
Акумулаторът е опционално 
оборудване (не е включено към 
двигателя).

• Химическа опасност: 
Електролита съдържа сярна 
киселина. При докосвани може
 да ви изгори. Носете защитно 
облекло.

• ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ 
ДЕЦА

Поставете акумулатора в 
специална кутия и я закрепете.
Поставете кутията стабилно и да 
не е подложена на пръски или 
слънчева светлина. 

     (+)                  
     (–) 

Червен 
капак на 
полюса

Черен капак на полюса

Поставете кабелите:
1. Свържете кабела с червения 
капак на плюса.

2.Свържете кабела с черния 
капак на минуса.

• Дръжте далеч от пламъци и 
искри и не пушете. 
АНТИДОТ: Ако киселина 
попадне в очите, изплакнете с
 топла вода и се свържете с 
лекар.

ВНИМАНИЕ:
Акумулаторите произвеждат 
експлозивен газ: Ако се 
възпламени може да доведе до 
експлозия. Осигурете 
проветряване при зареждане.

• ОТРОВНО: Електролита е 
отровен.
АНТИДОТ:

Външно: Изплакнете 
обилно с вода.

Вътрешно: Изпийте 
голямо количество вода 
или мляко и се свържете с  
лекар.
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ИНСТАЛИРАНЕ

• Първо свържете (+) . Когато 
разкачате, първо махнете (–) 
и после (+) .

• Внимавйте да не объркате 
поляритета, тъй като това 
може да доведе до повреда в 
мотора.

• Не разкачайте кабелите 
когато моторът работи. 
Това може да повреди 
електрическата му система.

• Не  поставяйте  резервоара 
близо до акумулатора.

Кабел за зареждане

Акумулатор

Кабел за зареждане

Кабелът осигурява 12V, 6A ток зо 
зареждане.
Кръгът е защитен от 15А бушон на
 кабела.

• Ако кабелите не са 
поставени правилно, 
акумулаторът не се зарежда.

• Разменянето на поляритета 
може да доведе до повреди.

• Съхранявайте кабела 
опакован на сухо и чисто 
място.

12V извод е предназначен само за 
зареждане на акумулатор.Уредите
 трябва да се свързват към 
акумулатора както е показано.



33

32ZVC6020.book  Page 33  Tuesday, September 5, 2017  6:41 PM

BF4A/BF5D/BF6A са 4-тактови, 
извънбордови двигатели с водно 
охлаждане, които работят с 
безоловен бензин.Необходимо е и
 двигателно масло. Проверете 
следното преди използване:

Извършете следните 
дейности при ниработещ 
двигател.

Преди използване проверете за теч
 на бензин или масло.

Отстранете капака на двигателя

Скоба на капака

Стартерно въже

Капак

Кука на капака

• Откачете скобата и вдигнете 
капака напред. Откачете куката. 
Свалете капака като издърпате 
напред стартерното въже.

Не стартирайте двигателя без 
капак.

Поставяне на капака

Стартерно въже

Капак

Кука на капака

• Поставете капака като 
издърпате въжето напре. 
Поставете куката и след това 
поставете скобата.

6. ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА



32ZVC6020.book  Page 34  Tuesday, September 5, 2017  6:41 PM



35

32ZVC6020.book  Page 35  Tuesday, September 5, 2017  6:41 PM

Ако двигателното масло е старо 
или негодно го сменете (стр. 74 и 
76).

Вместимост масло:
0.55 L (0.58 US qt, 0.48 Imp qt)

4. Поставете капака на двигателя и
 го заключете със скобата.  
(стр. 33).

Не препълвайте с масло. 
Проверете нивото. Излишното 
или недостатъчно масло могат 
да повредят двигателя.

Когато проверявате маслото може да забележите, че то е по-рядко или 
нивото се е повишило. И в двата случая сменете маслото. Обърнете 
внимание на следното:

Начин на работа Резултат Ефект

Работа под 3,000 

оборота през 30% от 

времето, двигателят не 

загрява.

Често стартиране и 

спиране не позволява на 

двигателя да загрее.

• Вода кондензира и се 

смесва с маслото. 

Резултат - маслото става

 по-рядко. 

• Неизгоряло гориво се 

смесва с маслото и се 

увеличава обема.  

Качеството на маслото се 

влошава и това може да 

повреди двигателя.

 ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА
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ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Ниво на
 гориво

(Вграден резервоар)
Капачка

Отвор за въздух

Отворете отвора за въздух 
(стр.  23).
Отоврете капачката на резервоара 
и проверете нивото. Ако е 
необходимо долейте гориво.

След зареждане затворете сигурно 
капачката на резервоара и отвора 
за въздух.

Горно ниво
Горно ниво

Резервоар

Използвайте безоловен бензин 
мин. 91 октана. Използването на 
оловен бензин може да повреди 
двигателя.

Не използвайте стар, замърсен 
бензин или 2-тактова смес. Не 
позволявайте мръсотия или вода
 да влезат в резервоара.

КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА: 

1.5 L (0.40 US gal, 0.33 Imp gal)

• Бензинът е леснозапалим и 
експлозивен.

• Зареждайте  на  проветриво 
място при спрян двигател.

• Не пушете и пазете от искри и 
пламъци, когато боравите с 
бензин.

• Не препълвайте резервоара. 
Уверете се, че сте затворили 
добре капачката на 
резервоара.

• Внимавайте да не разлеете 
бензин. Ако разлеете, 
подсушете преди да стартирате
 двигателя.

• Не докосвайте бензина и не не 
вдишвайте парите му.

• ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.

Отворете отвора за въздух преди 
да отворите капачката на 
резервоара. Ако отвора за въздух е
затворен е трудно да развиете 
капачката на резервоара.
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ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

          Преносим резервоарНиво на гориво
(Опция при  BF5D and BF6A)

Отвор за въздух

Отворено

Затворено

Капачка на резервоара

Горивомер

Отворете отвора за въздух 
(стр.  22).
Отоврете капачката на резервоара 
и проверете нивото. Ако е 
необходимо долейте гориво.

След зареждане затворете сигурно 
капачката на резервоара и отвора 
за въздух.

Отворете отвора за въздух преди 
да отворите капачката на 
резервоара. Ако отвора за въздух е
затворен е трудно да развиете 
капачката на резервоара.

ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА

12 L (3.2 US gal, 2.6 Imp gal)

Използвайте безоловен бензин 
мин. 91 октана. Използването на 
оловен бензин може да повреди 
двигателя.

Не използвайте стар, замърсен 
бензин или 2-тактова смес. Не 
позволявайте мръсотия или вода
 да влезат в резервоара.

• Бензинът е леснозапалим и 
експлозивен.

• Зареждайте  на  проветриво 
място при спрян двигател.

• Не пушете и пазете от искри и 
пламъци, когато боравите с 
бензин.

• Не препълвайте резервоара. 
Уверете се, че сте затворили 
добре капачката на 
резервоара.

• Внимавайте да не разлеете 
бензин. Ако разлеете, 
подсушете преди да стартирате
 двигателя.

• Не докосвайте бензина и не не 
вдишвайте парите му.

• ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
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ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Бензин съдържащ алкохол

• Повреди поради използване на 
бензин с по-високо съдържание 
на алкохол не се покриват от 
гаранцията.

• Винаги трябва да знаете 
съдържанието на алкохол в 
бензина, когато зареждате. Ако 
зареждате с такъв бензин и 
усетите странни симптоми, 
спрете двигателя е презаредете с 
безоловен бензин.

Ако използвате бензин съдържащ 
алкохол (газохол), уверете се, че 
октановото число не е по-ниско. 
Има 2 вида газохол: единият 
съдържа етанол, а другият 
метанол.
Не използвайте със съдържание 
повече от 10% етанол и повече от 
5% метанол.
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ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Ниво на електролита

Горно ниво

Долно ниво

Капачка

Относно обслужването на 
акумулатора следвайте 
инструкциите на производителя.
Проверете дали течността е между 
горното и долното ниво.
Ако е по-ниско от долното ниво, 
долейте дистилирана вода.

• Химическа опасност: 

Електролита съдържа сярна 
киселина. При докосвани може
 да ви изгори. Носете защитно 
облекло.

 топла вода и се свържете с 
лекар.

ВНИМАНИЕ:
Акумулаторите произвеждат 
експлозивен газ: Ако се 
възпламени може да доведе до 
експлозия. Осигурете 
проветряване при зареждане.

• ОТРОВНО: Електролита е 
отровен.
АНТИДОТ:

Външно: Изплакнете 
обилноэс вода.

Вътрешно: Изпийте 
голямо количество вода 
или мляко и се свържете с
 лекар.

• ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ 
ДЕЦА

• Дръжте далеч от пламъци и 
искри и не пушете. 

АНТИДОТ: Ако киселина 
попадне в очите, изплакнете с
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ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Проверки

(5) К-кт инструменти (стр. 73)

(2) (Опция при BF5D and BF6A)

(2) (Опция при BF5D and 

BF6A) Горивната линия за 
повреда и свързване.

(3) Ръкохватката за управление.

(4) Скобите за захващане.

(5) Сервизния комплект /стр.73/

(6) Анода за повреда или корозия.

Проверете следното:
(1) Пропелера за повреди и 
закрепването.

