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Znak „e-SPEC” symbolizuje technologie odpowiedzialne rodowiskowo zastosowane przez firm Honda w urz dzeniach,
które wyra aj nasze pragnienie ”zachowania rodowiska naturalnego dla przyszłych pokole ”.
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WPROWADZENIE
Dzi kujemy za zakup agregatu HONDA.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje informacje dotycz ce obsługi i serwisowania agregatu typu
EU30i.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazuj na naj wie szych danych dost pnych w
momencie jej drukowania.
Honda Motor Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakichkolwiek zmian bez
wcze niejszego powiadomienia i bez zaci gania jakichkolwiek zobowi za .
adna z cz ci niniejszej instrukcji nie mo e by powielana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej
zgody Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Instrukcja obsługi jest nieodł czn cz
doł czona.

ci agregatu i w przypadku odsprzeda y musi by do niego

Sprawd lokalne przepisy przed uruchomieniem agregatu. Je li masz jakiekolwiek pytania w tej
kwestii skontaktuj si z wykwalifikowanym elektrykiem.
Bardzo dokładnie przeczytaj niniejsz
poprzedzone nast puj cymi słowami:

instrukcj . Zwró

szczególn

uwag

na informacje

Niezastosowanie si do zalece oznaczonych tym znakiem
spowoduje powa ne obra enia ciała lub mier operatora lub osób postronnych.
Niezastosowanie si do zalece
spowodowa obra enia ciała operatora lub innych osób.

oznaczonych tym znakiem mo e

Tak oznaczono informacje przydatne w czasie u ytkowania agregatu.
Je li masz problem lub pytania dotycz ce AGREGATU PR DOTWÓRCZEGO - skontaktuj si z autoryzowanym dealerem, lub najbli szym autoryzowanym serwisem.

Generatory te zaprojektowane s w celu zapewnienia pełnej satysfakcji z ich u ywania, je eli
ich obsługa jest zgodna z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. U ytkowanie
generatora wymaga od u ytkownika pewnego wysiłku w celu zapewnienia bezpiecze stwa
własnego i innych.
•

Ilustracje mog ró ni si w zale no ci od typu agregatu.
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INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA
Wa ne informacje dot. bezpiecze stwa

Agregaty pr dotwórcze Honda s zaprojektowane aby zasila urz dzenia elektryczne o odpowiednim zapotrzebowaniu. Zastosowanie agregatów do innych celów mo e skutkowa obra eniami operatora oraz uszkodzeniem agregatu lub innego mienia.
Wi kszo ci wypadków mo na unikn , je li tylko przestrzegane b d zalecenia bezpiecze stwa
zawarte w niniejszej instrukcji oraz zamieszczone na agregacie. Najcz ciej spotykane zagro enia
zostały opisane poni ej, wraz z najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia siebie i innych.
Nigdy nie dokonuj samodzielnych modyfikacji agregatu. Mo e to doprowadzi do wypadku, jak równie do uszkodzenia agregatu i podł czonych do niego odbiorników.
•
Nie podł czaj przedłu enia tłumika.
•
Nie modyfikuj wlotu powietrza.
•
Nie zmieniaj fabrycznie ustawionych obrotów.
•
Nie zdejmij panelu sterowania oraz nie zmieniaj podł cze przewodów panelu sterowania.

Odpowiedzialno

Operatora

Upewnij si , e wiesz jak szybko zatrzyma agregat w nagłym przypadku.
Zapoznaj si z obsług wszystkich elementów steruj cych, gniazd wyj ciowych i poł cze .
Upewnij si , e ka da osoba obsługuj ca agregat jest wła ciwie przeszkolona w tym zakresie. Nie
pozwalaj dzieciom obsługiwa agregat bez nadzoru osoby dorosłej.
Przestrzegaj zalece i wskazówek odno nie u ytkowania i serwisowania agregatu zawartych w
niniejszej Instrukcji. Ignorowanie lub niewła ciwe stosowanie zalece mo e doprowadzi do
wypadku, np. pora enia pr dem lub zatrucia gazami spalinowymi.
Przed uruchomieniem ustaw agregat na równym, płaskim podło u.
Nie uruchamiaj agregatu przy zdj tej którejkolwiek osłonie. Dło lub stopa mo e zosta pochwycona
przez wewn trzne elementy ruchome i mo e doj do wypadku.
W sprawach demonta u i działa serwisowych nie opisanych w niniejszej instrukcji, skontaktuj si z
Autoryzowanym Serwisem.

Zatrucie tlenkiem w gla

Gazy spalinowe zawieraj tlenek w gla, bezbarwny i bezzapachowy gaz. Wdychanie spalin mo e
powodowa utrat przytomno ci, a nawet doprowadzi do mierci.
Je li agregat pracowałby w zamkni tej lub nawet cz ciowo ograniczonej przestrzeni, wdychane
powietrze mogłoby zawiera niebezpieczn ilo gazów spalinowych.
Nigdy nie uruchamiaj agregatu wewn trz gara u, domu lub blisko otwartych okien czy drzwi.

Pora enie pr dem

Agregat pr dotwórczy wytwarza wystarczaj co du o pr du aby spowodowa pora enie pr dem,
nawet miertelne przy nieprawidłowej obsłudze agregatu.
U ywanie agregatu w warunkach du ej wilgotno ci, tj. w deszczu czy niegu, w pobli u basenu lub
systemu zraszaj cego lub obsługa agregatu mokrymi r kami, mo e doprowadzi do miertelnego
pora enia pr dem.
Utrzymuj agregat w suchym stanie.
Je li agregat stoi na zewn trz, nie osłoni ty przed warunkami pogodowymi, przed ka dym u yciem
sprawd dokładnie stan wszystkich komponentów elektrycznych na panelu sterowania. Wilgo lub
lód mo e spowodowa wadliwe działanie lub zwarcie, które doprowadzi mo e do pora enia
pr dem.
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Je li doznałe pora enia pr dem, natychmiast zgło si do lekarza i podejmij leczenie.
Nie podł czaj agregatu do sieci budynku chyba , e wykwalifikowany elektryk zainstalował
przeł cznik izolacyjny.
(typ RG): Nie u ywaj agregatu je li zabezpieczenia odcinaj cego.

Po ar i zagro enie poparzeniem

Nie u ywaj agregatu w przestrzeni o wysokim ryzyku po aru.
Je li agregat zainstalowany jest w wentylowanym pomieszczeniu, nale y spełni
dodatkowe wymagania zabezpiecze przeciwpo arowych i wybuchowych.

równie

Układ wydechowy rozgrzewa si do temperatur wystarczaj cych do zapłonu niektórych materiałów.
Pracuj cy agregat ustawiaj minimum 1 metr od ciany budynku lub innych urz dze .
Nie zabudowuj agregatu.
Materiały łatwopalne trzymaj z dala od agregatu.
Niektóre elementy wewn trznego spalania silnika s bardzo gor ce i mog powodowa poparzenia.
Zwracaj szczególn uwag na ostrze enia umieszczone na agregacie.
Tłumik rozgrzewa si do wysokich temperatur podczas pracy i pozostaje gor cy jaki czas po
zatrzymaniu silnika. Uwa aj aby nie dotkn tłumika gdy jest gor cy. Pozwól eby agregat ostygł
przed wstawieniem go do rodka budynku.
W razie zaistnienia po aru nie kieruj strumienia wody bezpo rednio na agregat. U yj specjalnej
ga nicy przeznaczonej go gaszenia urz dze elektrycznych lub po arów olejowych.
Je li nawdychałe si oparów powstałych w po arze agregatu, skontaktuj si z lekarzem i podejmij
leczenie.

Tankowanie

Benzyna jest wysoce łatwopalna, a opary benzyny s wybuchowe. Pozwól silnikowi wystygn
zatrzymaniu agregatu.

po

Tankuj wył cznie na zewn trz, w dobrze wentylowanym miejscu przy zgaszonym silniku.
Nie przepełniaj zbiornika paliwa.
Nigdy nie pal w pobli u benzyny, ródła iskier i płomieni trzymaj z dala od benzyny.
Benzyn przechowuj wył cznie w kanistrach przeznaczonych do tego celu.
Je li dojdzie do rozlania paliwa, upewnij si , e zostało wytarte do sucha przed uruchomieniem
silnika.

