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Благодарим Ви за покупката на Хонда генератор.

Тази инструкция е за подръжка и експлоатация на генераторе EU70is.

Цялата информация в тази публикация се базира на най-новата информация за
продукта по време на одобрението за печат.

Honda Motor Co., Ltd. Запазва правото да променя без предупреждение и без това да
води до каквото и да е задължение.

Нито една част от тази публикация на може да бъде възпроизвеждана без писмени
разрешение.
Тази инсртукция трябва да бъде считана за част от генератора и трябва да остане така
дори и при препродажба.
Обърнете специално внимание на следващото изречение:
ВНИМАНИЕ!!!
При не следване на инструкцията има възможност за наранявания или дори смърт.

ВНИМАНИЕ: възможност за телесна повреда или повреда на оборудване в следствие
на не следване на инструкцията.

ЗАБЕЛЕЖКА : Полезна информация.

Ако възникне проблем или имате допълнителни въпроси обърнете се кън
оторизиран дилър на Хонда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Генератора е предназначен да осигури надеждни и безопасни услуги, ако бъде използван
спрямо инструкцията Прочетете и се запознайте добре с  инструкцията за експлоатация.
Неспазването на инструкцията може да доведе до наранявания или повреда на
оборудване.

Илюстрациите в инструкцията може да се различават от реалноста.
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1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Генераторите Хонда са създадени за употреба с ел.уреди които имат
подходящи изискват за мощност. Друга употреба може да доведе до
нараняване на оператора или до повреда на генератора и друга собственост.
Повечето наранявания може да бъдат предотвратени ако следвате
инструкциите в това ръководство. Най-честите случай са обсъдени в
това ръководство, заедно с най-добрите начини за вашата защита и
защитата на хората около Вас.

Не модифицирайте генератора. Това може да доведе до нещастен
случай, повреда на генератора или на консуматорите.

• Не удължавайте ауспуха.
• Не модифицирайте изпускателната система
• Не махайте контролният панел и не променяйте окабеляването по

генератора.

Отговорност на оператора
Да знае как да спре генератора бързо в случай на авария.Да разбере
всички функции на генератора, ел.гнездата и връзките.
Уверете се, че всеки който ползва генератора е получил инструкции за
работа с него. Не допускайте деца да работят с генератора без
родителски надзор.

Уверете се, че спазвате всички инструкции в това ръководство.
Игнорирайки или неправилно следване на инструкциите може да доведе
до злополука.

Съблюдавайте всички местни закони късаещи употребата на генератора.

Бензина и маслото са токсични. Следвайте инструкциите осигурени от

производителя.

Поставайте генератора на равно място преди употреба.

Не употребявайте генератора без предпазните капаци. Вашият крак или
ръка могат да бъдат захванати от генератора и това да причини
инцидент.

Консултирайте се с оторизиран дилър на Хонда за ремонтна и
профилактична дейност, които не са описани в това ръководство.
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Карбон моноксиден риск
Изгорелите газове съдържат отровен карбон монооксид, безцветен,
безмирисен газ. Вдишването на този газ може да доведе до загуба на
съзнание или смърт.

Ако употребявате генератора в частично затворено или изцяло
затворено помещение, въздуха който вдишвате ще съдържа от опасният
газе.

Никога не употребявайте генератора в гараж, къща или до отворени
прозорци или врати.

Опасност от електрошок
Генератора произвежда достатъчно електричество, че да причини
сериозни наранявания.
Употребявайки генератора или консуматора при мокри условия, може да
доведе до електрошок.
Пазете генератора сух.

Ако генератора се съхранява на открито, незащитен от
метеорологичните условия, проверявайте всички електрически
компоненти преди всяка употреба. Влага и лед може да причинят
повреда или късо съединениена електрическите компоненти и това да
доведе до електрошок.

Ако получите електрошок, консултирайте се с лекар незабавно.
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Опасност от изгаряне
и пожар
Не употребявайте генератора при условия с висок риск за
възникване на пожар.

Изпускателната система се нагрява достатъчно, че да запали
някои материали.
– Дръжте генератора далеч на поне 1 метър от сгради и електрическо

оборудване по време на работа.
– Не затваряйте генератора в никаква структура.
– Пазете далеч леснозапалими материали.

Някои части от двигателя с вътрешно горене, може да причинят сериозни
изгаряния. Обърнете внимание на предупредителните етикети на
генератора.

Ауспуха се нагрява по време на работа и остава горещ след спиране на
двигателя.Избягвайте всякакъв контакт с него.Оставете двигателя да
изстине преди да го внесете на закрито.

Не изливайте вода директно върху генератора вслучай на
пожар.Използвайте походящ пожарогасител за огън възникнал от
електричество или пожар.

Ако вдушате пушек от внезапен пожар, консултирайте се с лекар и
предприемете лечение.

Презареждане с гориво
Бензинът е изключително запалим и неговите пари може да
експлоадират. Оставете двигателя да изстине ако генератора е работил
преди това.

Презареждайте само на открито при изключен двигател. Не

презареждайте по време на работа.

Не препълвайте горивният резервоар.

Никога не пушете в близост до бензин и пазете далеч искри и огън.
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Защита от експлозия
Генератора не притежава защита при експлозия.