Анодът защитава мотора от 
корозия; той трябва да е във 
водата, когато моторът работи, 
трябва да го смените, ако намали 
размера си повече от 2/3.

При повреден анод, се повишава 
риска от корозия.

Необходимо е на борда да 
имате следното:
 - Инсрукция за експлоатация
 - Сервизен комплект
- Свещ, масло, пропелер,

shear pin and cotter pin
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Когато стартирате за първи път, 
издърпайте стартерното въже 10 
пъти без да сте закачили аварийния 
стоп за да напълните карбуратора.

Ако не сте напълнили резервоара 
догоре, горивото в карбуратара може
 да е недостатъчно.

Зареждане на карбуратора с гориво 
(при вътрешен резервоар )

Отворено
Затворено

Отвор за въздух

1. Заредете догоре.

2. Отворете  отвора  за  въздух  2-3 
оборота.

При (BF4A) и 
позиция вътрешен 
резервоар за (BF5D
 и BF6A)

Клапа 
за 
гориво

Позиция вграден 
резервоар

3. Поставете клапата за гориво в 
ON позиция (BF4A) или в поз. 
вграден резервоар за (BF5D и 
BF6A).

Неутрална

Лост за скорости

НЕУТРАЛНА

4. Поставете лоста в неутрална 
позиция. Стартерът не 
функционира, ако лостът не е в 
неутрална позиция.
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Посока на издърпване

Стартерно въже

• Връщайте внимателно 
стартерното въже за да 
предотвратите повреда на 
стартера.

      Опция при BF5D и BF6A)Резервоар и отвор за въздух
[При използване на външен 
резервоар]

Отвор за въздух
Отворено

Затворено

Закрепете сигурно външния 
резервоар.
Трябва да сте на проветриво място.
 Избягвайте пряка слънчева 
светлина. Резервоарът не трябва да
 е по-далеч от 2 м от мотора и не 
по-ниско от 1 м от конектора на 
горивната линия. 

1. Отоврете отвора за въздух с 2-3
 оборота.

Позволете налягането в 
резервоара да се изравни с 
външното. 

2. Отвийте капачката на 
резервоара и я проверете заедно
 с уплътнението за повреди. 
Ако е необходимо ги сменете.

5. Издърпайте въжето около 10 пъти
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Конектор

Предпазен 
клапан

Щуцер

2. Отстранете  предпазния  клапан.

3. Свържете конектора със щуцера

Винаги при транспортиране или 
съхранение разкачайте 
горивната линия и поставяйте 
предпазния клапан.

4. Поставете клапата за гориво 
в поз. външен резервоар
( стр.15).

Ако конектора е монтиран в 
обратна посока, може да 
повредите O-ринг уплътнението.
 Това може да причини теч на 
гориво.

Посока

Изход към 
мотора

Вход към 
резервоара

Помпа

5. Дръжте помпата така, че изхода 
да е по-високо от входа. 
Посоката на помпата сочи 
напред.Напомпете докато 
горивото стигне карбуратора. 
Проверете за теч и ако има 
отстранете причината преди 
стартиране.

Не докосвайте помпата при 
работещ двигател или когато 
накланяте мотора. Може да 
препълните карбуратора.
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Стартиране

Пропелера и отвора за 
охлаждане трябва да са във 
водата. В противен случай 
двигателят може да прегрее.

(При вграден резервоар) Когато 
стартирате за първи път вижте  
(стр. 41).
(При преносим резервоар)
Свържете горивната линия. 
(стр. 42). 

Авариен стоп

Въже  на  аварийния 
стоп

СТОП

Клепс на аварийния 
стоп

Клипс на 
аварийния 
стоп

1. Захванете клипса към аварийния

Отработените газове са 
отровни. Не стартирайте 
двигателя в затворено 
помещение.

 стоп на двигателя, а другата 
част на въжето да бъде 
захванато към оператора. 

Ако аварйното въженце не е 
свързано както е посочено и 
оператора падне във 
водата,лодката става 
неуправляема и може да го 
нарани и да се отдалечи.

• Двигателят не може да стартира,
 ако клипсът не е свързан към 
аварийния стоп на двигателя.

• В сервизния комплект има 
резервен клипс.
Използвайте резервния клипс за 
да стартирате двигателя, ако 
въженцето не е налице, напр. ако
 оператора е паднал с него зад 
борда. 

2. Свържете кабела за зареждане 
на акумулатора (стр. 25).
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(Вграден резервоар)

Отворено
Затворено

Отвор за въздух

(Преносим резервоар)

Отвор за въздух

Отворено

Затворено

1. (При вграден резервоар)
Отворете отвора за въздух 2-3 
оборота. 
(При преносим резервоар)  
Отворете отворите на въздух на 
вградения и на преносимия 
резервоари 2-3 оборота.

Когато използвате преносим 
резервоар, винаги отваряйте 
отвора за въздух и на вградения.

Клапа 
за 
гориво

ON (BF4A) или
позиция Вграден резервоар

OFF (BF4A) или позиция 
преносим резервоар 
(BF5D and BF6A)

Позиция вграден 
резервоар

Позиция 
Преносим 
резервоар

2. (При вграден резервоар)  
Поставете клапата за гориво в поз.
 ON (BF4A) или поз. Вграден 
резервоар (BF5D and BF6A).
(При преносим резервоар) 
Поставете клапата в поз. 
Преносим резервоар. 
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НЕУТРАЛНА

ЛОСТ

НЕУТРАЛНА                                                РЪКОХВАТКА

СТАРТ

3. Поставете лоста в позиция 
НЕУТРАЛНА. Стартерът не 
функционира, ако лостът не е 
в поз. НЕУТРАЛНА. 

БЕЛЕГ

4. Поставете “ ” белега на лоста за 
газта да съвпада с белега  “ ” на

СМУКАЧ

5. Издърпайте смукача в 
следните случаи:
• Ако двигателят е студен и 
външната темп. е ниска.

• Когато рестартирате след като е свършил 

бензина във вградения резервоар.В 
този случай след като запали веднага 
върнете смукача.

*При външен резервоар не 
е необходимо да 
задействате смукача.

 дръжката.
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Посока на издърпване

Стартерно въже

6. Издърпайте леко въжето докато 
усетите съпротивление и след 
това дръпнете рязко.

• Връщайте внимателно 
стартерното въже за да 
предотвратите повреда на 
стартера.

• Не дърпайте стартерното въже
при работещ двигател. Това 
ще повреди стартера.

• "Неутралната система за 
стартиране" не позволява 
издърпването на въжето, освен 
ако лоста не е в неутрална 
позиция.

• Ако двигателят не стартира, 
проверете дали клипса е 
захванат за аварийния стоп.

Индикатор за налягане 
на маслото

Индикаторна 
лампа за 
налягането на 
маслото

7. След стартиране се уверете, че 
лампата за налягане на маслото е
 изгаснала. Ако не е изгаснала, 
спрете двигателя и проверете:

1) В нормата е количеството на маслото?
2) Ако е в норма и лампата още свети, се
 обърнете към сервиз.
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Контролна струя

Нормална струя
Проблем с 
охлаждането

Ако охлаждащата вода не 
излиза в нормална струя, 
спрете двигателя и проверете 
входа за водата.

Проверете за запушване. Ако 
водата все още не излиза се 
свържете със сервиз. Не 
използвайте двигателя докато не
 отстраните проблема.

9. Ако сте използвали смукач, 
върнете леко когато двигателят
 загрее.

8. След стартиране проверете дали 
струята охлаждаща вода е 
нормална, както е посочено.
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Аварийно стартиране

Ако ръчния стартер не работи по 
някаква причина, можете да 
стартирате с аварийното стартерно 
въже.  

НЕУТРАЛНА

ЛОСТ

НЕУТРАЛНА

"Неутралната старт система" не 
работи при авариен старт. 
Уверете се, че лоста е в 
неутрална позиция. В противен 
случай двигателят стартира на 
скорост и това може да доведе до
 неприятности.

2. Отстранете капака на мотора
( стр. 33).

Жила за газта

Скоба на капака

3. Освободете жилата от скобата на
 капака.

Скби на капака

4. Освободете неутралното 
стартово жило от скобите.

Неутрално стартово жило

Неутрално стартово жило

5. Разкачете неутралното 
стартово жило от стартера. 

1. Поставете лоста в 
неутрална позиция.
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6 mm болтове 
и шайби на 
фланеца 

6 mm 
гайки и 
шайби

Корпус на 
стартера

6. Развийте 6 mm болтове и гайки и 
отстранете корпуса на стартера.

Внимавайте да не изгубите 
болтовете и гайките.

Жила за газта

        Скоба
6 mm болт (завийте 
на ръка)

7. Завийте на ръка  6 mm болт.

8. Захванете жилото със скобата.

6 mm болт (завийте 
на ръка)

Неутрално стартерно жило

9. Захванете неутралното стартово 
жило към долната част на корпуса.
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НЕУТРАЛНА

ЛОСТ

НЕУТРАЛНА

АВАРИЕН 

СТОП

Клипс на аварийния
 стоп

Въженце на 
аварийния стоп

10. Уверете се, че лоста е в 
неутрална позиция.

Уверете се, че лоста е в 
неутрална позиция. В противен 
случай двигателят стартира на 
скорост и това може да доведе до

 неприятности.