Post powanie ze zu ytym urz dzeniem

W celu ochrony rodowiska naturalnego nie wyrzucaj zu ytego agregatu, akumulatora, oleju
silnikowego itp. do mieci. Przestrzegaj lokalnych przepisów reguluj cych pozbywania si tych
elementów lub skontaktuj si z Autoryzowanym Dilerem.
Prosimy, post puj ze zu ytym olejem silnikowym w sposób zgodny z przepisami ochrony
rodowiska naturalnego. Zalecamy zaniesienie oleju w odpowiednim pojemniku do lokalnego
serwisu w celu oddania do przetworzenia. Nie wyrzucaj zu ytego oleju do mieci ani nie wylewaj do
cieków lub gruntu.
Niewła ciwie zutylizowany akumulator mo e by szkodliwy dla
przestrzegaj przepisów odno nie utylizacji akumulatorów.
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rodowiska naturalnego. Zawsze

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
Naklejki te informuj Ci o potencjalnych zagro eniach mog cych spowodowa powa ne obra enia
ciała. Przeczytaj dokładnie informacje zwi zane z tymi naklejkami umieszczone w niniejszej
instrukcji obsługi.
Je li naklejki odpadn lub stan si nieczytelne, skontaktuj si z najbli szym dealerem w celu ich
wymiany.
[ modele europejskie: G/G8, GW, F i IT]
PRZECZYTAJ INSTRUKCJ
OBSŁUGI

UWAGA NA SPALINY

UWAGA NA PODŁ CZENIE
GENERATORA

UWAGA GOR CE

OSTRO NIE Z PALIWEM

UWAGA GNIAZDO
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Agregaty Honda zaprojektowane s w celu zapewnienia
pełnej satysfakcji z ich wykorzystania je eli ich obsługa
jest zgodna z informacjami zamieszczonymi w niniejszej
instrukcji. Dokładnie przeczytaj instrukcj przed uruchomieniem generatora. Zaniechanie tej czynno ci mo e by
powodem powa nych obra e lub awarii urz dzenia.

Spaliny zawieraj tlenek w gla, gaz bezbarwny i bezzapachowy. Wdychanie tlenku w gla mo e powodowa utrat
przytomno ci, a nawet prowadzi do mierci.
Je li uruchamiasz agregat w zamkni tej lub nawet cz ciowo ograniczonej przestrzeni, wdychane powietrze moe zawiera niebezpieczne ilo ci tlenku w gla.
Nigdy nie uruchamiaj agregatu w gara u, domu lub w pobli u otwartego okna czy drzwi.

Nie podł czaj agregatu do sieci budynku dopóki wykwalifikowany elektryk nie zainstaluje przeł cznika izolacyjnego.
Wykonanie poł cze zasilania awaryjnego z instalacj budynku winno by powierzone odpowiednio kwalifikowanemu elektrykowi, gdy musi ono odpowiada obowi zuj cym w tym zakresie przepisom reguluj cym zasady u ywania zasilania awaryjnego. le wykonane poł czenia mog spowodowa zwrotny przepływ pr du do sieci u ytkowych, nara aj c w ten sposób na gro b miertelnego pora enia pracowników elektrowni lub innych, którzy w czasie przerwy w zasilaniu b d pracowa na sieci, b d te
na zniszczenie generatora przez jego eksplozj lub spalenie si w czasie przywrócenia zasilania sieciowego, albo
te na zapalenie si sieci w budynku.
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• Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych wypadkach

wybuchowa. Napełniania zbiornika dokonuj w dobrze wentylowanym miejscu i przy zatrzymanym silniku.

Skrzynk z gniazdami do pracy równoległej podł czaj i
odł czaj zawsze przy zatrzymanym silniku.
Je li agregat pracuje samodzielnie (bez podł czonego
równolegle drugiego agregatu) skrzynka z gniazdami musi
zosta odł czona.

•
•

•

Gor cy układ wydechowy mo e spowodowa powa ne
poparzenia.
Je li dopiero co zatrzymałe silnik, uwa aj aby nie dotkn rozgrzanego tłumika.
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Typ RG i U
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Umiejscowienie znaku CE
(modele europejskie: G/G8, GW, F, IT)

NAKLEJKA GŁO NO CI

OZNACZENIE CE

Klasa generatora
Kod IP

Sucha masa (ci

Rok produkcji

Nazwa i adres producenta

11

ar)

Nazwa i adres upowa nionego przedstawiciela

OPIS ELEMENTÓW GENERATORA
ODPOWIETRZACZ
KOREK WLEWU PALIWA

R CZKA STARTERA R CZNEGO

SKŁADANA R CZKA

OSŁONA WIECY ZAPŁONOWEJ

OSŁONA FILTRA POWIETRZA

TŁUMIK

NUMER SERYJNY URZADZENIA
OSŁONA DOST PU DO OLEJU

Zapisz poni ej numer seryjny generatora. Numer ten b dzie potrzebny podczas zamawiania cz
zamiennych.

ci

Numer seryjny generatora: ....................................................................................................................
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Panel sterowania
Typ G, GP3, GW, F, W, B
LAMPKA OSTRZEGAWCZA PRZECI
LAMPKA KONTROLNA
ZASILANIA

ENIA

LAMPKA KONTROLNA
CZUJNIKA OLEJU

GNIAZDA PR DU
ZMIENNEGO

GNIAZDA RÓWNOLEGŁEGO PODŁACZENIA
AGREGATÓW
BEZPIECZNIK GNIAZDA
PR DU ZMIENNEGO
(Oprócz typu RG)

GNIAZDO PR DU
STAŁEGO
BEZPIECZNIK GNIAZDA
PR DU STAŁEGO

ZACISK UZIEMIENIA
BEZPIECZNIK GNIAZDA
PR DU ZMIENNEGO
(Oprócz typu RG)

WŁ CZNIK ZAPŁONU
WŁ CZNIK ECO

Typ IT

BEZPIECZNIK GNIAZDA PR DU
ZMIENNEGO

ZACISK UZIEMIENIA

GNIAZDO PR DU ZMIENNEGO
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Typ U

LAMPKA OSTRZEGAWCZA
PRZECI ENIA
LAMPKA KONTRLNA
CZUJNIKA OLEJU
LAMPKA KONTRLNA ZASILANIA

GNIAZDA PR DU
ZMIENNEGO

GNIAZDO RÓWNOLEGŁEGO PODŁ CZENIA
AGREGATÓW

GNIAZDO PR DU
STAŁEGO
BEZPIECZNIK GNIAZDA
PR DU STAŁEGO

ZACISK UZIEMIENIA
WŁ CZNIK ZAPŁONU
WŁ CZNIK ECO
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Przeł cznik trybu pracy ECO
ECO:
Je li z generatora nie jest pobierany pr d, obroty silnika s automatycznie redukowane do obrotów
biegu jałowego. Je li podł czone do generatora urz dzenie zostanie wł czone i z generatora
zacznie by pobierany pr d, obroty silnika automatycznie powróc na wymagany poziom. Takie
ustawienie przeł cznika pozwala na zminimalizowanie zu ycia paliwa podczas pracy.

•
•
•

Przeł cznik trybu ECO nie pracuje poprawnie, je li odbiornik elektryczny potrzebuje wył cznie
chwilowego poboru pr du.
Je li do generatora podł czone s odbiorniki wymagaj ce ci głego zasilania, przestaw
wył cznik w pozycj wył czony.
Je li korzystasz z wyj cia pr du stałego, przestaw wył cznik w pozycj wył czony.

OFF:
Je li przeł cznik znajduje si w poło eniu OFF (wył czony). Silnik utrzymuje stał pr dko
w .

PRZEŁ CZNIK PRACY ECO
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obroto-

SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM

Upewnij si , e sprawdzanie generatora przed uruchomieniem wykonywane jest na płaskiej,
równej powierzchni i przy zatrzymanym silniku.
1.

Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego

U ywanie oleju bezdetergentowego lub oleju do silników 2-suwowych mo e spowodowa
skrócenie ywotno ci silnika.
Zalecany olej
Stosuj olej do silników 4-suwowych, klasyfikowany wg API w kategorii SE lub wy szej. Zawsze
sprawd oznaczenie klasy oleju na opakowaniu.

