3PZY06220.book Page 1 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

Obrigado por ter adquirido um motor
fora-de-borda Honda.
Este manual trata do funcionamento
e manutenção do motor fora-de-borda
Honda BF8D/BF10D/BF15D/BF20D.
Toda a informação deste manual
tem por base última informação do
produto disponível à altura da
impressão.
A Honda Motor Co., Ltd. reserva-se
o direito de proceder a alterações em
qualquer momento, sem aviso prévio
e sem incorrer em nenhuma obrigação.
Nenhuma parte desta publicação pode
ser reproduzida sem autorização por
escrito.
Este manual deve ser considerado
parte permanente do Motor Fora-de-Borda e deve permanecer com ele se
voltar a ser vendido.

Ao longo deste manual, as mensagens
de segurança serão precedidas das
seguintes mensagens e símbolos.
Aqui está o respectivo significado:
PERIGO

Indica que OCORRERÃO
ferimentos graves ou morte se as
instruções não forem seguidas.
ATENÇÃO

Indica uma forte possibilidade de
ferimentos pessoais graves e até
morte, se as instruções não forem
seguidas.
CUIDADO

Indica a possibilidade de danos
pessoais e materiais caso as
instruções não sejam seguidas.

Se surgir algum problema, ou se tiver
alguma dúvida sobre o motor fora-de-borda, consulte um concessionário
autorizado Honda.
ATENÇÃO

Os motores fora-de-borda Honda são
concebidos para trabalharem de
forma segura e fiável desde que
sejam utilizados de acordo com
as instruções. Leia e compreenda
o manual do utilizador antes de
utilizar o seu motor fora-de-borda.
Se não o fizer, pode provocar
ferimentos ou danos no equipamento.
• As ilustrações podem variar
consoante a versão.

AVISO

Indica danos no equipamento ou
propriedade caso as instruções não
sejam seguidas.

úteis.

Fornece informações

Honda Motor Co., Ltd. 2012, Todos
os Direitos Reservados
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Modelo
Tipo
Comprimento da coluna
Punho de direcção
Caixa do comando à distância
Arranque eléctrico
Conta-rotações
Tomada de CC para carregar a bateria

SHU
SHD
S
H

●

LHU
LHD
L
H

BF8D
SHSU LHSU
S
H

L
H

S

S

SRU
S

LRU
LRD
L

R
S
*

R
S
*

●

note que as versões dos motores fora-de-borda diferem de acordo com os países onde são vendidos.
O motor BF8D está disponível nas seguintes
versões, de acordo com o comprimento da
coluna, o sistema de comando e o sistema de
arranque do motor.
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• De Acordo com o Comprimento da Coluna
S: Coluna Curta
L: Coluna Longa
• De Acordo com o Sistema de Comando
H: Comando por punho de direcção
R: Caixa do Comando
*: Equipamento Opcional

CÓDIGO DO TIPO (Exemplo)
L H S U
Destino
U=Europa
D=Exportação geral
S=Arrancador Eléctrico
R=Caixa de comando à distância
H=Comando por punho de direcção
S=Coluna Curta
L=Coluna Longa
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Modelo
Tipo
Comprimento da coluna
Punho de direcção
Caixa do comando à distância
Arranque eléctrico
Hélice de Grande Impulso
Conta-rotações
Tomada de CC para carregar a bateria

SHU
SHD
S
H

LHU
LHD
L
H

BF10D
SHSU LHSU SRU
SHSD LHSD
S
L
S
H
H
R
S
S
S
*

●

LRU
LRD
L

XRU

R
S

R
S

*

*

X

●

note que as versões dos motores fora-de-borda diferem de acordo com os países onde são vendidos.
O motor BF10D está disponível nas seguintes
versões, de acordo com o comprimento da
coluna, o sistema de comando e o sistema de
arranque do motor.

• De Acordo com o Comprimento da Coluna
S: Coluna Curta
L: Coluna Longa
X: Coluna Ultra Longa
• De Acordo com o Sistema de Comando
H: Comando por punho de direcção
R: Caixa do Comando
*: Equipamento Opcional

CÓDIGO DO TIPO (Exemplo)
L H S U
Destino
U=Europa
D=Exportação geral
S=Arrancador Eléctrico
R=Caixa de comando à distância
H=Comando por punho de direcção
S=Coluna Curta
L=Coluna Longa
X=Coluna Ultra Longa
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Modelo
Tipo
Comprimento da coluna
Punho de direcção
Caixa do comando à distância
Arranque eléctrico
Sistema de Inclinação Assistido a Gás
Sistema Eléctrico de Inclinação
Conta-rotações
Tomada de CC para carregar a bateria

SHU
SHD
S
H

LHU
LHD
L
H

SHSU LHSU
SHSD LHSD
S
L
H
H
S

S

SRU
S
R
S

*
●

BF15D
LRU SHGU LHGD SRTD
LRD SHGD
L
S
L
S
H
H
R
R
S
S
S
S
G
G
T
*
*

LRTU XRTU
LRTD
L
X
R
S

R
S

T
*

T
*

●

note que as versões dos motores fora-de-borda diferem de acordo com os países onde são vendidos.

O motor BF15D está disponível nas seguintes
versões, de acordo com o comprimento da
coluna, o sistema de comando, o sistema de
inclinação e o sistema de arranque.
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• De Acordo com o Comprimento da Coluna
S: Coluna Curta
L: Coluna Longa
X: Coluna Ultra Longa
• De Acordo com o Sistema de Comando
H: Comando por punho de direcção
R: Caixa de comando à distância
• De acordo com o sistema de inclinação
G: Sistema de inclinação assistido a gás
(com função de assistência por
amortecedor a gás)
T: Sistema Eléctrico de Inclinação
(com função de assistência hidráulica)
*: Equipamento Opcional

CÓDIGO DO TIPO (Exemplo)
L R T U
Destino
U=Europa
D=Exportação geral
S=Arrancador Eléctrico
G=Sistema de Inclinação Assistido a Gás
T=Sistema Eléctrico de Inclinação
R=Caixa de comando à distância
H=Comando por punho de direcção
S=Coluna Curta
L=Coluna Longa
X=Coluna Ultra Longa
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Modelo
Tipo
Comprimento da coluna
Punho de direcção
Caixa do comando à distância
Arranque eléctrico
Sistema de Inclinação Assistido a Gás
Sistema Eléctrico de Inclinação
Conta-rotações
Tomada de CC para carregar a bateria

SHU
SHD
S
H

LHU
LHD
L
H

SHSU LHSU
SHSD LHSD
S
L
H
H
S

●

S

SRU
SRD
S

LRU
LRD
L

R
S

R
S

*

*

BF20D
SHGU LHGU SHTD LHTD SRTU
SHGD LHGD
SRTD
S
L
S
L
S
H
H
H
H
R
S
S
S
S
S
G
G
T
T
T
*

LRTU XRTD
LRTD
L
X
R
S

R
S

T
*

T
*

●

note que as versões dos motores fora-de-borda diferem de acordo com os países onde são vendidos.

O motor BF20D está disponível nas seguintes
versões, de acordo com o comprimento da
coluna, o sistema de comando, o sistema de
inclinação e o sistema de arranque.

• De Acordo com o Comprimento da Coluna
S: Coluna Curta
L: Coluna Longa
X: Coluna Ultra Longa
• De Acordo com o Sistema de Comando
H: Comando por punho de direcção
R: Caixa de comando à distância
• De acordo com o sistema de inclinação
G: Sistema de inclinação assistido a gás
(com função de assistência por
amortecedor a gás)
T: Sistema Eléctrico de Inclinação
(com função de assistência hidráulica)
*: Equipamento Opcional

CÓDIGO DO TIPO (Exemplo)
L R T U
Destino
U=Europa
D=Exportação geral
S=Arrancador Eléctrico
G=Sistema de Inclinação Assistido a Gás
T=Sistema Eléctrico de Inclinação
R=Caixa de comando à distância
H=Comando por punho de direcção
S=Coluna Curta
L=Coluna Longa
X=Coluna Ultra Longa
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Neste Manual do Utilizador, são
utilizadas as seguintes designações ao
descrever as operações específicas
de um determinado tipo.
Versão com punho 
de comando:
Tipo H
Versão com caixa 
Tipo R
de comando à distância
Versão com sistema do tipo
assistido a gás para 
levantar/baixar o motor:
Tipo G
Versão com sistema do tipo 
eléctrico de ajuste/levantar/
baixar o motor:
Tipo T
Verifique a versão do seu motor
fora-de-borda e leia este Manual
do Utilizador na íntegra antes de
o utilizar.
Os textos sem indicação do tipo
são os textos das informações e/ou
referem-se a procedimentos comuns
a todas as versões.
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NÚMERO DE SÉRIE DO QUADRO

ARTICULAÇÃO 
DA COLUNA

NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR

Registe os números de quadro e de
série do motor para referência futura.
Indique os números de série quando
encomendar peças ou se tiver
questões de âmbito técnico ou sobre
as coberturas da garantia.

O autocolante de número de série
do quadro está no topo do corpo da
articulação da coluna.
O autocolante do número de série
do motor está no bloco do motor
localizado na dianteira do motor.

Número de série do quadro:

Número de série do motor:
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1. SEGURANÇA
INFORMAÇÕES DE
SEGURANÇA
Para a sua segurança e dos outros,
tenha especial atenção a estas
precauções.
Responsabilidade do Utilizador

• Os motores fora-de-borda
Honda foram concebidos para
proporcionarem uma
performance segura e de
confiança, se utilizados de
acordo com as instruções.
Leia e compreenda o Manual do
Utilizador antes de utilizar
o motor fora-de-borda. Se não
o fizer, pode provocar ferimentos
ou danos no equipamento.

10

• A gasolina é nociva ou fatal se
engolida. Mantenha o depósito
do combustível fora do alcance
das crianças.
• A gasolina é extremamente
inflamável e explosiva sob
certas condições.
Reabasteça numa zona bem
ventilada com o motor
desligado.
• Não fume nem permita chamas
ou faíscas onde o motor for 
reabastecido ou onde a gasolina
for armazenada.

• Não encha demasiado o depósito
de combustível. Após reabastecer,
certifique-se de que o tampão do
depósito do combustível está
fechado correctamente e com
segurança.
• Tenha cuidado para não
entornar combustível durante
o reabastecimento. O combustível
entornado ou o vapor do
combustível podem inflamar-se.
Se entornar combustível,
certifique-se de que a área está
seca antes de colocar o motor
a funcionar.
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SEGURANÇA

Mude para a posição de ponto-morto e, a seguir, mude para
a posição de marcha-à-ré, com
o motor a baixa rotação.
Se o motor estiver a alta rotação,
não mude subitamente para
marcha-à-ré.

As peças móveis podem magoá-lo.
Após efectuar o procedimento de
arranque de emergência do
motor, instale a tampa do motor.
Não utilize o motor fora-de-borda
sem a tampa.

• Saiba como parar rapidamente
o motor em caso de emergência.
Compreenda a utilização de todos
os comandos.
• Não exceda a potência
recomendada pelo fabricante da
embarcação e certifique-se de que
o motor fora-de-borda está
montado correctamente.
• Nunca permita a utilização do
motor fora-de-borda por alguém
não habilitado para o fazer.
• Pare o motor imediatamente se
alguém cair à água.
• Não ponha o motor fora-de-borda
a funcionar enquanto a embarcação
estiver perto de alguém na água.
• Prenda o cordão do interruptor de
paragem de emergência (Homem-ao-mar) com segurança ao
utilizador.
• Antes de utilizar o motor fora-de-borda, familiarize-se com todas as
leis e regulamentos relacionados
com embarcações e com a utilização
de motores fora-de-borda.

• Não tente modificar o motor fora-de-borda.
• Vista sempre o colete salva-vidas
quando estiver a bordo.
• Não utilize o motor fora-de-borda
sem a tampa. As peças móveis
expostas podem provocar
ferimentos.
• Não retire nenhuma protecção,
autocolante, blindagem, tampa ou
dispositivo de segurança; foram
instalados para garantir a sua
segurança.
Perigo de Incêndio e Queimaduras
A gasolina é extremamente
inflamável e o vapor da gasolina pode
explodir. Tenha muito cuidado ao
manusear gasolina. 
MANTENHA FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.
• Reabasteça numa zona bem
ventilada, com o motor parado.
Mantenha chamas e faíscas
afastadas e não fume na área.

11
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SEGURANÇA
• Reabasteça com cuidado para não
entornar combustível. Evite encher
o depósito do combustível em
demasia (não deve haver
combustível no gargalo de
enchimento). Após reabastecer,
aperte o tampão de enchimento
com segurança.
Se entornar combustível,
certifique-se de que o local está
seco antes de colocar o motor
a trabalhar.
O motor e o sistema de escape
ficam muito quentes durante
o funcionamento e permanecem
quentes durante algum tempo após
parar o motor. O contacto com
componentes quentes do motor pode
provocar queimaduras e pode
inflamar determinados materiais.
• Evite tocar no motor quente ou no
sistema do escape.
• Deixe o motor arrefecer antes de
executar manutenção ou de
o transportar.
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Perigo de Envenenamento por
Monóxido de de Carbono
Os gases do escape contêm monóxido
de carbono venenoso, um gás incolor
e inodoro. Respirar gases do escape
pode provocar a perda de consciência
e provocar a morte.
• Se colocar o motor a funcionar
num recinto fechado ou mesmo só
parcialmente fechado, o ar pode
ficar contaminado com uma
quantidade perigosa de gases do
escape. Para evitar a acumulação
de gases do escape, providencie
a ventilação adequada.
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2. LOCALIZAÇÕES DOS AUTOCOLANTES DE SEGURANÇA
[Versões aplicáveis]
Estes autocolantes e indicações alertam-no para perigos potenciais que podem provocar ferimentos graves.
Leia com cuidado os autocolantes, as indicações e as notas e precauções segurança descritas neste manual.
Se um autocolante sair ou ficar difícil de ler, contacte o seu concessionário Honda para encomendar um de substituição.
LER A SECÇÃO DE SELECÇÃO DE
MARCHA DO MANUAL DO UTILIZADOR

LER O MANUAL DO
UTILIZADOR

LER O MANUAL DO UTILIZADOR
ARRANQUE DE EMERGÊNCIA DO MOTOR

13
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LOCALIZAÇÕES DOS AUTOCOLANTES DE SEGURANÇA
CUIDADO COM O COMBUSTÍVEL

14
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LOCALIZAÇÕES DOS AUTOCOLANTES DE SEGURANÇA

CUIDADO AT

[Tipo G]

15
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LOCALIZAÇÕES DOS AUTOCOLANTES DE SEGURANÇA
Localização da marca CE
[tipo U]

MARCA CE

[Exemplo: BF15D]
Código de ano

Massa (peso) a seco 
(com hélice, sem cabo de bateria)
Fabricante e morada
Nome e morada do representante
autorizado
Código de ano
Ano de fabrico

D
2013

E
2014

F
2015

G
2016

H
2017

J
2018

O nome e endereço do fabricante e representante autorizado encontram-se na
DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA "Declaração de Conformidade CE" deste
Manual do Utilizador.

16
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
DO TIPO PUNHO (tipo H)
TAMPÃO DE
ENCHIMENTO
DO ÓLEO

PUNHO DO
ARRANCADOR
ALAVANCA DE SELECÇÃO
DE MARCHA

BOTÃO DE ARRANQUE DO MOTOR
(Tipo com arrancador eléctrico)
TAMPA DO MOTOR

PUNHO DA DIRECÇÃO

SUPORTE
DA POPA

VARETA 
DO NÍVEL
DO ÓLEO

ALAVANCA DE SEGURANÇA 
(excepto tipos G e T)

FURO DE SAÍDA
DA ÁGUA
BUJÃO DE
DRENO
DO ÓLEO DO
MOTOR

MANGUEIRA
DE ÁGUA
FURO DE UNIÃO
(interior da tampa
do motor)

VÁLVULA DE
SEGURANÇA
MANUAL (tipo T)
ALAVANCA DE
SEGURANÇA DO
SISTEMA DE
LEVANTAR/BAIXAR
O MOTOR (tipo G)
ZINCOS

PARAFUSO DE
FIXAÇÃO
TIRANTE DE AJUSTE DO
ÂNGULO DO PAINEL DE POPA
PARAFUSO DO BUJÃO DO
NÍVEL DO ÓLEO DA
TRANSMISSÃO
FURO DE ENTRADA
DA ÁGUA DE
REFRIGERAÇÃO
PARAFUSO DE
HÉLICE
DRENO DO ÓLEO
DA TRANSMISSÃO

PLACA ANTI-CAVITAÇÃO
ABERTURA DO
ESCAPE

17
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
LUZ INDICADORA DA PRESSÃO DO ÓLEO
BOTÃO DE ARRANQUE 
A FRIO (versões equipadas)
MOLA DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA
COMANDO DE FRICÇÃO
DO ACELERADOR
PUNHO DO ACELERADOR

UNIÃO DA
MANGUEIRA
DE COMBUSTÍVEL
ALAVANCA DE FRICÇÃO
DA DIRECÇÃO

BOTÃO DE ARRANQUE 
DO MOTOR
(Tipo com arrancador eléctrico)
CORDÃO DO
INTERRUPTOR
DE PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

INTERRUPTOR DO SISTEMA
ELÉCTRICO DE LEVANTAR/BAIXAR
O MOTOR (tipo T)
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DO MOTOR

18

MOLA SOBRESSALENTE
PARA O INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA
Guarde a mola
sobressalente para
o interruptor de
paragem de
emergência no saco
das ferramentas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
TIPO DE COMANDO À DISTÂNCIA (tipo R)
PUNHO DO ARRANCADOR
TAMPÃO DE
ENCHIMENTO
DO ÓLEO

ALAVANCA DE
INCLINAÇÃO
(excepto tipo T)

FURO DE UNIÃO
TAMPA DO DA MANGUEIRA DE ÁGUA
(interior da tampa do motor)
MOTOR

SUPORTE
DA POPA

VARETA 
DO NÍVEL 
DO ÓLEO
FURO DE SAÍDA
DA ÁGUA

PARAFUSO
DE DRENO
DO ÓLEO
DO MOTOR

PARAFUSO DA
ABRAÇADEIRA

VÁLVULA
DE SEGURANÇA
MANUAL
(tipo T)

TIRANTE DE AJUSTE
DO ÂNGULO DO
PAINEL DE POPA
PARAFUSO DO BUJÃO
DE ÓLEO DA
TRANSMISSÃO

ZINCOS

PLACA
ANTI-CAVITAÇÃO

FURO DE ENTRADA DA ÁGUA
DE REFRIGERAÇÃO

ABERTURA
DO ESCAPE
HÉLICE
PARAFUSO DE DRENO DO ÓLEO
DA TRANSMISSÃO

19
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
INTERRUPTOR DO SISTEMA
ELÉCTRICO DE AJUSTE/
LEVANTAR/BAIXAR O MOTOR 
(tipo T)

ALAVANCA 
DE COMANDO
ALAVANCA DE DESBLOQUEIO
DO PONTO-MORTO
INDICADOR
DA PRESSÃO
DO ÓLEO

MOLA SOBRESSALENTE
PARA O INTERRUPTOR

REGULADOR DE FRICÇÃO 
DO COMANDO À DISTÂNCIA

LUZ DO INDICADOR DE
SOBREAQUECIMENTO
ALAVANCA DO
RALENTI RÁPIDO
AVISADOR SONORO
(interior da caixa)
INTERRUPTOR DO
DO MOTOR

INTERRUPTOR
DE PARAGEM
DE EMERGÊNCIA

CORDÃO DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA
MOLA DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA

20
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

INDICADOR DO NÍVEL
DO COMBUSTÍVEL

TAMPÃO DE
ENCHIMENTO DO
COMBUSTÍVEL
BOTÃO DE
VENTILAÇÃO 
DO TAMPÃO DE
ENCHIMENTO DO
COMBUSTÍVEL

LINHA DE COMBUSTÍVEL

DEPÓSITO DE
COMBUSTÍVEL

CONECTOR
DA LINHA DE
COMBUSTÍVEL

CONTA-ROTAÇÕES
[equipamento opcional (tipo R)]

PÊRA DE FERRAR

21
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4. COMANDOS (tipo H)
Punho do Arrancador

Botão de arranque do motor
(com arranque eléctrico)

PUNHO DO
ARRANCADOR

Alavanca de Selecção de Marcha
R (marcha-à-ré)

N (ponto-morto)
F (marcha-avante)

BOTÃO DE
ARRANQUE
DO MOTOR

Puxar o punho do arrancador acciona
o arrancador manual para rodar o motor
para o arranque. Coloque a alavanca de
selecção de marcha na posição N (ponto-morto) antes de arrancar.

Utilize o botão de arranque do motor para
colocar o motor a trabalhar.
Coloque a alavanca de selecção de
marcha na posição N (ponto-morto) antes
de arrancar.

O motor não arranca puxando o punho do
arrancador a menos que a alavanca de
selecção de marcha esteja na posição
N (ponto-morto).

O motor não arranca carregando no botão
do arrancador eléctrico a menos que a
alavanca de selecção de marcha esteja na
posição N (ponto-morto).

22

MARCHA-À-RÉ
PONTO-MORTO
MARCHA-AVANTE

Utilize alavanca de selecção de marcha para
colocar a embarcação em marcha-avante ou
em marcha-à-ré ou para cortar a potência do
motor para o hélice. A alavanca de selecção
de marcha tem três posições.
MARCHA-AVANTE: A embarcação move-se para a frente.
PONTO-MORTO: A potência do motor
não é transmitida ao
hélice. A embarcação
não se move.
MARCHA-À-RÉ: A embarcação anda
para trás.
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COMANDOS (tipo H)
Botão de Arranque a Frio (versões
com arranque a frio manual)

Punho do Acelerador

BOTÃO DE ARRANQUE A FRIO
DESLIGADO
LIGADO

INDICADOR DE
ACELERAÇÃO
PUNHO DO
ACELERADOR

O botão do arranque a frio abre
e fecha a válvula do arranque a frio
dentro do carburador.
A posição LIGADO enriquece
a mistura do combustível para
o arranque a frio do motor.

Rode o punho no sentido dos
ponteiros do relógio ou no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio
para regular a rotação do motor.
Rodar o punho do acelerador na
direcção indicada pela seta aumenta
a rotação do motor.

A curva no autocolante do punho
indica a rotação do motor.

A posição DESLIGADO fornece
a mistura de combustível correcta
para o funcionamento depois do
arranque e para o arranque a quente.

23
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COMANDOS (tipo H)
Comando de Fricção do Acelerador
FIXAR

Interruptor de Paragem do Motor

PUNHO DE
FRICÇÃO DO
ACELERADOR

INTERRUPTOR DE
PARAGEM DO MOTOR

Cordão do Interruptor de Paragem
de Emergência
MOLA DO INTERRUPTOR
DE PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

PARAR
SOLTAR

PUNHO DO ACELERADOR

Utilize o comando de fixação da
aceleração do motor para seleccionar
uma velocidade de cruzeiro
constante. Rodar o comando de
fixação no sentido dos ponteiros do
relógio fixa o punho do acelerador em
posição, libertando-o ao rodar
o comando de fixação no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.

24

Carregue no interruptor de paragem
do motor para parar o motor.

CORDÃO DO
INTERRUPTOR
DE PARAGEM DE
EMERGÊNCIA
(Homem-ao-mar)

O cordão do interruptor de paragem
de emergência (Homem-ao-mar)
é utilizado para parar imediatamente
o motor se o utilizador cair ao mar ou
para longe do motor fora-de-borda.
O motor pára quando a mola na ponta
do cordão do interruptor de paragem de
emergência é puxada para fora do
interruptor de paragem de emergência.
Quando estiver a navegar com o motor
fora-de-borda, não se esqueça de
prender o cordão do interruptor de
paragem de emergência (Homem-ao-mar) com segurança ao utilizador.
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COMANDOS (tipo H)
MOLA DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA

PARAR

SOBRESSALENTE
DA MOLA DO
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
EMERGÊNCIA
ATENÇÃO

Se o cordão do interruptor de
paragem de emergência não estiver
instalado, a embarcação pode fugir ao
controlo do utilizador, por exemplo,
se este cair à água e não for capaz de
controlar o motor fora-de-borda.
Pela integridade do utilizador e pela
segurança dos passageiros, certifique-se de que a mola do interruptor de
paragem de emergência situada numa
das pontas do cordão do interruptor
de paragem de emergência está

INTERRUPTOR
DE PARAGEM
DO MOTOR

Luz Indicadora da Pressão do Óleo
INDICADOR
DA PRESSÃO

LUZ INDICADORA DA
PRESSÃO DO ÓLEO

CORDÃO DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA

colocada no interruptor de paragem
de emergência. Prenda a outra ponta
do cordão do interruptor de paragem
de emergência (Homem-ao-mar) com
segurança ao utilizador.

Se o nível do óleo do motor estiver
baixo ou se o sistema de lubrificação
do motor avariar, a luz indicadora da
pressão do óleo desliga-se.

O motor não arranca a menos que
a mola do interruptor de paragem de
emergência esteja colocada no
interruptor de paragem do motor.
Guarde a mola sobressalente para
o interruptor de paragem de
emergência no saco das ferramentas.

25

3PZY06220.book Page 26 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

COMANDOS (tipo R)
Alavanca do Comando à Distância
ALAVANCA DO COMANDO À DISTÂNCIA

N (ponto-morto)
R (marcha-à-ré)

F (marcha-avante)
MARCHA

BAIXA
ACELERAÇÃO

MARCHA

ACELERAÇÃO
BAIXA
ALTA

PONTO-MORTO
DESBLOQUEIO DO
PONTO-MORTO

A alavanca do comando à distância
permite seleccionar marcha-avante,
marcha-à-ré ou ponto-morto e ajustar
a rotação do motor.
Empurre a alavanca de desbloqueio
do ponto-morto para cima antes de
accionar a alavanca do comando
à distância.
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ALTA
ALAVANCA DO
COMANDO À DISTÂNCIA

MARCHA-AVANTE:
Mover a alavanca para a posição de
MARCHA-AVANTE (isto é, cerca de
30 graus a partir da posição de
PONTO-MORTO) engrena a
transmissão em marcha-avante.
Mover a alavanca ainda mais a partir
da posição de MARCHA-AVANTE
aumenta a aceleração e a velocidade
de marcha-avante da embarcação.
PONTO-MORTO:
A potência do motor não
é transmitida ao hélice.