Пропелерът и входа за охлаждащата вода трябва да са под вода. В противен 
случай, може да се стигне до прегряване и повреди.

11. Свържете клипса на аварийното въже с аварийния стоп.

Свържете другия край на аварийното въже към оператора.

12. Свържете кабела за зареждане на акумулатори.  (стр. 25).
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Смукач

13. Ако двигателят е студен или 
външната температура е ниска 
издърпайте смукача в поз. ON.

Белег

Ръкохватка

Старт

 дръжката.

14. Поставете  белега на лоста за 

газта да съвпада с белега  “ ” на

Прорез

Стартерно въже

Възел

15. Поставете възела на 
аварийното стартово въже в 
прореза на стартера и навийте 
въжета по посока на 
часовниковата стрелка около 
стартовата ролка. 

16. После издърпайте леко въжето
 докато усетите съпротивление,
 след това дръпнете рязко.

Стартерна
ролка
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17. Върнете бавно смукача и 
върнете газта в позиция 
БАВНО.  

Внимавайте за подвижните части.

18. Поставете капака на 
двигателя (стр. 33). 
(не поставяйте капака на 
маховика.) 

Внимавайте при поставяне на 
капака. Маховика се върти и 
може да ви нарани.

19. Закрепете аварийното въженце 
за оператора и се върнете към 
брега.

20. Посетете оторизиран сервиз за 
отстраняване на повредата.
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Решаване на проблеми при стартиране

СИМПТОМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ
Двигателят не стартира. Не можете да издърпате стартерното въже. Поставете лоста в неутрална 

позиция. (стр. 47)

Не сте захванали клипса на аварийния стоп. Поставете клипса. (стр. 45)

Не е отоврен отвора за въздух. Отворете отвора за въздух. (стр. 46)

Не сте поставили в правилна позиция 

кранчето за гориво.

Поставете кранчето за гориво в 

правилна позиция (стр. 15)

Не сте напомпили с помпата за 

гориво при външен резервоар.

Напомпете. (стр. 44)

Двигателят е намокрен. Подсушете свеща. (стр. 80).

Свешта не дава искри.                                           Поставете лулата правилно. (стр. 81)

Горивото не стига до карбуратора. Развийте винта на карбуратора за да 

видите дали има гориво. (стр 92)

Няма гориво. Заредете с гориво. (стр 36, 37)

Издърпайте смукача за да рестартирате (стр 47).Зареждане с гориво от външен резервоар, 

когато във вътрешния е свършило.
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Стъпки по разработката:

• Първи15 мин: Движете се със 
тролинг скорост с мин. газ. 

• Следващи 45 мин: Движете се с 
макс. 30% газ.

• Следващи 60 мин: Движете се с 
макс. 50-80% газ. Допустимо е 
за кратко и на пълна газ.

• Следващи 8 часа: Избягвайте 
продължително движение на 
пълна газ, за повече от 5 мин.

НЕУТРАЛНА

НЕУТРАЛНА

ЗАДНА ПРЕДНА

ЛОСТ

ЗАДНА                                                    ПРЕДНА

Лоста за скорости има 3 позиции:

ПРЕДНА, НЕУТРАЛНА, ЗАДНА.

Те са посочени с индикатор на 
лоста.

Поставете лоста за газта на режим

Не поставяйте лоста в позиция 
БЪРЗО, ако скоростите са в позиция 
ЗАДНА или НЕУТРАЛНА. 

БАВНО преди да превключите на 

друга скорост.

РАЗРАБОТКА

Правилната разработка ви 
гарантира отлична работа на 
двигателя и дълъг живот.
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БАВНО

Подаване на газ

БАВНО

Когато превключвате на задна, 
внимавайте да не ударите 
подводено препятствие с 
пропелера. 

Управление

Лодката завива в обратна посока 
на движение на мотора. За да 
завиете наляво, дърпайте 
ръкохватката за управление 
надясно и обратно.

Затягане Разхлабване

Болт за застопоряване на управлението

За по-лесно управление, 
настройте болта така, че с леко 
дърпане да можете да завиете. 
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Круиз
Лост за скорости

НАПРЕД

ЛОСТ ЗА ГАЗТА

БЪРЗО

Болт за 
застопоряване

Фиксиране
Разхлабване

ЛОСТ ЗА ГАЗТА

НАПРЕД

БЪРЗО

1. При позиция на лоста за 
скорости НАПРЕД завъртете 
лоста за газта в позиция БЪРЗО 
за да увеличите скоростта.

• Не работете без предпазния 
капак на двигателя. 
Въртящи се части могат да 
доведат до нараняване. d.

• Уверете се, че лоста е в 
позиция за движение. 

За нормално плаване теглото на 
пасажерите трябва да е 
разпределено правилно по лодката.

2. За нормален круиз поставете 
лоста за газта на 3/4 оборота.

За да задържите лоста за газта във 
фиксирано положение,  завъртете 
болта за застопоряване в посока на
 час. стрелка. За да преминете на 
ръчно управление, го завъртете 
обратно на час. стрелка.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 на плитко за да не ударите 
пропелера и скоростната кутия в 
дъното.

1. Поставете на НЕУТРАЛНА 
позиция и спрете двигателя. 
(стр. 14).

2. Поставете кранчето за гориво в
 поз.  OFF  (BF4A) или в поз. 
преносим резервоар (BF5D и 
BF6A) (стр. 15).

3. Затворете  вентила  за  въздух   
(стр. 23).

4. При преносим резервоар,  
затворете вентилите на 
вътрешния и преносимия 
резервоар докрай (стр. 22, 23), 
разкачете конектора на 
горивната линия от мотора и му 
поставете капачката.  (стр. 23).

НЕУТРАЛНА

ЛОСТ ЗА СКОРОСТИ

НЕУТРАЛНА

Място за хващане

Не използвайте лоста за 
управление за повдигане на 
мотора.

Спрете двигателя и разкачете 
горивната линия преди от 
двигателя преди да го 
повдигнете.

Преди повдигане оставете мотора 
около 1 минута след спиране за да 
се оттече водата от вътрешността 
му.

5. Поставете лоста в поз. 
“НАКЛОН”. Хванете двигателя
 в горната част и го вдигнете.

Накланяне на двигателя

Повдигнете двигателя, когато сте
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

58° (при акостиране) 34° 18° (при круиз в 
плитки води

6. Поставете лоста в позиция 
"НАКЛОН" и поставете 
мотора във всяка от 
позициите: t18°, 34° и 58°.

Лост за наклон

7. За да върнете двигателя в 
работна позиция, изтеглете лоста
 за наклон далеч от вас докато 
спре и бавно спуснете двигателя 
към водата. 

• Не превключвайте на задна, 
когато моторът е наклонен. 

Ако мотора е наклонен, 
движете се с ниска скорост.

• Уверете  се,  че  излиза  вода  от 
отвора за охлаждане.
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Акостиране

НЕ!

За да избегнете повреди, внимавайте при 
движение, когато двигателят е вдигнат. 

Затворете горивния клапан докрай при съхранение на
 двигателя. 

<Ограничител на оборотите>
 Този двигател е снабден с ограничител на оборотите,

Ако ограничителят се активира:

1. Намалете веднага газта и проверете ъгъла на 
наклона.

2. Ако ъгълът на наклона е правилен и ограничителят 
е все още активиран, спрете мотора и проверете за 
положение то и изправността на пропелера. 
Коригирайте и отстранете проблема при 
оторизиран сервиз.

 който се задейства при рязко повишение на 
оборотите. Той може да се задейства при плаване, 
наклон на двигателя или при поява на вентилация 
при рязък завой. 
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Плаване в плитчини
Ако плавате в плитчини, 
наклонете двигателя за да не 
ударите дъното. 

Вижте стр. 59. 

Ако мотора е наклонен, 
движете се с ниска скорост.

• Уверете  се,  че  излиза  вода  от 
отвора за охлаждане.

При голяма надморска височина
 При голяма надморска височина, 
горивната смес в карбуратора е 
твърде голяма. Работата ще се 
влоши и ще се увеличи разхода. 
Това може да се отрази и на 
стартирането.

За нормална работа на надморска 
височина над 1500 м, се обърнете 
към оторизиран сервиз за промяна 
на настройките на карбуратора. 

Дори и така мощността на 
двигателя се понижава с около  
3.5% на всеки 300 м. Ако не са 
променени настройките, загубата 
на мощност ще е по-голяма.

Ако карбураторът е 
модифициран за голяма 
надморска височина, тогава при 
ниска надморска височина 
сместа ще е твърде бедна. Това 
може да доведе до прегряване и 
сериозни повреди. Обърнете се 
към сервиз за да върне 
оригиналните настройки.
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9. СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

КЛИПС ЗА 
АВАРИЕН СТОП

БУТОН ЗА 
АВАРИЕН 
СТОП

ДРЪПНИ

ВЪЖЕ НА 
АВАРИЙНИЯ СТОП

• При авария:
Дръпнете аварийното въженце 
за да отстраните клипса от 
аварийния бутон.

БАВНО

ЛОСТ ЗА ГАЗТА

НЕУТРАЛНА

ЛОСТ ЗА СКОРОСТИ

• При нормално използване;
1. Върнете газта на БАВНО и 
поставете на НЕУТРАЛНА.