Olej SAE 10W30 jest zalecany do powszechnego u ycia w najszerszym zakresie temperatur.
Pokazane na wykresie oleje o innej lepko ci mog by stosowane, je li rednia temperatura
powietrza na danym terenie mie ci si we wskazanym zakresie.
Otwórz pokryw boczn osłaniaj c dost p do oleju.
Odkr korek wlewu oleju silnikowego, wyjmij go i wytrzyj bagnet kontroli poziomu. Włó bagnet do
otworu kontrolnego (bez wkr cania go), a nast pnie wyjmij go i sprawd poziom oleju silnikowego.
Je li poziom oleju jest bliski minimalnemu, dolej do poziomu maksymalnego zalecanego oleju.
Zakr korek wlewu oleju silnikowego.

U ywanie generatora z niewła ciwym poziomem oleju silnikowego mo e spowodowa
bardzo powa ne uszkodzenie silnika.
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OSŁONA
OSŁONA
OTWÓR WLEWU OLEJU

KOREK WLEWU OLEJU

GÓRNY POZIOM
WSKA NIK POZIOMU OLEJU

Czujnik niskiego poziomu oleju wył czy zapłon silnika przed osi gni ciem przez olej niebezpiecznie
niskiego poziomu. Jednak e, w celu ustrze enia si przed niespodziewanym wył czeniem silnika,
zalecane jest sprawdzanie poziomu przed ka dym uruchomieniem.
2.

Sprawdzenie poziomu paliwa

Je li poziom paliwa w zbiorniku jest niski uzupełnij paliwo, zanim poziom spadnie poni ej
dopuszczalne minimum. Po zatankowaniu dokładnie dokr korek wlewu paliwa.
U ywaj bezołowiowej benzyny samochodowej o liczbie oktanowej nie ni szej ni 95.
Nigdy nie u ywaj starej lub zabrudzonej benzyny lub mieszanki paliwa z olejem.
Nie dopu aby do benzyny dostały si zanieczyszczenia lub woda.

•
•
•
•
•

Benzyna jest łatwopalna a w pewnych warunkach wybuchowa.
Napełniania zbiornika dokonuj w dobrze wentylowanym miejscu i przy zatrzymanym
silniku. Podczas napełniania zbiornika nie pal papierosów, nie dopuszczaj otwartego
ognia i ródeł iskier.
Nie przepełniaj zbiornika i po dolaniu paliwa dokładnie dokr korek wlewu.
Uwa aj, aby nie rozla paliwa. Rozlane paliwo mo e ulec zapaleniu. Od razu wycieraj
rozlane paliwo.
Unikaj powtarzaj cego si lub przedłu aj cego kontaktu skóry lub wdychania oparów
benzyny. PRZECHOWUJ BENZYN Z DALA OD DZIECI.
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KOREK WLEWU PALIWA
OTWARTY
OZNACZENIE GÓRNEGO POZIOMU

Jako
benzyny ulega pogorszeniu [pod wpływem takich czynników jak ekspozycja na wiatło
słoneczne, temperatura czy upływ czasu.
W najgorszym przypadku benzyna mo e nie nadawa si do u ycia ju po upływie 30 dni.
Stosowanie niewła ciwej benzyny mo e powa nie uszkodzi silnik (zatkany ga nik, zablokowane
zawory).
Naprawy uszkodze spowodowanych zastosowaniem niewła ciwej benzyny nie s rozpatrywane
jako bezpłatne naprawy w okresie gwarancyjnym.
Aby unikn takich problemów stosuj si do poni szych zalece :
•
u ywaj tylko zalecanej benzyny,
•
u ywaj wył cznie wie ej i czystej benzyny,
•
aby spowolni proces pogarszania si jako ci paliwa przechowuj je w certyfikowanym
karnistrze,
•
je li zamierzasz przechowywa maszyn przez okres dłu szy ni 1 miesi c, opró nij zbiornik
paliwa i ga nik.

Paliwo zawieraj ce alkohol
Stosowanie benzyny zawieraj cej alkohol nie jest zalecane. Je li jednak j u ywasz, upewnij si ,
czy liczba oktanowa jest przynajmniej tak wysoka, jak zaleca Honda. Istniej dwa rodzaje mieszanek
benzynowo-alkoholowych; jedna zawiera etanol, druga metanol.
Nie stosuj mieszanek zawieraj cych wi cej ni 10% etanolu lub metanolu (alkohol metylowy lub alkohol drzewny) bez inhibitora dla metanolu. Kiedy u ywasz mieszanki zawieraj cej metanol (z dodatkiem inhibitora korozji) obni zawarto metanolu do 5%.

•

•

Gwarancja nie obejmuje uszkodze układu paliwowego i spadku mocy na skutek stosowania
benzyn zawieraj cych alkohol.
Honda nie akceptuje stosowania paliw zawieraj cych metanol, od kiedy charakterystyki podaj ce
skład tych benzyn s tak niedokładne.
Przed zakupieniem paliwa na nieznanej stacji benzynowej, spróbuj ustali czy benzyna ta nie
zawiera domieszek alkoholu.
Je li zauwa ysz jakiekolwiek niepokoj ce symptomy podczas pracy na benzynie zawieraj cej
alkohol lub na benzynie, któr podejrzewasz o to, e zawiera alkohol, zacznij stosowa paliwo
które nie zawiera alkoholu.
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3.

Sprawdzenie filtra powietrza

Sprawd stan filtra powietrza, czy jest w dobrym stanie i czy jest czysty.
Poluzuj rub , zdejmij osłon filtra powietrza.
Wyjmij elementy filtra powietrza z obudowy filtra i sprawd je.
Wyczy je, a w razie potrzeby wymie na nowe.
OSŁONA FILTRA POWIETRZA

OBUDOWA FILTRA POWIETRZA

RUBA MOCUJ CA OSŁON

GŁÓWNY ELEMENT FILTRA POWIETRZA

ZEWN TRZNY ELEMENT
FILTRA POWIETRZA

Upewnij si , e uszczelka gumowa jest prawidłowo zamontowana w wy łobieniu obudowy filtra powietrza.
Je li uszczelka jest zu yta lub uszkodzona, wymie j na now .
Zamontuj spowrotem zewn trzny i główny element filtra powietrza. Umie
zewn trzny element mi dzy
górnymi i dolnymi eberkami.
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OBUDOWA FILTRA POWIETRZA

GUMOWA USZCZELKA

EBERKA

Nigdy nie uruchamiaj generatora bez zamontowanego filtra powietrza. Podczas serwisowania
filtra powietrza nie pozwól, aby do obudowy filtra dostawał si brud i zanieczyszczenia.
Spowoduje to gwałtowne zu ycie silnika.
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URUCHAMIANIE SILNIKA
Przed uruchomieniem silnika odł cz od generatora wszystkie podł czone do gniazd odbiorniki
pr du.
1. Przekr odpowietrznik zbiornika paliwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w
pozycj otwarty.

Podczas transportowania generatora zawsze pami taj aby zamkn

odpowietrznik.

ODPOWIETRZNIK KORKA WLEWU PALIWA

2. Ustaw wł cznik zapłonu w pozycj wł czony.
Przy uruchamianiu zimnego silnika, przestaw wł cznik zapłonu w pozycj SSANIE.

Nie u ywaj ssania kiedy silnik jest ciepły lub temperatura powietrza jest wysoka.

SSANIE
SSANIE

WŁ CZNIK ZAPŁONU
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3. Poci gnij lekko link rozrusznika do wyczucia oporu, a nast pnie szarpnij energicznie w
kierunku wskazanym przez strzałk .

•
•

Linka startera mo e zacz
powraca zanim j zwolnisz. Mo e to spowodowa
poci gni cie twojej r ki w kierunku silnika i spowodowa obra enia.
Po uruchomieniu silnika nie puszczaj r czki i nie pozwól, by uderzyła ona w obudow .
Zwalniaj j stopniowo.

R CZKA STARTERA

Kierunek poci gania

4. Je li silnik został uruchomiony poprzez przestawienie wł cznika zapłonu w pozycj SSANIE, po
nagrzaniu si silnika, przestaw d wigni ssania w pozycj ON.