MARCHA-À-RÉ:
Mover a alavanca para a posição de
MARCHA-À-RÉ (isto é, cerca de 30°
a partir da posição de PONTO-MORTO) engrena a transmissão em
marcha-à-ré. Mover a alavanca ainda
mais a partir da posição de
MARCHA-À-RÉ aumenta
a aceleração e a velocidade de
marcha-à-ré da embarcação.
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COMANDOS (tipo R)
Alavanca de Desbloqueio do
Ponto-morto

Interruptor do Motor

AVISO

LIGADO ARRANQUE
DESLIGADO

INTERRUPTOR
DO MOTOR
(INTERRUPTOR
DA IGNIÇÃO)

O arrancador não funciona a menos
que a alavanca do comando
à distância esteja na posição N
(ponto-morto).

ALAVANCA DE
DESBLOQUEIO DO
PONTO-MORTO

A alavanca de desbloqueio do ponto-morto está localizada na alavanca do
comando à distância para evitar
o accionamento acidental da alavanca
do comando à distância.
A alavanca do comando à distância
não funciona a menos que seja movida
enquanto se carrega na alavanca de
desbloqueio do ponto-morto.

Não deixe o interruptor do motor
(interruptor da ignição) LIGADO
(chave na posição LIGADO)
quando o motor não estiver
a trabalhar, porque isso vai
descarregar a bateria.

Este comando à distância está
equipado com um interruptor da
ignição do tipo utilizado na indústria
automóvel.
Posições da chave:
ARRANQUE: para colocar o motor
a trabalhar.
LIGADO:
para controlar o motor
após o arranque.
DESLIGADO: para parar o motor
(DESLIGAR A
IGNIÇÃO).

27
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COMANDOS (tipo R)
Cordão do Interruptor de Paragem
de Emergência

MOLA DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA

O cordão do interruptor de paragem
de emergência (Homem-ao-mar)
é utilizado para parar imediatamente
o motor se o utilizador cair ao mar ou
para longe do motor fora-de-borda.
O motor pára quando a mola na ponta
do cordão do interruptor de paragem
de emergência é puxada para fora do
interruptor de paragem de emergência.
Quando estiver a navegar com o motor
fora-de-borda, não se esqueça de
prender o cordão do interruptor de
paragem de emergência (Homem-ao-mar) com segurança ao utilizador.
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INTERRUPTOR DE PARAGEM
DE EMERGÊNCIA

CORDÃO DO
INTERRUPTOR 
DE PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

CORDÃO DO
INTERRUPTOR 
DE PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

ATENÇÃO

Se o cordão do interruptor de
paragem de emergência não estiver
instalado, a embarcação pode fugir
do controlo do utilizador, por
exemplo, se este cair e não for capaz
de controlar o motor fora-de-borda.
Para garantir a segurança do
utilizador e dos passageiros,
certifique-se de que coloca a mola do
interruptor de paragem de emergência
e de que prende uma ponta do cordão
do interruptor de paragem de
emergência com segurança ao pulso
do utilizador.

MOLA
SOBRESSALENTE

O motor não funciona a menos que
a mola do interruptor de paragem de
emergência esteja colocada no
interruptor de paragem de
emergência.
Existe uma mola sobressalente para
o interruptor de paragem de
emergência na caixa do comando
à distância.
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COMANDOS (tipo R)
Alavanca do Ralenti Rápido
ACELERADOR
TOTALMENTE ABERTO

Luz Avisadora/Avisador Sonoro da
Pressão do Óleo

(VERDE)
ACELERADOR
TOTALMENTE FECHADO

ALAVANCA DO
RALENTI RÁPIDO

A alavanca do ralenti rápido dispõe
de uma função de afinação da rotação
do motor. A alavanca não se move
a menos que a alavanca do comando
à distância esteja na posição “N”
(ponto-morto). Note que a alavanca
de comando também não se move
a menos que a alavanca do ralenti
rápido esteja na posição “totalmente
fechada”.

Utilize a alavanca do ralenti rápido
para aquecer o motor após o arranque
a frio e quando arrancar com o motor
quente.

AVISADOR
SONORO

A luz indicadora da pressão do óleo
apaga-se e o avisador sonoro soa
quando o nível do óleo está baixo 
e/ou o sistema de lubrificação do
motor está avariado.

29
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COMANDOS (tipo R)
Luz Avisadora/Avisador Sonoro
de Sobreaquecimento

Conta-rotações
(equipamento opcional)

(VERMELHO)

AVISADOR
SONORO

A luz avisadora de sobreaquecimento
acende-se e o avisador sonoro soa se
o circuito de arrefecimento do motor
avariar. Nesta altura, a rotação do
motor diminui.

30

CONTA-ROTAÇÕES

O conta-rotações mostra a rotação do
motor em rotações por minuto (rpm).
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COMANDOS (tipo T)
Interruptor do Sistema Eléctrico de
Levantar/Baixar o Motor
Só é possível ajustar o ângulo da
instalação do motor fora-de-borda
(ângulo de inclinação) com a
embarcação parada, carregando no
interruptor do sistema eléctrico de
ajuste/levantar/baixar o motor na
alavanca (tipo R) ou no punho
(tipo H) de comando.
O sistema eléctrico de ajuste/levantar/
baixar o motor consiste num
dispositivo de conveniência apenas
para inclinar o motor fora-de-borda,
para utilização em águas pouco
profundas e para efeitos de transporte
da embarcação em atrelado. Não foi
concebido para ser utilizado como
função de ajuste do ângulo do motor
na embarcação.
Durante a utilização em águas pouco
profundas, ao subir com a embarcação
para terra, ao lançar a embarcação
à água ou ao atracar, vá a baixa
velocidade, com o acelerador pouco
aberto e incline o motor fora-de-borda
para cima, conforme necessário
(consulte a página 98).

(tipo H)
Carregue em
UP (para
cima) para
inclinar
o motor fora-de-borda 
para cima.

(tipo R)
ALAVANCA DE COMANDO
Carregue em UP (para cima)
para inclinar o motor fora-de-borda para cima.

Carregue em DN (para baixo)
Carregue em
para inclinar o motor fora-deDN (para
-borda para baixo.
baixo) para
inclinar
o motor fora-de-borda 
INTERRUPTOR DO SISTEMA
para baixo. INTERRUPTOR DO SISTEMA
ELÉCTRICO DE LEVANTAR/
ELÉCTRICO DE LEVANTAR/
BAIXAR O MOTOR
BAIXAR O MOTOR

O excesso de ângulo do motor pode
resultar em cavitação e aceleração do
hélice e levantar o motor fora-deborda em demasia pode provocar
danos na bomba impulsora da água.

31

3PZY06220.book Page 32 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

COMANDOS (tipo T)
Válvula de Segurança Manual
Se o interruptor do sistema eléctrico
de ajuste/levantar/baixar o motor não
funcionar devido, por exemplo,
à bateria estar descarregada, pode
levantar ou baixar o motor fora-de-borda-lo à mão abrindo a válvula de
segurança manual.
Para mover o motor fora-de-borda
à mão, rode a válvula de segurança
manual sob o suporte da popa 2 voltas
e meia no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio, utilizando uma
chave de parafusos.
Após mover o motor fora-de-borda,
rode o parafuso no sentido dos
ponteiros do relógio com segurança.

AVISO

Não desaperte a válvula de
segurança manual mais do que três
voltas ou não poderá levantar
o motor fora-de-borda quando
voltar a apertar a válvula de
segurança manual.
SUPORTE DA POPA

MANUAL
(A libertar)
VÁLVULA DE
SEGURANÇA
MANUAL

ATENÇÃO

Certifique-se de que aperta
a válvula de segurança manual com
segurança. O motor pode levantar-se
ao navegar em marcha-à-ré
e provocar ferimentos acidentais
no(s) passageiro(s).
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INTERRUPTOR
(A fixar)

ATENÇÃO

Nunca desaperte este parafuso.
O óleo hidráulico do sistema
eléctrico de inclinação sairá.
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COMANDOS (tipo G)
Segurança do Sistema de Levantar/
Baixar o Motor
INCLINAÇÃO

ATENÇÃO

Certifique-se de que baixa a
alavanca de inclinação e bloqueia
o motor fora-de-borda antes de
navegar. O motor pode levantar-se
ao navegar em marcha-à-ré
e provocar ferimentos acidentais
no(s) passageiro(s).

FUNCIONAMENTO ALAVANCA DE
INCLINAÇÃO
(BLOQUEAR)

Utilize a alavanca de inclinação para
levantar temporariamente o motor
fora-de-borda quando a embarcação
estiver em águas pouco fundas ou
atracada ou ancorada em baixios.
Levantar a alavanca de inclinação
desbloqueia o motor fora-de-borda,
possibilitando a sua inclinação.
Baixar a alavanca de inclinação
bloqueia o motor fora-de-borda.

ATENÇÃO

Não desmonte o conjunto do
amortecedor de assistência a gás
porque está cheio de gás a alta
pressão.
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COMANDOS
Alavanca de Bloqueio da Inclinação
(tipos G e T)

Alavanca de Segurança do Sistema
de Levantar/Baixar o Motor
(versão com inclinação manual)

LIVRE

BLOQUEADO

FUNCIONAMENTO
(BLOQUEAR)

Utilize a alavanca de segurança para
levantar temporariamente o motor fora-de-borda quando a embarcação estiver
em águas pouco fundas ou atracada ou
ancorada em baixios.
Levantar a alavanca de segurança o motor
desbloqueia o motor fora-de-borda,
possibilitando a sua inclinação. Baixar
a alavanca de segurança o motor bloqueia
o motor fora-de-borda.
ATENÇÃO

Certifique-se de que baixa a alavanca de
segurança e bloqueia o motor fora-de-borda antes de navegar. O motor pode
levantar-se ao navegar em marcha-à-ré
e provocar ferimentos acidentais no(s)
passageiro(s).
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ZINCOS 
(tipos G e T)

ALAVANCA DE
SEGURANÇA DO
SISTEMA DE
LEVANTAR/BAIXAR
O MOTOR
INCLINAÇÃO

ALAVANCA DE
BLOQUEIO DA
INCLINAÇÃO

Utilize a alavanca de bloqueio da
inclinação o motor para levantar o motor
fora-de-borda e para o bloquear nessa
posição quando a embarcação estiver
atracada ou ancorada durante muito
tempo.
Incline o motor fora-de-borda o mais
possível e mova a alavanca de bloqueio
para a posição de bloqueio.

Zincos

ZINCOS

Os zincos são peças “sacrificadas” de
metal que protegem o motor fora-de-borda da corrosão.
AVISO

Não pinte os zincos. Isso deteriora
a função do metal dos zincos, o que pode
provocar danos por ferrugem e corrosão
ao motor fora-de-borda.
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COMANDOS
Furo de Verificação da Água

Furo de Entrada da Água de
Arrefecimento
FURO DE ENTRADA DA ÁGUA DE ARREFECIMENTO

FURO DE VERIFICAÇÃO DA ÁGUA

A água de arrefecimento é verificada
aqui, para ver se circula correctamente
no interior do motor.
Após colocar o motor a trabalhar,
verifique, no furo de saída da água de
arrefecimento, se esta circula através
do motor.

A água de arrefecimento do motor
é aspirada para dentro do motor
através deste furo.
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COMANDOS
Fecho da Tampa do Motor

FECHO DA TAMPA
DO MOTOR

Tranque/destranque o fecho da tampa
do motor para instalar ou remover
a tampa do motor.

36
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COMANDOS
Tirante de Ajuste do Ângulo do Painel
de Popa (versão com inclinação manual)

(tipos G e T)

• BF8D/BF10D 
(tipo SH/tipo LH)

• BF8D  TIRANTE DE AJUSTE
ÂNGULO DO
(tipo R) DO
PAINEL DE POPA
• BF10D
(tipo XH/tipo R)
• BF15D/BF20D

TIRANTE DE
AJUSTE DO
ÂNGULO DO
PAINEL DE
POPA

Utilize o tirante de ajuste do ângulo
do painel de popa para ajustar
correctamente o ângulo do motor
fora-de-borda.

TIRANTE DE
AJUSTE DO
ÂNGULO DO
PAINEL DE
POPA

37
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COMANDOS
Botão de Ventilação do Tampão de
Enchimento do Combustível/
Indicador do Nível do Combustível
BOTÃO DE VENTILAÇÃO DO TAMPÃO
DE ENCHIMENTO DO COMBUSTÍVEL

INDICADOR DO NÍVEL
DO COMBUSTÍVEL

ABRIR

FECHAR

BOTÃO DE VENTILAÇÃO DO

O botão de ventilação isola o depósito
do combustível da atmosfera.
Ao encher o depósito do combustível,
rode o botão de ventilação no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio
para abrir e retirar o tampão de
enchimento do combustível.
Rode o botão de ventilação no sentido
dos ponteiros do relógio e feche-o
com segurança antes transportar ou
armazenar o motor fora-de-borda.

38

O indicador do nível do combustível
mostra o nível do combustível no
depósito.
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COMANDOS
União da Linha do Combustível
UNIÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

UNIÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

(LADO DO DEPÓSITO DO COMBUSTÍVEL)

A união da linha de combustível
é utilizada para ligar a linha do
combustível entre o depósito do
combustível em separado e o motor
fora-de-borda.

(LADO DO MOTOR FORA-DE-BORDA)

39
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5. INSTALAÇÃO
AVISO

A instalação incorrecta do motor
fora-de-borda pode provocar
a queda do motor à água,
impossibilitar a embarcação de
seguir a direito à velocidade de
cruzeiro e não permitir o aumento
da rotação do motor, para além de
originar maior consumo de
combustível.
Recomendamos que o motor fora-de-borda seja instalado por um
concessionário autorizado Honda. 
Consulte o concessionário autorizado
Honda da sua área para a instalação e
funcionamento dos equipamentos e
acessórios disponíveis. 
Embarcação Aplicável
Seleccione a embarcação apropriada
para a potência do motor.
Potencia do motor:
BF8D: 5,9 kW (8,0 PS)
BF10D: 7,4 kW (10 PS)
BF15D: 11,0 kW (15 PS)
BF20D: 14,7 kW (20 PS)
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A recomendação da potência está
indicada na maioria das embarcações.

Localização

ATENÇÃO

Não exceda a potência recomendada
pelo fabricante da embarcação.
Podem ocorrer danos e ferimentos.
Altura do painel de popa

T

Tipo:
S:
L:
X:

T
433 mm
563 mm
703 mm

Seleccione o motor fora-de-borda
correcto para a altura do painel de
popa da sua embarcação.

LINHA CENTRAL

Instale o motor fora-de-borda na
popa, na linha central da embarcação.
A placa de anti-ventilação do 
motor fora-de-borda deve estar entre
0 – 50 mm abaixo do fundo da
embarcação.
As dimensões correctas diferem de
acordo com o tipo de embarcação
e com a configuração do fundo da
mesma. Siga as alturas de instalação
recomendadas pelo fabricante.
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INSTALAÇÃO
Altura de Instalação

AVISO
ABERTURA
DO RALENTI

ALTURA DO
PAINEL DE
POPA DA
EMBARCAÇÃO

ALTURA DO
PAINEL DE POPA
DO MOTOR
FORA-DEBORDA

Instalação do Motor Fora-de-borda
SUPORTE DA POPA

O nível da água tem de estar, pelo
menos, 100 mm acima da placa de
anti-cavitação com o motor parado.
Caso contrário, a bomba da água
pode não receber água suficiente
para arrefecimento e o motor
sobreaquece.

100 mm
0 – 50 mm

CORDA
SUPERFÍCIE DA ÁGUA

PLACA ANTI-CAVITAÇÃO

Se o motor fora-de-borda for
instalado demasiado baixo,
a embarcação “abaixa” e será difícil
fazê-la planar; além disso, o motor
pulveriza a água que pode entrar para
dentro do barco. A embarcação terá
tendência a “saltitar”, reduzindo-se
a sua estabilidade a alta velocidade.
Se a altura de instalação do motor fora-de-borda for demasiadamente alta
haverá uma redução de rendimento.

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

1. Prenda o suporte da popa na 
popa da embarcação e aperte os
parafusos de fixação. Empurre
a pega de transporte para a posição
de retirada de serviço.

PEGA DE TRANSPORTE
(Posição de retirada de serviço)

41
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INSTALAÇÃO
CUIDADO

• Ao utilizar a embarcação,
verifique ocasionalmente o aperto
dos parafusos de fixação.
• Ate uma corda através da
abertura no suporte da popa
e prenda a outra ponta da corda
à embarcação. Isto evitará
a perda acidental do motor fora-de-borda.

ANILHA
PARAFUSO

PORCA DE FREIO

ANILHA

FURO DE
FIXAÇÃO

PAINEL
DA POPA

2. Aplique vedante de silicone (Three
Bond 1216 ou equivalente) nos
furos de montagem do motor fora-de-borda.
3. Coloque o motor fora-de-borda na
embarcação e prenda-o com os
parafusos, as anilhas e as porcas de
bloqueio.
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Aperto standard:
29 – 39 N·m
(3,0 – 4,0 kgf·m)
O aperto standard é indicado apenas
como referência. O aperto das porcas
pode ser diferente consoante
o material de que é feita a embarcação.
Consulte um concessionário
autorizado Honda.
CUIDADO

Instale o motor fora-de-borda de
forma segura. A instalação
deficiente pode provocar a queda
e perda acidentais do motor, bem
como danos no equipamento
e ferimentos nas pessoas.
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INSTALAÇÃO
Ângulo do Motor Fora-de-borda
(em cruzeiro)

<Ajuste do Ângulo do Motor 
Fora-de-borda>




Ajuste o motor fora-de-borda de forma
a que esteja perpendicular em relação
à superfície da água (isto é, o eixo do
hélice fica paralelo à superfície da
água).
INCORRECTO
A PROA DA EMBARCAÇÃO
“LEVANTA”

INCORRECTO
A PROA DA EMBARCAÇÃO
“ABAIXA”

CORRECTO

CORRECTO
OFERECE A MÁXIMA PERFORMANCE

Instale o motor fora-de-borda ao melhor
ângulo para obter uma velocidade de
cruzeiro estável e potência máxima.
Ângulo do painel de popa demasiado
grande: incorrecto, faz levantar a proa
da embarcação.

Ângulo do painel de popa demasiado
pequeno: incorrecto, causa o
afundamento da proa da embarcação
(um repuxo de água poderá fazê-la
entrar no barco).
O ângulo do painel de popa difere
consoante a combinação de embarcação,
motor fora-de-borda e hélice, bem como
das condições de funcionamento.
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INSTALAÇÃO
(tipo XH/tipo R de inclinação
manual)

(tipo G/tipo T)

EXTREMIDADE
DOBRADA
PARA CIMA
EXTREMIDA
DE DOBRADA
PARA CIMA

CARREGAR

CARREGAR

Há cinco níveis de ajuste 
(tipos XH e R).
Há quatro níveis de ajuste 
(tipos G e T).
Incline o motor fora-de-borda
no ângulo designado.

44

TIRANTE DE AJUSTE DO
ÂNGULO DO PAINEL DE POPA

TIRANTE DE AJUSTE DO
ÂNGULO DO PAINEL DE POPA

Empurre o tirante de ajuste para
dentro, torça-o para cima para a
posição de remoção e puxe-o para
fora para o remover.
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INSTALAÇÃO
(tipo XH/tipo R/tipo G/tipo T)
POSIÇÃO DE
DESBLOQUEIO

POSIÇÃO DE
BLOQUEIO

TIRANTE DE AJUSTE
DO ÂNGULO DO
PAINEL DE POPA

(tipo SH/tipo LH de inclinação
manual)

PARA ALTERAR

PARA
BLOQUEAR

Introduza o tirante no furo correcto,
torça-o para baixo para bloquear.
Após bloquear, puxe o tirante de
ajuste para se certificar de que
não sai.

AVISO

Para evitar danificar o motor
fora-de-borda ou a embarcação,
certifique-se de que o tirante de
ajuste está bloqueado.

TIRANTE DE
AJUSTE DO
APERTAR
ÂNGULO DO
PAINEL DE POSIÇÃO DE
POPA
BLOQUEIO

Aperte a ponta do tirante de afinação
e puxe para fora para remover.
Introduza o tirante no furo correcto
e bloqueie-o. Após bloquear, puxe
o tirante de ajuste para se certificar de
que não sai.

45
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INSTALAÇÃO
Ligações da Bateria
Use uma bateria que tenha uma
especificação de 12 V-35 Ah ou mais.
A bateria é uma peça opcional (isto
é, vendida em separado do motor
fora-de-borda).
ATENÇÃO

As baterias produzem gases
explosivos: se inflamados, pode
ocorrer uma explosão que pode
provocar ferimentos graves ou
cegueira. Proporcione ventilação
adequada aquando da carga.
• QUÍMICOS PERIGOSOS:
o electrólito da bateria contém
ácido sulfúrico. O contacto com
os olhos ou a pele, mesmo através
do vestuário, pode provocar
queimaduras graves. Utilize uma
máscara e vestuário de
protecção.
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• Mantenha chamas e faíscas
afastadas e não fume na área.
ANTÍDOTO: se o electrólito
atingir os olhos, lave-os muito
bem com água quente durante,
pelo menos, 15 minutos e chame
um médico imediatamente.
• VENENO: o electrólito é um
veneno.
ANTÍDOTO:
─ Contacto externo: lave com
água abundante.
─ Contacto interno: beba
grandes quantidades de água
ou leite. A seguir, beba leite de
magnésio ou óleo vegetal
e procure um médico
imediatamente.
• MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Coloque a bateria na respectiva caixa
e fixe a caixa com segurança ao
casco.

Instale a caixa da bateria num local de
tal forma que não tombe enquanto
a embarcação estiver em cruzeiro,
não esteja exposta a salpicos nem
à luz directa do sol.
TERMINAL (–)

TERMINAL (+)

VERMELHO

PRETO

Para ligar os cabos da bateria:
1. Ligue o cabo vermelho ao terminal
positivo (+) da bateria.
2. Ligue o cabo preto ao terminal
negativo (–) da bateria.
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INSTALAÇÃO
AVISO

• Certifique-se de que liga o cabo
do lado (+) da bateria em
primeiro lugar. Ao desligar os
cabos, desligue o lado (–)
primeiro e, a seguir, o lado (+).
• A menos que os cabos estejam
correctamente ligados aos
terminais, o arrancador pode não
funcionar correctamente.
• Tenha cuidado para não ligar a
bateria com a polaridade inversa,
pois irá danificar o sistema de
carga da bateria do motor fora-de-borda.
• Não desligue a bateria com
o motor a funcionar. Desligar
a bateria com o motor a
funcionar danifica o sistema
eléctrico do motor fora-de-borda.
• Não coloque o depósito do
combustível junto da bateria.

Tomada de CC para Carregar a Bateria
(versões equipadas)
– PARA A BATERIA
BATERIA

TOMADA DE CC
TAMPA
– PARA OS ACESSÓRIOS

A tomada de CC fornece uma saída
de 12 volt e 6 amperes para carregar
a bateria. O circuito de carga está
protegido por um fusível de
20 amperes, acessível removendo
a tampa do motor.
O motor fora-de-borda é fornecido
com uma ficha macho para a tomada
de CC. Ligue os seus cabos de carga
da bateria a esta ficha. Certifique-se de
que o cabo positivo (vermelho) da
bateria está ligado ao terminal (+) da
ficha.

CUIDADO

• Trocar os cabos da bateria
danificará o sistema de carga 
e/ou a bateria.
• Quando não estiver em utilização,
mantenha a tomada de CC seca
e limpa, tapando-a com a tampa
de borracha fornecida.
A ficha de 12 volt do motor fora-de-borda destina-se apenas a carregar
a bateria.
Os acessórios eléctricos devem ser
ligados à bateria conforme ilustrado.
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INSTALAÇÃO (tipo R)
Instalação do Comando à Distância
AVISO

Se o sistema de direcção, a caixa do
comando à distância ou o cabo do
comando à distância forem
instalados incorrectamente ou se
forem instalados outros tipos
diferentes desses componentes,
pode provocar acidentes
imprevisíveis.
Consulte um concessionário
autorizado Honda para
a instalação correcta.

<Localização>
CAIXA DO
COMANDO À
DISTÂNCIA

ALAVANCA DE
COMANDO
CABO DO
COMANDO À
DISTÂNCIA

Instale a caixa do comando à
distância numa posição onde seja
fácil accionar a alavanca de comando
e os interruptores.
Certifique-se de que não há
obstáculos no percurso do cabo
de comando.
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<Comprimento do Cabo do
Comando à Distância>
Meça a distância do centro da caixa
do comando à distância, através do
canto do painel de popa, até ao centro
do motor.
O comprimento recomendado do
cabo é 300 mm superior à distância
medida.
Coloque o cabo ao longo do percurso
predeterminado e certifique-se de que
é suficientemente longo para
o percurso.
Ligue o cabo ao motor e certifique-se
de que não está vincado, dobrado em
demasia, muito esticado nem
interfere nas manobras de direcção.
AVISO

Não dobre o cabo de comando
à distância de forma a que
o diâmetro do seu percurso seja
400 mm ou menos porque isso
afecta a vida útil do cabo, bem
como o funcionamento da alavanca
do comando à distância.
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6. VERIFICAÇÕES ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO
O BF8D/BF10D/BF15D/BF20D
é um motor fora-de-borda a 4 tempos,
arrefecido por água, que consome
gasolina normal sem chumbo.
Também necessita de óleo de motor.
Verifique o seguinte antes de colocar
o motor fora-de-borda a funcionar.