БАВНО

НЕУТРАЛНА
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9. СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

БУТОН ЗА 
АВАРИЕН СТОП

Натисни

СТОП

2. Натиснете бутона за да спрете 
двигателя.

При плаване на пълна газ, 
оставяйте двигателя да се охлади 
за няколко минути на празни 
обороти.

Ако двигателят не спре при 
издърпване на въжето или 
натискане на стоп бутона, 
издърпайте смукача за да го 
спрете.

3. Отстранете въженцето и го 
приберете.

4. При вграден резервоар поставете
 клапата за гориво в поз. OFF 
(BF4A) или в поз. преносим  
(BF5D and BF6A) (стр.15) и 
затворете клапата за гориво ако 
накланяте, транспортирате или 
ще съхранявате мотора.
Ако използвате преносим 
резервоар, затворете клапата за 
гориво и разкачете горивната 
линия и поставете капачката. 

5. Разкачете кабела за акумулатора.
(стр 26).
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Преди да транспортирате: 

При вграден резервоар: 
затворете клапата за гориво ако 

накланяте, транспортирате или 

ще съхранявате мотора.

клапата за гориво в поз. OFF 
(BF4A) или в поз. преносим  
(BF5D and BF6A) (стр.15) и 
затворете клапата за гориво ако 
накланяте, транспортирате или 
ще съхранявате мотора.
Ако използвате преносим 
резервоар, затворете клапата за 
гориво и разкачете горивната 
линия и поставете капачката. 

Бенизнът е лесно запалим.

• Ако разлеете бензин, 

подсушете преди да 
транспортирате двигателя.

• Не пушете и пазете от огън 
където се съхранява гориво.

При студено време, за да 
предпазите водната помпа от 
замръзване, извадете мотора от 
водата, махнете аврийния клипс 
и издърпайте няколко пъти 
стартера, за да изтичи водата.  

Откачете кабела за акумулатора.  
(стр. 26).

Отстраняване на горивната 
линия (опция при BF5D и BF6A)

Клипс
1. Натиснете клипса, издърпайте 

конектора и откачете 
горивната линия от мотора и 
поставете капачката.

Конектор

2. Издърпайте конектора за 
капачката му за да откачите 
горивната линия от преносимия
 резервоар. 

При вграден резервоар поставете
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Транспортиране
Ръкохватка за носене

НЕ!

Двигателят да се носи от поне 2 
души. Хванете двигателя за 
дръжката за носене или под 
капака.

При вграден резервоар: 
затворете клапата за гориво ако 

накланяте, транспортирате или 

ще съхранявате мотора.

Не хващайте мотора за капака. 
Той може да се отвори имотора да
падне и да ви нарани и да се 
повреди. 

Не използвайте мотора като 
дръжка за повдигане на 
лодката.
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Транспортирайте мотора 
вертикално или хоризонтално 
както е показано с вдигната 
дръжка.

СКОБА

ПОСТАВКА

1. Захванете мотора за поставката 

като затегнете скобата.

Вертикално транспортиране

2. Поставете лоста за скорости в

 задна позиция и заключете 
наклона.

3. Транспортирайте  с  повдигната 

дръжка.
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Хоризонтално транспортиране 

НЕПРАВИЛНО

Протектори на капака Протектор

Поставете мотора на протекторите
 на капака.

винаги поставяйте мотора на 
протекторите.

Поставяйте мотора така, че 
главата да е на по-висико ниво 
от пропелера.

Транспортиране в неправилна 
позиция може да доведе до 
повреди.
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Транспортиране с колесар

Ффиксиращ болт

Затягане Разхлабване

При транспортиране на лодката с 
двигателя, винаги откачайте 
горивната линия от преносимия 
резервоар и затегнете 
фиксиращия болт.

Двигателят не трябва да бъде в 
наклонено положение при 
транспортиране.

При транспортиране двигателят 
трябва да е в изправена позиция. 
Ако това не е възможно, 
използвайте допълнителна дъска 
към транеца или свалете мотора от
 лодката. 

При транспортиране винаги 
затваряйте клапата за гориво или 
източете бензина.
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След употреба в солена или 
мръсна вода, винаги измивайте 
мотора.

• За по-сигурно, отстранете 
пропелера.

• Дръжте далеч деца и 
домашни животни.

• Уверете се, че мотора е 
добре закрепен.

Ако стартирате на сухо, това 
може да доведе до прегряване. 
Уверете се, че водата преминава 
през охлаждащия отвор когато 
двигателят работи. В противен 
случай го спрете.

С маркуч с накрайник
(Опция)

Накрайник

Маркуч

Маркуч с накрайник

1. Наклонете двигателя.
2. Изплакнете мотора отвън. 

3. Отстранете пробката.
4. Изплакнете отвътре

с накрайник

НЕУТРАЛНА

ЛОСТ

НЕУТРАЛНА

   Поставете в неутрална 
позиция и оставете 
двигателя да поработи 

около 10 минути.
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клапата за гориво в поз. OFF 
(BF4A) или в поз. преносим  
(BF5D and BF6A) (стр.15) и 
затворете клапата за гориво ако 
накланяте, транспортирате или 
ще съхранявате мотора.
Ако използвате преносим 
резервоар, затворете клапата за 
гориво и разкачете горивната 
линия и поставете капачката. 

При вграден резервоар поставете

5. След изплакване спрете 
двигателя.

6. Махнете накрайника и 
поставете пробката и 
пропелера (стр. 89).

7. Вдигнете двигателя и 
заключете лоста за наклона. 

Без маркуч

Антивентилационна плоча

Поставете двиготеля в бидон с 
вода.
1. Поставете го в работещо 
положение.
2. Измийте отвън. 

3. Отстранете пропелера 

(стр. 89).

4. Поставете в контейнер така че 
нивото на водата да поне 10 см 
над антивентилационната плоча.

5. Стартирайте за поне 5 мин.

6.  След изплакване  
спрете двигателя.

При вграден резервоар поставете

клапата за гориво в поз. OFF 
(BF4A) или в поз. преносим  
(BF5D and BF6A) (стр.15) и 
затворете клапата за гориво ако 
накланяте, транспортирате или 
ще съхранявате мотора.
Ако използвате преносим 
резервоар, затворете клапата за 
гориво и разкачете горивната 
линия и поставете капачката. 

7. Извадете от контейнера и 
поставете пропелера стр.89.

8.Вдигнете двигателя и 

заключете лоста за наклона. 
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Периодичната поддръжка е от 
важно значение за добрата работа 
и дългия живот на Вашия 
двигател. Следвайте Графика за 
обслужване.

Изгасете двигателя преди 
обслужване. Ако трябва да 
работи, изберете провитриво 
място. Не го превете в затворено 
помещение.
Изгорелите газове съдържат 
въглероден двуокис; 
можете да се задушите.
Поставете капака и го захванете 
със скобата, ако сте го свалили, 
преди стартиране. 

   Поставете в контейнер с вода
така че нивото на водата да 
поне 10 см над 
антивентилационната плоча.В

• Използвайте само оригинални 
резервни части и консумативи.
Неизползването на такива 
може да доведе до повреди в 
двигателя.

• За ефективната работа на 
охладителната система, 
изплакнвайте двигателя след 
всяко използване в мръсна 
или солена вода.

противен случай двигателят 
може да прегрее.

12. ПОДДРЪЖКА
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Комплект инструменти и части

Към двигателя се доставя 
комплект инструменти, 
необходими за обслужване и 
ремонт.

Резервните щифт и щплент се 
намират в отделение под капака.

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ

10 × 12 mm 
Ключ

КлещиОтвертка

Дръжка Ключ за свещ Калъф

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервен щифт

Резервен шплент
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ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

(1) Смазвайте по-често при ползванев солена вода.
(2) Тези процедури е добре да се правят в оторизиран сервиз.

(3) При професионална употреба следете моточасовете за спазване на графика.
(8) При повече от 1/3 изхабяване, сменете.
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(2) Тези процедури е добре да се правят в оторизиран сервиз.
(3) При професионална употреба следете моточасовете за спазване на графика.
(4) При използване в солена или мръсна вода, изплаквайте след всяка употреба.
(5) Проверете горивната линия за теч или повреда. В случай на проблем, посетете сервиз.

(6) Проверете горивната линия за теч или повреда. В случай на проблеме необходимо да я смените         
(7) След стартиране проверете за необичаен шум и дали водата за охлаждане тече свободно през 
отвора.
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Смяна на маслото

Недостатъчно, старо или негодно 

масло може да доведе до 

повреди в двигателя.

Измийте ръцете си след докосване 
на масло.

Интервал за смяна:

20 работни часа или на първия 
месец от покупката, след това на
100 работни часа или 6 месеца. 

Масло капацитет:
0.55 л

Препоръчано масло:
SAE 10W-30 двигателно масло или
 еквивалент, API категория SG, SH 
или SJ.

<Смяна на маслото>

Щека за маслото

Източете маслото при топъл 
двигател, за да изтече напълно.

1. Поставете мотора във 
вертикална позиция и свалете 
капака  (стр 33). Отстранете 
капачката за маслото.
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Болт за източване

2. Развийте болта, махнете 
уплътнението и източете 
маслото. 

Поставете ново уплътнение и 
затегнете болта.