SSANIE

SSANIE

WŁ CZNIK ZAPŁONU

Je li silnik zatrzyma si niespodziewanie, najpierw sprawd poziom oleju silnikowego, zanim zaczniesz szuka innych przyczyn.
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•

Modyfikacja ga nika do pracy na du ych wysoko ciach

Na du ych wysoko ciach przy standardowym ustawieniu dyszy głównej ga nika mieszanka
paliwowo powietrzna b dzie bardzo bogata. Spowoduje to obni enie wydajno ci pracy generatora i
zwi kszy zu ycie paliwa. Zbyt bogata mieszanka spowoduje równie zanieczyszczenie wiecy
zapłonowej i utrudni uruchamianie silnika. U ywanie silnika na wysoko ci innej ni ta, dla której
silnik uzyskał certyfikat, mo e spowodowa wzrost emisji spalin.
Wła ciwy stosunek mieszanki na du ych wysoko ciach mo na osi gn
poprzez modyfikacj
ga nika. Je li permanentnie u ywasz generatora na wysoko ciach powy ej 1500m nad poziomem
morza, skontaktuj si z autoryzowanym dealerem HONDA w celu dokonania modyfikacji. Silnik ze
zmienionym ga nikiem, pracuj cy na du ych wysoko ciach b dzie spełniał standardy emisyjne
przez cały okres u ywania.
Nawet przy wła ciwym doborze dyszy, moc silnika ulegnie zmniejszeniu o około 3,5% na ka de 300
m przewy szenia. Utrata mocy b dzie jeszcze wi ksza, je li dysza główna nie zostanie wymieniona.

U ywanie generatora na wysoko ciach mniejszych ni ta, do której jest przystosowany
ga nik spowoduje utrat sprawno ci, przegrzanie i powa ne uszkodzenie silnika wywołane
niewła ciwym stosunkiem mieszanki paliwa i powietrza.
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U YTKOWANIE GENERATORA
Upewnij si , e agregat jest uziemiony, je li podł czony do niego sprz t jest uziemiony.
(typ RG): Uwaga ! Konieczne jest zabezpieczaj ce uziemienie agregatu przed jego uruchomieniem.
Uziemienie musi odpowiada Zasadom Instalowania Urz dze Elektrycznych. Metoda uziemienia
oraz przewodniki uziemiaj ce musz by wybrane zgodnie z rozdziałami 1.7 i 1.8 Zasad
Instalowania Urz dze Elektrycznych, a tak e ze Standardem (GOST) 16556-81.
Zwykle, miedziany przewodnik uziemiaj cy wymaga przekroju min. 4 mm2.

•
•

Je eli generator ma pracowa jako alternatywne ródło zasilania budynku, podł czenie
go do instalacji w budynku powinno by poprzez wył cznik trzypozycyjny (hebel), który
odł czy sie miejsk w czasie gdy pracuje generator.
Instalacj powinien przeprowadzi uprawniony elektryk i musi by ona zgodna z
obowi zuj cymi lokalnymi przepisami dotycz cymi zasilania awaryjnego i podł czenia
do sieci energetycznej. Niewła ciwe podł czenie generatora do instalacji elektrycznej
budynku mo e spowodowa zwrotne przepi cie z sieci . Mo e to spowodowa powa ne
obra enia a nawet mier ludzi pracuj cych na linii przesyłowej lub maj cych z ni
kontakt. Skontaktuj si z miejscowym zakładem energetycznym lub wykwalifikowanym
elektrykiem.

ZACISK UZIEMIENIA

ZACISK UZIEMIENIA
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•

Nie przekraczaj nat

•

Nie podł czaj generatora do domowej sieci energetycznej. Mo e to spowodowa
uszkodzenie agregatu lub urz dze podł czonych do domowej sieci.

•

Nie zmieniaj konstrukcji generatora i nie u ywaj go do celów innych ni te, do których
został zaprojektowany. Generator nie nadaje si do zasilanie spawarek.

•

Nie podł czaj adnych przedłu e do rury wydechowej.

•

Je eli musisz korzysta z przedłu aczy, staraj si aby były to gi tkie przedłu acze w
otulinie gumowej (zgodne z norm IEC245 lub analogiczne).

•

Ogranicz długo przedłu aczy: 60 metrów dla kabli o rednicy 1,5 mm2 i 100 metrów dla
kabli o rednicy 2,5 mm2. Dłu sze przedłu acze spowoduj spadek mocy u ytkowej z
powodu oporów na przedłu aczu.

•

Ustawiaj generator z dla od innych przewodów elektrycznych takich jak linie przesyłowe.

•

Wyj cie pr du stałego mo e by u ywane równolegle wraz wyj ciem pr du zmiennego.

enia pr du okre lonego dla ka dego z gniazd z osobna.

Podczas u ywania obu gniazd równocze nie, uwa aj aby nie przekroczy mocy maksymalnej
gniazda AC.
Max. moc gniazda AC: 2,5 kVA
•

Wi kszo

urz dze podczas rozruchu pobiera wi cej mocy ni podana moc znamionowa.

•

Upewnij si , e moc pobierana przez odbiorniki podł czone do agregatu nie przekracza mocy
agregatu. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej mocy agregatu. Moc mniejsza od maksymalnej, a
wi ksza od znamionowej mo e by pobierana nie dłu ej ni 30 minut.

•

Znaczne przeci enie spowoduje zadziałanie bezpieczników gniazd pr du zmiennego.
Przekroczenie limitu czasu dla maksymalnego poboru mocy lub nieznaczne przeci enie nie
spowoduj zadziałania bezpieczników, ale skróc ywotno agregatu.

•

Limit czasu poboru mocy maksymalnej to 30 minut.
Moc maksymalna: 3,0 kVA.

•

W przypadku pracy ci głej, nie przekraczaj mocy znamionowej.
Moc znamionowa: 2,6 kVA.

•

W obu przypadkach nale y bra pod uwag całkowite zapotrzebowanie na moc (VA) wszystkich
podł czonych odbiorników.
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Odbiorniki pr du zmiennego
1. Uruchom silnik i upewnij si , e lampka kontrolna pr du zmiennego (zielona) zapali si .
2. Upewnij si , e urz dzenie, które masz podł czy do generatora jest wył czone i włó wtyczk
w gniazdko.

LAMPKA KONTROLNA (ZIELONA)

LAMPKA OSTRZEGWACZA PRZECI ENIA (CZERWONA)

PRZEŁ CZNIK ECO

Je li chcesz u y trybu ECO, wł cz przeł cznik trybu pracy ECO.

•

Długotrwałe przeci enie generatora powoduj ce ci głe palenie si czerwonej lampki
ostrzegawczej mo e spowodowa uszkodzenie generatora. Nieznaczne przeci enie
generatora powoduj ce czasowe zapalenie si lampki powoduje skrócenie ywotno ci
generatora.

•

Upewnij si , e wszystkie odbiorniki s sprawne przed podł czeniem ich do generatora.
Wyposa enie elektryczne (wł czaj c przewody i wtyczki) nie mog by uszkodzone. Je li
odbiorniki zaczynaj nienormalnie pracowa , obni a si ich wydajno
lub nagle
zatrzymuj si , natychmiast wył cz zapłon silnika. Nast pnie odł cz odbiorniki i zbadaj
przyczyn ich nieprawidłowego działania
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Bezpieczniki gniazd pr du zmiennego (typy G/G8, GW, IT)
Bezpieczniki gniazd pr du zmiennego zadziałaj automatycznie (wci ni ty przycisk wyskoczy) je li
dojdzie do zwarcia lub gniazdo wyj ciowe zostanie znacz co przeci one.
Je li bezpiecznik wył czy automatycznie obwód, przed zresetowaniem bezpiecznika (poprzez
wci ni cie przycisku) sprawd czy podł czony odbiornik pr du działa poprawnie i czy jego
zapotrzebowanie nie przekracza dozwolonego obci enia.
Typ G/G8, GW, F, IT
GNIAZDO AC NR 2
GNIAZDO AC NR 1

BEZPIECZNIK
(DLA GNIAZDA NR 2)
BEZPIECZNIK
(DLA GNIAZDA NR 1)
Typ IT
BEZPIECZNIK GNIAZDA AC
GNIAZDO AC
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Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampka kontrolna (zielona) wieci si podczas normalnej pracy generatora.
Je li generator zostanie przeci ony lub je li w układzie nast pi zwarcie, zielona lampka zga nie, a
zapali si czerwona lampka sygnalizuj ca przeci enie. Jednocze nie nast pi odł czenie zasilania
gniazda wyj ciowego.
W przypadku przeci enia i zapalenia si czerwonej lampki kontrolnej, natychmiast zatrzymaj silnik
generatora i sprawd , co było przyczyn przeci enia.