Retirar/Instalar a Tampa do Motor

CUIDADO

Com o motor parado, proceda às
seguintes verificações antes de
o colocar em funcionamento.
FECHO DA TAMPA DO MOTOR

• Para remover, destranque o fecho
da tampa e retire a tampa do motor.
• Para instalar, coloque a tampa do
motor, enganche os fechos
dianteiro e traseiro e carregue para
baixo no fecho traseiro da tampa do
motor.

ATENÇÃO

Não utilize o motor fora-de-borda
sem a tampa. As peças móveis
expostas podem provocar
ferimentos.
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VERIFICAÇÕES ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO
Nível do Óleo do Motor
AVISO

• O óleo do motor é um dos
principais factores que afectam
a performance e a vida útil do
motor. Óleos não-detergentes
e de baixa qualidade não são
recomendados, porque não
possuem as propriedades
lubrificantes adequadas.
• Colocar o motor a funcionar sem 
óleo suficiente pode provocar
danos graves no motor.
Para evitar a leitura incorrecta do
nível do óleo do motor, inspeccione
o nível do óleo quando o motor tiver
arrefecido.
<Óleo recomendado>
Utilize óleo Honda para motores
a 4 tempos ou um óleo equivalente de
qualidade superior e altamente
detergente, cuja certificação satisfaça
ou exceda os da Categoria de Serviço 
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SG, SH ou SJ do fabricante. Os óleos
de motor com estas classificações
possuem as designações SG, SH ou
SJ indicadas na embalagem. Escolha
a viscosidade adequada para a gama
de temperaturas médias da sua zona.
A viscosidade SAE 10W-30
é recomendada para uma utilização
geral, a todas as temperaturas.
Grau de Serviço API: Utilize um óleo
de Economia de Combustível SG,
SH ou SJ.
Habitualmente, este tipo de óleo está
identificado por expressões tais como:
“Conserva a Energia II”, “Económico”,
“Poupa Combustível”, etc.

TEMPERATURA AMBIENTE

<Inspecção e Reabastecimento>
TAMPÃO DE
ENCHIMENTO DO ÓLEO

MARCA
DE NÍVEL
MÁXIMO
MARCA
DE NÍVEL
MÍNIMO

VARETA DO NÍVEL
DO ÓLEO

1. Posicione o motor fora-de-borda na
vertical e remova a tampa do
motor.
2. Retire a vareta do nível do óleo
e limpe-a com um pano limpo.
3. Reintroduza totalmente a vareta
e, a seguir, retire-a e verifique
o nível. Se o nível de óleo estiver
abaixo ou perto da marca de
mínimo, desaperte o tampão de
enchimento e acrescente até
à marca de máximo com o óleo
recomendado. Aperte bem
o tampão de enchimento do óleo.
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VERIFICAÇÕES ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO
Quando o óleo do motor estiver
contaminado ou descolorido,
substitua por óleo novo (consulte
a página para o intervalo e o
procedimento de substituição).

Nível do Combustível



BOTÃO DE VENTILAÇÃO DO TAMPÃO
DE ENCHIMENTO DO COMBUSTÍVEL

INDICADOR DO NÍVEL
DO COMBUSTÍVEL

ABRIR

4. Instale a tampa do motor e tranque-a de forma segura.
Capacidade de óleo:
1,0 L
… quando o filtro do óleo não
é substituído
1,1 L
… quando o filtro do óleo
é substituído

FECHAR

BOTÃO DE VENTILAÇÃO DO

Verifique o indicador do nível do
combustível e volte a encher
o depósito se o nível do combustível
estiver baixo.

AVISO

Não encha o motor com demasiado
óleo. Verifique o nível do óleo após
o enchimento. O excesso de óleo no
motor, tal como a sua falta, pode
provocar danos no motor.

Antes de retirar o tampão de
enchimento do combustível, abra
o botão de ventilação. Se o botão de
ventilação estiver bem fechado, será
difícil retirar o tampão de enchimento
do combustível.
Após reabastecer, certifique-se de que
aperta bem o tampão de enchimento
do combustível.

Utilize gasolina sem chumbo para
automóvel com Índice de Octano
(RON) 91 ou mais (RON de 86 ou
mais). A utilização de gasolina com
chumbo pode provocar danos no
motor.
Nunca utilize uma mistura de óleo/
gasolina ou gasolina suja. Evite
a entrada de sujidade, pó ou água no
depósito do combustível.
Capacidade do depósito do
combustível (depósito em separado):
12 L

51

3PZY06220.book Page 52 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

VERIFICAÇÕES ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO

• A gasolina é extremamente
inflamável e explosiva, sob certas
condições.
• Reabasteça numa zona bem
ventilada, com o motor parado.
• Não fume nem permita chamas
nem faíscas na área onde
reabastecer o motor ou
armazenar a gasolina.
• Não encha o depósito do
combustível em demasia (não
deve haver combustível no
gargalo de enchimento). Após
reabastecer, certifique-se de que
o tampão do depósito está fechado
correctamente e com segurança.
• Tenha cuidado para não entornar
combustível durante
o reabastecimento. O combustível
entornado ou o vapor do
combustível podem inflamar-se.
Se entornar combustível,
certifique-se de que o local está
seco antes de colocar o motor
a trabalhar.
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• Evite o contacto repetido ou
prolongado com a pele, assim
como respirar o vapor.
• MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Sobre a utilização de combustível
com chumbo
• A queima de combustível com
chumbo produz resíduos. Estes
resíduos acumulam-se na cabeça do
motor e nas sedes das válvulas do
escape, pelo que devem ser
retirados por um concessionário
autorizado Honda todas as
200 horas de funcionamento ou
todos os 12 meses, conforme o que
ocorrer primeiro (consulte
a página 111, “Manutenção”).
• Se a descarbonização não for
executada como recomendado,
a vida e a performance do motor
podem ser afectadas.

Gasolina com Álcool
Se decidir utilizar gasolina com
álcool (gasohol), certifique-se de que
o seu índice de octano é, pelo menos,
tão alto como o recomendado pela
Honda. Há dois tipos de gasolinas
com álcool: uma contendo etanol
e a outra contendo metanol.
Não utilize gasolinas com álcool que
contenham mais de 10% de etanol.
Não utilize gasolinas com mais de 5%
de metanol (metilo ou álcool de
madeira) e que não contenham
também co-solventes e inibidores
de corrosão para o metanol.
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VERIFICAÇÕES ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO
Nível do Electrólito da Bateria
• Os danos no sistema de
combustível ou os problemas de
performance do motor resultantes
da utilização de gasolinas com
percentagem de álcool superior ao
recomendado não estão cobertos
pela garantia.
• Antes de adquirir gasolina de
fontes desconhecidas, primeiro
determine se a gasolina contém
álcool e, se contiver, confirme de
que tipo e qual a sua percentagem.
Se notar algum sintoma indesejável 
no funcionamento durante
a utilização de uma determinada
gasolina, mude para outra gasolina
que saiba conter uma percentagem
de álcool inferior ao recomendado.

NÍVEL MÁXIMO

TAMPA DA
BATERIA
NÍVEL MÍNIMO

AVISO

O manuseamento da bateria difere
consoante o tipo de bateria, pelo que
as instruções descritas abaixo podem
não se aplicar à bateria do seu motor
fora-de-borda. Consulte as
instruções do fabricante da bateria.
Verifique se o fluido da bateria está
entre as marcas de nível máximo
e mínimo e verifique se os furos de
ventilação nas tampas da bateria não
estão obstruídos.
Se o fluido da bateria estiver próximo
ou abaixo da marca de nível mínimo,
adicione água destilada até à marca
de nível máximo.

ATENÇÃO

As baterias produzem gases
explosivos: se inflamados, pode
ocorrer uma explosão que pode
provocar ferimentos graves ou
cegueira. Proporcione ventilação
adequada aquando da carga.
• QUÍMICOS PERIGOSOS:
o electrólito da bateria contém
ácido sulfúrico. O contacto com
os olhos ou a pele, mesmo através
do vestuário, pode provocar
queimaduras graves. Utilize uma
máscara e vestuário de
protecção.
• Mantenha chamas e faíscas
afastadas e não fume na área.
ANTÍDOTO: se o electrólito
atingir os olhos, lave-os muito
bem com água quente durante,
pelo menos, 15 minutos e chame
um médico imediatamente.
• VENENO: o electrólito é um
veneno.
ANTÍDOTO:
─ Contacto externo: lave com
água abundante.
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VERIFICAÇÕES ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO
─ Contacto interno: beba
grandes quantidades de água
ou leite. A seguir, beba leite de
magnésio ou óleo vegetal
e procure um médico
imediatamente.
• MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Hélice e Troço
<Inspecção>
HÉLICE

TROÇO

Hélice e Troço
O hélice roda rapidamente quando em 
navegação à velocidade de cruzeiro.
Antes de colocar o motor a trabalhar,
verifique se as pás do hélice não estão
danificadas nem deformadas
e substitua-as se necessário.
Adquira um hélice suplente para se
salvaguardar no caso de acontecer
algum acidente imprevisto durante
a navegação. Se não tiver um hélice
sobressalente, regresse ao cais a baixa
velocidade e substitua o hélice.
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Consulte um concessionário
autorizado Honda para a selecção do
hélice correcto.
1. Verifique se o hélice não está
danificado, desgastado nem
deformado.
2. Verifique se o hélice está instalado
correctamente.
3. Verifique se o troço não está
danificado. Substitua sempre que
o hélice estiver defeituoso.

3PZY06220.book Page 55 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

VERIFICAÇÕES ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO
Fricção do Punho da Direcção
(tipo H)

Fricção da Alavanca do Comando
à Distância (tipo R)
PARA
AUMENTAR
A FRICÇÃO

LIVRE
BLOQUEADO

ALAVANCA DE FRICÇÃO
DA DIRECÇÃO

Verifique se o punho se move
suavemente.
Para uma direcção suave, ajuste
a alavanca da fricção da direcção de
forma a sentir uma ligeira tensão ao
virar.

REGULADOR
PARA DIMINUIR
DE FRICÇÃO
DO COMANDO A FRICÇÃO
À DISTÂNCIA

Verifique se a alavanca do comando
à distância se move suavemente.
A fricção da alavanca pode ser
ajustada rodando o afinador da
fricção do comando à distância para
a direita ou para a esquerda.

Não aplique óleo nem massa
lubrificante na alavanca de fricção.
A massa lubrificante ou o óleo
reduzirão a fricção da alavanca.
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VERIFICAÇÕES ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO
Outras Verificações



CONJUNTO DE FERRAMENTAS
CHAVE DE BOCAS DE
8 mm
CHAVE DE BOCAS DE
10 × 12 mm
CHAVE DE PHILLIPS
CHAVE DE FENDAS DE
VERIFICAÇÃO DO ÓLEO

CORDA DO
ARRANCADOR

ALICATE

CHAVE DE VELAS

CHAVE DE FENDAS
MANUAL DO
UTILIZADOR

(1)
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CHAVE DE CAIXA
DE 10 mm
PUNHO DA CHAVE DE FENDAS

SACO DAS
FERRAMENTAS

(2)

Verifique os seguintes itens:
(1) A tubagem do combustível não
está trilhada, deformada nem mal
ligada.
(2) O suporte da popa em relação
a danos e ao aperto do parafuso de
fixação.
(3) Não faltam peças sobressalentes
nem ferramentas no conjunto de
ferramentas.
(4) Os zincos não estão danificados,
desapertados nem com corrosão
excessiva.

AVISO

A possibilidade de ocorrerem
danos por corrosão aumenta se os
zincos forem pintados ou se se
permitir a sua deterioração.

CHAVE SEXT. 4 mm

Os zincos (metal sacrificado) ajudam
a proteger o motor fora-de-borda dos 
danos por corrosão e têm de estar
directamente expostos à sempre que
o motor fora-de-borda for utilizado.
Substitua os zincos quando estiverem
reduzidos a cerca de dois terços do
seu tamanho original ou se se
estiverem a desfazer.

(5) O punho da direcção não está
solto nem oscila lateralmente,
e funciona bem (tipo H).
(6) O funcionamento da alavanca do
comando à distância e do
interruptor (tipo R).
Peças/materiais que devem estar
a bordo:
(1) Manual do Utilizador
(2) Conjunto de ferramentas
(3) Vela(s), óleo de motor, hélice
e troço(s) sobressalentes.
(4) Mola sobressalente para
o interruptor de paragem de
emergência.
(5) Outras peças/materiais exigidas
por lei/regulamentos.
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7. COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
Depósito do Combustível e Botão
de Ventilação



BOTÃO DE VENTILAÇÃO DO TAMPÃO DE
ENCHIMENTO DO COMBUSTÍVEL
ABRIR

O depósito do combustível tem de estar
correctamente preso à embarcação. Isto
protege o depósito de danos mecânicos
provocados pelo movimento não
intencional do depósito do combustível.
O depósito do combustível tem de ser
instalado numa zona bem ventilada
para reduzir a possibilidade de explosão
do vapor da gasolina. Evite a incidência
directa da luz solar sobre o depósito
do combustível. Devido à capacidade
da bomba do combustível, não coloque
o depósito do combustível mais de
2 metros afastado do motor

2. Retire o tampão de enchimento do
combustível e inspeccione o estado
do tampão e da junta. Substitua
o tampão ou a junta se estiverem
estalados, danificados ou com
fugas.

fora-de-borda nem mais de 1 metro
abaixo do lado da união para o tubo do
combustível do motor fora-de-borda.
1. Para abrir a ventilação, rode
o botão de ventilação do tampão de
enchimento do combustível
totalmente no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio.
Deixe equilibrar a pressão do ar no
interior do depósito do combustível
com o ar exterior. Com o respiro
aberto, o ar pode entrar no depósito
do combustível para ajudar
o combustível a sair à medida que
o nível deste desce.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
Ligar a Linha do Combustível
UNIÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

(LADO DO DEPÓSITO DO COMBUSTÍVEL)

Inspeccione a linha do combustível
e os O-rings nas uniões da linha do
combustível. Substitua a linha de
combustível ou as suas uniões se
estiverem estaladas, danificadas ou
com fugas de combustível.
Certifique-se de que a linha de
combustível não está trilhada.
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1. Ligue a união da linha do
combustível ao depósito do
combustível. Certifique-se de que
a união da linha de combustível se
encontra devidamente encaixada.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
– PARA O DEPÓSITO
DE COMBUSTÍVEL

LADO DE
SAÍDA
(MOTOR
FORA-DE-BORDA)
PÊRA DE
FERRAR
LADO DE
ENTRADA
(DEPÓSITO)

(LADO DO MOTOR FORA-DE-BORDA)

2. Ligue a união da linha do
combustível ao motor fora-de-borda.
Instale a união para a linha de
combustível do motor fora-de-borda
com a mola virada para o lado da
alavanca de selecção de marcha.
Certifique-se de que a união da linha
de combustível se encontra
devidamente encaixada.
Desligue sempre a linha de
combustível ao transportar o motor
fora-de-borda ou quando o retirar de
serviço.

AVISO

Se a união da linha do combustível do
lado do motor fora-de-borda for
instalada à força na direcção oposta,
o O-ring da união da linha do
combustível pode ser danificado.
Um O-ring danificado pode provocar
fugas de combustível.

3. Segure na pêra de ferrar de forma
a que o lado de saída esteja mais alto
do que o lado de entrada. A seta na
pêra da bomba de ferrar aponta para
cima. Aperte z vezes a pêra da bomba
de ferrar até a sentir resistência, o que
indica que o combustível atingiu
o carburador. Verifique se não há
fugas de combustível e, se encontrar
alguma, repare-a antes de colocar
o motor a trabalhar.
Não toque na pêra da bomba de ferrar
com o motor em funcionamento ou
enquanto ajusta a inclinação do motor.
Os carburadores podem encher
demasiado e verter gasolina.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo H)
Colocar o Motor a Trabalhar
CORDÃO DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA
INTERRUPTOR
DE PARAGEM
DO MOTOR
PARAR

CORDÃO DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA

AVISO

O hélice tem de estar submerso,
porque colocar o motor a trabalhar
com o hélice fora da água danifica
a bomba da água e faz o motor
sobreaquecer.
1. Prenda a mola do interruptor de
paragem de emergência (localizada
numa ponta do cordão do
interruptor de paragem de
emergência) ao interruptor de
paragem do motor.
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Prenda a outra ponta do 
cordão do interruptor de paragem
de emergência (Homem-ao-mar)
com segurança ao utilizador.
ATENÇÃO

Se o cordão do interruptor de
paragem de emergência não estiver
instalado, a embarcação pode fugir
do controlo do utilizador, por
exemplo, se este cair à água e não
for capaz de controlar o motor
fora-de-borda.
Para garantir a segurança do
utilizador e dos passageiros,
certifique-se de que coloca a mola do
interruptor de paragem de emergência
e de que prende uma ponta do cordão
do interruptor de paragem de
emergência com segurança ao pulso
do utilizador.

O motor não arranca a menos que a
mola do interruptor de paragem de
emergência esteja colocada no
interruptor de paragem do motor.
Guarde a mola sobressalente para o
interruptor de paragem de emergência
no saco das ferramentas. Utilize a
mola sobressalente para o interruptor
de paragem de emergência para
colocar o motor a trabalhar numa
emergência quando o cordão do
interruptor de paragem de emergência
não estiver disponível como, por
exemplo, se o utilizador cair ao mar.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo H)
PONTO-MORTO
ARRANQUE
N (ponto-morto)

LIGADO
PUNHO DO
ACELERADOR

BOTÃO DE ARRANQUE A FRIO

ALAVANCA DE SELECÇÃO
DE MARCHA

2. Coloque a alavanca de selecção de
marcha na posição N (ponto-morto).
O motor não arranca a menos que a
alavanca de selecção de marcha esteja
na posição N (ponto-morto).

3. Alinhe a marca “ ” no punho do
acelerador com a extremidade projectada
da marca ‘‘ ’’ no punho da direcção.
4. (Tipo arranque a frio manual)
Quando o motor está frio ou
a temperatura ambiente é baixa,
coloque o botão do arranque a frio na
posição LIGADO. 
(Deste modo a mistura no motor será
enriquecida.)

Este motor está equipado com um bomba
aceleradora. Não rode o punho do
acelerador frequentemente antes do
arranque. Isso pode dificultar o arranque.
Se tiver rodado o punho do acelerador
frequentemente antes de arrancar, abra
o punho do acelerador 1/8 a 1/4 de volta
e arranque o motor.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo H)
Direcção para puxar

PUNHO DO
ARRANCADOR

5. Arrancador manual
Puxe o punho do arrancador levemente até sentir
resistência, em seguida puxe com firmeza no sentido da
seta conforme ilustrado em cima.

BOTÃO DE ARRANQUE
DO MOTOR

6. Arrancador eléctrico (versão com arrancador eléctrico)
Pressione o botão de arranque do motor e mantenha-o
nessa posição até o motor pegar.
Quando o motor pegar, solte o botão.
AVISO

• Não permita que o punho do arrancador recolha
com violência e bata no motor. Deixe-o recolher com
cuidado para evitar danificar o arrancador.
• Não puxe o punho do arrancador enquanto o motor
estiver a trabalhar, porque pode danificar
o arrancador.

• O arrancador consome uma grande quantidade de
corrente. Portanto, não o obrigue a funcionar
continuamente durante mais de 5 segundos de cada
vez. Se o motor não começar a trabalhar dentro de
5 segundos, aguarde 10 segundos, pelo menos, antes
de voltar a accionar o arrancador.
• Não carregue no botão de arranque do motor
enquanto o motor estiver a trabalhar. Isso pode
danificar o arrancador.

O “Sistema de Arranque em Ponto-Morto” impede a saída
da corda do arrancador manual para colocar o motor
a trabalhar a menos que a alavanca de selecção de marcha
esteja na posição N (ponto-morto).

O “Sistema de Arranque em Ponto-Morto” evita que
o motor arranque a menos que a alavanca de selecção de
marcha esteja na posição N (ponto-morto), mesmo se
o motor arranque for accionado.

AVISO
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo H)

LENTO
DESLIGADO
PUNHO DO
ACELERADOR

Este motor está equipado com um
bomba aceleradora. Não rode
o punho do acelerador
frequentemente antes do arranque.
Isso pode dificultar o arranque. Se
tiver rodado o punho do acelerador
frequentemente antes de arrancar,
abra o punho do acelerador 1/8 
a 1/4 de volta e arranque o motor.

BOTÃO DE
ARRANQUE
A FRIO

7. Se tiver colocado o botão do arranque a frio na posição LIGADO para
arrancar o motor, reponha-o lentamente na posição DESLIGADO (versão
com arranque a frio manual) e rode o punho do acelerador na direcção
LENTO, até uma posição onde o motor não vá abaixo.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo H)
FURO DE VERIFICAÇÃO
DA ÁGUA

FURO DE ENTRADA DA ÁGUA DE ARREFECIMENTO (cada lado)

8. Após o arranque, verifique se há
descarga de água pelo furo de saída
da água de arrefecimento.
A quantidade de água que sai pelo
furo pode variar devido ao
funcionamento (abertura) do
termostato, mas esta situação
é normal.
AVISO

Se a água não sair ou se sair vapor,
pare o motor. Verifique se a rede do
furo de entrada da água de
arrefecimento está obstruída
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e remova as matérias estranhas, se
necessário. Verifique se o furo de
saída da água de arrefecimento não
está obstruído. Se ainda não sair
água, leve o motor fora-de-borda
para ser verificado por um
concessionário autorizado Honda.
Não ponha o motor fora-de-borda
a trabalhar enquanto o problema
não for resolvido.

NORMAL: ACESA
ANORMAL: DESLIGADO

LUZ INDICADORA DA
PRESSÃO DO ÓLEO

9. Verifique se a luz indicadora da
pressão do óleo se ACENDE.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo H)
Se não se acender, pare o motor
e proceda às seguintes inspecções.
1) Inspeccione o nível do óleo
(consulte a página 50).
2) Se o nível do óleo estiver normal
e a luz indicadora da pressão do
óleo não se ACENDER, consulte
um concessionário autorizado
Honda.
10.Aqueça o motor como se segue:
Acima de 5 °C – coloque o motor
a trabalhar durante 2 ou 3 minutos. 
Abaixo de 5 °C – coloque o motor
a trabalhar durante, pelo menos,
5 minutos a 2.000 rpm – 3.000 rpm. 
Se não aquecer completamente
o motor, poderá ocorrer má
performance do motor.

Numa zona em que a temperatura
desça abaixo de 0 °C, o sistema de
arrefecimento do motor pode
congelar. O funcionamento a alta
rotação sem o motor ter aquecido
correctamente pode danificar
o motor.
Antes de deixar a doca, verifique
o funcionamento do interruptor de
paragem de emergência 
(Homem-ao-mar).
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo R)
Colocar o Motor a Trabalhar
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

paragem de emergência. Prenda
a outra ponta do cordão do
interruptor de paragem de
emergência (Homem-ao-mar)
com segurança ao utilizador.
ATENÇÃO

CORDÃO DO
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
CORDÃO DO
INTERRUPTOR  EMERGÊNCIA
DE PARAGEM  (Homem-ao-mar)
DE EMERGÊNCIA

AVISO

O hélice tem de estar submerso,
porque colocar o motor a trabalhar
com o hélice fora da água danifica
a bomba da água e faz o motor
sobreaquecer.
1. Prenda a mola do interruptor de
paragem de emergência (localizada
numa ponta do cordão do
interruptor de paragem de
emergência) ao interruptor de
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Se o cordão do interruptor de
paragem de emergência não estiver
instalado, a embarcação pode fugir
do controlo do utilizador, por
exemplo, se este cair à água e não
for capaz de controlar o motor
fora-de-borda.
Para garantir a segurança do
utilizador e dos passageiros,
certifique-se de que coloca a mola do
interruptor de paragem de emergência
e de que prende uma ponta do cordão
do interruptor de paragem de
emergência com segurança ao pulso
do utilizador.

O motor não funciona a menos que
a mola do interruptor de paragem de
emergência esteja colocada no
interruptor de paragem de
emergência.
MOLA
SOBRESSALENTE

Há uma mola sobressalente na caixa
do comando à distância. Utilize
a mola sobressalente para colocar
o motor a trabalhar numa emergência
quando o cordão do interruptor de
paragem de emergência não estiver
disponível como, por exemplo, se
o utilizador cair ao mar.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo R)
N (ponto-morto)

ALAVANCA
DE COMANDO

RALENTI RÁPIDO
GAMA DE
ACELERAÇÃO
LIVRE

A alavanca do ralenti rápido não se
move a menos que a alavanca de
comando esteja na posição N
(ponto-morto).

INICIAL

ALAVANCA DO RALENTI RÁPIDO

2. Coloque a alavanca de comando na 
posição N (ponto-morto).
O motor não arranca a menos que
a alavanca de comando esteja na
posição N (ponto-morto).

3. Quando o motor estiver frio ou
a temperatura ambiente for baixa,
deixe a alavanca do ralenti rápido
na posição inicial. (Assim,
o arranque a frio automático
fornece uma mistura rica de
combustível ao motor.)
Quando o motor estiver quente,
levante a alavanca do ralenti rápido
para a posição de RALENTI
RÁPIDO e mantenha-a nessa
posição.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo R)
LIGADO
ARRANQUE
APAGADO

CHAVE DO INTERRUPTOR
DO MOTOR

4. Rode a chave de ignição para
a posição de ARRANQUE
e segure-a nessa posição até
o motor começar a trabalhar.
Quando o motor começar a
trabalhar, solte e chave,
permitindo-lhe que esta volte
por si à posição LIGADO.
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AVISO

• O motor de arranque consome
uma grande quantidade de
corrente. Portanto, não o obrigue
a funcionar continuamente
durante mais de 5 segundos de
cada vez. Se o motor não
começar a trabalhar dentro de
5 segundos, aguarde 10 segundos,
pelo menos, antes de voltar
a accionar o motor de arranque.
• Não rode a chave da ignição para
a posição de ARRANQUE
enquanto o motor estiver
a trabalhar.
O “Sistema de Arranque em Ponto-Morto” evita que o motor arranque
a menos que a alavanca de comando
esteja na posição N (ponto-morto),
mesmo se o motor arranque for
accionado.