Въртящ момент за затягане:
33 N·m (3.4 kgf·m , 24 lbf·ft)

3. Напълнене с масло до горния 
маркер. Затворете и завийте 
капачката, след което извадете 
отново и проверете нивото на 
щеката.

ГОРНО НИВО 0.55 L
(0.58 US qt, 0.48 Imp qt)

ЩЕКА

ДОЛНО  НИВО  0.45  L 
(0.48 US qt, 0.40 Imp qt)

4. Поставете сигурно капачката.

5. Поставете капака на двигателя и
 го захванете със скобата (стр 
33).

Изхвърлете старото масло на 
определените за това места. Не 
изхвърляйте с другите отпадъци 
или в почвата.
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Смяна на редукторното масло

20 работни часа или на първия 
месец от покупката, след това на
100 работни часа или 6 месеца. 

Интервал за смяна:

Масло капацитет:

0.10 л

Препоръчано масло:

SAE #90 двигателно масло или

еквивалент, API категория GL-4

Спрете двигателя и го поставете в 
вертикално положение.

Пробка за ниво

Пробка за изтичане
Бутилка с 
редукторно масло

2. Оставете маслото да изтече 
напълно, след това монтирайте 
адаптор за маслената помпа в 
отвора за изтичане. Ако изтече 
вода или рядко масло, се 
обърнете към оторизиран сервиз.
 

1. Поставете контейнер за маслото 
и отстранете пробката за 
изтичане и шайбите. 

3. Добавете масло в пробката за 
изтичане, докато то започне да 
изтича през пробката за ниво. 
След това затворете пробката 
за ниво, пробката за изтичане 
като поставите нови шайби. 

Въртящ момент за пробката 
за ниво:3.5 N·m (0.36 kgf·m , 
2.6 lbf·ft)
  Не трябва да изтекат повече от 30 куб. cm 
когато затваряте долната пробка.

Въртящ момент за пробката 
за изтичане:3.5 N·m (0.36 
kgf·m , 2.6 lbf·ft)
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Проверка на 
стартерното въже

СТАРТЕРНО 
ВЪЖЕ

Проверявайте стартерното въже на
 всеки 6 месеца или на всеки 100 
работни часа. Сменете го, ако е 
протрито.
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Обслужване на свещта
За добрата работа на двигателя 
свещта трябва да изправна и 
чиста.

Свещта е гореща по време на 
работа и веднага след спиране 
на двигателя.

Интервал за проверка:
На всеки 100 раб. часа или на 6 
месеца.
Интервал за смяна:
На всеки 200 раб. часа или на
 12 месеца.
Модел на свещта:

Използвайте само препоръчания
 модел свещ.

КЛЮЧ ЗА СВЕЩ

ЛУЛА

1. Свалете  капака  на  мотора  (  стр. 
33).

2. Отстранете лулата на свещта.
3. Развийте и свалете свещта с 
ключа .

Нова свещ Свещ, която
 трябва да се
 смени

4. Проверете  свещта.
(1) Ако електрода  е  зацапан,  
го изчистете

(2)Сменете свещта, ако 
централния електрод е 
износен.

Ако уплътнителната шайба е 
износена или изолаторът е 
счупен, сменете свещта.
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ЕЛЕКТРОД

ШАЙБА

ИЗОЛАТОР

5. Измерете отстоянието до 
електрода. 
То трябва да е  0.6 – 0.7 mm 
(0.024 – 0.028 in). Ако е 
необходимо, коригирайте с 
внимателно огъване.

6. Проверете уплътнителната 
шайба.

7. Поставете свещта и затегнете с 
ключ.

Въртящ момент за 
свещта:18 Nm 

Ако слагате нова свещ, завъртете 
1/2 оборота за да компресирате 
шайбата. Ако поставяте 
използвана свещ, завъртете 1/8 – 
1/4 оборота след като сте 
поставили свещта. 

Свещта трябва да е правилно 
затегната.

8. Поставете лулата на 
свещта.
9. Поставете капака на 
мотора.
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Поддръжка на акумулатора

Боравенето с акумулатора може 
да се различава взависимост от 
модела, така че съблюдавайте 
инструкциите на производителя.

Проверете дали кабелите са 
поставени правилно. 
Ако клемите са зацапани, ги 
почистете.

Интервал за проверка:
Преди всяко ползване.

Опасност от експлозивни газове 
при зареждане. Изберете 
проветриво място.

• ОТРОВНО: Електролита е 
отровен.
АНТИДОТ:

Външно: Изплакнете 
обилно с вода.

Вътрешно: Изпийте 
голямо количество вода 
или мляко и се свържете с  

лекар.

• ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ 
ДЕЦА.

Проверка на свързването:
Проверете дали кабелите са 
свързани правилно.
Затегнете клемите.
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<ПОЧИСТВАНЕ>

МИНУС ПЛЮС

ЧЕРВЕНО

ЧЕРНО

1. Откачете Минуса   (–) 
след това Плюса (+) .

2. Свалете акумулатора и 
почистете клемите и полюсите.
Използвайте разтвор от сода и 
топла вода като внимавате да не 
попадне в клетките. Подсушете.

3. Свържете червения кабел с 
Плюса (+) и след това черния 
кабел с Минуса (–) . Затегнете 
сигурно. Намажете с грес.

При откачане винаги първо 
свалете Минуса (–) . При 
свързване, първо свържете 
Плюса  (+) и след това Минуса 
(–) . Никога не го правете в 
обратен ред.
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Смазване 
Забършете двигателя отвън с леко омаслена кърпа. . 
Поставете антикорозионна морска грес по следните 
детайли:

Интервал за смазване:
20 работни часа или 1 месец след покупката за 
първоначално смазване, след това на 100 раб. часа 
или на 6 месеца.

Намажете с грес повърхностите, там където не 
можете да смажите директно.

ЖИЛО ЗА ГАЗ

ЛОСТ ЗА СКОРОСТ 

ПОДПОРА ДРЪЖКА

СТЯГИ

ФРИКЦИОНЕН 

БОЛТ

СКОБА ЗА НАКЛОН

СЕЛЕКТОР ЗА НАКЛОН 

ВАЛ НА ПРОПЕЛЕР
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Проверка/Смяна на горивен 
филтър
Горивния филтър се намира 
междугоривния клапан и 
горивната помпа.
Попадането на вода или утайки 
могат да доведат до загуба на 
мощност и проблем при старта.

Интервал за проверка:
На 100 часа или 6 месеца.

Интервал за смяна:
На 200 часа или 1 година.

• Бензинът е леснозапалим и 
експлозивен.

• Зареждайте  на  проветриво 
място при спрян двигател.

• Не пушете и пазете от искри и 
пламъци, когато боравите с 
бензин.

• Не препълвайте резервоара. 
Уверете се, че сте затворили 
добре капачката на 
резервоара.

• Не докосвайте бензина и не не 
вдишвайте парите му.

• ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.

 двигателя.

• Внимавайте да не 
разлеетбензин. Ако разлеете, 
подсушете преди да стартирате

3. Поставете отново капака.

2. Проверете филтъра за вода 
или запушване. 

<Проверка>

1. Отворете капака на двигателя 
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<Смяна>

Стрелките  
показват посоката  
на движение на 
горивото

Горивен филтър

1. Поставете клапата за гориво в 
поз. OFF  (BF4A) или поз. 
преносим резервоар за(BF5D 
and BF6A) (стр. 15).

2. Затворете  отвора  за  въздух.  
(стр. 23).

3. При  преносим  резервоар 
затворете отворите за въздух на 
вградения и на преносимия стр. 
22,23)  и разкачете  конектора  на 
горивната линия от мотора. 

Поставете капачката (стр. 23).

4. Отстранете капака на двигателя 
(стр 33)и отстранете горивния 
филтър. Преди да го свалите, 
поставете щипки от двете страни
 на тръбите за да не се разлее.

5. Поставете новия филтър така че 
стрелките му да са срещу 
горивната помпа.
Ако го поставите обратно ще 
изтече гориво.

6. Свържете маркучите с горивиня 
филтър със скобите.

7. Отстранете щипките.

Скоби

8. Насочете гориво към филтъра.
(При вграден резервоар)  
Издърпате стартера за да 
напълните карбуратора с бензин 

(стр 41) .
(При преносим резервоар)

Свържете горивната линия и 
напомпете  (стр. 42).

9. Ако има загуба на мощност или 
трудно стартиране, проверете 
резервоара и го почистете при 
необходимост.

10. Поставете капака на двигателя 
(стр.33).

Горивни  тръби Стяги

Горивна помпа
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Горивна линия

Конектор

Почиствайте резервоара и 
филтъра ме на 200 часа или 
всяка година.

<Почистване>

1. Откачете конектора от 
резервоара.

2. Оставете в резервоара малко 
бензин и разклатете. Излейте 
бензина.

Почистване на преносим резервоар
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Почистване на филтъра на резервоара

5 mm винтове
Конектор

Филтър

Филтър /Конектор

1. Развийте винтовете, отстранете 
конектора и филтъра от 
резервоара.

2. Почистете филтъра с незапалим 
резтвор. Проверете филтъра и 
конектора и ако са повредени ги
 сменете.

3. Поставете отново филтъра и 
конектора към резервоара и 
затегнете винтовете.

Смяна на бушона.Ббушонът е прикрепен 
към кабела за акумулатора.