Lampka ostrzegawcza przeci enia (czerwona) za wieci si równie w nast puj cych przypadkach:
• Gdy przegrzaniu ulegnie inwerter: dopływ pr du do odbiornika zostanie odci ty. Sprawd czy
wlot powietrza nie jest zanieczyszczony.
• Przed podł czeniem jakichkolwiek urz dze do generatora upewnij si , e s sprawne oraz
e ich pobór mocy nie przekracza mocy dostarczanej przez generator. Nast pnie podł cz
odbiorniki przewodami i uruchom silnik.

LAMPKA KONTROLNA
(ZIELONA)

LAMPKA OSTRZEGAWCZA
PRZECI ENIA (CZERWONA)

Podczas uruchamiania silnika elektrycznego mog zapali si obie lampki (zielona kontrolna i
czerwona sygnalizuj ca przeci enie). Jest to normalne. Lecz je li po upływie 9 sekund czerwona
lampka nie zga nie, sprawd moc odbiorników lub skontaktuj si z autoryzowanym punktem
serwisowym HONDA.
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Równoległe ł czenie generatorów
Przed podł czeniem jakichkolwiek odbiorników zapoznaj si
rozdziale pt. „U ytkowanie generatora”.

z informacjami zamieszczonymi w

Do równoległego poł czenia dwóch agregatów EU30i u ywaj wył cznie specjalnej skrzynki z
gniazdami (sprzedawanej oddzielnie jako wyposa enie opcjonalne poza typem G8).
SKRZYNKA Z GNIAZDAMI DO RÓWNOLEGŁEGO
Ł CZENIA AGREGATÓW (opcjonalne wyposa enie
poza typem G8)

Upewnij si , e pobór mocy narz dzi lub innych odbiorników nie przekracza mocy agregatu. Nigdy
nie przekraczaj maksymalnej mocy agregatu. Moc z przedziału mi dzy maksymaln a znamionow
mo e by pobierana maksymalnie przez 30 minut.
Limit czasowy pracy na pełnym obci eniu to 30 minut.
Moc maksymalna w równoległym poł czeniu dwóch agregatów: 6.0 kVA
Przy pracy ci głej nie przekraczaj mocy znamionowej agregatu.
W przypadku równoległego poł czenia dwóch generatorów moc znamionowa: 5,2 kVA.
W obu przypadkach nale y bra
odbiorników.

pod uwag

zapotrzebowanie

(VA) wszystkich podł czonych

Znacz ce przeci enie generatora powoduj ce ci głe palenie si czerwonej lampki
ostrzegawczej
(czerwonej) mo e spowodowa uszkodzenie generatora. Nieznaczne
przeci enie generatora powoduj ce czasowe zapalenie si lampki (czerwonej) mo e
powodowa skrócenie ywotno ci generatora.

•

Nigdy nie ł cz ró nych modeli generatorów lub generatorów ró nych typów.

•

Do ł czenia generatorów u ywaj tylko kabli przewidzianych przez producenta (poprzez
skrzynk z gniazdami).

•

Podł czaj i odł czaj kable ł cz ce generatory tylko przy zatrzymanym silniku.

•

W przypadku u ywania pojedynczego generatora, kable do pracy równoległej musz by
zdj te.
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1.

Zawie skrzynk do równoległego poł czenia agregatów na frontowej r czce jednego z
agregatów i zabezpiecz dłu szy kabel paskiem mocuj cym na frontowej r czce drugiego
agregatu jak pokazano na rysunku.

2.

Podł cz ka dy z kabli do gniazda równoległego ł czenia i zacisku uziemiaj cego.
•
Ustaw równolegle pracuj ce agregaty w odległo ci co najmniej 1 metra (3 stopy) jeden od drugiego.
•

Uwa aj aby przewód nie był na tyle lu ny by ze lizgiwał si na stron r cznego rozrusznika.

•

Dłu szy przewód podł cz do agregatu, na którym nie jest zainstalowane skrzynka do równoległego
ł czenia.

•

Uwa aj aby nie ustawi agregatów tak, by boki z wydechem były skierowane do siebie.

DŁU SZY KABEL
PASEK MOCUJ CY KABEL

SKRZYNKA Z KABLAMI DO
RÓWNOLEGŁEGO Ł CZENIA
FRONTOWA R CZKA

GNIAZDO DO RÓWNOLEGŁEGO Ł CZENIA
ZACISK UZIEMIENIA
Przynajmniej 1 metr (3 stopy)

3.

Upewnij si , e agregat jest uziemiony, nawet je li odbiornik pr du te posiada uziemienie.

ZACISK UZIEMIENIA
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4.

Uruchom silniki i upewnij si , e zielona lampka kontrolna za wieciła si .

LAMPKA KONTROLNA (ZIELONA)

5.

Upewnij si , e urz dzenie, które chcesz zasila jest wył czone, a nast pnie włó wtyczk
urz dzenia do gniazda na skrzynce ł cz cej oba generatory.

SKRZYNKA DOPRACY
RÓWNOLEGŁEJ
AGREGATÓW

6.

Wł cz zasilane urz dzenie.
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U ytkowanie wyj cia pr du stałego
Wyj cie pr du stałego mo e by u ywane do ładowania akumulatorów typu samochodowego o
napi ciu 12V.

W przypadku u ytkowania gniazda pr du stałego, przestaw przeł cznik trybu pracy ECO w pozycj
OFF.
1. Podł cz opcjonalny kabel do gniazda pr du stałego w generatorze, a nast pnie do zacisków
akumulatora.
Kabel do ładowania (wyposa enie opcjonalne)

GNIAZDO PR DU STAŁEGO

• W celu unikni cia iskrzenia najpierw podł cz kabel do akumulatora, a nast pnie do
generatora. Po zako czeniu pracy odł cz kabel najpierw od generatora.
• Przed podł czeniem kabla do akumulatora zamontowanego w samochodzie, najpierw
odł cz od akumulatora kabel uziemiaj cy (ujemny). Podł cz go z powrotem po
zako czeniu ładowania akumulatora. Dzi ki temu zapobiegniesz mo liwo ci zwarcia i
wytworzenia iskier, gdy przypadkiem zetkniesz kabel dodatni z mas pojazdu.

• Nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy do akumulatora podł czony jest generator. Mo e to
spowodowa uszkodzenie generatora.
• Zawsze podł czaj najpierw zacisk dodatni do styku akumulatora oznaczonego znakiem(+).
Nie zamie kabli, gdy mo e to spowodowa powa ne uszkodzenie akumulatora lub
generatora.

• Akumulator wytwarza gazy wybuchowe: ogie i papierosy trzymaj z dala od niego.
Zapewnij odpowiedni wentylacj kiedy ładujesz lub u ywasz akumulatory.
• ZAGRO ENIE CHEMICZNE: Akumulatory napełniane s elektrolitem. Kontakt elektrolitu ze
skór mo e spowodowa powa ne poparzenia. Zawsze podczas ładowania no ubranie
ochronne i mask chroni c twarz i oczy.
•

ródła płomieni i iskier trzymaj z dala od akumulatora, nie pal w pobli u.
ATIDOTUM: Je li elektrolit dostanie si do oczu, przepłukuj du
ilo ci
przez przynajmniej 15 minut i natychmiast skontaktuj si z lekarzem.

• ZATRUCIE: Elektrolit jest gro n trucizn :
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ciepłej wody

ANTIDOTUM
- Zewn trzne: przemyj szybko du

ilo ci wod ,

- Wewn trzne: wypij du ilo mleka lub wody. Nast pnie za yj mleczko magnezowe lub
olej ro linny i natychmiast skontaktuj si z lekarzem.
• TRZYMAJ POZA ZASI GIEM DZIECI
2. Uruchom silnik
.
•

Gniazdo pr du stałego mo e by u ywane jednocze nie z gniazdem pr du zmiennego.

•

Je li wyj cie pr du stałego zostanie przeci one, wyskoczy przycisk wył cznika przeci
Przed jego ponownym wci ni ciem odczekaj kilka minut.

•

Zabezpieczenie obwodu nie chroni akumulatora przed przeładowaniem.

WYŁ CZNIK PRZECI
DU STAŁEGO

eniowego.