ALAVANCA DO
RALENTI RÁPIDO

5. Se a alavanca do ralenti rápido
estiver levantada, reponha-a
lentamente na posição onde
o motor não se vá abaixo
e mantenha-a na posição.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo R)
FURO DE VERIFICAÇÃO
DA ÁGUA

FURO DE ENTRADA DA ÁGUA DE ARREFECIMENTO (cada lado)

6. Após o motor começar a trabalhar,
verifique se há descarga de água
pelo furo de saída da água de
arrefecimento. A quantidade de
água que sai pelo furo pode variar
devido ao funcionamento
(abertura) do termostato, mas esta
situação é normal.

AVISO

Se não sair água ou se sair vapor,
pare o motor. Verifique se a rede do
furo de entrada da água de
arrefecimento está obstruída
e remova as matérias estranhas, se
necessário. Verifique se o furo de
saída da água de arrefecimento não
está obstruído. Se ainda não sair
água, leve o motor fora-de-borda
para ser verificado por um
concessionário autorizado Honda.
Não ponha o motor fora-de-borda
a trabalhar enquanto o problema
não for resolvido.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR (tipo R)
LUZ INDICADORA DA
PRESSÃO DO ÓLEO

NORMAL: ACESA
ANORMAL: APAGADA

7. Verifique se a luz indicadora da
pressão do óleo se ACENDE.
Se não se acender, pare o motor
e proceda às seguintes inspecções.
1) Inspeccione o nível do óleo
(consulte a página 50).
2) Se o nível do óleo estiver normal
e a luz indicadora da pressão do
óleo não se ACENDER, consulte
um concessionário autorizado
Honda.
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8. Aqueça o motor como se segue:
Acima de 5 °C – coloque o motor
a trabalhar durante 2 ou 3 minutos.
Abaixo de 5 °C – coloque o motor
a trabalhar durante, pelo menos,
5 minutos a 2.000 rpm – 3.000 rpm.
Se não deixar o motor aquecer
bem, este poderá não funcionar
correctamente.

Numa zona em que a temperatura
desça abaixo de 0 °C, o sistema de
arrefecimento do motor pode
congelar. O funcionamento a alta
rotação sem o motor ter aquecido
correctamente pode danificar
o motor.
Antes de deixar a doca, verifique
o funcionamento do interruptor de
paragem de emergência 
(Homem-ao-mar).
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
Arranque de Emergência

CABO DE ARRANQUE EM
PONTO-MORTO

6 × 22 mm
PARAFUSO DE
FLANGE

CONJUNTO DO
ARRANCADOR
MANUAL

DESTRANCAR

FECHO DA TAMPA DO MOTOR

Se o arrancador manual não funcionar
correctamente por algum motivo,
o motor pode ser arrancado utilizando
a corda sobressalente para
o arrancador incluída no conjunto
da ferramenta.

TAMPA DO VOLANTE
DO MOTOR

2. Coloque a alavanca de selecção de
marcha na posição “F” (marcha-avante).
Desaperte a porca de freio do cabo
de arranque em ponto-morto
e desligue o cabo.

3. Retire os três parafusos de flange
de 6 × 22 mm e o conjunto do
arrancador manual.
Tenha atenção para não perder os
parafusos.

1. Destranque o fecho da tampa
e retire a tampa do motor.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR

PONTO-MORTO

N (ponto-morto)

N (ponto-morto)
ALAVANCA
DE COMANDO

(tipo H)

ALAVANCA DE
SELECÇÃO DE
MARCHA

(tipo R)

4. Coloque a alavanca de selecção de marcha/alavanca de comando na
posição N (ponto-morto).
ATENÇÃO

O ‘‘Sistema de Arranque em Ponto-Morto” não funciona num arranque de
emergência. Certifique-se de que coloca a alavanca de selecção de marcha/
alavanca de comando na posição N (ponto-morto) para evitar colocar o motor
a trabalhar com uma mudança engrenada numa emergência. A aceleração
súbita e inesperada pode provocar ferimentos graves ou a morte.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
MOLA DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA

INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
EMERGÊNCIA
INTERRUPTOR
DE PARAGEM
DO MOTOR

LIGADO
DESLIGADO

PARAR

CORDÃO DO
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
EMERGÊNCIA
(tipo H)

MOLA DO
INTERRUPTOR
DE PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

CORDÃO DO
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

(tipo R)

AVISO

O hélice tem de estar submerso, porque colocar o motor a trabalhar com
o hélice fora da água danifica a bomba da água e faz o motor sobreaquecer.

(tipo R)

6. Se o seu motor fora-de-borda for
do tipo de comando à distância,
rode o interruptor do motor para
a posição LIGADO.

5. Prenda a mola do interruptor de paragem de emergência (localizada numa
ponta do cordão do interruptor de paragem de emergência) ao interruptor de
paragem do motor/emergência.
Prenda a outra ponta do cordão do interruptor de paragem de emergência
(Homem-ao-mar) com segurança ao utilizador.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
RALENTI RÁPIDO
GAMA DE
ACELERAÇÃO
LIVRE
INICIAL

ARRANQUE

PUNHO DO
ACELERADOR

LIGADO
ALAVANCA DO
RALENTI RÁPIDO
(tipo R)

(tipo H)

7. Alinhe a marca “ ” no punho do
acelerador com a extremidade
projectada da marca “ ” no punho.
8. (Tipo arranque a frio manual)
Quando o motor está frio ou a
temperatura ambiente é baixa,
coloque o botão do arranque a frio
na posição LIGADO. 
(Deste modo, a mistura no motor
será enriquecida.)
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BOTÃO DE
ARRANQUE
A FRIO

Este motor está equipado com uma
bomba aceleradora. Não rode
o punho do acelerador
frequentemente antes do arranque.
Isso pode dificultar o arranque. Se
tiver rodado o punho do acelerador
frequentemente antes de arrancar,
abra o punho do acelerador 1/8 
a 1/4 de volta e arranque o motor.

9. Quando o motor estiver frio ou
a temperatura ambiente for baixa,
deixe a alavanca do ralenti rápido na
posição inicial. (Assim, o arranque
a frio automático fornece uma mistura
rica de combustível ao motor.)
Quando o motor estiver quente,
levante a alavanca do ralenti rápido
para a posição de RALENTI
RÁPIDO e mantenha-a nessa
posição.
A alavanca do ralenti rápido não se
move a menos que a alavanca de
comando esteja na posição N
(ponto-morto).
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
VOLANTE DO MOTOR (POLIA DO ARRANCADOR)
CORDA DO
ARRANCADOR

NÓ

ALAVANCA DO
RALENTI RÁPIDO

(tipo R)

10.Coloque o nó na ponta da corda do
arrancador de emergência no
entalhe do volante do motor
e enrole a corda do arrancador de
emergência no sentido dos
ponteiros do relógio à volta do
volante do motor.

11.Puxe a corda do arrancador
ligeiramente até sentir resistência
e, a seguir, puxe com força.

12.Se a alavanca do ralenti rápido
estiver levantada, reponha-a
lentamente na posição onde
o motor não vá abaixo
e mantenha-a nessa posição.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR

LENTO
DESLIGADO
PUNHO DO
ACELERADOR

14.Volte a instalar a tampa do motor.

BOTÃO DE
ARRANQUE
A FRIO

ATENÇÃO

(tipo H)

13.Se colocou o botão do arranque a frio na posição LIGADO quando colocou
o motor a trabalhar, faça-a retornar lentamente à posição DESLIGADO (tipo
arranque a frio manual) e rode o punho do acelerador na direcção LENTO
até uma posição onde o motor não se desligue.
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Tenha cuidado extremo ao instalar
a tampa do motor. O volante do
motor está a rodar. Não utilize
o motor sem a tampa. As peças
móveis expostas podem provocar
ferimentos e o arrancador pode
danificar o motor.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
15.Prenda o cordão do interruptor de
paragem de emergência (Homem-ao-mar) de forma segura ao
utilizador e regresse ao porto mais
próximo.
16.Após regressar ao porto mais
próximo, contacte o concessionário
autorizado Honda mais próximo
e peça para ser verificado
o seguinte.
• Peça para ser verificado
o sistema de arranque e o sistema
eléctrico.
• Peça ao seu concessionário para
voltar a montar as peças retiradas
no procedimento de arranque de
emergência.
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COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR
Diagnosticar Problemas de Arranque
SINTOMA
O arrancador não roda (versão com
arrancador eléctrico).

CAUSA POSSÍVEL
1. Interruptor do motor DESLIGADO.
2.
3.
4.

O arrancador roda mas o motor não
arranca. (versão com arrancador eléctrico)
Puxe a corda do arrancador manual
lentamente até sentir resistência
e, a seguir, puxe com força.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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SOLUÇÃO
1. Rodar a chave do interruptor do motor para
a posição de ARRANQUE (página 68).
A alavanca de selecção de marcha não está
2. Colocar a alavanca de selecção de marcha na
na posição de PONTO-MORTO.
posição de PONTO-MORTO (página 61, 67).
Fusível fundido.
3. Substituir o fusível (página 127).
Bateria com ficha solta.
4. Ligar o cabo da bateria com segurança
(página 46).
Sem combustível.
1. Colocar combustível (página 51).
Botão de ventilação fechado.
2. Abrir o botão de ventilação (página 57).
Motor desferrado.
3. Apertar a pêra da bomba de ferrar para
fornecer combustível (página 59).
Motor afogado.
4. Limpar e secar a vela (página 117).
Bateria fraca. (Tipo com arrancador eléctrico) 5. Colocar o motor a trabalhar, utilizando a corda
do arrancador de emergência (página 71).
O cachimbo da vela está mal instalado.
6. Instalar correctamente o cachimbo da vela
(página 118).
A mola do interruptor de paragem de
7. Colocar a mola do interruptor de paragem de
emergência não está instalada.
emergência. (página 60, 66).
Levar a bateria para ser carregada ao seu agente
autorizado Honda Marine.
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8. UTILIZAÇÃO (tipo H)
Procedimento de Rodagem
O período de rodagem de um motor
novo serve para permitir que as
superfícies de contacto das peças
móveis se acamem de forma uniforme
e, assim, assegurar a performance
correcta, bem como maior vida útil
ao motor fora-de-borda.
Proceda à rodagem do seu novo
motor fora-de-borda como se segue.
Durante os 15 minutos iniciais:
Faça o motor fora-de-borda
funcionar ao ralenti ou a velocidades
de pesca ao corrico (isto é,
à velocidade mais baixa possível).
Durante os 45 minutos seguintes:
Faça o motor fora-de-borda
funcionar entre as 
2.000 – 3.000 rpm (com 10% –
30% de aceleração).
Durante os próximos até aos
segundos 60 minutos:
Faça o motor fora-de-borda
funcionar entre as 
4.000 – 5.000 rpm (com 50% –
80% de aceleração).

Selecção de marcha

N (ponto-morto)

PUNHO DO
ACELERADOR
LENTO
RÁPIDO
R (marcha-à-ré) R

N

RÁPIDO LENTO

F (marcha-avante)

F

Durante as 10 horas iniciais:
Evite o funcionamento contínuo
com o acelerador totalmente aberto
(100% de aceleração) durante mais
de 5 minutos.
A alavanca de selecção de marcha
tem 3 posições:
MARCHA-AVANTE, PONTO-MORTO e MARCHA-À-RÉ.
Há um indicador na base da alavanca
de selecção de marcha que alinha
com o ícone afixado na base da
alavanca de selecção de marcha.

Rode o punho do acelerador para
LENTO para reduzir a rotação do
motor antes de mover a alavanca de
selecção de marcha.
Não rode o punho do acelerador com
força na direcção RÁPIDO. Só se
pode abrir o acelerador para a posição
RÁPIDO em MARCHA-AVANTE.
Certifique-se de que a alavanca
de segurança está na posição
FUNCIONAMENTO/BLOQUEADO.
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UTILIZAÇÃO (tipo H)
Direcção

Navegar em Velocidade de Cruzeiro

RÁPIDO

MARCHA-AVANTE

PARA AUMENTAR
A FRICÇÃO
F (marcha-avante)
PARA DIMINUIR
A FRICÇÃO
PUNHO DE FRICÇÃO
DO ACELERADOR

A embarcação roda a sua popa na
direcção oposta à qual deve virar.
Para virar à direita, rode o punho da
direcção para a esquerda. Para virar
à esquerda, vire o punho da direcção
para a direita.
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RÁPIDO
ALAVANCA DE SELECÇÃO
DE MARCHA

1. Com a alavanca de selecção de
marcha na posição de MARCHA-AVANTE, rode o punho do
acelerador na direcção RÁPIDO
para aumentar a velocidade.
2. Para economizar combustível, abra
o acelerador a cerca de 80%.

PUNHO DO
ACELERADOR

Para manter o punho do acelerador
numa posição fixa, rode o comando de
fricção do acelerador no sentido dos
ponteiros do relógio. Para soltar
o punho do acelerador de modo
a obter controlo de velocidade manual,
rode o comando de fricção no sentido
contrário aos ponteiros do relógio.
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UTILIZAÇÃO (tipo H)
Este motor fora-de-borda está equipado
com um limitador de sobre-rotação a fim
de evitar avarias devido a excesso de
rotação do motor.
Consoante as condições de
funcionamento do motor fora-de-borda
(se houver pouca força aplicada no
hélice, por exemplo), o limitador pode
actuar, provocando instabilidade na
rotação do motor e comprometendo,
assim, o funcionamento suave.
Se a rotação do motor ficar instável quando
o motor fora-de-borda estiver a funcionar
com o punho próximo da posição de
aceleração total, rode o punho para o lado
LENTO até a rotação estabilizar.
CUIDADO

Não utilize o motor sem a tampa. As
peças móveis expostas podem provocar
ferimentos e a água pode danificar
o motor.
Para a melhor performance, os
passageiros e o equipamento devem
ser distribuídos uniformemente para
equilibrar a embarcação.

81

3PZY06220.book Page 82 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

UTILIZAÇÃO (tipo R)
Selecção de marcha

F (marcha-avante)

ALAVANCA DE
COMANDO

ALAVANCA DO RALENTI RÁPIDO

TOTALMENTE FECHADA

PONTO-MORTO
DESBLOQUEIO DO
PONTO-MORTO

R (marcha-à-ré)

PUNHO DE
ABRIR

Enquanto puxa a alavanca de
desbloqueio do ponto-morto, mova
a alavanca de comando 30 graus na
direcção da posição de MARCHA-AVANTE ou de MARCHA-À-RÉ
para engrenar a embraiagem.
Mover a alavanca de comando para
além disso abre o acelerador e
aumenta a rotação do motor.
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CUIDADO

Evite accionar a alavanca de
comando de forma irregular.
Pode provocar um acidente ou
ferimentos imprevistos.
• A alavanca de comando pode não
se mover a menos que a alavanca

de desbloqueio do ponto-morto
esteja totalmente levantada.
• Coloque a alavanca do ralenti
rápido na posição de acelerador
totalmente fechado ou a alavanca
de comando não funciona.
Certifique-se de que a alavanca
de segurança está na posição
FUNCIONAMENTO/BLOQUEADO.
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UTILIZAÇÃO (tipo R)
Navegar em Velocidade de Cruzeiro
N (ponto-morto)
F (marcha-avante)

INTERRUPTOR DO
SISTEMA ELÉCTRICO
DE INCLINAÇÃO

PARA
BAIXO

POSIÇÃO MAIS BAIXA

1. Para o tipo T, carregue na metade
DOWN (para baixo) do interruptor
do sistema eléctrico de inclinação
e ajuste o motor fora-de-borda para
a sua posição mais baixa.

TOTALMENTE
ABERTA

2. Mova a alavanca do comando de 
PONTO-MORTO para MARCHA-AVANTE.
Mover a alavanca cerca de 30°
engrena a marcha. Mover a
alavanca de comando mais um
pouco abre o acelerador e aumenta
a rotação do motor.
3. Para economizar combustível, abra
o acelerador a cerca de 80%.
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UTILIZAÇÃO (tipo R)
Este motor fora-de-borda está
equipado com um limitador de
sobrerrotação a fim de evitar avarias
devido a excesso de rotação do motor.
Consoante as condições de
funcionamento do motor fora-de-borda
(se houver pouca força aplicada no
hélice, por exemplo), o limitador pode
actuar, provocando instabilidade na
rotação do motor e comprometendo,
assim, o funcionamento suave.
Se a rotação do motor ficar instável
quando o motor fora-de-borda estiver
a funcionar com a alavanca de
comando próximo da posição de
aceleração total, mova a alavanca de
comando para o lado BAIXA até
a rotação estabilizar.
CUIDADO

Não utilize o motor sem a tampa.
As peças móveis expostas podem
provocar ferimentos e a água pode
danificar o motor.
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Para a melhor performance, os
passageiros e o equipamento devem
ser distribuídos uniformemente para
equilibrar a embarcação.

Levantar/Baixar o Motor Fora-de-borda (Comum)
Incline o motor fora-de-borda para
evitar que o hélice e caixa de
engrenagens batam no fundo ao subir
com a embarcação para terra ou
quando estiver parada em água pouco
profundas.
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UTILIZAÇÃO (versão com inclinação manual)
Inclinar o Motor Fora-de-borda

PONTO-MORTO
N (ponto-morto)

PEGA DA TAMPA DO MOTOR

ALAVANCA DE
INCLINAÇÃO

INCLINAÇÃO

ALAVANCA DE
SELECÇÃO DE
MARCHA

FUNCIONAMENTO
(BLOQUEADO)

2. Mova a alavanca de inclinação para
a posição “INCLINAR”. Segure na
pega da tampa do motor e levante
o motor fora-de-borda.

CUIDADO

Não utilize o punho do acelerador
para inclinar o motor fora-de-borda.
Antes de levantar o motor fora-de-borda e depois de o ter parado,
deixe-o na posição de funcionamento
durante um minuto para drenar a água
do interior do motor.
Pare o motor e desligue a linha de
combustível do motor fora-de-borda
antes de levantar o motor.

INTERRUPTOR DE
PARAGEM DO MOTOR

1. Mova a alavanca de selecção da
marcha ou a alavanca de comando
para a posição N (ponto-morto)
e pare o motor.
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UTILIZAÇÃO (versão com inclinação manual)

71 ou 72 graus (ao atracar)

3. Coloque a alavanca de inclinação
na posição “INCLINAR” e levante
o motor fora-de-borda para as
posições de inclinação de 30, 45
e 71 graus (ou 72 graus).
BF8D/BF10D
71 graus: tipo SH/LH
72 graus: tipo XH/R
BF15D/BF20D
71 graus: tipo SH
72 graus: tipo LH/XH/R
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4. Para voltar a colocar o motor fora-de-borda na posição normal de
“FUNCIONAMENTO”, afaste
a alavanca de segurança de si até
parar, levante ligeiramente o motor
fora-de-borda e, a seguir, baixe-o
lentamente.

45 graus

30 graus (ao navegar em
águas pouco profundas)

CUIDADO

• Certifique-se de que sai água
pelo furo de saída da água para
arrefecimento.
• Quando o motor fora-de-borda
estiver levantado, navegue
a baixa velocidade.
• Nunca mude para marcha-à-ré
com o motor fora-de-borda
levantado. O motor levantar-se-á,
provocando um acidente.
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UTILIZAÇÃO (tipo G)
Inclinar o Motor Fora-de-borda

PEGA DA
TAMPA DO
MOTOR

PONTO-MORTO
N (ponto-morto)

PARAR

INCLINAÇÃO
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DO MOTOR
ALAVANCA DE SELECÇÃO
DE MARCHA

1. Mova a alavanca de selecção de
marcha para a posição N (ponto-morto) e pare o motor.

Antes de levantar o motor fora-de-borda e depois de o ter parado, deixe-o
na posição de funcionamento durante
um minuto para drenar a água do
interior do motor.
Pare o motor e desligue a linha de
combustível do motor fora-de-borda
antes de levantar o motor.

FUNCIONAMENTO
(BLOQUEADO)

ALAVANCA DE
INCLINAÇÃO

• Para inclinar o motor fora-de-borda para cima:
2. Coloque a alavanca de inclinação na
posição “INCLINAR”. Segurando
na pega da tampa do motor, levante
o motor fora-de-borda para a sua
posição mais alta.
3. Coloque a alavanca de bloqueio do
motor na posição “BLOQUEAR”
(consulte a página 89).

87

3PZY06220.book Page 88 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

UTILIZAÇÃO (tipo G)
ALAVANCA DE INCLINAÇÃO

INCLINAÇÃO

CUIDADO

Coloque a alavanca de segurança
nas posições INCLINAR/
FUNCIONAMENTO com
segurança.
AVISO

FUNCIONAMENTO
(BLOQUEADO)

• Para inclinar o motor fora-de-borda para baixo:
2. Verifique se a alavanca de
inclinação está na posição
“INCLINAR”. Segurando na pega
da tampa do motor, levante um
pouco o motor fora-de-borda
e coloque a alavanca de bloqueio
da inclinação na posição “LIVRE”
(consulte a página 89).
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ALAVANCA DE INCLINAÇÃO

3. Segurando na pega da tampa do
motor, baixe o motor fora-de-borda
lentamente para a posição de
navegação.
4. Verifique se o motor fora-de-borda
está descido para a posição de
navegação e coloque a alavanca
de inclinação na posição
“FUNCIONAMENTO”.

Certifique-se de que utiliza a
alavanca de bloqueio do motor
sempre que o motor fora-de-borda
for guardado na sua posição
levantada.
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UTILIZAÇÃO (tipo G)
Atracagem
ALAVANCA DE BLOQUEIO
DA INCLINAÇÃO
LIVRE

BLOQUEADO

Levante o motor utilizando
a alavanca de bloqueio.
Utilize este mecanismo ao atracar
a embarcação e levantar o motor fora-de-borda.

2. Mova a alavanca de bloqueio da
inclinação para a posição de motor
BLOQUEADO e baixe o motor
fora-de-borda lentamente.
3. Mova a alavanca de inclinação para
a posição de motor BLOQUEADO.
4. Para baixar o motor, mova a
alavanca de inclinação para a
posição de motor LIVRE, mova a
alavanca de bloqueio da inclinação
para a posição de motor LIVRE
enquanto levanta o motor fora-de-borda para a posição designada
e, depois, volte a mover a alavanca
de inclinação para a posição de
motor BLOQUEADO.

1. Mova a alavanca de inclinação para
a posição de motor LIVRE
e levante o motor fora-de-borda até
ao máximo segurando-o pela pega
da tampa do motor.
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UTILIZAÇÃO (tipo T)
Inclinar o Motor Fora-de-borda
Só é possível ajustar o ângulo dos
motores fora-de-borda equipados
com sistema eléctrico de inclinação
durante as operações de atracagem.
Quando tiver de accionar
o interruptor do sistema eléctrico de
inclinação, pare a embarcação. Uma
vez determinado o ângulo do motor,
este ângulo não pode ser alterado
durante a navegação, tanto em
marcha-avante como em marcha-à-ré.
Antes de levantar o motor fora-de-borda e depois de o ter parado,
deixe-o na posição de funcionamento
durante um minuto para drenar a água
do interior do motor.
Pare o motor e desligue a linha de
combustível do motor fora-de-borda
antes de levantar o motor.
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(tipo H)
Carregue
em UP (para
cima) para
inclinar o
motor fora-de-borda 
para cima.
Carregue 
em DN (para
baixo) para
inclinar o
motor fora-de-borda
para baixo.

(tipo R)
INTERRUPTOR DO SISTEMA
ELÉCTRICO DE INCLINAÇÃO
Carregue em UP (para cima)
para inclinar o motor fora-de-borda para cima.

Carregue em DN (para baixo)
para inclinar o motor fora-de-borda para baixo.
INTERRUPTOR DO
SISTEMA ELÉCTRICO
DE INCLINAÇÃO

• Para inclinar o motor fora-de-borda para cima:
1. Carregue na metade “UP” (para
cima) do interruptor do sistema
eléctrico de inclinação e levante
o motor fora-de-borda para a sua
posição mais elevada.
2. Coloque a alavanca de bloqueio do
motor na posição “BLOQUEAR”
(consulte a página 92).

ALAVANCA DE
COMANDO

3. Carregue na metade “DN” (para
baixo) do interruptor de inclinação
eléctrica e baixe o motor fora-de-borda um pouco para o estabilizar
na sua posição levantada.
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UTILIZAÇÃO (tipo T)
CUIDADO

• O ângulo incorrecto do painel de
popa provoca instabilidade na
direcção.
• Não levante nem baixe o motor ao
navegar em mar agitado porque
pode provocar um acidente.
• O excesso de ângulo do painel de
popa pode resultar em cavitação
e aceleração do hélice e levantar
o motor fora-de-borda em demasia
pode provocar danos na bomba
impulsora da água.
• Para inclinar o motor fora-de-borda
para baixo:
1. Carregue na metade “UP” (para cima)
do interruptor do sistema eléctrico de
inclinação e levante o motor fora-de-borda para a sua posição mais
elevada.
2. Coloque a alavanca de bloqueio da
inclinação na posição “LIVRE”
(consulte a página 92).
3. Carregue na metade “DN” (para baixo)
do interruptor de inclinação eléctrica
e baixe o motor fora-de-borda para a
posição de navegação.