Резервен бушон

Ббушон

Корпус на бушона

Изгорял бушон

Ако бушонът изгори, няма да се 
зарежда акумулатора. Преди да 
смените бушона проверете дали 
няма проблеми по електрическата 
система.
<Смяна на бушона>
1. Спрете двигателя.
2. Свалете корпуса на бушона и 
изтеглете изгорелия бушон с 
пръсти. 

3. Поставете новия бушон.

<Ббушон> 15A

Не използвайте бушон, различен 
от препоръчания.

Ако бушонът е изгорял, потърсете 
причината. Новият също може да 
изгори.
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Смяна на пропелера и щифта

Шплент

Щифт

Капак на 
пропелера

Щифт

Щифта предпазва пропелера при 
удар.
Ако ударите пропелера в скала или
 друг предмет е необходимо да го 
смените.

• Когато сменяте пропелера, 
отстранете клипса от 
аварииния стоп.

•  Пропелера  е  остър.  

Носете ръкавици.

Смяна

1. Свалете щифта, капака на 
пропелера и пропелера.  

2. Отстранете  стария  щифт  и 
поставете нов.

3. Поставете пропелера или нов 
пропелер и завийте капачката на 
ръка.

4. Поставете шплента.

Използвайте оригинални 
щифтове и шплентове.

Пропелер Резервен шплент
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Сервиз на потопен двигател

Ако двигателят е мокър трябва 
веднага да се сервизира, за да се 
избегне корозия.
Ако наблизо има сервиз, го 
оставете там. Ако не, направете 
следното:

1. Отстранете капака и го облейте с
 чиста вода за да отстраните 
солената вода, кал и др.

2. Изпразнете резервоара.

3. Развийте пробката на 
карбуратора и източете горивото
от карбуратора. Поставете 
отново винта (стр. 92).

Стартерно въже

4. Отстранете свещта.
Махнете клипса от аварийния 
стоп и издърпайте стартера 
няколко пъти за да изкарате 
водата от цилиндъра.

• Ако двигателят е работил 

при потапянето, са 
възможни механични 
повреди. В този случай 
първо отстранете повредите 
преди да стартирате отново.
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5. Сменете маслото (стр.76). Ако 
има наличие на вода в маслото, 
направете втора смяна на 
маслото след 1/2 час работа.

6. Поставете чаена лъжичка масло в 
отовра на свещта, след това 
издърпайте стартера няколко 
пътиза да се смаже цилиндъра. 
Поставете клипса на аварийния 
стоп.

7. Опитайте се да стартирате
 двигателя.

Поставете капака на двигателя.
 Не стартирайте с отворен 
капак.

• Ако не стартира, свалете свещта,
 почистете и подсушете, 
поставете я отново и се опитайте
 да стартирате.

• Ако двигателят стартира и 
няма механични повреди 
оставете го да поработи поне  
1/2 час.

8. Възможно най-бързо 
занесете двигателя в 
оторизиран сервиз.





93

5. Disconnect the drain tube from the 
air guide, then connect it to the 
carburetor drain port as shown.

8. Reconnect the drain tube to the air 
guide.

3,000 min-1

DRAIN 
TUBE

AIR GUIDECARBURETOR 
DRAIN PORT

CARBURETOR 
DRAIN SCREW
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3. Поставете клапата за гориво в 
поз. ON  (BF4A) или в поз. 
вграден резервоар (BF5D и 
BF6A), и завъртете капачката за 
въздух обратно на час. стрелка 
(стр. 23).

4. Махнете капака (стр. 33).

6. Развийте пробката на 
карбуратора и оставете горивото
 да изтече.

7. Затворете пробката на 
карбуратора.

9. Завъртете капачката за въздух 
по посока на час. стрелка 
докрай (стр. 23). 
Поставете клапата за гориво в 
поз.  OFF  (BF4A) или в поз. 
преносим резервоар (BF5D и 
BF6A).

10. Поставете капака на двигателя

(При вграден резервоар)Когато 
стартирате двигателя, снабдете 
карбуратора с гориво.   (стр 41).

При съхранение за по-дълъг период,
 препоръчваме да свалите конектора
 на горивната линия и да оставите 
двигателя да поработи на 2,000 до

 докато изгасне.

Съхранение
1. Наклонете мотора, свалете 
капака и разкачете свещта, 
издърпайте стартерното 
въже няколко пъти за да 
изтече водата за охлаждане. 

• Ако двигателят е поставен 
легнал след употреба, преди да
 е отстранена охлаждащата 
вода, водата може да влезе в 
двигателя през ауспуха. Бъдете
 сигурни, че водата е 
отстранена.

• Когато дърпате стартера, 
внимавайте да не докоснете 
кабела на свещта.
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2. Сменете маслото.
3. Отстранете свещта и поставете 

около 5 - 10 куб. см
чисто двиг. масло  в цилиндъра. 
Издърпайте въжето няколко 
пъти за да разнесете маслото и 
след това поставете свещта. 

4. Леко издърпайте стартера до 
съпротивление. Така буталото 
идва в горно положение и двата 
клапана са затворени.Така 
двигателя се предпазва от 
корозия.

5. Съхранявайте двигателя на сухо 
и чисто място.

Преди съхранение почистете и 
смажете двигателя както е 
описано на стр. 70, 71 и 84.

Съхранение на акумулатора

Боравенето с акумулатора може 
да се различава взависимост от 
модела, така че съблюдавайте 
инструкциите на производителя.

• Химическа опасност: 

Електролита съдържа сярна 
киселина. При докосвани може
 да ви изгори. Носете защитно 
облекло.

 топла вода и се свържете с 
лекар.

ВНИМАНИЕ:
Акумулаторите произвеждат 
експлозивен газ: Ако се 
възпламени може да доведе до 
експлозия. Осигурете 
проветряване при зареждане.

• Дръжте далеч от пламъци и 
искри и не пушете. 

АНТИДОТ: Ако киселина 
попадне в очите, изплакнете с

• ОТРОВНО: Електролита е 
отровен.
АНТИДОТ:

Външно: Изплакнете 
обилноэс вода.

Вътрешно: Изпийте 
голямо количество вода 
или мляко и се свържете с
 лекар.

• ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ 
ДЕЦА
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(+) ПЛЮС

(–) МИНУС

ЧЕРВЕНО

ЧЕРНО

1. Откачете Минуса   (–) 
след това Плюса (+) .

2. Свалете акумулатора и 
почистете клемите и полюсите.
Използвайте разтвор от сода и 
топла вода като внимавате да не 
попадне в клетките. Подсушете.

3. Напълнете с дистилирана вода 
до горно ниво. Не преливайте.

4. Оставете акумулатора на равно, 
чисто и проветриво място.

5. Веднъж месечно проверявайте 
електролита и зареждайте за 
му удължите живота.

СЪХРАНЕНИЕ



96

32ZVC6020.book  Page 96  Tuesday, September 5, 2017  6:41 PM

СЪХРАНЕНИЕ

Позиция за съхранение
Поставете мотора вертикално или
 хоризонтално с вдигната дръжка.

Вертикално

1. Откачете кабела за акумулатора  
(стр. 26).

2. Захванете мотора със стягите за 
стойка. (стр. 29).

3. Съхранявайте  двигателя  с 
вдигната нагоре дръжка. 

Хоризонтално

Протектори на корпуса

Поставете двигателя на 
протекторите.
(Дръжката трябва да е отгоре)

Главата на двигателя трябва да 
е на по-високо ниво от 
пропелера. В протиивен случай 
може да има теч на масло.

НЕПРАВИЛНО

При други позиции за 
транспорт и съхранение може 
да има теч на масло.
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14. ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА 

За да защитите околната среда не 
изхвърляйте този продукт, 
акумулатора, маслото и др. части 
с битовете отпадъци. 
Съблюдавайте местните 
разпоредби или се консултирайте 
с Вашия дилър.
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<Двигателят не стартира>

 на аварийния стоп.
Поставете клипса. 
(стр.45)

1. Не е поставен клипса

2. Стартерът не 
работи.

Поставете на 
НЕУТРАЛНА 
скорост. (стр. 47)

Проверете 

не са поставени правилно.
Свържете ги 
правилно. (стр. 
43,44)

горивната линия.
5. Горивните конектори  

6. Клапата за въздух не е 
отворена. 

Отворете клапата. 
(стр. 22,23)

7. Горивната система не е 
напълнена с гориво. (при 
вънен резервоар.)

Напомпете за да 
доставите гориво.
(стр. 44)

8. Гориво не достига до 
карбуратора.

Развийте винта за да
 проверите дали има 
гориво в 
карбуратора. (стр 92)

10. Свещта не е поставена
 правилно.

Поставете я правилно.
(стр. 81)

11. Клапата за гориво не е 
в правилната позиция.

Поставете я в 
правилната позиция.  
(стр. 15)

12. Зареждане с гориво  
на вътрешния резервоар 
когато то е свършило.

Издърпайте смукача и
 рестартирайте (стр. 
47).

<Оборотите се менят или двигателят спира>

1. Малко гориво. Заредете. 
2. Горивната линия 

е прегъната. (при 
преносим резервоар.)

Проверете за 
прегъване или повреда.