ENIOWY PR -

Czujnik niskiego poziomu oleju
Układ czujnika niskiego poziomu oleju został zaprojektowany w celu zabezpieczenia silnika przed
powa nym uszkodzeniem spowodowanym niskim poziomem oleju silnikowego. Przed osi gni ciem
przez olej zbyt niskiego poziomu, czujnik poziomu oleju wył czy silnik (wył cznik zapłonu
pozostanie w pozycji wł czony).
Je li czujnik niskiego poziomu oleju spowoduje zatrzymanie silnika, podczas uruchamiania silnika
za pomoc rozrusznika r cznego zapala si b dzie czerwona lampka ostrzegawcza. W takim
przypadku uzupełnij poziom oleju silnikowego.

LAMPKA OSTRZEGAWCZA NISKIEGO POZIOMU OLEJU (CZERWONA)
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ZATRZYMYWANIE AGREGATU
W przypadku niebezpiecze stwa przestaw wył cznik zapłonu w pozycj „wył czony” (OFF).
W przypadku normalnego u ytkowania:
1. Odł cz od gniazda pr du zmiennego podł czone odbiorniki.

2. Przestaw wł cznik zapłonu w pozycje „wył czony” (OFF).

WYŁ CZNIK ZAPŁONU

3. Przekr

odpowietrznik zbiornika paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w
pozycj „zamkni ty” (OFF).

ODPOWIETRZNIK ZBIORNIKA PALIWA
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Po zatrzymaniu silnika lub przed transportowaniem lub magazynowaniem generatora upewnij
si , e korek odpowietrznika jest ustawiony w pozycji „zamkni ty” a wył cznik zapłonu
znajduje si w pozycji „wył czony”.
4. W przypadku u ytkowania dwóch generatorów, po ich wył czeniu koniecznie odł cz kabel ze

skrzynk z gniazdem, ł cz cy generatory.

SKRZYNKA Z GNIAZDEM, KABLE DO PRACY RÓWNOLEGŁEJ (Wyposa enie opcjonalne, oprócz G8)

OBSŁUGA SERWISOWA
Okresowe przegl dy i regulacje s konieczne aby utrzyma silnik w dobrym stanie. Dokonuj
przegl dów i regulacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tabeli przegl dów.

Upewnij si , e silnik jest wył czony zanim rozpoczniesz jakiekolwiek działania serwisowe czy
naprawy. Wyeliminuje to niektóre potencjalne zagro enia:
• Zatrucie tlenkiem w gla b d cym składnikiem spalin. Upewnij si , e gdziekolwiek uruchamiasz
silnik, zapewniona jest wła ciwa wentylacja.
• Oparzenia spowodowane kontaktem z gor cymi cz
silnik i układ wydechowy ostygły.

ciami. Po zatrzymaniu agregatu pozwól aby

• Obra enia spowodowane kontaktem z wiruj cymi elementami. Nie uruchamiaj silnika dopóki
instrukcja obsługi nie mówi by to zrobi .
Tłumik rozgrzewa si do wysokich temperatur w czasie pracy i pozostaje gor cy przez jaki czas po
zatrzymaniu silnika. Uwa aj aby nie dotkn
tłumika gdy jest jeszcze gor cy. Wystud silnik przed
podj ciem działa serwisowych.

Do przegl dów u ywaj wył cznie oryginalnych cz ci zamiennych. Niewła ciwej jako ci
cz ci mog spowodowa powa ne uszkodzenie silnika.
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Tabela przegl dów
Przegl d co ... miesi cy
lub ka de ... motogodzin (1)
Olej silnikowy
Filtr powietrza
wieca zapłonowa

Ka de
uruchomienie

Pierwszy
Co 3
Co 6
miesi c miesi ce miesi cy
lub 20
lub 50
lub 100
godz.
godz.
godz.

Co rok
lub 300
godz.

Sprawd poziom
Wymie
Sprawd

(1)

Oczy
Sprawd - wyreguluj
Wymie

Luz zaworowy

Sprawd - wyreguluj

Komora spalania

Oczy

Zbiornik paliwa i filtr

Oczy

Przewody paliwowe

Sprawd

(2)
Po ka dych 500 godzinach (2)
(2)
Co 2 lata (W razie potrzeby wymie ) (2)

(1) T czynno nale y wykonywa cz ciej, je li generator pracuje w zapylonym rodowisku.
(2) Te czynno ci musz by wykonane przez autoryzowany serwis HONDA.
(3) Zapisuj motogodziny pracy w celu dokładnego okre lenia terminu dokonania przegl du.

Narz dzia
Poni sze klucze doł czone s do agregatu.
Czynno ci z Tabeli przegl dów wykonuj przy pomocy zał czonych narz dzi. Zastosowanie niewłaciwych narz dzi mo e spowodowa uszkodzenie agregatu.
KLUCZ NASADKOWY

KLUCZ DO WIECY ZAPŁONOWEJ

R CZKA KLUCZA
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Wymiana oleju silnikowego
Olej silnikowy spuszczaj, kiedy silnik jest ciepły. Zapewni to dokładne osuszenie miski olejowej.

Upewnij si , e wył cznik zapłonu znajduje si w pozycji OFF, a odpowietrznik zbiornika
paliwa jest zamkni ty przed spuszczaniem oleju.
1. Ustaw drewniane klocki pod agregatem, aby uzyska
pokazano na rysunku.

prze wit przynajmniej 90 mm, jak

Przynajmniej 90 mm

DREWNIANE BLOCZKI

2. Otwórz osłon dost pu do oleju i wykr

korek wlewu oleju.

POKRYWA BOCZNA

KOREK WLEWU OLEJU

3. Otwórz osłon ruby spustowej oleju na spodzie agregatu.
4. Ustaw pod rub spustow oleju odpowiedni pojemnik na zu yty olej.
5. Odkr
rub spustow oleju za pomoc doł czonego klucza nasadkowego i zdejmij podkładk
uszczelniaj c i zlej zu yty olej do przygotowanego pojemnika.
6. Załó now podkładk uszczelniaj c i dokładnie dokr
rub spustow .
7. Zamknij osłon ruby spustowej oleju.
8. Ustaw agregat na równej powierzchni, wlej zalecany olej do górnego poziomu szyjki wlewu oleju.
9. Zakr korek wlewu oleju silnikowego i załó osłon boczn .
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PODKŁADKA USZCZELNIAJ CA (Wymie )

KOREK WLEWU OLEJU
SILNIKOWEGO

RUNA SPUSTOWA
OLEJU

OSŁONA RUBY SPUSTOWEJ OLEJU

R CZKA KLUCZA
KLUCZ NASADKOWY

Je li Twoja skóra miała kontakt ze zu ytym olejem silnikowym, jak najszybciej umyj j
mydłem.

wod

z

Prosimy - ze zu ytym olejem post puj w sposób, który nie zagra a rodowisku naturalnemu. Zanie
go w szczelnym pojemniku do najbli szej stacji benzynowej lub zakładu utylizacji odpadów. Nie
wyrzucaj pojemników z olejem do mieci i nie wylewaj go do gruntu czy kanalizacji.

Obsługa filtra powietrza
Zanieczyszczony filtr powietrza ogranicza dopływ powietrza do ga nika. Aby zapobiec awariom
ga nika, regularnie serwisuj filtr powietrza. Je eli u ywasz generatora w bardzo zapylonym
rodowisku, sprawdzaj stan i czysto
filtra powietrza cz ciej ni jest to wskazane w Tabeli
Przegl dów.

Nie u ywaj do czyszczenia wkładu filtra benzyny lub rozpuszczalników o niskim punkcie
zapłonu. S one łatwopalne, a w pewnych warunkach wybuchowe.