Válvula de Segurança Manual
VÁLVULA DE SEGURANÇA MANUAL
INTERRUPTOR
(A fixar)

MANUAL
A libertar)

ATENÇÃO

Nunca desaperte este parafuso.
O óleo hidráulico do sistema
eléctrico de inclinação sairá.
Se o sistema eléctrico de inclinação não
funcionar devido a uma bateria
descarregada ou a uma avaria no motor
do sistema eléctrico de inclinação,
o motor fora-de-borda pode ser levantado
ou baixado à mão accionando a válvula
de segurança manual.
Para inclinar manualmente o motor fora-de-borda, rode a válvula de segurança
manual, localizada sob o suporte da popa,
2 voltas e meia no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio utilizando uma
chave de fendas.
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UTILIZAÇÃO (tipo T)
AVISO

Não desaperte a válvula de
segurança manual mais do que três
voltas ou não poderá levantar
o motor fora-de-borda quando
voltar a apertar a válvula de
segurança manual.
Após levantar e/ou baixar o motor
à mão, feche a válvula de segurança
manual para bloquear o motor fora-de-borda nessa posição.

Atracagem

ALAVANCA
DE BLOQUEIO
DE INCLINAÇÃO

CUIDADO

A válvula de segurança manual tem
de ser bem apertada antes de
colocar o motor fora-de-borda
a trabalhar porque o motor pode
inclinar-se quando funcionar em
marcha-à-ré.

Levante o motor utilizando
a alavanca de bloqueio.
Utilize este mecanismo ao atracar
a embarcação e levantar o motor fora-de-borda.
1. Levante o motor fora-de-borda
o mais possível usando o interruptor
do sistema eléctrico de inclinação.
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2. Mova a alavanca de bloqueio da
inclinação para a posição de motor
BLOQUEADO e baixe o motor
fora-de-borda até a alavanca de
bloqueio contactar o suporte da
popa.
Se for necessária mais folga para
rodar a alavanca de bloqueio do
motor para a posição BLOQUEADA, 
oscile ligeiramente o motor fora-de-borda para trás puxando na pega da
tampa do motor.
3. Para baixar, levante ligeiramente
o motor fora-de-borda, mova
a alavanca de bloqueio da
inclinação para a posição LIVRE
e baixe o motor fora-de-borda para
a posição designada.
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UTILIZAÇÃO
Atracar

NÃO

CUIDADO

Para evitar danificar o motor fora-de-borda,
tenha cuidado extremo ao atracar a embarcação,
especialmente quando o motor estiver levantado. Não
permita que o motor fora-de-borda bata no cais nem
noutras embarcações.
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UTILIZAÇÃO
Sistema de Protecção do Motor
<Sistemas de Alerta da Pressão do Óleo do
Motor e do Sobreaquecimento>
INDICADOR DA PRESSÃO
(VERDE)

Tipo H

SOBREAQUECIMENTO
(VERMELHO)
AVISADOR
(INDICADOR/LUZ DE ALERTA)
Tipo R
SONORO

Indicador da Pressão do Óleo
• Quando a luz verde está acesa, a pressão do óleo está boa.
• Se a pressão do óleo ficar baixa, a luz verde apaga-se
e o sistema de protecção do motor limita a rotação do motor.
• As versões com comando à distância também estão
equipadas com um avisador sonoro que é emitido
quando a luz verde se apaga. 
O som pára quando a rotação do motor for inferior
a 1.400 rpm.
• A rotação do motor não aumenta com o acelerador
totalmente aberto.
• A rotação do motor aumenta gradualmente assim que
a causa do alerta é eliminada.
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INDICADOR
DA PRESSÃO
(VERDE)

Indicador de Alerta de Sobreaquecimento
• Se o motor sobreaquecer, o sistema de protecção do
motor limita a velocidade do motor (todos os tipos).
• As versões com comando à distância também estão
equipadas com uma luz avisadora e um avisador sonoro.
A luz vermelha acende-se e o avisador sonoro soa se
o motor sobreaquecer.
• A rotação do motor não aumenta com o acelerador
totalmente aberto.
• Se a condição de sobreaquecimento continuar por
20 segundos, o motor pára; se a temperatura normal for
reposta nesse período de tempo, a velocidade do motor
aumenta gradualmente para a velocidade de cruzeiro
normal.
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UTILIZAÇÃO
Sistema
Tipo
Tipo H
Tipo R

Baixa pressão do óleo
Luz
O avisador Controlo
avisadora sonoro soa da rotação
do motor
o

×

o

×

×

o

o

o

o

o

o

o

Sistema
Sintoma
Normal
Anormal

Sobreaquecimento
Luz
O avisador
Controlo
avisadora sonoro soa da rotação
do motor

Baixa pressão
do óleo
Sobreaquecimento
Baixa pressão
do óleo e
sobreaquecimento

Luz avisadora
SobreaqueciPressão
mento
do óleo
(tipo R)

Avisador sonoro
Tipo H

Tipo R

LIGADO

DESLIGADO

—

DESLIGADO

DESLIGADO

Bip contínuo*1

LIGADO

LIGADO

Bip contínuo*1

DESLIGADO

LIGADO

Bip contínuo*1

Se o sistema de alerta da pressão 
do óleo tiver sido accionado
(luz indicadora verde desligada):
1)Pare o motor imediatamente e
verifique o nível do óleo do motor
(consulte a página 50).
2)Se o óleo estiver no nível
recomendado, ponha o motor fora-de-borda a trabalhar a baixa
rotação (dentro de 30 segundos). 
O sistema de alerta está normal se
parar.
3)Se o sistema de alerta ainda estiver
em funcionamento, regresse ao cais
a baixa velocidade e repare
o sistema.

*1: O som pára quando a rotação do motor for inferior a 1.400 rpm.
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UTILIZAÇÃO
AVISO

Colocar o motor a funcionar sem
água pode danificá-lo gravemente
devido a sobreaquecimento. Com
o motor em funcionamento,
certifique-se de que há descarga de
água pelo furo de saída da água de 
arrefecimento. Se não sair, pare
o motor e descubra a causa do
problema.
FURO DE VERIFICAÇÃO
DA ÁGUA

Quando o sistema de alerta de
sobreaquecimento tiver sido
accionado (luz indicadora vermelha
acesa):
1)Coloque imediatamente a alavanca
de selecção de marcha na 
posição N (ponto-morto) (ralenti)
e verifique se sai água pelo furo de
saída da água para arrefecimento.
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2)Se sair água, deixe o motor
continuar ao ralenti (dentro de
30 segundos).
O sistema de alerta está normal se
parar.
3)Se o sistema de alerta ainda estiver
em funcionamento, regresse ao cais
a baixa velocidade e repare o
sistema.

<Limitador de sobre-rotação>
Os motores fora-de-borda 
BF8D/BF10D/BF15D/BF20D estão
equipados com o limitador de sobre-rotação que actua quando a rotação
do motor aumenta excessivamente
durante a navegação, devido
a qualquer motivo, quando o hélice
entra em sobre-rotação ao levantar
o motor fora-de-borda ou durante
a mudança de curso de cruzeiro.
Quando o limitador de sobre-rotação
tiver sido accionado:
1)Reduza imediatamente a rotação do
motor e verifique o ângulo de
inclinação.
2)Se o ângulo do motor for o correcto
mas a rotação do motor for
demasiado elevada, pare o motor
e verifique-o juntamente com o
hélice quanto à instalação, estado
e danos. Corrija ou repare,
se necessário.
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UTILIZAÇÃO
<Zincos>

ZINCOS
(tipos G e T)

ZINCOS

Os zincos são um material de
“sacrifício” e servem para proteger
o motor fora-de-borda contra a
corrosão.

AVISO

Pintar ou cobrir os zincos pode
provocar danos por ferrugem
e corrosão no motor fora-de-borda.
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UTILIZAÇÃO
Navegar nos Baixios
AVISO

Excesso de ângulo do motor
durante o funcionamento pode
fazer o hélice sair da água
e provocar ventilação do hélice
e sobre-rotação do motor. O ângulo
de inclinação excessivo também
pode danificar a bomba da água
e sobreaquecer o motor.
Durante a utilização em água pouco
profunda, incline o motor fora-de-borda para cima para evitar que
o hélice e a caixa de engrenagens
atinjam o fundo (consulte as
páginas 84, 85, 86, 87 e 90). Com
o motor fora-de-borda inclinado para
cima, mantenha o motor em rotação
baixa.
Monitorize o indicador do sistema de
arrefecimento quanto à descarga de
água. Certifique-se de que nunca
inclina o motor fora-de-borda tão alto
que faça as entradas de água ficarem
fora da água.
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Acelerar demasiado em marcha-avante, o motor fora-de-borda
retorna ao tirante de ajuste do ângulo
do painel de popa. (tipo G)
Funcionamento a Altitudes
Elevadas
A uma altitude elevada, a mistura
standard ar/combustível do
carburador será excessivamente rica.
As performances diminuirão
e o consumo de combustível
aumentará.
É possível melhorar as performances
a altitudes elevadas através de
modificações específicas no
carburador. Se utilizar sempre
o motor fora-de-borda a altitudes
superiores a 1.500 m acima do nível
do mar, peça ao seu concessionário
autorizado Honda que proceda a essas
alterações no carburador.

Mesmo com as modificações
apropriadas no carburador, a potência
do motor diminuirá cerca de 3,5%
para cada aumento de 300 m de
altitude. O efeito da altitude na
potência será bem mais perceptível se
o carburador não for modificado para
funcionar a altitudes elevadas.
CUIDADO

A utilização do motor fora-de-borda
a uma altitude inferior para a qual
o carburador foi modificado
e afinado pode resultar em redução
das performances,
sobreaquecimento e danos graves
no motor provocados por misturas
ar/combustível excessivamente
pobres.
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9. PARAR O MOTOR (tipo H)
Parar o Motor
MOLA DO
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

PONTO-MORTO

LENTO
PARAR

N (ponto-morto)

PUXAR
CORDÃO DO
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
EMERGÊNCIA

• Numa emergência:
Retire a mola do interruptor de
paragem de emergência do
interruptor de paragem do motor
puxando o cordão do interruptor de
paragem de emergência.
É uma boa ideia parar o motor usando
o cordão do interruptor de paragem
de emergência de vez em quando para

PUNHO DO
ACELERADOR

LENTO

ter a certeza de que o interruptor está
a funcionar correctamente.

ALAVANCA DE SELECÇÃO
DE MARCHA

• Em utilização normal:
1. Rode o punho do acelerador para
a posição LENTO e mova
a alavanca de selecção de marcha
para a posição N (ponto-morto).
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PARAR O MOTOR (tipo H)
AVISO

PARAR

INTERRUPTOR DE
PARAGEM DO MOTOR

2. Carregue no interruptor de paragem
do motor até o motor parar.
Após o motor ter funcionado em
aceleração total, arrefeça-o,
deixando-o a trabalhar ao ralenti
durante alguns minutos.
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No caso de o motor não parar
quando carregar no interruptor
e puxar o cordão do interruptor de
paragem de emergência, puxe
o botão do arranque a frio para
parar o motor.
Se o motor não parar ao puxar
o botão de arranque a frio, desligue
a união da linha de combustível
(de série).
3. Retire o cordão do interruptor de
paragem de emergência e guarde-o. 
Se estiver a utilizar um depósito
portátil de combustível, desligue
a linha de combustível se tiver de
transportar ou guardar o motor
fora-de-borda.
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PARAR O MOTOR (tipo R)
Parar o Motor
INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE
EMERGÊNCIA
CORDÃO DO
INTERRUPTOR
DE PARAGEM DE
EMERGÊNCIA
(Homem-ao-mar)

N (ponto-morto)
DESLIGADO

CHAVE DO
INTERRUPTOR
DO MOTOR

ALAVANCA DE
INCLINAÇÃO

PUXAR

INTERRUPTOR
DO MOTOR

MOLA DO INTERRUPTOR DE
PARAGEM DE EMERGÊNCIA

• Numa emergência:
Retire a mola do interruptor de
paragem de emergência do
interruptor de paragem de emergência
puxando o cordão do interruptor de
paragem de emergência.
É uma boa ideia parar o motor usando
o cordão do interruptor de paragem
de emergência de vez em quando para
ter a certeza de que o interruptor está
a funcionar correctamente.

• Em utilização normal:
1. Mova a alavanca de comando para
a posição N (ponto-morto) e rode
p interruptor do motor para a
posição OFF (parado).
AVISO

No caso de o motor não parar quando
se DESLIGA o interruptor do motor,
desligue a união da linha de
combustível e mova a alavanca do
ralenti rápido para a sua posição
mais alta.

Após o motor ter funcionado em
aceleração total, arrefeça-o,
deixando-o a trabalhar ao ralenti
durante alguns minutos.
2. Retire a chave da ignição
e guarde-a.
Se estiver a usar um depósito
portátil do combustível, desligue
a linha de combustível se tiver de
transportar o motor fora-de-borda
ou se o retirar de serviço.

101

3PZY06220.book Page 102 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

10. TRANSPORTE
Antes de transportar o motor fora-de-borda, desligue e retire a linha do
combustível usando o procedimento
seguinte.

Remoção da Linha do Combustível
UNIÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

UNIÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

ATENÇÃO

• Tenha cuidado para não
entornar combustível.
O combustível entornado ou
o vapor do combustível podem
inflamar-se. Se entornar
combustível, certifique-se de que
a área está seca antes guardar ou
transportar o motor fora-de-borda.
• Não fume nem permita chamas
ou faíscas onde drenar ou
armazenar combustível.
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PUXAR
CARREGAR

1. Enquanto carrega na mola da união 
da linha de combustível, puxe
a união da linha de combustível
e desligue-a da união do lado do
motor fora-de-borda.

2. Enquanto puxa a tampa da união da
linha de combustível, puxe a união
da linha do combustível para
desligar a mesma do depósito de
combustível.
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TRANSPORTE
Transporte

NÃO

PEGA DE TRANSPORTE

Transporte o motor fora-de-borda
utilizando um ajudante. Para
o transportar, segure no motor fora-de-borda pela pega de transporte ou
segure na pega de transporte e no
ressalto debaixo da alavanca de
bloqueio da tampa do motor,
conforme ilustrado aqui. Não
o transporte pela tampa do motor.

• Não transporte o motor fora-de-borda pela pega de transporte
mais do que cinco minutos.
O transporte prolongado do
motor pela pega pode provocar
fugas de óleo nos cilindros,
dificultar o arranque o motor ou
provocar fumo depois de
começar a trabalhar.

AVISO

Para evitar danificar o motor fora-de-borda, nunca o utilize para
levantar nem mover a embarcação.

CUIDADO

• Não transporte o motor fora-de-borda pela tampa. A tampa do
motor pode destrancar-se
fazendo cair o motor, resultando
em ferimentos e danos acidentais.
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TRANSPORTE
Transporte o motor fora-de-borda na
vertical ou na horizontal como se
indica a seguir, com o punho da
direcção levantado.

Transporte vertical

SUPORTE DA POPA
ANILHA

PARAFUSO

PORCA
ANILHA

CAVALETE PARA
MOTORES

1. Instale os suportes da popa num
cavalete para motores e monte
o motor fora-de-borda nos
suportes.
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2. Transporte o motor fora-de-borda
com o punho da direcção
levantado.
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TRANSPORTE
Transporte horizontal

PROTECÇÃO

INCORRECTO

PROTECÇÃO PARA O
CORPO DO MOTOR

Coloque o motor fora-de-borda em
cima de uma protecção (punho
voltado para cima).
Coloque sempre o motor fora-de-borda sobre uma protecção
e certifique-se de que o protege
contra impactos e danos.

AVISO

Qualquer outra posição de
transporte ou retirada de serviço
pode provocar danos ou fugas de
óleo.
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TRANSPORTE
Reboque

PARA AUMENTAR
A FRICÇÃO
(BLOQUEADO)

PARA DIMINUIR A
FRICÇÃO (LIVRE)

ALAVANCA DE FRICÇÃO DA DIRECÇÃO

Ao rebocar ou transportar
a embarcação com o motor fora-de-borda instalado, desligue sempre
a linha de combustível do depósito
portátil e mova a alavanca de fricção
da direcção para a posição de bloqueio.
AVISO

Não reboque nem transporte
a embarcação com o motor fora-de-borda na posição levantada.
A embarcação ou motor fora-de-borda podem ficar gravemente
danificados se o motor cair.
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O motor fora-de-borda deve ser
rebocado na posição normal de
funcionamento. Se, nesta posição,
não houver altura suficiente à estrada,
reboque o motor fora-de-borda na
posição levantada utilizando um
dispositivo de suporte para o motor,
tal como uma barra de protecção do
painel de popa ou retire o motor fora-de-borda da embarcação. A alavanca
de inclinação deve estar na posição de
inclinação.
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11. LIMPEZA E LAVAGEM COM ÁGUA DOCE
Após a utilização em água salgada ou
suja, limpe e lave muito bem o motor
fora-de-borda com água doce.

Com Ligação de Tubo de Água
(Peça Opcional)
FURO DA UNIÃO DA
MANGUEIRA DA ÁGUA

ATENÇÃO

• Certifique-se de que o motor
fora-de-borda está instalado de
forma segura e não o abandone
se estiver a funcionar.
• Mantenha crianças e animais
afastados da área e mantenha-se
afastado de peças móveis durante
este procedimento.

6. Ligue a torneira de água doce
e verifique se o motor fora-de-borda tem boa pressão de água.
AVISO

Certifique-se de que sai água pela
abertura de dreno.

UNIÃO DA
MANGUEIRA
DA ÁGUA

1. Desligue a linha de combustível do 
motor fora-de-borda.
2. Incline o motor fora-de-borda para
baixo.
3. Lave o exterior do motor fora-de-borda com água doce limpa.
4. Retire a tampa do motor.
5. Introduza a união da mangueira de
água no furo da união e ligue
a mangueira de uma torneira de
água doce à união da mangueira.

7. Lave o motor com água doce
durante, pelo menos, 10 minutos.
8. Após a lavagem com água doce,
retire a união da mangueira da água
e volte a instalar a tampa do motor.
9. Levante o motor fora-de-borda
e mova a alavanca de inclinação
para a posição de motor
BLOQUEADO.

107

3PZY06220.book Page 108 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

LIMPEZA E LAVAGEM COM ÁGUA DOCE
Sem União para Mangueira
de Água

PLACA ANTI-CAVITAÇÃO

Se o motor não possuir união para
mangueira da água, suspenda o motor
fora-de-borda num recipiente
adequado com água doce.
ATENÇÃO

Por uma questão de segurança,
o hélice tem de ser retirado.
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AVISO

Colocar o motor a funcionar sem
água pode danificá-lo gravemente
devido a sobreaquecimento.
Com o motor em funcionamento,
certifique-se de que há descarga de
água pelo furo de saída da água de
arrefecimento. Se não sair, pare
o motor e descubra a causa do
problema.
1. Incline o motor fora-de-borda para
baixo.
2. Lave o exterior do motor fora-de-borda com água doce limpa.
3. Retire o hélice (consulte
a página 127).
4. Suspenda o motor fora-de-borda
num recipiente adequado com
água. O nível da água tem de estar,
pelo menos, 100 mm acima da
placa de anti-cavitação.
5. Mova a alavanca de selecção de
marcha ou a alavanca de comando
para a posição N (ponto-morto).
6. Ligue a torneira de água doce
à mangueira.

7. Coloque o motor a trabalhar
e deixe-o em ponto-morto durante,
pelo menos, 5 minutos para
o limpar por dentro.
8. Depois de lavar, pare o motor
e desligue a linha de combustível
do motor fora-de-borda. Retire
o recipiente da água e reinstale
o hélice.
9. Levante o motor fora-de-borda
e mova a alavanca de inclinação
para a posição de motor
BLOQUEADO.
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12. MANUTENÇÃO
A manutenção e a afinação periódicas
são importantes para manter o motor
fora-de-borda nas melhores
condições de funcionamento. Efectue
as operações de manutenção
e inspecção de acordo com o PLANO
DE MANUTENÇÃO.
ATENÇÃO

Desligue o motor antes de executar
qualquer manutenção. Se o motor
tiver de estar a trabalhar,
certifique-se de que a área está bem
ventilada. Nunca ponha o motor
a trabalhar numa área fechada ou
de pequenas dimensões. Os gases
do escape contêm monóxido de
carbono, que é venenoso;
a exposição a estes gases pode
provocar a perda de consciência
e pode provocar a morte. 
Certifique-se de que reinstala
a tampa do motor, caso a tenha
removido, antes de arrancar
o motor. Tranque-a com segurança
baixando o fecho da tampa do
motor.

AVISO

• Se tiver de colocar o motor
a trabalhar, certifique-se de que
a água está a, pelo menos,
100 mm acima da placa de anti-cavitação. Caso contrário,
a bomba da água pode não
receber água suficiente para
arrefecimento e o motor
sobreaquece.
• Utilize somente peças Genuínas
Honda ou equivalentes para
a manutenção ou reparações.
A utilização de peças
sobressalentes de qualidade não
equivalente pode danificar
o motor fora-de-borda.
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MANUTENÇÃO
Conjunto de Ferramentas e Peças
Sobressalentes
O motor fora-de-borda traz de origem
as seguintes ferramentas e peças
sobressalentes para a manutenção,
afinação e reparações de emergência:

CHAVE DE BOCAS DE 8 mm
CORDA DO
ARRANCADOR
CHAVE DE BOCAS
DE 10 × 12 mm
CHAVE PHILLIPS
CHAVE DE FENDAS DE
VERIFICAÇÃO DO ÓLEO

ALICATE

CHAVE DE VELAS

CHAVE DE FENDAS
MANUAL DO UTILIZADOR

CHAVE DE CAIXA
DE 10 mm
PUNHO DA CHAVE
DE FENDAS

CHAVE SEXTAVADA 4 mm
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SACO DAS
FERRAMENTAS
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MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO
PERÍODO DE MANUTENÇÃO REGULAR (3) 
Manutenção a efectuar nos intervalos indicados de meses ou 
número de horas, conforme o que ocorrer primeiro.
ITEM
*
Óleo do motor

*
*
*

*
*
*

Verificar o nível
Mudar
Filtro do óleo do motor
Substituir
Óleo da caixa de engrenagens
Mudar
Correia de distribuição
Inspeccionar
Corda do arrancador
Inspeccionar
Articulação do carburador
Inspeccionar-afinar
Folga das válvulas
Inspeccionar-afinar
Velas
Inspecionar-Afinar/
Substituir
Hélice e troço
Inspeccionar
Zincos (exterior do motor)
Inspeccionar
Zincos (interior do motor)
Inspeccionar
Rotação do ralenti
Inspeccionar-afinar
Sistema de
Massa lubrificante
Depósito do combustível e filtro do Limpar
depósito
Termóstato
Inspeccionar
Filtro do combustível
Inspeccionar
Substituir

A cada
utilização

Depois da
utilização

Primeiro mês
ou
20 horas

Todos os
6 meses
ou
100 horas

o

o

o

o

o (2)

o
o (2)

Todos os
12 meses
ou
200 horas

Todos os
24 meses
ou
400 horas

o
o (2)
o (2)

o (2)
o
o
o
o (2) (6)
o (2)
o (1)

o (2)
o (1)
o
o (2)
o
o

* Acessório de controlo de emissões para o modelo Bodensee.
(1) Lubrificar com maior frequência quando utilizar em água salgada.
(2) Estes itens devem ser assistidos pelo seu concessionário autorizado, a menos que o proprietário possua as ferramentas correctas e tenha os
conhecimentos e práticas mecânicas adequados. Consulte o Manual de Oficina da Honda para obter os procedimentos de manutenção.
(3) Para uma utilização comercial profissional, registe as horas de funcionamento para poder determinar os intervalos de manutenção correctos.
(6) Substitua os zincos quando estiverem reduzidos a cerca de dois terços do seu tamanho original ou quando se estiverem a desfazer.
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MANUTENÇÃO
PERÍODO DE MANUTENÇÃO REGULAR (3) 
Manutenção a efectuar nos intervalos indicados de meses ou 
número de horas, conforme o que ocorrer primeiro.
ITEM
*
Linha de combustível

*

Inspeccionar
Substituir
Ligação da bateria e dos cabos
Inspeccionar 
o nível-aperto
Parafusos e porcas
Inspeccionar-aperto
Tubo do respirador do cárter
Inspeccionar
Passagens de água de arrefecimento Limpar
Bomba da água
Inspeccionar
Interruptor de paragem de emergência Inspeccionar
Fugas de óleo do motor
Inspeccionar
Todas as peças operacionais
Inspeccionar
Estado do motor (5)
Inspeccionar
Sistema Eléctrico de Ajuste/Levantar/ Inspeccionar
Baixar o motor
Cabo de selecção de marcha
Inspeccionar-afinar

A cada
utilização

Depois da
utilização

Primeiro mês
ou
20 horas

Todos os
6 meses
ou
100 horas

Todos os
12 meses
ou
200 horas

Todos os
24 meses
ou
400 horas

o (8)
Todos os 24 meses (se necessário) (2) (9)
o
o (2)

o (2)
o (2)

o (4)
o (2)
o
o
o
o
o (2)
o (2) (7)

* Acessório de controlo de emissões para o modelo Bodensee.
(2) Estes itens devem ser assistidos pelo seu concessionário autorizado, a menos que o proprietário possua as ferramentas correctas e tenha os
conhecimentos e práticas mecânicas adequados. Consulte o Manual de Oficina da Honda para obter os procedimentos de manutenção.
(3) Para uma utilização comercial profissional, registe as horas de funcionamento para poder determinar os intervalos de manutenção correctos.
(4) Quando utilizar o motor em água salgada, turva ou lamacenta, o motor deve ser lavado com água doce após cada utilização.
(5) Ao colocar o motor a trabalhar, verifique se existe algum barulho anormal proveniente do motor e se a água de arrefecimento corre livremente
pelo furo de saída.
(7) Recomenda-se que, para casos de mudanças frequentes de velocidade, o cabo de engrenagem seja trocado todos os 36 meses.
(8) Inspeccione o tubo do combustível quanto a fugas, fissuras ou danos. Se tiver fugas, fissuras ou danos, recorra a um concessionário autorizado
para a substituição, antes de usar o motor fora-de-borda.
(9) Substitua a linha de combustível se houver sinais de fugas, fissuras ou danos.
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MANUTENÇÃO
Mudança do Óleo do Motor
Óleo de motor contaminado ou em
quantidade insuficiente afecta
adversamente a vida útil dos
componentes deslizantes e móveis.