3.Задръстен филтър                     Сменете 
горивния филтър

4. Проблем със свещта Свалете,  подсушете, 
почистете. (стр. 80)

5. Неправилна свещ. Сменете с правилната 
свещ (стр. 80)

6. Отстоянието до 
електрода на 
свеща не е 
правилно.

Коригирайте го.
(стр. 80)

3. Няма гориво. Заредете. (стр. 36,37)
4. Горивната линия е
прегъната. 

15. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

9.Двигателят  е мокър.     Подсушетесвещта
(стр. 80)
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15. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

1. Горивната линия е 
прегъната.
(при външен резервоар)

Проверете за 
прегъване или повреда.

2. Запушен филтър.                 Сменете горивния
 филтър (стр 85)

3. Ниско ниво на масло. Проверете нивото и 
допълнете. (стр. 34)

Разпределете правилно 
товара.

6. Двигателят не е 
монтиран правилно.

5.Неправилно    
разпределен товар

<Не се повишават оборотите> <Двигателят прегрява>

1. Системата за 
охлаждане е 
задръстена.

Почистете отвора за 
охлаждане.

2. Неправилно разпре
делен или свръх голям
товар.

Разпределете правилно 
или намалете товара.

3. Повреден термостат. Консултирайте се с 
вашия дилър..

<Engine overrevs>

4.Кавитация. Поставете мотора в 
правилна позиция. 
(стр. 27-30)

1.Кавитация.  Поставете мотора в 
правилна позиция. 
(стр. 27-30)

2. Повреден пропелер. Сменете го. (стр. 
89)

Поставете го 
правилно. (стр 27-30)

4. Неподходящ 
пропелер.

3. Неподходящ 
пропелер.

Консултирайте се с 
вашия дилър.

Консултирайте се с 
вашия дилър.

4. Неправилен ъгъл                    Коригирайте 
ъгъла. (стр. 29)
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BACC

434 mm (17.1 in) 561 mm (22.1 in)

27 kg (60 lbs) 27.5 kg (60.6 lbs)

4,500 – 5,500 min-1 (rpm)

3

3 – 200 × 150 mm (3 – 7-7/8 × 5-7/8 in)
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16. СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛ BF4A

Код

Тип SHND SHNU LHND LHNU

Дължина                                              524 mm (20.6 in)

Ширина 347 mm (13.7 in)

Височина 1,020 mm (40.2 in) 1,147 mm (45.2 in)

Вис. на транеца
(при ъгъл  
12°)

Тегло
 *1

Мощност 2.9 kW (4 PS)

Макс. 
обороти

*1  с пропелер
*2  опция

Мощността е измерена съгл. ISO8665 (при пропелера).

Смазване Помпа

Масло Двигател:  API  (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Редуктор:  API  (GL-4) SAE 90                    

Обем масло         Двигател:  0.55 L (0.58 US qt, 0.48 Imp qt)
Редуктор:  0.10 L (0.11 US qt

D.C. извод*2 12V – 6A

Охлаждане Водно с термостат     

Изпускателна с.ма                           Подводно

Свещ                                              BKR6E-E (NGK)

Горивна помпа                                 Механична

Гориво Безоловен

Ъгъл на завиване 45° (дясно и ляво)

Ъгъл транец            5 степени (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)          

 Ъгъл наклон
(ъгъл транец  
12°)

3 степени (18°, 34° и 58°)

Пропелер 
(бр. перки –  
диаметър × 
щифт)

            над 91 октана  

Резервоар                      Вграден: 1.5 L (0.40 US gal, 0.33 Imp gal)

Скорости               Предна – Неутрална – Задна 

Управление

Двигател тип 4-тактов, 1-цилиндров, OHV type

Обем                                                   127 cm  (7.7 cu-in)

Отстояние свещ            0.6 – 0.7 mm (0.024 – 0.028 in)

Стартер                                               Ръчен

Запалване C.D.I.

Дръжка
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BADC

434 mm (17.1 in) 561 mm (22.1 in)

27.8 kg
 (61.3 lbs)

27 kg
 (60 lbs)

28.3 kg 
(62.4 lbs)

27.5 kg
 (60.6 lbs)

3.68 kW (5 PS)*3
3.7 kW (5 PS)*4

4,500 – 5,500 min-1 (rpm)

3

3 – 200 × 170 mm (3 – 7-7/8 × 6-3/4 in)
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Модел BF5D

Код

Тип SHD SHU SHND SHNU LHD LHU LHND LHNU

Дължина                                                                         524 mm (20.6 in)

Ширина 347 mm (13.7 in)

Височина 1,020 mm (40.2 in) 1,147 mm (45.2 in)

Вис. на транеца
(ъгъл на 
транеца12°)

Тегло *1

Мощност

Макс. 
обороти

Двигател тип  4-тактов, 1-цилиндров, OHV type
Обем                                                   127 cm  (7.7 cu-in) 0.6 

Отстояние свещ                 0.6– 0.7 mm (0.024 – 0.028 in)

 Стартер                                    Ръчен

Запалване                                  C.D.I.

*1  с пропелер
*2  SHND, SHNU, LHND, и LHNU
 опция

Мощността е измерена съгл. ISO8665 (при пропелера).

Смазване Помпа

Масло Двигател:  API  (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Редуктор:  API  (GL-4) SAE 90                    

Обем масло         Двигател:  0.55 L (0.58 US qt, 0.48 Imp qt)
Редуктор:  0.10 L (0.11 US qt

D.C. извод*2 12V – 6A

Охлаждане Водно с термостат     

Изпускателна с.ма                           Подводно

Свещ                                              BKR6E-E (NGK)

Горивна помпа                                 Механична

Гориво Безоловен

Дръжка

3 степени (18°, 34° и 58°)

Пропелер 
(бр. перки –  
диаметър × 
щифт)

Ъгъл на завиване           45° (дясно и ляво)

Транец ъгъл         5 степени(4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Ъгъл наклон
(ъгъл транец 
12°)

СПЕЦИФИКАЦИИ

            над 91 октана  

Резервоар                      Вграден: 1.5 L (0.40 US gal, 0.33 Imp gal)

Скорости               Предна – Неутрална – Задна 

Управление
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BAEC

434 mm (17.1 in) 561 mm (22.1 in)

27.8 kg
 (61.3 lbs)

27 kg
 (60 lbs)

28.3 kg 
(62.4 lbs)

27.5 kg
 (60.6 lbs)

5,000 – 6,000 min-1 (rpm)

3

3 – 200 × 170 mm (3 – 7-7/8 × 6-3/4 in)
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Модел BF6A

Код

Тип SHD SHU SHND SHNU LHD LHU LHND LHNU

Дължина                                                                        524 mm (20.6 in)

Ширина 347 mm (13.7 in)

Височина 1,020 mm (40.2 in) 1,147 mm (45.2 in)

Височина транец 
(при ъгъл 12°)

Тегло *1

Мощност 4.4 kW (6 PS)

Макс. 
обороти

Двигател тип  4-тактов, 1-цилиндров, OHV type
Обем                                                   127 cm  (7.7 cu-in)

Отстояние свещ                 0.6– 0.7 mm (0.024 – 0.028 in)

 Стартер                                    Ръчен

Запалване                                  C.D.I.

*1  с пропелер

*2  SHND, SHNU, LHND, и LHNU

 опция

Мощността е измерена съгл. ISO8665 (при пропелера).

Смазване Помпа

Обем масло         Двигател:  0.55 L (0.58 US qt, 0.48 Imp qt)
Редуктор:  0.10 L (0.11 US qt

Обем масло         Двигател:  0.55 L (0.58 US qt, 0.48 Imp qt)
Редуктор:  0.10 L (0.11 US qt

D.C. извод*2 12V – 6A

Охлаждане Водно с термостат     

Изпускателна с.ма                           Подводно

Свещ                                              BKR6E-E (NGK)

Горивна помпа                                 Механична

Гориво Безоловен

Дръжка

                            

 Резервоар              Вграден: 1.5 L (0.40 US gal, 0.33 Imp

Скорости               Предна – Неутрална – Задна Управление

Управление

Ъгъл на завиване           45° (дясно и ляво)

Транец ъгъл           5 степени (4°, 8°, 12°, 16°,20°)

Ъгъл наклон
(ъгъл транец 
12°)

3 степени (18°, 34° и 58°)

Пропелер 
(бр. перки –  
диаметър × 
щифт)

СПЕЦИФИКАЦИИ
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75 dB (A) 77 dB (A) 79 dB (A)

2 dB (A) 2 dB (A) 3 dB (A)

– – –

– – –

2.8 m/s2 3.0 m/s2 3.1 m/s2

0.4 m/s2 0.5 m/s2 0.4 m/s2
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Шум и вибрации
[U тип]

Модел BF4A BF5D BF6A

Управление                                             T (дръжка) T (дръжка) T (дръжка)

Звуково налягане при ушите на 
оператора (2006/42/EC, ICOMIA 

Отклонение
(2006/42/EC, ICOMIA 39-94)

Ниво на шум
(съгл.EN ISO3744)

Отклонение
(съгл. EN ISO3744)

Вибрации на ръката
(2006/42/EC, ICOMIA 38-94)

Отклонение
(2006/42/EC, ICOMIA 38-94)

Съгласно: ICOMIA стандарти
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Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel. : +43 (0)2236 690 0

Fax : +43 (0)2236 690 480

http://www.honda.at

  HondaPP@honda.co.at

BULGARIA CZECH REPUBLIC
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Prague 5 - Velka Chuchle

Tel. : +420 2 838 70 850

Fax : +420 2 667 111 45

www.hondamarine.cz

FRANCE
Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d'Equipement

Parc d'activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46, 77312 Marne La 

Vallée Cedex 2

Tél. : 01 60 37 30 00

Fax : 01 60 37 30 86

http://www.honda.fr

  espace-client@honda-eu.com

BALTIC STATES

(Estonia/Latvia/

Lithuania)
Honda Motor Europe Ltd 

Eesti filiaal

Meistri 12

13517 Tallinn Estonia

Tel.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

  honda.baltic@honda-eu.com.