U ywanie generatora bez filtra powietrza mo e spowodowa
silnika.
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bardzo powa ne uszkodzenie

1. Poluzuj rub mocuj c osłon filtra powietrza i zdejmij osłon .

OSŁONA FILTRA
POWIETRZA

RUBA OSŁONY FILTRA
POWIETRZA

2. Wyjmij główny element filtra i dystans.

GŁÓWNY ELEMENT
FILTRA POWIETRZA

DYSTANS WKŁADU
FILTRA POWIETRZA

3. Wyczy elementy filtra powietrza w roztworze detergentu domowego u ytku i ciepłej wodzie i
dokładnie wyci nij lub umyj w niepalnym rozpuszczalniku lub rozpuszczalniku o wysokim
punkcie zapłonu , a nast pnie dokładnie osusz. Je li elementy filtra s uszkodzone, wymie je.
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4. Po wyschni ciu nas cz elementy filtra powietrza czystym olejem silnikowym i wyci nij w celu
pozbycia si nadmiaru oleju.
1. NAS CZ

2. WYCI NIJ DO SUCHA
Nie wykr caj

3. OLEJ

4. WYCI NIJ
Nie wykr caj

5. Upewnij si , e uszczelka jest zało ona w wy łobieniu obudowy filtra powietrza. Je li uszczelka
jest uszkodzona, wymie j na now .
6. Zamontuj spowrotem główny element filtra i dystans. Wci nij dystans pomi dzy dolne i górne
eberka.
OBUDOWA FILTRA POWIETRZA

GUMOWA USZCZELKA

EBERKA

7. Załó spowrotem osłon filtra powietrza i dokładnie dokr
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rub mocuj c osłon .

Obsługa wiecy zapłonowej
Zalecane wieca zapłonowa:

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

Aby zapewni prawidłowe działanie silnika odległo mi dzy elektrodami wiecy zapłonowej musi
by prawidłowo ustawiona, a same elektrody musz by wolne od wszelkich nalotów czy nagaru.
Je li silnik jest gor cy, pozwól mu wystygn

zanim rozpoczniesz obsług

1. Poluzuj rub mocuj c osłon i zdejmij pokryw osłaniaj c

wiecy.

wiec zapłonow .

OSŁONA WIECY ZAPŁONOWEJ

RUBA OSŁONY

2.
3.
4.

Zdejmij fajk wiecy.
Dokładnie oczy gniazdo wiecy zapłonowej z wszelkich zanieczyszcze .
Za pomoc doł czonego do agregatu klucza do wiec wykr
wiec zapłonow .

PRZETYCZKA KLUCZA
KLUCZ DO WIEC
ZAPŁONOWYCH

FAJKA WIECY ZAPŁONOWEJ
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5.
6.

Wizualnie sprawd stan wiecy zapłonowej. Je li na wiecy jest zbyt du a warstwa nagaru lub
wieca jest p kni ta, wymie j na now .
Przy pomocy szczelinomierza sprawd odległo
pomi dzy elektrodami wiecy. Je li
wymagana jest regulacja odst pu, ostro nie dognij lub odegnij boczn elektrod .
Prawidłowa odległo powinna wynosi 0,7 - 0,8 mm.

7.
8.

Delikatnie, r cznie - aby unikn ukr cenia gwintu, wkr
wiec w gniazdo.
Je li instalujesz now wiec zapłonow za pomoc klucza do wiec dokr
1/2 obrotu w celu doci ni cia podkładki.
Je li montujesz u ywan wiec wystarczy 1/8 lub 1/4 obrotu.
9. Załó ostro nie fajk wiecy.
10. Załó pokryw osłaniaj c wiec zapłonow .

•

wiec jeszcze o

wieca zapłonowa musi by dokładnie dokr cona. Niedokładnie wkr cona
nagrzewa si do bardzo wysokiej temperatury i powoduje uszkodzenie silnika.
• Nigdy nie u ywaj wiecy zapłonowej o niewła ciwej pojemno ci cieplnej.
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wieca

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Aby unikn
rozlania si paliwa podczas transportowania generator powinien by ustawiony w
normalnej pozycji pracy z wył cznikiem zapłonu ustawionym w pozycji „wył czony”.
Odpowietrznik jest ustawiony w pozycji „zamkni ty” gdy jest do oporu przekr cony odwrotnie do
ruchu wskazówek zegara.
Przed zamykaniem odpowietrznika upewnij si , e silnik ju całkowicie wystygł.

Transport

Podczas transportowania agregatu:
• Nie przepełniaj zbiornika paliwa (paliwo nie powinno znajdowa si w szyjce wlewu.
• Nie u ywaj agregatu zamkni tego w poje dzie. Przed uruchomieniem agregatu wyjmij go
z pojazdu i uruchom w dobrze wentylowanym miejscu.
• Nie pozostawiaj agregatu w zamkni tym poje dzie wystawionego na działanie silnego
promieniowania słonecznego. Silne promieniowanie słoneczne działaj ce przez wiele
godzin spowoduje parowanie benzyny, co mo e by przyczyn eksplozji.
• Nie transportuj agregatu po wyboistej drodze przez długi okres czasu. Je li musisz
przetransportowa generator po wyboistej drodze, najpierw spu paliwo.

W czasie przenoszenia agregatu trzymaj go za r czk
rysunku poni ej).

transportow

(zakreskowana cz

na

ELEMENTY DO TRZYMANIA
W CZASIE TRANSPORTU

Na czas transportu zabezpiecz agregat przy pomocy lin lub pasów transportowych. Upewnij si , e
liny czy pasy zaczepione s tylko o elementy do tego przeznaczone (tylna lub frontowa r czka). Nie
zaczepiaj lin lub pasów o aden inny element obudowy agregatu ani o składan r czk .
FRONTOWA R CZKA

TYLNA R CZKA

R CZKA SKŁADANA
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Składana r czka
Składana r czka słu y do ułatwienia transportu agregatu i
powinna by zło ona gdy agregat stoi w miejscu. Nie wolno
opiera o r czk
adnych przedmiotów gdy ta znajduje si w
pozycji transportowej.

SKŁADANA R CZKA

Rozkładnie r czki
Podnie r czk do góry obiema r kami.
Składanie r czki
Doci nij r czk obiema r kami do dołu a
poło eniu stacjonarnym.

zatrza nie si

w

Pozycja transportowa
r czki

SKŁADANA R CZKA

ZATRZASK

•
•

Pozycja stacjonarna

Nie u ywaj składanej r czki do transportowania agregatu po nierównym terenie.
Nie kład adnych przedmiotów na agregacie.

Magazynowanie
Przed magazynowaniem generatora przez dłu szy czas:
1. Upewnij si , e miejsce w którym b dziesz magazynował generator jest wolne od
zanieczyszczenia i nadmiernej wilgoci.
2. Zlej paliwo.

Benzyna jest łatwopalna, a w pewnych warunkach wybuchowa. Wykonuj poni sze czynno ci
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, przy wył czonym silniku. Nie pal i nie dopuszczaj
otwartego ognia do miejsca w którym zlewasz paliwo.
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a. Zlej
paliwo
ze
zbiornika
do
przygotowanego
odpowiedniego
pojemnika.
Zalecamy
u ycie
ogólnodost pnej w sprzeda y pompy
r cznej do benzyny. Nie u ywaj pomp
elektrycznych.
b. Poluzuj rub
mocuj c
osłon filtra
powietrza i zdejmij osłon .
c. Umie
odpowiedni
pojemnik
pod
w ykiem zlewowym,
d. Ustaw wł cznik zapłonu w pozycj ON
aby otworzy zawór paliwa.
e. Poluzuj rub spustow ga nika i zlej
paliwo z ga nika.
f. Po całkowitym zlaniu paliwa, dokładnie dokr
rub spustow ga nika.
g. Załó spowrotem osłon filtra powietrza i przestaw wł cznik zapłonu w pozycj OFF.
RUBA SPUSTOWA GA NIKA

W

YK ZLEWOWY

3. Dokonaj wymiany oleju silnikowego.
4. Wykr
wiec zapłonow i wlej do cylindra ły eczk oleju silnikowego. Przekr kilkukrotnie
wałem korbowym silnika w celu rozprowadzenia oleju po ciankach cylindra. Wkr
wiece
zapłonowe.
5. Lekko poci gnij link rozrusznika r cznego do wyczucia lekkiego oporu. W tym poło eniu tłok
znajduje si w górnym poło eniu i oba zawory ss cy i wydechowy znajduj si w pozycji
zamkni tej. Magazynowanie silnika w taki sposób zabezpieczy go przed działaniem korozji.

R CZKA STARTERA
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USUWANIE USTEREK
Silnika nie mo na uruchomi :
Czy jest paliwo w zbiorniku?

NIE

Dolej paliwa do zbiornika

TAK
Czy wł cznik zapłonu
ustawiony jest w pozycji
ON?

NIE

Przestaw wł cznik w pozycj ON.

TAK
Czy jest wystarczaj cy poziom oleju silnikowego?

NIE

Dolej zalecanego oleju.

TAK
NIE
Czy wieca zapłonowa jest
w dobrym stanie?