Intervalo de Mudança do Óleo:
20 horas após a data da compra ou
após o primeiro mês para a primeira
substituição e todas as 100 horas de
utilização ou após 6 meses.

Lave as mãos com água e sabão após
manusear óleo usado.

Capacidade de óleo:
1,0 L
… quando o filtro do óleo não
é substituído
1,1 L
… quando o filtro do óleo
é substituído.
Óleo de motor SAE 10W-30 ou
equivalente, grau de serviço API SG,
SH ou SJ.

<Substituição do Óleo do Motor>
TAMPÃO DE ENCHIMENTO
DO ÓLEO

Drene o óleo enquanto o motor ainda
está quente para assegurar um dreno
rápido e completo.
1. Posicione o motor fora-de-borda na
vertical e remova a tampa do
motor. Retire o tampão de
enchimento do óleo.
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MANUTENÇÃO
VARETA DO NÍVEL DO ÓLEO

NÍVEL
MÁXIMO
NÍVEL
MÍNIMO

BUJÃO DE DRENO DO ÓLEO
DO MOTOR

2. Retire o parafuso de dreno do óleo
do motor e drene o óleo do motor.
Volte a instalar o parafuso de dreno
e aperte-o com segurança.
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3. Volte a encher com o óleo
recomendado até à marca de nível
máximo na vareta usando o óleo
recomendado.

4. Reinstale o tampão de enchimento
de óleo de forma segura.
Elimine o óleo de motor usado de
modo a não prejudicar o meio
ambiente. Sugerimos que leve o óleo
usado num recipiente recipiente
selado até à oficina mais próxima.
Não o coloque no contentor do lixo
nem o verta no solo.
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MANUTENÇÃO
Verificação/Mudança do Óleo para
Engrenagens
Intervalo de verificação/mudança do
óleo

<Verificação/Enchimento do Nível do Óleo>
PARAFUSO DE NÍVEL

Verificação do óleo:
Todos os 6 meses ou 100 horas de
utilização
Intervalo de Mudança do Óleo:
Para a mudança inicial, 20 horas de
utilização ou 1 mês após a primeira
utilização, depois, todos os 6 meses
ou 100 horas de utilização.
Capacidade de óleo:
0,29 L
Óleo Recomendado:
Óleo para engrenagens hipóides
SAE #90 ou equivalente, Grau de
Serviço API (GL-4)

BUJÃO DE DRENO

1. Posicione o motor fora-de-borda na
vertical.
2. Retire o parafuso do nível e veja se
o óleo escorre para fora.
Se não sair óleo, encha com óleo
através do orifício do parafuso de
drenagem de óleo até começar a sair
óleo no orifício do parafuso de nível
de óleo.
Se sair água ou óleo contaminado
(aspecto leitoso) pelo furo de dreno
ao retirar o bujão, leve o motor fora-

GARRAFA DE ÓLEO PARA
ENGRENAGENS

-de-borda para ser inspeccionado por
um concessionário autorizado Honda.
Consulte um concessionário
autorizado Honda.
Recomendamos que utilize a garrafa
opcional para verter com facilidade
o óleo para engrenagens.
3. Instale e aperte o parafuso de dreno
e o parafuso do nível com
segurança.
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MANUTENÇÃO
<Mudança do Óleo>
O procedimento de substituição
é igual ao de reabastecimento.
Injecte o óleo através do furo do
parafuso de dreno até começar a sair
pelo furo do parafuso do nível.
Reinstale e aperte o parafuso do nível
em primeiro e, a seguir, faça o mesmo
com o parafuso de dreno. Aperte
ambos os parafusos com segurança.
Retire o bujão de verificação do nível
e o bujão de dreno para drenar o óleo.

Manutenção da Vela
Para assegurar o funcionamento
correcto do motor, a vela tem de ter
a folga correcta e estar livre de
depósitos.

CACHIMBO
DA VELA

CUIDADO

As velas aquecem muito durante
o funcionamento e ficam quentes
durante algum tempo após parar
o motor.
Intervalo de verificação-afinação:
Todas as 100 horas de utilização ou
6 meses.
Intervalo de substituição:
Todas as 100 horas de utilização ou
6 meses.
Velas recomendadas:
CR5EH-9 (NGK)
U16FER9 (DENSO)
AVISO

Utilize somente as velas
recomendadas ou velas equivalentes.
Velas com gama térmica incorrecta
podem provocar danos no motor.
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CHAVE
DE VELAS

1. Retire a tampa do motor.
2. Retire os cachimbos das velas.
3. Utilize a chave e a chave de
parafusos fornecidas no conjunto
da ferramenta para remover as
velas.
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MANUTENÇÃO
ELÉCTRODO LATERAL
Nova vela

Vela que precisa
de ser substituída

0,8 – 0,9 mm

ANILHA DE
VEDAÇÃO
ISOLADOR

4. Inspeccione as velas.
(1) Se os eléctrodos estiverem
bastante corroídos ou sujos de
carvão, limpe-os com uma
escova de arame.
(2) Substitua a vela se o eléctrodo
central estiver desgastado. As
velas podem deteriorar-se de
formas diferentes. 
Se a anilha de vedação tiver
sinais de desgaste ou se os
isoladores estiverem estalados ou
lascados, substitua as velas.

5. Meça as folgas das velas com um
apalpa-folgas.
A folga deve ser 0,8 – 0,9 mm.
Corrija conforme necessário,
dobrando o eléctrodo lateral com
cuidado.

6. Verifique se as anilhas das velas
estão em bom estado e enrosque as
velas à mão para evitar moer as
roscas.
7. Após as velas assentarem, aperte-as
com uma chave de velas para
comprimir as anilhas.
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MANUTENÇÃO
Manutenção da Bateria
Se estiver a instalar velas novas,
aperte mais 1/2 volta após a vela
assentar para comprimir a anilha.
Se reinstalar velas usadas, aperte
mais 1/8 – 1/4 de volta após a vela
assentar para comprimir a anilha.
AVISO

As velas têm de ficar bem
apertadas. Uma vela mal apertada
pode ficar muito quente e pode
provocar danos no motor.
8. Volte a instalar os cachimbos das
velas.
9. Volte a instalar a tampa do motor.

AVISO

O manuseamento da bateria difere
consoante o tipo de bateria, pelo
que as instruções descritas abaixo
podem não se aplicar à bateria do
seu motor fora-de-borda. Consulte
as instruções do fabricante da
bateria.
Verifique se os cabos estão bem
ligados. 
Se os terminais da bateria estiverem
contaminados ou corroídos, retire
a bateria e limpe os terminais.
Intervalo de verificação da bateria:
Antes de cada utilização.
ATENÇÃO

As baterias produzem gases
explosivos: se inflamados, pode
ocorrer uma explosão que pode
provocar ferimentos graves ou
cegueira. Proporcione ventilação
adequada aquando da carga.
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• QUÍMICOS PERIGOSOS:
o electrólito da bateria contém
ácido sulfúrico. O contacto com os
olhos ou a pele, mesmo através do
vestuário, pode provocar
queimaduras graves. Utilize uma
máscara e vestuário de protecção.
• Mantenha chamas e faíscas
afastadas e não fume na área.
ANTÍDOTO: se o electrólito
atingir os olhos, lave-os muito
bem com água quente durante,
pelo menos, 15 minutos e chame
um médico imediatamente.
• VENENO: o electrólito é um
veneno.
ANTÍDOTO
─ Contacto externo: lave com
água abundante.
─ Contacto interno: beba
grandes quantidades de água
ou leite. A seguir, beba leite de
magnésio ou óleo vegetal
e procure um médico
imediatamente.
• MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.
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MANUTENÇÃO
<Limpeza da Bateria>
TERMINAL
NEGATIVO (–)

TERMINAL
POSITIVO (+)
VERMELHO

3. Ligue o cabo positivo (+) da bateria
ao terminal positivo (+) da bateria
e, a seguir, o cabo negativo (–) da
bateria ao terminal negativo (–) da
bateria. Aperte bem os parafusos
e as porcas. Lubrifique os terminais
da bateria com massa.
CUIDADO

Verificação da instalação:
Verifique se os cabos estão ligados
aos terminais da bateria com
segurança. Aperte os terminais se
estiverem soltos.

PRETO

1. Desligue o cabo do terminal
negativo (–) da bateria e, a seguir,
o cabo do terminal positivo (+).
2. Retire a bateria e limpe os
terminais, bem como os terminais
dos cabos da bateria com uma
escova de arame ou com lixa.
Limpe a bateria com uma solução
de bicarbonato de soda e água
quente, tendo o cuidado de não
deixar entrar a solução ou água
para dentro das células da bateria.
Seque totalmente a bateria.

Ao desligar os cabos da bateria,
tenha o cuidado de desligar
primeiro o terminal negativo (–).
Ao ligar, ligue primeiro o terminal
positivo (+) e, a seguir, o terminal
negativo (–). Nunca desligue/ligue
os cabos da bateria pela ordem
inversa porque pode provocar um
curto-circuito se a ferramenta
entrar em contacto com os
terminais.
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MANUTENÇÃO
Sistema de
Limpe o exterior do motor com um pano embebido em
óleo. Aplique massa lubrificante anti-corrosão para
motores marítimos nas seguintes peças: a mudança de
óleo inicial deve ser efectuada após 20 horas de uso ou
após um mês a contar da data de compra. As manutenções
subsequentes devem ser efectuadas a cada 100 horas de
funcionamento ou 6 meses.

PUNHO DA
DIRECÇÃO

PARAFUSOS
DE FIXAÇÃO

VEIO DAS
MUDANÇAS

QUADRO DE
MONTAGEM

ARTICULAÇÃO
DA COLUNA

Aplique óleo anti-corrosão nas superfícies de pivot, onde
a massa lubrificante não consegue penetrar.
VEIO DE INCLINAÇÃO
TIRANTE DE 
AJUSTE/BATENTE
DE INCLINAÇÃO
VEIO DO HÉLICE
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MANUTENÇÃO
Verificação/Substituição do Filtro
do Combustível
O filtro do combustível está
localizado entre o acoplamento
do combustível e a bomba do
combustível. A acumulação de água
ou sedimentos no filtro do
combustível pode provocar perda
de potência ou arranque difícil.
Verifique e substitua periodicamente
o filtro de rede do combustível.
Intervalo de inspecção: Todas as
100 horas de utilização ou 6 meses.
Intervalo de substituição:
Todas as 200 horas de utilização ou
todos os 12 meses.

ATENÇÃO

• A gasolina é extremamente
inflamável e explosiva, sob certas 
condições. Não fume nem
permita chamas nem faíscas
junto do motor fora-de-borda ao
drenar o combustível.
• Trabalhe sempre numa zona bem
ventilada.
• Certifique-se de que
o combustível drenado do motor
fora-de-borda é guardado num
recipiente seguro.
• Tenha cuidado para não
entornar combustível durante
a substituição do filtro.
O combustível entornado ou
o vapor do combustível podem
inflamar-se. Se entornar
combustível, certifique-se de que
o local está seco antes de colocar
o motor a trabalhar.

<Inspecção>

PUXAR
CARREGAR

1. Desligue a união da linha de
combustível do motor fora-de-borda.
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MANUTENÇÃO
<Substituição>

DESTRANCAR

FECHO DA TAMPA DO MOTOR

2. Destranque o fecho da tampa
e retire a tampa do motor.

FILTRO DO
COMBUSTÍVEL

3. Inspeccione o filtro do combustível
quanto a acumulação de água
e obstrução.

FILTRO DO
COMBUSTÍVEL

CONJUNTO
DO TUBO

1. Retire o filtro do combustível,
desligue as linhas direita e esquerda
do combustível e substitua por um
novo filtro do combustível.
Antes de retirar o filtro, instale um
grampo nas linhas do combustível de
cada lado do filtro para evitar fugas
de combustível.
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MANUTENÇÃO
BOTÃO DE VENTILAÇÃO DO TAMPÃO
DE ENCHIMENTO DO COMBUSTÍVEL
ABRIR

FECHAR
SETA
(Direcção do Caudal
do Combustível)

2. Instale o novo filtro do combustível
de forma a que a marca em seta no
filtro do combustível fique na
direcção do lado da bomba do
combustível.
O fluxo do combustível será impedido
se o filtro for instalado ao contrário.

PÊRA DE FERRAR

4. Rode o botão de ventilação para
a posição ABERTO, aperte e solte
a pêra de ferrar para puxar
o combustível e verifique se
existem fugas.

Se descobrir que a perda de potência
ou o arranque difícil eram devidos à
acumulação excessiva de água ou de
sedimentos no filtro do combustível,
inspeccione o depósito do
combustível. Inspeccione o depósito
do combustível e limpe-o,
se necessário.

3. Ligue as linhas do combustível com
segurança ao filtro do combustível
usando as molas das linhas.
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MANUTENÇÃO
Limpeza do Depósito e do Filtro do Depósito do Combustível

Limpe o depósito do combustível e o
filtro do depósito todos os anos ou
após todas as 200 horas de utilização
do motor fora de borda.
<Limpeza do Depósito do
Combustível>

LINHA DE COMBUSTÍVEL
UNIÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL
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1. Desligue a linha de combustível do
depósito.
2. Vaze o depósito, verta uma
pequena quantidade de gasolina
para dentro dele e limpe muito bem
o depósito abanando-o. Drene
e elimine a gasolina correctamente.
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MANUTENÇÃO
Limpeza do Filtro do Depósito
PARAFUSOS de 5 mm

JUNTA DA
UNIÃO

FILTRO DO DEPÓSITO
DE COMBUSTÍVEL
JUNTA DO FILTRO DO DEPÓSITO DE
COMBUSTÍVEL (União do tubo do 
combustível)

1. Retire os quatro parafusos de 5 mm
utilizando uma chave de fendas e, a
seguir, retire a união do tubo do
combustível e o filtro do depósito
do combustível.
2. Limpe o filtro com solvente não
inflamável. Inspeccione o filtro do
depósito do combustível e a junta
da união. Substitua-os se estiverem
danificados.
3. Reinstale o filtro e a união do tubo
no depósito do combustível. Aperte
bem os quatro parafusos de 5 mm.

SISTEMA DE COMANDO DAS
EMISSÕES (para o tipo BodenseeLake)
O processo de combustão produz
monóxido de carbono
e hidrocarbonetos. O controlo dos
hidrocarbonetos é muito importante
porque, sob certas condições, reagem
para formar nevoeiro e fumo fotoquímico quando sujeitos à luz solar.
O monóxido de carbono não reage da
mesma forma, mas é tóxico. A Honda
Motor Co., Ltd. utiliza misturas pobres
e outros sistemas para reduzir
o monóxido de carbono
e os hidrocarbonetos.

3. Falhas de ignição ou contra-explosões (ráteres) durante
a aceleração
4. Fraca performance (comportamento)
e elevados consumos de combustível

Problemas que Podem Afectar as
Emissões dos Motores Fora-de-Borda
Se souber da existência de qualquer um
dos seguintes sintomas, leve o seu
motor fora-de-borda ao seu
concessionário autorizado Honda, para
ser inspeccionado e reparado:
1. Ralenti irregular
2. Arranque difícil ou paragem
do motor após o arranque
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MANUTENÇÃO
Fricção do Botão de Arranque a
Frio (tipo arranque a frio manual)
BOTÃO DE
ARRANQUE
A FRIO

Se o botão do arranque a frio voltar
à posição DESLIGADO por si
mesmo, poderá ajustar a fricção que
o poderá manter na posição
LIGADO.
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PORCA DE AJUSTE DA FRICÇÃO
TAMPA DE
BORRACHA

AUMENTAR
A FRICÇÃO

Para ajustar a fricção, pressione
a tampa de borracha de modo
a prender a porca de afinação e rode
no sentido dos ponteiros do relógio
para aumentar a fricção. Não force
a porca de ajuste. Se detectar muita
resistência ao rodar manualmente,
contacte um concessionário
autorizado Honda para obter
assistência.

3PZY06220.book Page 127 Tuesday, July 9, 2013 10:27 AM

MANUTENÇÃO
Substituir o Fusível (tipo com arrancador
eléctrico e tipo com bobina de carga de 6 A)

Mudança de Hélice
HÉLICE

FUSÍVEL DE
RESERVA DE 20A

ANILHA
SIMPLES
PORCA
CASTELADA
DIRECÇÃO
DA CAIXA DE
ENGRENAGENS

FUSÍVEL DE 20A

TAMPA DA CAIXA
DOS FUSÍVEIS

Se o fusível fundir, a bateria não
carrega quando o motor estiver
a trabalhar. Antes de substituir
o fusível, verifique as especificações
de consumo de corrente dos
acessórios eléctricos e assegure-se de
que não há anomalias.
<Como substituir o fusível>
1. Pare o motor.
2. Retire a tampa do motor.
3. Retire a tampa da caixa dos fusíveis
e retire o fusível fundido para fora
do suporte com o seu dedo.
4. Introduza o novo fusível no suporte.

FUSÍVEL FUNDIDO

<Fusível designado> 20 A
ATENÇÃO

Nunca utilize um fusível com
capacidade diferente da especificada.
Podem ocorrer graves danos no
sistema eléctrico ou um incêndio.
AVISO

Se o fusível estiver fundido,
descubra porque fundiu e, a seguir,
substitua o fusível por outro da
mesma capacidade. Se não
descobrir porque o fusível fundiu,
o fusível novo também pode fundir.

ANILHA DE IMPULSO

TROÇO

Se o hélice estiver danificado por 
ter batido nas rochas ou noutros
obstáculos, substitua-o como se
segue.
1. Remova o troço, a porca castelada
de 10 mm, a anilha de 10 mm,
o hélice e a anilha de encosto.
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MANUTENÇÃO
TROÇO

2. Instale o hélice novo pela ordem
inversa à desmontagem. Certifique-se de que substitui o troço por um
novo.
PORCA CASTELADA 
BINÁRIO DE APERTO:
4,0 N·m (0,4 kgf·m)
LIMITE SUPERIOR DO APERTO:
17 N·m (1,7 kgf·m)
• Instale a anilha de impulso com
o lado ranhurado na direcção da
caixa de engrenagens.
• Aperte a porca acastelada com a
mão até deixar de sentir folga no
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hélice. Em seguida, aperte
novamente com uma chave fazendo
coincidir as ranhuras da porca com
o furo do troço. (Nota: A chave
referida não é fornecida no estojo
de ferramentas do motor.)
• Utilize um troço genuíno Honda
e dobre as pontas do troço
conforme ilustrado.
Manutenção de um Motor Fora-de-Borda Submerso
É necessário assistir imediatamente
um motor fora-de-borda submerso,
após o recuperar da água, para
minimizar corrosão. 
Se existir um concessionário
Honda nas proximidades, leve
imediatamente o motor fora-de-borda
ao concessionário. Se estiver longe de
um concessionário, faça o seguinte:
1. Retire a tampa do motor e lave
o motor fora-de-borda com água
doce para remover a água salgada,
areia, lama, etc.

PARAFUSO DE DRENO
DO CARBURADOR

2. Desaperte o bujão de dreno do
carburador e drene o carburador
para dentro de um recipiente
adequado e, a seguir, reaperte
o parafuso de dreno do carburador
(consulte a página 132).
3. Remova as velas de ignição. 
Retire a mola do interruptor de
paragem de emergência do
interruptor de paragem do motor
e puxe várias vezes o punho do
arrancador manual para expelir
totalmente a água dos cilindros.
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MANUTENÇÃO
6. Tente colocar o motor a trabalhar.

PUNHO DO
ARRANCADOR

ATENÇÃO

As peças móveis expostas podem
provocar ferimentos. Tenha
cuidado extremo ao instalar
a tampa do motor. Não utilize
o motor fora-de-borda sem instalar
a tampa do motor.
AVISO

• Ao accionar o arrancador manual
do motor com o circuito de ignição
interrompido (velas retiradas do
circuito da ignição), retire a mola
do interruptor de paragem de
emergência para evitar danos
eléctricos no sistema da ignição.
• Se o motor fora-de-borda
estava a trabalhar quando se
submergiu, pode haver danos
mecânicos tais como bielas
empenadas. Se o motor fora-de-borda “prender” quando se
tenta o arranque, não tente pô-lo
a trabalhar até ser reparado.

4. Mude o óleo do motor (consulte
a página 113). Se houver água
dentro do cárter do motor ou o óleo
usado apresentar sinais de ter água,
deve proceder a uma segunda
mudança do óleo do motor depois
de deixar o motor a funcionar
durante 1/2 hora.
5. Verta uma colher de chá de óleo
para motor para dentro de cada furo
da vela e, a seguir, puxe várias
vezes o punho do arrancador
manual para lubrificar o interior
dos cilindros. Instale novamente as
velas.

• Se o motor não arrancar, retire as
velas, limpe e seque os eléctrodos
e, a seguir, volte a instalar as velas
e tente arrancar o motor
novamente.
• Se o motor começar a trabalhar
e nenhum dano mecânico for
evidente, deixe o motor a trabalhar
durante 1/2 hora ou mais
(certifique-se de que o nível da
água está, pelo menos, 100 mm
acima da placa de anti-cavitação).
7. Logo que possível, leve o motor
fora-de-borda a um concessionário
Honda para inspecção
e manutenção.
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13. RETIRADA DE SERVIÇO
Para maior vida útil do motor fora-de-borda, leve-o a ser assistido num
concessionário autorizado Honda
antes de o retirar de serviço. No
entanto, o proprietário pode efectuar
os procedimentos seguintes usando
um mínimo de ferramentas.
Combustível
A gasolina deteriora-se rapidamente,
dependendo de alguns factores, como
a exposição à luz, à temperatura
e com a passagem do tempo.
Nos casos mais graves, a gasolina
pode ficar contaminada em 30 dias.
A utilização de gasolina deteriorada
pode danificar gravemente o motor
(carburador entupido, válvulas
presas).
Danos originados por gasolina
estragada não estão cobertos pela
garantia.
Para evitar esta situação, siga as
recomendações seguintes:
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• Use apenas a gasolina recomendada
(consulte a página 51).
• Use gasolina nova e limpa.
• Para atrasar a deterioração,
mantenha a gasolina num depósito
certificado para combustível.
• Quando prevê longos períodos de
paragem (mais de 30 dias), gaste
a gasolina do depósito e drene
a gasolina do carburador.
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RETIRADA DE SERVIÇO
Drenar o Carburador
Drenar o motor fora-de-borda antes
de o retirar de serviço.
ATENÇÃO

A gasolina é extremamente
inflamável e o vapor da gasolina
pode explodir, provocando
ferimentos graves ou a morte.
Não fume nem permita chamas ou
faíscas na sua área de trabalho.
MANTER FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS.
• Tenha cuidado para não entornar
combustível. O combustível
entornado ou o vapor do
combustível podem inflamar-se.
Se entornar combustível,
certifique-se de que a área está
seca antes guardar ou transportar
o motor fora-de-borda.
• Não fume nem permita chamas
ou faíscas onde drenar ou
armazenar combustível.

Como extrair o combustível
Este procedimento requer
conhecimentos de mecânica.
É preferível que não seja o utilizador
a efectuá-lo. Apresente este manual
ao seu concessionário e deixe que
sejam eles a efectuar este trabalho.
Proceda à remoção do combustível
usando os procedimentos a seguir
descritos no manual. Se não seguir os
procedimentos correctamente, poderá
ficar algum combustível no
carburador e na passagem do sistema
de enriquecimento do arranque,
danificando o motor.

BOTÃO DE ARRANQUE A FRIO

O procedimento de manutenção
difere consoante o sistema de
enriquecimento que está instalado.
O sistema instalado pode ser
identificado pela presença, ou não,
de um botão de arranque a frio.
• Com botão de arranque a frio:
sistema manual de enriquecimento
do arranque.
• Sem botão de arranque a frio:
sistema automático de
enriquecimento do arranque.
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RETIRADA DE SERVIÇO

PUXAR
CARREGAR

1. Retire todo o combustível no
interior do tubo rígido de
alimentação do combustível.
(1) Retire o tubo de alimentação do
combustível.
(2) Submerja a placa anti-ventilação.
(3) Coloque o motor a trabalhar
e deixe-o ao ralenti até parar.
• Do tipo punho da direcção
(consulte a página 60).
• Do tipo comando à distância
(consulte a página 66).
(4) Quando utilizar o comando
à distância, DESLIGUE a chave
de ignição depois de o motor parar.
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2. Possibilite a descarga do
combustível do tubo rígido de
alimentação do combustível do
sistema enriquecimento do
arranque.
(1) Abra a saída do sistema de
enriquecimento do arranque.
• Sem botão de arranque a frio:
Aguarde uma hora ou mais
após o motor parar.
O sistema automático de
enriquecimento do arranque
abre passado cerca de uma
hora.
(2) Retire a mola do interruptor de
paragem de emergência (consulte
as páginas 99 e 101).
(3) Coloque a alavanca de selecção
de marcha ou a alavanca de
comando para a posição N 
(ponto-morto) (consulte as
páginas 61 e 67).