CROATIA
Hongoldonia d.o.o.

Vrbaska 1c

31000 Osijek

Tel.: +38531320420

Fax: +38531320429

www.hongoldonia.hr

  prodaja@hongoldonia.hr

DENMARK
TIMA A/S

Tårnfalkevej 16

2650 Hvidovre

Tel. : +45 36 34 25 50

Fax : +45 36 77 16 30

http://www.hondapower.dk

GERMANY
Honda Deutschland Niederlassung der 

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

Tel.: 01805 20 20 90

Fax.: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

  info@post.honda.de

BELGIUM
Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184

1731 Zellik

Tel. : +32 2620 10 00

Fax : +32 2620 10 01

http://www.honda.be

  BH_PE@HONDA-EU.COM

CYPRUS
Alexander Dimitriou & Sons Ltd.

162, Yiannos Kranidiotis

Avenue

2235 Latsia, Nicosia

Tel. : +357 22 715 300

FINLAND
OY Brandt AB

Tuupakantie 7B

01740 Vantaa

Tel. : +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

GREECE
Saracakis Brothers S.A.

71, Leoforos Athinon

10173 Athens

Tel.: +30 210 3497809

Fax: +30 210 3467329

http://www.honda.gr

  info@saracakis.gr
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17. АДРЕСИ НА ХОНДА ДИСТРИБУТОРИ

ПРЕМИУМ МОТОР ООД

бул. А. Ляпчев №34

BG 1797 София

България

www.hondamotor.b g

  office@hondamotor.bg

AUSTRIA
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Motor Pedo Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel. : +36 23 444 971

Fax : +36 23 444 972

http://www.hondakisgepek.hu

MALTA
The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road -

Mriehel Bypass

Mriehel QRM17

Tel. : +356 21 498 561

Fax : +356 21 480 150

PORTUGAL
GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel.: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

  abel.leiriao@grow.com.pt

SERBIA &

MONTENEGRO
ITH Trading Co Doo

Majke Jevroscme 26

1100 Beograd

Serbia

  sstevanovic@ithtrading.co.rs

IRELAND
Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel. : +353 1 4381900

Fax : +353 1 4607851

http://www.hondaireland.ie

  Service@hondaireland.ie

NORWAY
Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski

Tel.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

www.berema.no

  berema@berema.no

REPUBLIC OF

BELARUS
Scanlink Ltd.

Kozlova Drive, 9

220037 Minsk

Tel. : +375 172 999090

Fax : +375 172 999900

http://www.hondapower.by

SLOVAK REPUBLIC
Honda Motor Europe Ltd

Slovensko, 

organiza ná zložka

Prievozská 6 821 09 

Bratislava

+Tel: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

http://www.honda.sk

ITALY
Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Roma

Tel. : +848 846 632

Fax : +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

  info.power@honda-eu.com

POLAND
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Wroclawska 25

01-493 Warszawa

Tel. : +48 (22) 861 43 01

Fax : +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

  info@ariespower.pl

ROMANIA
Hit Power Motor Srl

str. Vasile Stroescu nr. 12, Camera 6,

Sector 2

021374 Bucuresti

Tel. : +40 21 637 04 58

Fax : +40 21 637 04 78

http://www.honda.ro

  hit_power@honda.ro

SLOVENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O.

Blatnica 3A

1236 Trzin

Tel. : +386 1 562 22 62

Fax : +386 1 562 37 05

www.honda-as.com

  informacije@honda-as.com
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АДРЕСИ НА ХОНДА ДИСТРИБУТОРИ

HUNGARY
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Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost -

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel. : +34 93 860 50 25

Fax : +34 93 871 81 80

http://www.hondaencasa.com

TURKEY
Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama

AS

Esentepe mah. Anadolu cad. No: 5

Kartal 34870 Istanbul

Tel. : +90 216 389 59 60

Fax : +90 216 353 31 98

www.anadolumotor.com.tr

  antor@antor.com.tr

For Australian

AUSTRALIA
Honda Australia Motorcycle and

Power Equipment Pty. Ltd

1954-1956 Hume Highway

Campbellfield Victoria 3061

Tel. : (03) 9270 1111

Fax : (03) 9270 1133

http://www.hondampe.com.au/

SWEDEN
Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002-Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tel. : +46 (0)40 600 23 00

Fax : +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

  hpesinfo@honda-eu.com

UKRAINE
Honda Ukraine LLC

101 Volodymyrska Str. - Build. 2

Kyiv 01033

Tel. : +380 44 390 14 14

Fax : +380 44 390 14 10

http://www.honda.ua

  CR@honda.ua

For Mexico

MEXICO
Honda de Mexico, S.A. de C.V. 

Carretera a el castillo No. 7250 

El Salto , Jalisco C.P.45680 

TEL:+52 33 32 84 00 00 

FAX:+52 33 32 84 00 60 

http://www.honda.com.mx 

SWITZERLAND
Honda Motor Europe Ltd., Slough

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

Tel.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06

www.honda.ch

UNITED KINGDOM
Honda Motor Europe Ltd

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1 HL

Tel. : +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk
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АДРЕСИ НА ХОНДА ДИСТРИБУТОРИ

SPAIN & all provinces
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18. ‘‘EC DECLARATION OF CONFORMITY’’ CONTENT OUTLINE

32ZVC6020.book  Page 107  Tuesday, September 5, 2017  6:41 PM



108

32ZVC6020.book  Page 108  Tuesday, September 5, 2017  6:41 PM

‘‘EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ’’ 
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‘‘EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ’’ 
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‘‘EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ’’ 
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‘‘EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ’’ 



19. ИНДЕКСИ 

Стр. 

 

22. Настройка на ъгъла 

20. Анод 

 

32. Кабел за зареждане на акумулатор 

31. Свързване на акумулатор 

39. Ниво на електролита в акумулатора 

82. Обслужване на акумулатора 

94. Съхранение на акумулатора 

56. Спиране 

 

11. СЕ маркировка 

17. Смукач 

23. Стяги 

70. Изплакване 

12. Идентификация на компонентите 

14. Управление 

20. Проверка отвора на охлаждането  

21. Проверка на охлаждането вход 

62. Плаване в плитчини 

 

97. Изваждане от употреба 

92. Източване на горивото 

 

Стр. 

 

107. ЕС Декларация за съответствие 

    Аварии 

50.   Авариен старт 

18.   Авариен Стоп 

18.   Въже за авариен стоп 

    Двигател 

21.   Скоба за капака 

76.   Смяна на маслото 

34.   Ниво на маслото 

 

41. Напълване на карбуратора с бензин 

    Гориво 

23. Отвор за въздуха 

22. Отвор за въздуха/ Горивомер 

87. Проверка на филтъра/ Смяна 

15. Клапа за горивото 

23. Вход на горивото 

36. Ниво 

    Горивна линия 

43. Свързване 

65. Развързване 

18. Помпа 

 

 



Стр. 

 

92. Съхранение 

87. Почистване на резервоара 

22. Резервоар и отвор за въздух 

 

38. Бензин съдържащ алкохол 

78. Смяна на редукторно масло 

 

16. Фиксиране на дръжката 

62. Работа при висока надморска височина 

27. Монтаж 

28. Височина 

27. Местоположение 

 

84. Смазване 

 

72. Поддръжка 

74. График 

 

19. Индикатор за налягането на маслото 

56. Експлоатация 

Стр. 

 

40. Проверки 

    Извънбордов двигател 

29. Ъгъл 

29. Приспособления 

93. Съхранение 

61. Ограничител на оборотите 

33. Проверки преди работа 

41. Напълване на карбуратора с бензин 

33. Поставяне и сваляне на капака 

88. Смяна на бушона 

6. Сигурност 

6. Информация 

9. Табели за безопасност 

90. Сервиз на мокър двигател 

89. Смяна на шплента 

14. Лост за скорости 

80. Свещ 

100. Спецификации 

14. Стартер 

79. Проверка на стартерното въже 

41. Стартиране на двигателя 

21. Фрикционен болт 

 

 

 

 



Стр. 

 

63. Спиране на двигателя 

92. Съхранение 

96. Позиция на двигателя 

 

    Подаване на газ 

 

17. Фрикционен лост 

17. Дръжка 

20. Лост за наклона 

59. Накланяне на двигателя 

73. К-кт инструменти и резервни части 

69. Транспорт с колесар 

27. Височина на транеца 

65. Транспортиране 

98. Решаване на проблеми 

55. Проблеми при стартиране 

 

    Изплакване 

70. С дюза за маркуч 

71. Без дюза за маркуч 
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БЕЛЕЖКИ
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