Oczy , wyreguluj szczelin i osusz fajk wiecy.
Je li to konieczne, wymie
na now

TAK
Je li silnik nadal nie chce
si uruchomi , skontaktuj
si z autoryzowanym dilerem
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Nie działa urz dzenie podł czone do agregatu:
Typ G/G8, GW, F, IT:
Czy bezpiecznik
gniazda AC jest
wł czony?

Wł cz bezpiecznik
gniazda pr du
zmiennego.

NIE

TAK
Czy zielona lampka
kontrolna napi cia
wyj ciowego wieci
si ?
TAK

NIE
Czy pali si czerwona
lampka przeci enia ?

NIE

Zanie agregat do
serwisu.

TAK
Sprawd sprawno
podł czonego urz dzenia.

URZ DZENIE SPRAWNE

URZ DZENIE NIESPRAWNE

Zanie agregat do
serwisu.

• Wymie odbiornik
mocy.
• Zanie
uszkodzony
odbiornik mocy do
serwisu lub sklepu

Zatrzymaj i
zrestartuj silnik
Brak pr du w gnie dzie pr du stałego:

Czy wył cznik przeci eniowy jest w pozycji
ON (wł czony)?

NIE

Ustaw wł cznik przeci eniowy w pozycji
ON (wł czony).

TAK

Skontaktuj si z autoryzowanym serwisem.
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DANE TECHNICZNE
WYMIARY I WAGA
Model

EU30i

Kod

EAVJ

Długo

622 mm

Szeroko

379 mm

Wysoko

489 mm

Waga [ sucha ]

35,2 kg
SILNIK

Model

GX160K1

Typ

4-suwowy, górno-zaworowy, 1-cylindrowy
163 cm3

Pojemno
rednica x skok
Spr

68,0 x 45,0 mm

anie

8,5 : 1
3600 - 4000 obr/min
(przy wył czonym przeł czniku trybu ECO)

Obroty silnika
Układ chłodzenia

Wymuszony obieg powietrza

System zapłonu

Tranzystorowy

Ilo

0,53 l

oleju w silniku

Pojemno

5,9 l
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

zbiornika paliwa

wieca zapłonowa
AGREGAT
Model

EU30i

Typ

G/G8, GW, F, IT, RG

U

230 V

240 V

Napi cie znamionowe
Cz stotliwo
znamionowa
Wyj cie pr du
Nat enie znamionowe
zmiennego
Moc znamionowa

50 Hz
11,3 A

10,8 A
2,6 kVA

Moc maksymalna

3,0 kVA

Wyj cie pr du stałego

Tylko ładowanie akumulatora 12 V,8.3 A
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HAŁAS
Model

EU 30i

Typ
Poziom ci nienia akustycznego na
stanowisku pracy
(2006/42/EC)

G/G8, GW, F, IT

RG, U

74 dB

-

pomiarowa

3 dB (A)

-

Zmierzony poziom mocy akustycznej
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

89 dB(A)

-

Niepewno

3 dB(A)

-

92 dB

-

Niepewno

pomiarowa

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

„podane liczby s poziomami emisji i niekoniecznie s bezpiecznymi poziomami pracy. Istnieje
współzale no pomi dzy emisj a poziomem ekspozycji, dlatego te poziom emisji nie mo e by
jedyn dan okre laj c czy niezb dne s dodatkowe zabezpieczenia. Czynnikami, które wpływaj
na aktualny poziom ekspozycji pracownika, s m.in. charakterystyka pomieszczenia roboczego, inne ródła hałasu, ich liczba i nakładanie si s siaduj cych procesów oraz czas ekspozycji na hałas.
Dopuszczalny poziom ekspozycji mo e si ró ni w zale no ci od kraju. Niemniej ta informacja pozwoli u ytkownikowi urz dzenia dokona lepszej oceny zagro enia i ryzyka”.

Do specyfikacji urz dzenia mog by wprowadzane zmiany bez wcze niejszego powiadomienia i
bez zaci gania jakichkolwiek zobowi za .
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SCHEMATY ELEKTRYCZNE
INDEX
(patrz na ko cu oryginalnej Instrukcji Obsługi)
Typy G/G8, GW, F, IT, RG …………………………………………………………………………….W-1
Typ U ……………………………………………………………………………………………………..W-2
SKRÓTY
ACCP
ACNF
ACOR
Cot
CPB
DCCP
DCD
DCNF
DCOR
DCW
EcoSw
EgB
EgG
ESw
ExW
FrB
FCB
FrG
GeB
GT
IgC
IU
IUB
MW
OAL
Ol
OLSw
PC
PL
RBx
RBxB

Wył cznik przeci eniowy AC
RT
prostownik
filtr antyzakłóceniowy AC
SP
wieca zapłonowa
gniazda wyj ciowe AC
SpU układ wiecy zapłonowej
gniazdo pracy równoległej
SuW uzwojenie po rednie
układ panelu sterowania
TCMo silnik sterowania przepustnic
Wył cznik przeci eniowy DC
ToGe do generatora
dioda pr du stałego
filtr antyzakłóceniowy pr du stałego
<F> typ F
gniazda wyj ciowe pr du stałego
<G> typ G
uzwojenie pr du stałego
<G8> typ G8
wł cznik ekonomicznego trybu pracy
<IT> typ IT
blok silnika
<RG> typ RG
uziemienie silnika
wł cznik zapłonu
uzwojenie wzbudzania
Oznaczenie kolorów:
rama agregatu
Bl
czarny
pokrywa przednia
Y
ółty
uziemienie agregatu
Bu
niebieski
układ generatora
G
zielony
zacisk uziemienia
R
czerwony
cewka zapłonowa
W
biały
układ inwertera
Br
br zowy
blok układu inwertera
Lg
jasno zielony
uzwojenie główne
Gr
szary
wska nik niskiego poziomu oleju
Lb
jasno niebieski
lampka ostrzegawcza przeci enia
O
pomara czowy
wył cznik niskiego poziomu oleju
P
ró owy
cewka pulsacyjna
lampka kontrolna (zielona)
pudełko z gniazdem. do pracy równoległej
blok pudełka z gniazdem. do pracy równoległej
Wł cznik ECO THROTLE

50

GNIAZDA
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SCHEMATY ELEKTRYCZNE

W-1
52

W-2
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DEKLARACJA ZGODNO CI WE (Tłumaczenie zawarto ci)

Deklaracja Zgodno ci WE
1. Ni ej podpisany, Piet Renneboog, w imieniu autoryzowanego przedstawiciela, niniejszym deklaruje,
e urz dzenie opisane poni ej spełnia wszystkie zasadnicze wymagania nast puj cych Dyrektyw:
•
•
•

Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC i 2006/88/EC
Dyrektywa Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 2004/108/EC
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/EC – 2005/88/EC

2. Opis urz dzenia
a) Ogólny opis
Agregat pr dotwórczy
b) Funkcja
wytwarzanie energii elektrycznej
c) Nazwa handlowa
d) Typ
*1
*1

e)

Numer seryjny

3. Producent
Honda Motor Co., Ltd.
2-2-1 Minamiaoyama
Minato-ku, Tokyo, JAPONIA
4. Autoryzowany przedstawiciel
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 (NoordV),
9300 Aalst - BELGIA
5. Zastosowane normy zharmonizowane
EN 12601:2001

6. Pozostałe standardy i specyfikacje
-

7. Dyrektywa hałasowa
a) Zmierzony poziom mocy akustycznej:
b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
c) Parametr hałasu:
d) Procedura oceny zgodno ci:
e) Jednostka Notyfikowana:

*1
*1
*1
ANEKS VI
VINCOTTE Environment
Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde BELGIA

8. Wykonano w:

Aalst, BELGIA

9. Data:

........................
Piet Renneboog
Homologation Manager
Honda Motor Europe, Ltd. Aalst Office

*1 patrz strona z danymi technicznymi

54

LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH
Adresy oraz telefony do Autoryzowanych Punktów Serwisowych Aries Power Equipment znajdziesz na strooraz pod podanymi poni ej telefonami.
nie internetowej: www.mojahonda.pl lub
Centrala:
Warszawa 01-493
ul. Wrocławska 25
tel. (0 22) 861 43 01

Serwis Centralny:
Warszawa 02-844
ul. Puławska 467
tel. (0 22) 894 08 90
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