PARAFUSO DE DRENO

3. Retire o combustível da bóia do
carburador.
(1) Retire a tampa do motor
(consulte a página 49).
(2) Desaperte o parafuso de dreno
e drene o combustível para
dentro de um recipiente.
(3) Quando o combustível tiver
saído, aperte o parafuso.
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RETIRADA DE SERVIÇO
Fios da válvula térmica do
enriquecimento do arranque

15° – 25°

4. Extraia o combustível pela
passagem de combustível do sistema
de enriquecimento do arranque.
(1) Sem botão de arranque a frio:
Retire os fios da válvula térmica
do enriquecimento do arranque.
A passagem de combustível
abre-se.
(2) Incline o motor fora-de-borda
15 – 25 graus para cima.
• Versão com sistema manual de
inclinação (consulte
a página 34)
• Sistema eléctrico de inclinação
(consulte a página 33)
• Versão com sistema eléctrico de
inclinação (consulte a página 31)

(3) Rode o motor fora-de-borda
totalmente para a esquerda.
(4) Faça rodar o motor accionando
o mecanismo de arranque.
• Versão com arrancador:
(1) Para a versão com comando
à distância, LIGUE
a ignição.
(2) Accione o arrancador.
• Accione durante
4 segundos, aguarde
10 segundos e, a seguir,
accione novamente
durante 4 segundos.
• O botão ou a chave de
ignição para accionar
o arrancador varia de
acordo com o tipo de
modelo (consulte as
páginas 62 e 68).
(3) Na versão com comando
à distância, DESLIGUE
a ignição.
• Versão com arrancador manual:
Puxe o punho do arrancador
manual 10 ou mais vezes.
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RETIRADA DE SERVIÇO
Ordem da instalação dos fios
da válvula

CASTANHO/
BRANCO

(5) Recoloque o sistema de
enriquecimento do arranque
como estava antes de iniciar
o procedimento.
• Sem botão de arranque a frio:
(1) Volte a ligar de forma
segura os fios da válvula
térmica do enriquecimento
do arranque.
(2)Insira os fios da válvula
térmica do enriquecimento
do arranque no suporte do
motor fora-de-borda.
• Com botão de arranque a frio:
Empurre novamente o botão
de arranque a frio (consulte
a página 23).
5. Volte a montar as peças retiradas.
(1) Instale a tampa do motor.
(2) Instale a mola no interruptor de
paragem de emergência (consulte
as páginas 24 e 28).

PRETO/VERDE
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RETIRADA DE SERVIÇO
Guardar a Bateria
AVISO

O manuseamento da bateria
difere consoante o tipo de bateria.
Consulte as instruções do
fabricante da bateria.
ATENÇÃO

As baterias produzem gases
explosivos: se inflamados, pode
ocorrer uma explosão que pode
provocar ferimentos graves ou
cegueira. Proporcione ventilação
adequada aquando da carga.
• QUÍMICOS PERIGOSOS:
o electrólito da bateria contém
ácido sulfúrico. O contacto com
os olhos ou a pele, mesmo através
do vestuário, pode provocar
queimaduras graves. 
Utilize uma máscara e vestuário
de protecção.

• Mantenha chamas e faíscas
afastadas e não fume na área.
ANTÍDOTO: se o electrólito
atingir os olhos, lave-os muito
bem com água quente durante,
pelo menos, 15 minutos e chame
um médico imediatamente.
• VENENO: o electrólito é um
veneno.
ANTÍDOTO
─ Contacto externo: lave com
água abundante.
─ Contacto interno: beba
grandes quantidades de água
ou leite. A seguir, beba leite de
magnésio ou óleo vegetal
e procure um médico
imediatamente.
• MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

TERMINAL (+)
TERMINAL (–)

VERMELHO

PRETO

1. Desligue o cabo do terminal
negativo (–) da bateria e, a seguir,
o cabo do terminal positivo (+).
2. Retire a bateria e limpe os
terminais, bem como os terminais
dos cabos da bateria com uma
escova de arame ou com lixa.
Limpe a bateria com uma solução
de bicarbonato de soda e água
quente, tendo o cuidado de não
deixar entrar a solução ou água
para dentro das células da bateria.
Seque totalmente a bateria.
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RETIRADA DE SERVIÇO
Posição de Transporte/
Armazenagem do Motor
Fora-de-Borda

PROTECÇÃO

3. Encha a bateria com água destilada
até à linha de nível máximo. Nunca 
encha a bateria em demasia.
4. Guarde a bateria numa superfície
nivelada, num local fresco, seco
e bem ventilado, ao abrigo da luz
directa do sol.
5. Uma vez por mês, verifique
a gravidade específica do
electrólito e recarregue-a conforme
necessário para prolongar a vida
útil da bateria.
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Transporte e guarde o motor fora-de-borda na vertical ou na horizontal,
conforme ilustrado aqui. Guarde
o motor fora-de-borda numa zona
bem ventilada, ao abrigo da luz
directa do sol e da humidade.
Transporte ou retirada de serviço
com o motor em posição vertical:
Instale o suporte da popa num
cavalete.

PROTECÇÃO
PARA O CORPO
DO MOTOR

Transporte ou retirada de serviço
com o motor em posição horizontal:
Coloque o motor fora-de-borda em
cima de uma protecção.
Coloque sempre o motor fora-de-borda
sobre uma protecção e certifique-se de
que o protege contra impactos e danos.
CUIDADO

Qualquer outra posição de
transporte ou retirada de serviço
pode provocar danos ou fugas de
óleo.
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14. ELIMINAÇÃO
Para proteger o meio ambiente, não
elimine este produto, a bateria, o óleo
do motor, etc. de forma descuidada,
deitando-os para o lixo. Cumpra as
leis e regulamentos locais ou consulte
um concessionário autorizado Honda
para a eliminação.
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15. DIAGNÓSTICO DE AVARIAS
<O motor não trabalha>
1. Depósito sem combustível.
2. Linha do combustível
espalmada ou trilhada.

3. União do combustível
incorrectamente ligada.
4. Combustível contaminado
ou velho.
5. Bateria descarregada.
(Versão com arrancador
eléctrico)
6. Terminal da bateria solto.
(Versão com arrancador
eléctrico)
7. Cachimbo da vela solto
ou desligado.
8. Fusível fundido.
(Versão com arrancador
eléctrico)
9. Procedimento errado para
colocar o motor a trabalhar.

Encha o depósito com
combustível.
Verifique se a linha do
combustível não está
excessivamente dobrada
nem trilhada.
Ligue correctamente.
Substitua por
combustível novo.
Carregue a bateria.
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3. Filtro do combustível
obstruído.
4. Vela suja.
5. Vela com gama térmica
incorrecta.
6. A folga da vela é
incorrecta.

Verifique se a linha do
combustível não está
excessivamente dobrada
nem trilhada.
Substitua o filtro do
combustível.
Retire a vela, seque-a
e limpe-a.
Substitua por uma vela com
gama térmica correcta.
Afine à folga correcta.

<A rotação do motor não aumenta>
Aperte o terminal 
da bateria.

1. Linha do combustível
espalmada ou trilhada.


Instale e aperte
o cachimbo da vela com
segurança.
Substitua por um fusível
novo.

2. Filtro do combustível
obstruído.
3. Nível do óleo do motor
baixo.

Arranque com
o procedimento correcto.

<A rotação do motor flutua ou o motor vai-se abaixo>
Adicione combustível.
1. Nível do combustível
baixo.

2. Linha do combustível
espalmada ou trilhada.


4. Utilização de hélice
incorrecto.
5. Passageiros não
distribuídos por igual.
6. Motor fora-de-borda
instalado incorrectamente.

Verifique se a linha do
combustível não está
excessivamente dobrada
nem trilhada.
Substitua o filtro do
combustível.
Verifique o óleo do motor
e adicione até ao nível
especificado.
Consulte um concessionário
autorizado Honda para
motores fora-de-borda.
Distribua os passageiros
por igual.
Instale o motor fora-de-borda na posição correcta.
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DIAGNÓSTICO DE AVARIAS
<O motor sobreaquece>
1. Furo de entrada da água
e/ou furo de saída da
água obstruídos.
2. Motor sobrecarregado
devido a passageiros
distribuídos de forma
desigual ou embarcação
com carga excessiva.

Limpar a abertura da
admissão água e/ou
o furo de verificação da
água.
Distribua os
passageiros por igual. 
Não carregue
a embarcação
excessivamente.

<O motor entra em sobre-rotação>
1. Cavitação.
Instale o motor fora-de-borda na posição
correcta.
2. Hélice danificado.
Substitua o hélice.
3. Utilização de hélice
Consulte um
incorrecto.
concessionário
autorizado Honda para
motores fora-de-borda.
4. Ângulo de inclinação
Ajuste correctamente
incorrecto.
o ângulo do motor.
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16. ESPECIFICAÇÕES
MODELO
Código descritivo
Tipo
Comprimento total
Largura total
Altura total
Altura do painel de popa
(quando o ângulo do painel de popa
é de 12 graus)
Peso a seco
(massa)*
Potência nominal
Gama em aceleração total
Tipo do motor
Cilindrada
Folga das velas
Sistema de arranque
Sistema de ignição
Sistema de lubrificação
Óleo especificado

BF8D
BAAJ
HS

H
610 mm

345 mm
1.105 mm
1.235 mm
433 mm

S
L
S

563 mm

L
S
L

R
600 mm

42,0 kg
44,5 kg

45,5 kg
46,0 kg
48,0 kg
48,5 kg
5,9 kW (8,0 PS)
4.500 – 5.500 rpm
4 tempos, 2 cilindros OHC em linha, arrefecido a água
222 cm3
0,8 – 0,9 mm
Arrancador manual
Arrancador manual, arrancador eléctrico
C.D.I.
Lubrificação pressurizada por bomba trocóide
Motor: API standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Caixa de engrenagens: Óleo de engrenagens hipóides SAE 90 com grau de serviço
API standard (GL-4)

* Sem cabo de bateria, com hélice

Os motores fora-de-borda Honda têm uma potência nominal de acordo com a norma ISO8665 (potência medida no veio
do hélice).
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ESPECIFICAÇÕES
Capacidade de óleo

Motor: 1 litro sem substituição do filtro do óleo
1,1 litros com substituição do filtro do óleo
Caixa de engrenagens: 0,29 L
Saída de CC
12 V – 6A
12 V – 12A
12 V – 12A
Sistema de arrefecimento
Arrefecimento por água, com termóstato
Sistema de escape
Saída de escape para a água
Velas
CR5EH-9 (NGK), U16FER9 (DENSO)
Bomba do combustível
Bomba do combustível do tipo com diafragma
Combustível
Gasolina sem chumbo para automóveis
(com o índice de octano (RON) 91 ou superior)
12 L
Capacidade do depósito
Marcha-avante – Ponto-morto – Marcha-à-ré (tipo dentado)
Selecção de marcha
45 graus para a direita e para a esquerda
Ângulo da direcção
(Versão com inclinação manual) 5 fases (4, 8, 12, 16, 20 graus)
Ângulo do painel de popa
(Versão com Inclinação Manual SH e LH):
Ângulo de inclinação
Ajuste de 3 fases (22, 37 e 63 graus)
(quando o ângulo do painel de popa é de
(Versão com Inclinação Manual R):
12 graus)
Ajuste de 3 fases (22, 37 e 64 graus)
—
De instalação no motor
Sistema de direcção por comando à distância
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ESPECIFICAÇÕES
MODELO
Código descritivo
Tipo
Comprimento total
Largura total
Altura total

Altura do painel de popa
(quando o ângulo do painel de popa é
de 12 graus)
Peso a seco
(massa)*

BF10D
BABJ
HS

H
610 mm
S
L
X
S
L
X
S
L
X

Potência nominal
Gama em aceleração total
Tipo do motor
Cilindrada
Folga das velas
Sistema de arranque
Sistema de ignição
Sistema de lubrificação
Óleo especificado

R
600 mm

345 mm
1.105 mm
1.235 mm
—
—
1.375 mm
433 mm
563 mm
—
—
703 mm
42,0 kg
45,5 kg
46,0 kg
44,5 kg
48,0 kg
48,5 kg
—
—
52,5 kg
7,4 kW (10 PS)
5.000 – 6.000 rpm
4 tempos, 2 cilindros OHC em linha, arrefecido a água
222 cm3
0,8 – 0,9 mm
Arrancador manual
Arrancador manual, arrancador eléctrico
C.D.I.
Lubrificação pressurizada por bomba trocóide
Motor: API standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Caixa de engrenagens: Óleo de engrenagens hipóides SAE 90 com grau de serviço
API standard (GL-4)

* Sem cabo de bateria, com hélice

Os motores fora-de-borda Honda têm uma potência nominal de acordo com a norma ISO8665 (potência medida no veio
do hélice).
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ESPECIFICAÇÕES
Capacidade de óleo

Motor: 1 litro sem substituição do filtro do óleo
1,1 litros com substituição do filtro do óleo
Caixa de engrenagens: 0,29 L
Saída de CC
12 V – 6A
12 V – 12A
12 V – 12A
Sistema de arrefecimento
Arrefecimento por água, com termóstato
Sistema de escape
Saída de escape para a água
Velas
CR5EH-9 (NGK), U16FER9 (DENSO)
Bomba do combustível
Bomba do combustível do tipo com diafragma
Combustível
Gasolina sem chumbo para automóveis
(com o índice de octano (RON) 91 ou superior)
12 L
Capacidade do depósito
Marcha-avante – Ponto-morto – Marcha-à-ré (tipo dentado)
Selecção de marcha
45 graus para a direita e para a esquerda
Ângulo da direcção
(Versão com inclinação manual) 5 fases (4, 8, 12, 16, 20 graus)
Ângulo do painel de popa
(Versão com Inclinação Manual SH e LH):
Ângulo de inclinação
Ajuste de 3 fases (22, 37 e 63 graus)
(quando o ângulo do painel de popa é de
(Versão com Inclinação Manual R):
12 graus)
Ajuste de 3 fases (22, 37 e 64 graus)
—
De instalação no motor
Sistema de direcção por comando à distância
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ESPECIFICAÇÕES
MODELO
Código descritivo
Tipo
Comprimento total
Largura total
Altura total

Altura do painel de popa
(quando o ângulo do painel de popa é de 12 graus)
Peso a seco
(massa)*
Potência nominal
Gama em aceleração total
Tipo do motor
Cilindrada
Folga das velas
Sistema de arranque
Sistema de ignição
Sistema de lubrificação
Óleo especificado

H

S
L
X
S
L
X
S
L
X

HS
650 mm

BF15D
BALJ
HG

R

RT
640 mm

350 mm
1.110 mm
1.240 mm
—
—
—
—
1.380 mm
433 mm
563 mm
—
—
—
—
703 mm
46,5 kg
49,0 kg
56,0 kg
49,5 kg
57,0 kg
49,5 kg
52,0 kg
57,5 kg
51,0 kg
58,5 kg
—
—
—
—
61,0 kg
11,0 kW (15 PS)
4.500 – 5.500 rpm
4 tempos, 2 cilindros OHC em linha, arrefecido a água
350 cm3
0,8 – 0,9 mm
Arrancador
Arrancador manual,
manual
Arranque eléctrico
C.D.I.
Lubrificação pressurizada por bomba trocóide
Motor: API standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Caixa de engrenagens: Óleo de engrenagens hipóides SAE 90 com grau de serviço
API standard (GL-4)

* Sem cabo de bateria, com hélice
Os motores fora-de-borda Honda têm uma potência nominal de acordo com a norma ISO8665 (potência medida no veio
do hélice).
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ESPECIFICAÇÕES
Capacidade de óleo

Motor: 1 litro sem substituição do filtro do óleo
1,1 litros com substituição do filtro do óleo
Caixa de engrenagens: 0,29 L
Saída de CC
12 V – 6A
12 V – 12A
12 V – 12A
Sistema de arrefecimento
Arrefecimento por água, com termóstato
Sistema de escape
Saída de escape para a água
Velas
CR5EH-9 (NGK), U16FER9 (DENSO)
Bomba do combustível
Bomba do combustível do tipo com diafragma
Combustível
Gasolina sem chumbo para automóveis
(com o índice de octano (RON) 91 ou superior)
12 L
Capacidade do depósito
Marcha-avante – Ponto-morto – Marcha-à-ré (tipo dentado)
Selecção de marcha
45 graus para a direita e para a esquerda
Ângulo da direcção
(Versão com inclinação manual) 5 fases (4, 8, 12, 16, 20 graus)
Ângulo do painel de popa
(tipos G e T): 4 fases (8, 12, 16, 20 graus)
(Versão com Inclinação Manual SH): Ajuste de 3 fases (22, 37 e 63 graus)
Ângulo de inclinação
(Versão com Inclinação Manual LH e R): Ajuste de 3 fases (22, 37 e 64 graus)
(quando o ângulo do painel de popa é de
(tipos G e T): 64 graus
12 graus)
—
De instalação no motor
Sistema de direcção por comando à distância
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ESPECIFICAÇÕES
MODELO
Código descritivo
Tipo
Comprimento total
Largura total
Altura total

Altura do painel de popa
(quando o ângulo do painel de popa é
de 12 graus)
Peso a seco
(massa)*

BF20D
BAMJ
H

HS

HG

HT

R

650 mm

RT
640 mm

350 mm
S
L
X
S
L
X
S
L
X

Potência nominal
Gama em aceleração total
Tipo do motor
Cilindrada
Folga das velas
Sistema de arranque
Sistema de ignição
Sistema de lubrificação
Óleo especificado

1.110 mm

1.110 mm
1.240 mm

—

—

—

—

—

1.380 mm

433 mm
563 mm
—
46,5 kg
49,5 kg
—

—
49,0 kg
52,0 kg
—

—
—
—
56,0 kg
57,5 kg
49,5 kg
57,5 kg
59,5 kg
51,0 kg
—
—
—
14,7 kW (20 PS)
5.000 – 6.000 rpm
4 tempos, 2 cilindros OHC em linha, arrefecido a água

703 mm
57,0 kg
58,5 kg
61,0 kg

350 cm3
0,8 – 0,9 mm
Arrancador manual,
Arrancador
Arranque eléctrico
manual
C.D.I.
Lubrificação pressurizada por bomba trocóide
Motor: API standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Caixa de engrenagens: Óleo de engrenagens hipóides SAE 90 com grau de serviço
API standard (GL-4)

* Sem cabo de bateria, com hélice
Os motores fora-de-borda Honda têm uma potência nominal de acordo com a norma ISO8665 (potência medida no veio
do hélice).
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ESPECIFICAÇÕES
Capacidade de óleo

Motor: 1 litro sem substituição do filtro do óleo
1,1 litros com substituição do filtro do óleo
Caixa de engrenagens: 0,29 L
Saída de CC
12 V – 6A
12 V – 12A
12 V – 12A
Sistema de arrefecimento
Arrefecimento por água, com termóstato
Sistema de escape
Saída de escape para a água
Velas
CR5EH-9 (NGK), U16FER9 (DENSO)
Bomba do combustível
Bomba do combustível do tipo com diafragma
Combustível
Gasolina sem chumbo para automóveis
(com o índice de octano (RON) 91 ou superior)
12 L
Capacidade do depósito
Marcha-avante – Ponto-morto – Marcha-à-ré (tipo dentado)
Selecção de marcha
45 graus para a direita e para a esquerda
Ângulo da direcção
(Versão com inclinação manual) 5 fases (4, 8, 12, 16, 20 graus)
Ângulo do painel de popa
(tipos G e T): 4 fases (8, 12, 16, 20 graus)
(Versão com Inclinação Manual SH): Ajuste de 3 fases (22, 37 e 63 graus)
Ângulo de inclinação
(Versão com Inclinação Manual LH e R): Ajuste de 3 fases (22, 37 e 64 graus)
(quando o ângulo do painel de popa é de
(tipos G e T): 64 graus
12 graus)
—
De instalação no motor
Sistema de direcção por comando à distância
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ESPECIFICAÇÕES
Ruído e Vibração
MODELO

BF8D

BF10D
T (Punho de direcção)

79 dB (A)

R (Comando à
distância)
76 dB (A)

80 dB (A)

R (Comando à
distância)
75 dB (A)

3 dB (A)

3 dB (A)

3 dB (A)

3 dB (A)

—

—

—

—

—
2,7 m/s2

—
Não excede
2,5 m/s2
—

—

—
Não excede
2,5 m/s2
—

SISTEMA DE COMANDO

T (Punho de direcção)

Nível de pressão sonora nos ouvidos
do utilizador
(2006/42/EC, ICOMIA 39-94)
Incerto
Nível medido da potência sonora
(Referência a EN ISO3744)
Incerto
Nível de vibração no braço e mão
(2006/42/EC, ICOMIA 38-94)
Incerto

2

1,8 m/s

MODELO

3,0

m/s2

1,8 m/s2

BF15D

BF20D
R (Comando
à distância)
77 dB (A)

T (Punho de direcção)

2 dB (A)
87 dB (A)

2 dB (A)

2 dB (A)
90 dB (A)

2 dB (A)

2 dB (A)
3,3 m/s2

—
Não excede
2,5 m/s2
—

2 dB (A)
3,0 m/s2

—
Não excede
2,5 m/s2
—

SISTEMA DE COMANDO

T (Punho de direcção)

Nível de pressão sonora nos ouvidos
do utilizador
(2006/42/EC, ICOMIA 39-94)
Incerto
Nível medido da potência sonora
(Referência a EN ISO3744)
Incerto
Nível de vibração no braço e mão
(2006/42/EC, ICOMIA 38-94)
Incerto

81 dB (A)

0,7 m/s2

—

83 dB (A)

0,7 m/s2

R (Comando
à distância)
77 dB (A)

—

Referência a: Norma ICOMIA: especifica as condições de funcionamento do motor e condições de medida.
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17. MORADAS DOS PRINCIPAIS DISTRIBUIDORES Honda
Para mais informações, por favor contacte a Honda na seguinte morada ou pelo número de telefone:

Para a Europa
ÁUSTRIA

BULGÁRIA

REPÚBLICA CHECA

FRANÇA

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

Kirov Ltd.
49 Tsaritsa Yoana blvd
1324 Sofia
Tel. : +359 2 93 30 892
Fax : +359 2 93 30 814
http://www.kirov.net
honda@kirov.net

BG Technik cs, a.s.
U Zavodiste 251/8
15900 Praga 5 - Velka Chuchle
Tel. : +420 2 838 70 850
Fax : +420 2 667 111 45
http://www.honda-stroje.cz

Honda Motor Europe Ltd
Relation Clients Produits d'équipements
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

CROÁCIA

DINAMARCA

ALEMANHA

TIMA A/S
Tårnfalkevej 16
2650 Hvidovre
Tel. : +45 36 34 25 50
Fax : +45 36 77 16 30
http://www.hondapower.dk

Honda Motor Europe Ltd
Sprendlinger Landstraße 166
63069 Offenbach am Main
Tel. : 01 80 5/20 20 90
Fax : +49 69 8320 20
http://www.honda.de
info@post.honda.de

PAÍSES DO BÁLTICO
(Estónia/Letónia/Lituânia)
Honda Motor Europe Ltd
Tulika 15/17
10613 Tallinn
Tel. : +372 6801 300
Fax : +372 6801 301
honda.baltic@honda-eu.com.

BÉLGICA
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

Hongoldonia d.o.o.
Vrbaska 1c
31000 Osijek
Tel. : +38531320420
Fax : +38531320429
www.hongoldonia.hr
prodaja@hongoldonia.hr

CHIPRE

FINLÂNDIA

GRÉCIA

Alexander Dimitriou & Sons Ltd.
162, Yiannos Kranidiotis
Avenue
2235 Latsia, Nicosia
Tel. : +357 22 715 300
Fax : +357 22 715 400

OY Brandt AB
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa
Tel. : +358 207757200
Fax : +358 9 878 5276
http://www.brandt.fi

Saracakis Brothers S.A.
71, Leoforos Athinon
10173 Atenas
Tel. : +30 210 3497809
Fax : +30 210 3467329
http://www.honda.gr
info@saracakis.gr
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MORADAS DOS PRINCIPAIS DISTRIBUIDORES Honda
Para mais informações, por favor contacte a Honda na seguinte morada ou pelo número de telefone:

Para a Europa (continuação)

150

HUNGRIA

ITÁLIA

NORUEGA

Motor Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel. : +36 23 444 971
Fax : +36 23 444 972
http://www.hondakisgepek.hu
info@hondakisgepek.hu

Honda Italia Industriale S.p.A.
Via della Cecchignola, 13
00143 Roma
Tel. : +848 846 632
Fax : +39 065 4928 400
http://www.hondaitalia.com
info.power@honda-eu.com

Berema AS
P.O. Box 454
1401 Ski
Tel. : +47 64 86 05 00
Fax : +47 64 86 05 49
http://www.berema.no
berema@berema.no

REPÚBLICA DA
BIELORRÚSSIA
Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9
220037 Minsk
Tel. : +375 172 999090
Fax : +375 172 999900
http://www.hondapower.by

ISLÂNDIA

MALTA

POLÓNIA

ROMÉNIA

Bernhard ehf.
Vatnagardar 24-26
104 Reykdjavik
Tel. : +354 520 1100
Fax : +354 520 1101
www.honda.is

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

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

Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12,
Camera 6, Sector 2
021374 Bucareste
Tel. : +40 21 637 04 58
Fax : +40 21 637 04 78
http://www.honda.ro
hit_power@honda.ro

IRLANDA

PAÍSES BAIXOS

Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel. : +353 1 4381900
Fax : +353 1 4607851
http://www.hondaireland.ie
Service@hondaireland.ie

Honda Motor Europe Ltd
Afd, Power Equipment
Capronilaan 1
1119 NN Schiphol-Rijk
Tel. : +31 20 7070000
Fax : +31 20 7070001
http://www.honda.nl

PORTUGAL
Honda Motor Europe Ltd
Rua Fontes Pereira de Melo 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel. : +351 21 915 53 00
Fax : +351 21 915 88 87
http://www.honda.pt
honda.produtos@honda-eu.com

RÚSSIA
Honda Motor RUS LLC
1, Pridirizhnaya Street,
Sharapovo settlement,
Naro-Fominsky district, Moscow Region,
143350 Russia
Tel. : +7 (495) 745 20 80
Fax : +7 (495) 745 20 81
www.honda.co.ru
postoffice@honda.co.ru
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MORADAS DOS PRINCIPAIS DISTRIBUIDORES Honda
Para mais informações, por favor contacte a Honda na seguinte morada ou pelo número de telefone:

Para a Europa (continuação)
SÉRVIA e
MONTENEGRO
BPP Group d.o.o
Generala Horvatovica 68
11000 Belgrade
Tel. : +381 11 3820 295
Fax : +381 11 3820 296
http://www.hondasrbija.co.rs
honda@bazis.co.rs

ESPANHA e
Província de Las Palmas
(Ilhas Canárias)
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

REPÚBLICA DA
ESLOVÁQUIA

Província de Tenerife
(Ilhas Canárias)

Honda Motor Europe Ltd
Prievozská 6
821 09 Bratislava
Tel. : +421 2 32131112
Fax : +421 2 32131111
http://www.honda.sk

Automocion Canarias, S.A.
Carretera General del Sur, KM. 8,8
38107 Santa Cruz de Tenerife
Tel. : +34 (922) 620 617
Fax : +34 (922) 618 042
http://www.aucasa.com
ventas@aucasa.com
taller@aucasa.com

SUÍÇA

REINO UNIDO

Honda Motor Europe Ltd
10, Route des Moulières
1214 Vernier-Genève
Tel. : +41 (0)22 939 09 09
Fax : +41 (0)22 939 09 97
http://www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd
470 London Road
Slough - Berkshire, SL3 8QY
Tel. : +44 (0)845 200 8000
http://www.honda.co.uk

TURQUIA
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

Para a Austrália

ESLOVÉNIA

SUÉCIA

UCRÂNIA

AUSTRÁLIA

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

Honda Motor Europe Ltd
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

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

Honda Australia Motorcycle and
Power Equipment Pty. Ltd
1954-1956 Hume Highway
Campbellfield Victoria 3061
Tel. : (03) 9270 1111
Fax : (03) 9270 1133
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18. DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA “DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE”
1) EC-DECLARATION OF CONFORMITY
2) THE UNDERSIGNED, (14), REPRESENTING THE MANUFACTURER, HEREWITH DECLARES
THAT THE PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING EC-DIRECTIVES
2006/42/EC, 2004/108/EC

3) Outboard engine, Propulsion system

4) REFERENCE TO HARMONIZED STANDARDS: EN ISO 8178
EN ISO 14509
5) DESCRIPTION OF THE MACHINERY
6) CATEGORY:

7) Outboard engine

8) MAKE:

Honda

10) SERIAL NUMBER:

9) TYPE:

10)

7)

11) Manufacturer:

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

12) Authorized representative and able to
compile the technical documentation:

Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
p/a Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)
B-9300 Aalst (Belgium)

13)
13) SIGNATURE:
14) NAME:
15) TITLE

152

14)
16)

17) DATE:
18) PLACE:

17)
18)
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DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA “DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE”
1) DECLARATION CE DE CONFORMITE 2) LE SOUSSIGNÉ, (14), REPRÉSENTANT DU CONSTRUCTEUR, DÉCLARE PAR
LA PRÉSENTE QUE LE PRODUIT EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES CE SUIVANTES
3) moteur hors-bord, Sytème de propulsion
4) REFERENCE AUX NORMES HARMONISÉES 5) DESCRIPTION DE MACHINE 6) CATEGORIE 7) moteur hors-bord 8) MARQUE
9) TYPE 10) NUMÉRO DI SERIE 11) CONSTRUCTEUR 12) Représentant autorisé et en charge des éditions de documentation technqiues
13) SIGNATURE 14) NOM 15) TITRE 16) Directeur Qualite 17) DATE 18) LIEU
français ( FRENCH )
1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE 2) IL SOTTOSCRITTO, (14), RAPPRESENTANTE DEL COSTRUTTORE, DICHIARA
QUI DI SEGUITO CHE IL PRODOTTO E' CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLE SEGUENTI DIRETTIVE COMUNITARIE
3) MOTORE FUORIBORDO, Sistema di propulsione
4) RIFERIMENTO ALLE NORME ARMONIZZATE 5) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 6) CATEGORIA
7) MOTORE FUORIBORDO 8) MARCA 9) TIPO 10) NUMERO DI SERIE 11) FABBRICANTE
12) Rappresentante autorizzato e competente per la compilazione della documentazione tecnica
13) FIRMA 14) NOME 15) TITOLO 16) DIRETTORE DELLA QUALITA' 17) ADDÌ 18) LUOGO
italiano ( ITALIAN )
1) EG-KONFORMITÄTSERKLÄUNG 2) DER UNTERZEICHNER, (14), DER DEN HERSTELLER VERTRITT, ERKLÄRT
HIERMIT, DAß DAS PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DER NACHSTEHENDEN EG-RICHTLINIEN IST
3) Außenbordmotor, Antriebsart
4) VERWEIS AUF HARMONISIERTE NORMEN 5) BESCHREIBUNG DER MASCHINE 6) ART 7) Außenbordmotor
8) FABRIKAT 9) TYP 10) SERIEN NUMMER 11) HERSTELLER
12) Bevollmächtigter und in der Position, die technische Dokumentation zu erstellen
13) UNTERSCHIFT 14) NAME 15) TITEL 16) Qualitatssi Cherung 17) DATUM 18) ORT
deutsch ( GERMAN )
1) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 2) ONDERGETEKENDE, (14), VERTEGENWOORDIGER VAN DE
FABRIKANT, VERKLAART HIERMEE DAT HET PRODUCT VOLDOET AAN DE BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE EG-RICHTLIJNEN
3) buitenboordmotor, Aandrijfsysteem
4) REFERENTIE NAAR GEHARMONISEERDE NORMEN 5) BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 6) CATEGORIE
7) buitenboormotor 8) FABRIKAT 9) TYPE 10) SERIEN UMMER 11) FABRIKANT
12) Gemachtigde van de fabrikant en in staat om de technische documentatie samen te stellen
13) HANDTEKENING 14) NAAM 15) TITEL 16) Directeur Kwaliteitszorg 17) DATUM 18) PLAATS
nederlands ( DUTCH )
1) ΕK-ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 2) Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, (14), ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
3) Εξωλέμβια μηχανή, Σύστημα Πρόωσης
4) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 6) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7) Εξωλέμβια μηχανή
8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 9) ΤΥΠΟΣ 10) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 11) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
12) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και είναι σε θέση να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο
13) ΥΠΟΓΡΑΦΗ 14) ΟΝΟΜΑ 15) ΤΙΤΛΟΣ 16) Υπεύθυνος Ποιότητας 17) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18) ΤΟΠΟΣ
Ελληνικά ( GREEK )
1) EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 2) UNDERTEGNEDE, (14), DER PEPRÆSENTERER FABRIKANTEN, ERKLÆRER
HERMED AT PRODUKTET ER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I FØLGE EF DIREKTIVERNE
3) Utenbordsmotor, Fremdrivningssystem
4) REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER 5) BESKRIVELSE AF MASKINEN 6) KATEGORI 7) Utenbordsmotor 8) FABRIKANT
9) TYPE 10) SERIEN UMMER 11) FABRIKANT
12) AUTORISERET REPRÆSENTANT OG I STAND TIL AT UDARBEJDE DEN TEKNISKE DOKUMENTATION
13) SIGNATURE 14) NAVN 15) TITEL 16) Kvalitets Leder 17) DATO 18) STED
dansk ( DANISH )
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DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA “DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE”
1) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 2) EL ABAJO FIRMANTE, (14), EN REPRESENTACIÓN DE FABRICANTE, DECLARA
QUE EL PRODUCTO ES CONFORME CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS CE
3) Motor fueraborda, Sistema de propulsión
4) REFERENCIA A ESTÁNDARES ARMONIZADOS 5) DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 6) CATEGORÍA 7) Motor fueraborda 8) MARCA
9) TIPO 10) NUMERO DE SERIE 11) FABRICANTE 12) Representante autorizado que puede compilar el expediente técnico
13) FIRMA 14) NOMBRE 15) CARGO 16) Director de calidad 17) FECHA 18) LUGAR
español ( SPANISH )
1) DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 2) O ABAIXO ASSINADO, (14), EM REPRESENTAÇÃO DO FABRICANTE, PELA
PRESENTE DECLARA QUE O PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NAS SEGUINTES DIRECTIVAS
COMUNITÁRIAS 3) Motor fora de borda, Sistema propulsor
4) REFERÊNCIA AS NORMAS HARMONIZADAS 5) DESCRIÇAO DA MÁQUINA 6) CATEGORIA
7) Motor fora de borda 8) MARCA 9) TIPO 10) NÚMERO DE SÉRIE 11) FABRICANTE
12) Mandatário com capacidade para compilar documentação técnica
português ( PORTUGUESE )
13) ASSINATURA 14) NOME 15) TÍTULO 16) Director de Qualidade 17) DATA 18) LOCAL
1) EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 2) ALLEKIRJOITTANUT, (14), JOKA EDUSTAA VALMISTAJAA,
VAKUUTTAA TÄTEN, ETTÄ TUOTE ON SEURAAVIEN EU-DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAINEN
3) Peramoottori, Työntöjärjestelmä
4) VITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN 5) KUVAUS LAITTEESTA 6) KATEGORIA 7) Peramoottori 8) MERKKI 9) MALLI
10) SARJANUMERO 11) VALMISTAJA 12) Valmistajan edustaja ja teknisten dokumettien laatia
13) ALLEKIRJOITUS 14) NIMI 15) TITTELI 16) Laatupäällikkö
17) PÃIVÃMÃÃRÃ 18) PAIKKA
suomi / suomen kieli ( FINNISH )
1) ЕO-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 2) ДОЛУ ПОДШИСАЛИЯТ СЕ (14), ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДИСТРИБУТОРА,
ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ПРОДУКТА СЪОТВЕТСТВА НА ИЗСКВАНИЯТА НА СЛЕДНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ
3) ИЗВЪН БОРДОВИ ДВИГАТЕЛ, Задвижваща система
4) СЪОТВЕТСТВИЕ С ХАРМОНИЗИРАНИТЕ СТАНДАРТИ 5) ОПИСАНИЕ НА АРТИКУЛА
6) КАТЕГОРИЯ 7) ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛ 8) МАРКА 9) ТИП 10) СЕРИЕН НОМЕР 11) ПРОИЗВОДИТЕЛ
12) Упълномощен представител и отговорник за съставяне на техническа документация
13) ПОДПИС 14) ИМЕ 15) ТИТЛА 16) МЕНИДЖЪР НА КАЧЕСТВОТО 17) ДАТА 18) МЯСТО
български ( BULGARIAN )
1) EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 2) UNDERTECKNAD, (14), REPRESENTERANDE TILLVERKARE,
FÖRSÄKRAR HÄRMED ATT PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER MED BESTÄMMELSERNA I FÖLJANDE EG-DIREKTIVE
3) Utomborosmotor, Framdrivningssystem
4) REFERERANDE TILL HARMONISERADE STANDARDER 5) BESKRIVNING AV UTRUSTNINGEN 6) KATEGORI
7) Utomborosmotor 8) MERKKI 9) TYPBETECKNING 10) SERIENUMER 11) TILLVERKARE
12) Auktoriserad representant och ska kunna sammanställa teknisk dokumentationen.
13) SIGNATUR 14) NAMN 15) TITEL 16) Kvalitetschef 17) DATUM 18) ORT
svenska ( SWEDISH )
1) DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 2) NIŻEJ PODPISANY (14), REPREZENTUJĄCY PRODUCENTA, DEKLARUJE Z CAŁĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH DYREKTYWACH UNIJNYCH
3) Silnik zaburtowy, Układ napędowy
4) ZASTOSOWANE NORMY ZHARMONIZOWANE 5) OPIS URZĄDZENIA 6) KATEGORIA 7) Silnik zaburtowy
8) MARKA 9) TYP 10) NUMERY SERYJNE 11) PRODUCENT
12) Upoważniony Przedstawiciel oraz osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej 13) PODPIS
14) NAZWISKO 15) TYTUŁ 16) Menadżer Jakości 17) DATA 18) MIEJSCE
polski ( POLISH )
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1) MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 2) ALULÍROTT (14), MINT A GYÁRTÓ KÉPVISELŐJE NYILATKOZIK, HOGY AZ ALÁBBI
TERMÉK MINDENBEN MEGFELEL A KÖVETKEZŐ EC ELŐÍRÁSOK RENDELKEZÉSEINEK: 98/37/EC, 89/336/EEC-93/68/EC:
3) KÜLSŐ CSÓNAKMOTOR, Hajtás rendszer
4) ÖSSZHANGBAN A KÖV. SZABVÁNYOKKAL 5) A GÉP LEÍRÁSA 6) KATEGÓRIA 7) KÜLSŐ CSÓNAKMOTOR
8) GYÁRTOTTA 9) TÍPUS 10) SORSZÁM 11) GYÁRTÓ 12) Jogosult képviselő 13) ALÁÍRÁS 14) NÉV 15) BEOSZTÁS
16) MINŐSÉGI IGAZGATÓ 17) KELTEZÉS DÁTUMA 18) KELTEZÉS HELYE
magyar ( HUNGARIAN )
1) Prohlášení o shodě 2) ZÁSTUPCE VÝROBCE, (14), SVÝM PODPISEM POTVRZUJE, ŽE DANÝ VÝROBEK JE V
SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI SMĚRNICEMI A NORMAMI EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ:
3) ZÁVĚSNÝ LODNÍ MOTOR, Pohonný systém
4) ODKAZ NA HARMONIZOVANÉ NORMY: 5) POPIS VÝROBKU 6) KATEGORIE: 7) ZÁVĚSNÝ LODNÍ MOTOR
8) ZNAČKA: 9) TYP: 10) VÝROBNÍ ČÍSLO: 11) VÝROBCE: 12) Zplnomocněný zástupce a osoba pověřená kompletací technické dokumentace
čeština ( CZECH )
13) PODPIS: 14) JMÉNO: 15) POZICE 16) Manažer kvality 17) DATUM: 18) MÍSTO:
1) ES VYHLÁSENIE O ZHODE 2) DOLUPODPÍSANÝ, (14), ZASTUPUJÚCI VÝROBCU, TÝMTO DEKLARUJE, ŽE
PRODUKT JE V SÚLADE S USTANOVENIAMI NASLEDOVNÝCH SMERNÍC ES
3) ZÁVESNÝ LODNÝ MOTOR, Systém pohonu
4) REFERENCIA K HARMONIZOVANÝM ŠTANDARDOM 5) IDENTIFIKÁCIA STROJOV
6) KATEGÓRIA 7) ZÁVESNÝ LODNÝ MOTOR 8) VÝROBCA/ZNAČKA 9) TYP 10) SÉRIOVÉ ČÍSLO
11) VÝROBCA 12) Autorizovaný zástupca schopný zostaviť technickú dokumentáciu 13) PODPIS 14) MENO 15) POZÍCIA
16) MANAŽÉR KVALITY 17) DÁTUM 18) MIESTO
slovenčina ( SLOVAK )
1) EF SAMSVARSÆRKLERING 2) UNDERTEGNEDE, (14), SOM REPRESENTERER FABRIKANTEN, ERKLÆRER
HERVED AT PRODUKTET ER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSENE I FØLGENDE EU DIREKTIV
3) Utenbordsmotor, Fremdrifts system
4) REFERANSER TIL HARMONISEREDE STANDARDER 5) BESKRIVELSE AV MASKINEN 6) KATEGORI 7) Utenbordsmotor
8) FABRIKANT 9) TYPE 10) SERIE NUMMER 11) FABRIKANT 12) Autorisert representant og i stand til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen
13) SIGNATUR 14) NAVN
norsk (NORWEGIAN)
1) DECLARATIE DE CONFORMITATE. 2) SUBSEMNATUL, (14), REPREZENTAND PE PRODUCATOR, DECLAR PRIN PREZE
NTA CA PRODUSUL ESTE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE URMATOARELOR DIRECTIVE CE
3) MOTOR IN AFARA BORDULUI (EXTERN), Sistem de propulsie
4) REFERIRE LA STANDARDELE ARMONIZATE: 5) DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI 6) CATEGORIA: 7) MOTOR EXTERN
8) MARCA 9) TIPUL 10) NUMAR DE SERIE 11) PRODUCATOR 12) Reprezentant autorizat şi abilitat să realizeze documentaţie tehnică
15) SEMNATURA 14) NUME 15) TITLUL 16) DIRECTOR DE CALITATE 17) DATA 18) LOCATIE
română (ROMANIAN)
1) EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON 2) ALLAKIRJUTANU, (14), ESINDADES TOOTJAT, DEKLAREERIB SIINKOHAL,
ET TOODE ON VASTAVUSES JÄRGMISTE EC DIREKTIIVIDE SÄTETEGA
3) Pardaväline mootor, Tõukursüsteem
4) VIIDE ÜHTLUSTATUD STANDARDITELE:
5) MEHHANISMI KIRJELDUS 6) KATEGOORIA: 7) pardaväline mootor 8) VALMISTAJA: 9) TÜÜP: 10) SEERIANUMBER:
11) TOOTJA: 12) Volitatud esindaja, kes on pädev täitma tehnilist dokumentatsiooni 13) ALLKIRI: 14) NIMI: 15) AMET
14) Kvaliteedijuht 17) KUUPÄEV: 18) KOHT:
eesti ( ESTONIAN )
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1) EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 2) ZEMĀK MINĒTAIS, (14), KĀ RAŽOTĀJA PĀRSTĀVIS AR ŠO APSTIPRINA, KA ŠIS
PRODUKTS PILNĪBĀ ATBILST VISIEM STANDARTIEM, KAS ATRUNĀTI SEKOJOŠAJĀS EC-DIREKTĪVĀS
3) Piekarināmais laivas dzinējs, Virzošā spēka sistēma
4) Atsaucoties uz saskaņotajiem standartiem 5) Iekārtas apraksts 6) Kategorija 7) Piekarināmais laivas motors
8) Preču zīme 9) Tips 10) Sērijas numurs 11) Izgatavotājs 12) Autorizētais pārstāvis, kas spēj sastādīt tehnisko dokumentāciju 13) Paraksts
14) Vārds, Uzvārds 15) Tituls 16) Kvalitātes vadītājs 17) Datums 18) Vieta
latviešu (LATVIAN)
1. EB ATITIKTIES DEKLARACIJA 2. ŽEMIAUI PASIRAŠES, (14), ATSTOVAUJANTIS GAMINTOJĄ DEKLARUOJA
KAD PRODUKTAS ATITINKA REIKALAVIMUS PAGAL ŠIAS EB DIREKTYVAS.
3. PAKABINAMAS VARIKLIS, Varomasis būdas
4. NUORODA Į HARMONIZUOTUS STANDARTUS. 5. MAŠINOS APRAŠYMAS. 6. KATEGORIJA. 7. Pakabinamas variklis. 8. MARKĖ.
9. TIPAS 10. SERIJINIS NUMERIS. 11. GAMINTOJAS. 12. Įgaliotasis atstovas ir galintis sudaryti techninę dokumentaciją 13 PARAŠAS.
lietuvių kalba ( LITHUANIAN )
14. V. PAVARDĖ 15. PAREIGOS 16. KOKYBĖS VADYBININKAS. 17 DATA. 18. VIETA
1) ES-DEKLARACIJA O USTREZNOSTI 2) PODPISANI (14), PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA, IZJAVLJAM DA IZDELKI
USTREZAJO NASLEDNJIM DEKLARACIJAM
3) Izvenkrmni motorji, Pogonski sistem
4) SKLADNOST Z NASLEDNJIMI STANDARDI 5) OPIS IZDELKOV
6) KATEGORIJA 7) Izvenkrmni motorji 8) PROIZVAJA 9) TIP 10) SERIJSKA ŠTEVILKA 11) PROIZVAJALEC
12) Pooblaščeni predstavnik ki lahko predloži tehnično dokumentacijo
13) PODPIS 14) IME 15) FUNKCIJA 16) Direktor presoje 17) DATUM 18) KRAJ
slovenščina ( SLOVENIAN )
1) EB-YFIRLÝSING 2) UNDIRRITAÐUR HR. (14) LÝSI YFIR FYRIR HÖND FRAMLEIÐANDA AÐ VARAN UPPFYLLIR
EFTIRFARANDI EC-TILSKIPANIR 3) Utanborðsmótorar, knúningsafl kerfi 4) TILVÍSUN UM HEILDARSTAÐAL 5) LÝSING Á VÉLBÚNAÐI
6) FLOKKUR 7) Utanborðsmótorar 8) FRAMLEIÐSLA 9) GERÐ 10) SERÍAL NÚMER 11) FRAMLEIÐANDI
12) Löggildir aðilar og fær um að taka saman tækniskjölin 13) UNDIRSKRIFT 14) NAFN 15) TITILL
16) Skráningarstjóri 17) DAGSETNING 18) STAÐUR
Íslenska (ICELANDIC)
1) AT UYGUNLUK BEYANI 2) AŞAĞIDA İMZASI BULUNAN VE İMALATÇININ YETKİLİ TEMSİLCİSİ OLAN (14)
ÜRÜNÜN ŞU AT YÖNETMELİKLERİNİN HÜKÜMLERİNE UYGUN OLDUĞUNU BEYAN EDER. 3) Dıştan takma motor, tahrik sistemi
4) UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLARA ATIF 5) MAKİNANIN TARIFİ 6) KATEGORİ 7) Dıştan takma motor 8) MARKA 9) TİP
10) SERİ NUMARASI 11) İMALATÇI 12) Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan Toplulukta yerleşik yetkili temsilci
8) MARCA 9) TIPUL 10) NUMAR DE SERIE 11) PRODUCATOR 12) Reprezentant autorizat şi abilitat să realizeze documentaţie tehnică
13) İMZA 14) ADI 15) ÜNVANI 16) Homologasyon Yöneticisi 17) TARİH 18) YER
Türk (TURKISH)
1) EK-IZJAVA O SUKLADNOSTI 2) POTPISANI (14), PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA, IZJAVLJUJE DA JE PROIZVOD U
SUKLADNOSTI S ODREDBAMA SLJEDEĆEG EK PROPISA 3) Vanbrodski motor, Pogonski sustav
4) REFERENCA NA USKLAĐENE NORME 5) OPIS STROJA 6) KATEGORIJA 7) Vanbrodski motor 8) IZRADIO 9) TIP
10) SERIJSKI BROJ 11) PROIZVOĐAČ 12) Ovlašteni predstavnik i osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije 13) POTPIS 14) IME
15) TITULA 16) Upravitelj homologacije 17) DATUM 18) MJESTO
hrvatski (CROATIAN)
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19. ÍNDICE
Alavanca
Alavanca de Bloqueio .............................................. 34
da Inclinação
(tipo G) ................................................................. 33
(versão com inclinação manual)........................... 34
Alavanca de Desbloqueio do Ponto-morto....................27
Alavanca de Selecção de Marcha ................................. 22
Alavanca do Ralenti Rápido .........................................29
Altura do Painel de Popa .............................................. 40
Ângulo do
Instalação...................................................................41
Motor Fora-de-borda .................................................43
Arranque de
Cordão do Interruptor de Paragem
(tipo H) ................................................................. 24
(tipo R) ................................................................. 28
Emergência................................................................71
Atracagem
(tipo G) ..................................................................... 89
(tipo T)...................................................................... 92
Atracagem..................................................................... 93
Bateria
Ligações.....................................................................46
Manutenção ............................................................ 118
Nível do Electrólito ...................................................53
Retirada de Serviço .................................................135
Tomada de CC para Carregar a Bateria.................... 47

Botão do Arranque a Frio ............................................ 23
Fricção (tipo arranque a frio manual) .................... 126
Caixa do Comando
Alavanca ................................................................... 26
Fricção .................................................................. 55
Instalação .................................................................. 48
Colocar o Motor a Trabalhar ........................................ 57
(tipo H)...................................................................... 60
(tipo R)...................................................................... 66
Com Ligação de Tubo de Água (Peça opcional) ........ 107
Comando de
Fricção do Acelerador.............................................. 24
Punho ........................................................................ 23
Comandos ..................................................................... 22
Combustível
Botão de Ventilação do Tampão de Enchimento
do Combustível/Indicador do Nível 
do Combustível..................................................... 38
Depósito e Botão de Ventilação................................ 57
Limpeza do Depósito e do Filtro do Depósito........ 124
Linha
Ligar...................................................................... 58
Remoção ............................................................. 102
União..................................................................... 39
Nível.......................................................................... 51
Retirada de Serviço................................................. 130
Substituição/Verificação do Filtro .......................... 121
Conjunto de Ferramentas e Peças Sobressalentes ...... 110
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ÍNDICE
Conta-rotações (equipamento opcional)....................... 30
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Diagnóstico de avarias.................................................138
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Direcção.........................................................................80
Drenar o Carburador....................................................131
Eliminação ...................................................................137
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Furo de Verificação da Água........................................ 35
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Identificação dos Componentes.....................................17
Indicador da Pressão do Óleo
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Altura.........................................................................41
Interruptor do Sistema Eléctrico de Levantar/Baixar
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Limpeza e Lavagem .................................................... 107
Localização ................................................................... 40
Lubrificação ............................................................... 120
Luz/Avisador Sonoro
do Alerta de Sobreaquecimento............................... 30
Manutenção................................................................ 109
Manutenção da Vela .................................................. 116
Manutenção de Um Motor Fora-de-borda 
Submerso ............................................................... 128
Plano de Manutenção.............................................. 111
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Mudanças
(tipo H)................................................................. 79
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Navegar em Velocidade de Cruzeiro
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Outras Verificações .......................................................56
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