Изхвърляне
За да защитите околната среда, не изхвърляйте употребяван генератор,
акумулатор или масло в кофите за смет. Спазвайте местниете закони
или се свържете с оторизиран дилър на Хонда.

Моля изхвърляйте употребявано масло по начин, който не вреди на
околната среда. Предлагаме Ви да го занесете в добре запечатан
контейнер в местният сервиз за преработка. Не го изливайте на земята.

Неправилно изхвърлен акумулатор може да нарани околната среда.
Винаги спазвайте местните закони.
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2. МЕСТА НА ЕТИКЕТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Тези етикети Ви предупреждават от потенциални рискове за
нараняване. Прочетете етикетите внимателно.

Ако етикет се отлепи или стане нечетим, свържете се с дилър на Хонда
за подмяна.

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СВЪРЗВАНЕ

ГОРИВО

ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ
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Генератора Хонда е създаден да осигурява
максимално безопасна и сигурна работа ако се
употребява според инструкциите за
експлоатация.
Прочетете и разберете ръководството за
експлоатация преди да започенете работа с
генератора.

Изгорелите газове съдържат отровен карбон
моноксид газ, който е безцветен и безмирис.
Вдишването на този газ може да доведе до
загуба на съзнавие и смърт.
Ако употребявате генератора в затворено или
частично затворено положение, въздухът който
вдишвата може да съдържа този отровен газ.
Никога не употребявайте генератора в гараж,
къща или близко до отворети прозорци или
врати.

Неправилно свързване със сградна
електрическа инсталация може да доведе до
повреда.
Може да възникне нараняване на оператора
или на други лица в близост.Може да възникне
пожар.
Консултирайте се с квалифициран персонал
преди да извършите електрически свързвания.
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Бензинът е изключително запалим и
експлозивен. Изключете двигателя и изчакайте
да изстине преди презареждане.

Изпускателната система се нагрява и може да
причини сериозни изгаряния. Избягвайте
контакт ако двигателя е работил преди това.
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• CE етикет за шум

ЕТИКЕТ ЗА ШУМ CE
ЕТИКЕТ ЗА ШУМ Клас на мощност

Клас на качество

IP код

Сухо тегло

Производите
л и адрес

Година на
произвоство

Име и адрес на
оторизирани
представител
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИ

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

(G, GW
типове) ИНДИКАТОР ЗА

ПРЕТОВАРВАНЕ

ДАТЧИК ЗА МАСЛО

БУТОН ЗА i-МОНИТОР

OUTPUT INDICATOR
БУШОНИ

i-МОНИТОР

КЛЮЧ НА

ДВИГАТЕЛЯ

КРАН ЗА БЕНЗИН

EКО КЛЮЧ ЕЛ.ГНЕЗДО
(F тип) (IT тип)

БУШОНИ БУШОНИ

ЕЛ.ГНЕЗДО ЕЛ.ГНЕЗДО
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

БУШОН
(зад капака на
акумулатора)

АКУМУЛАТОР
(зад капака на
акумулатора)

БЕНЗИНОМЕР КАПАЧКА НА
РЕЗЕРВОАРА ДЕСЕН КАПАК

СТАРТЕР

КАПАК НА
АКУМУЛАТОР

ДРЪЖКИ

ПРОБКА ЗА
МАСЛО

ТЕРМИНАЛ ЗЕМЯ

КОНТРОЛНА
ПРЪЧКА НА
МАСЛОТО

ЛЯВ КАПАК

КАПАК НА СВЕЩА

ЗАДНА ТРЪБА

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

АУСПУХ
КОЛЕЛО

СТОЙКА
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СЕРИЕН НОМЕР НА РАМАТА

Запишете серииният номер на рамата в празното място долу. Ще Ви
трябва този сериен номер, когато поръчвате резервни части.

Сериен номер на рамата:
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Еко Ключ

Включено положение:
Двигателят започва да работи на празен ход в момента в който
консуматора се изключи и след това започва да се товари в момента в
който се включи консуматора. Тази позиция се препоръчва за да се
намали разхода на гориво по време на работа.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Когато се включи голям консуматор, изключете ключа Еко за да

предотвратите промени във волтажа.
• Eко системата не работи ефективно ако консуматора изисква
моментална мощност.

ИЗКЛЮЧЕНО:
Еко ключът не работи. Скоростта на двигателя се пази в диапазона на
нормалната му работа (при изключен Еко ключ) в
стр.‘‘СПЕЦИФИКАЦИЯ’’ .

КЛЮЧ ЕКО

ИЗКЛЮЧЕНО

ВКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО
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БУШОНИ

Бушоните ще се изключат автоматично ако възникне късо съединение или
голямо претоварване на всяко от ел.гнездата. Ако бушон се изключи
автоматично, проверете дали консуматора работи изправно, преди да
рестартирате бушона.

G, GW
типове БУШОНИ

F тип IT тип

БУШОНИ БУШОНИ
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Индикатори и i-Монитор

ИНДИКАТОР ЗА
ИЗПРАВНОСТ
(ЗЕЛЕНО)

ИНДИКАТОР ЗА
ПРЕТОВАРВАНЕ
(ЧЕРВЕНО)

ДАТЧИК ЗА МАСЛО
(ЧЕРВЕНО)

i-МОНИТОР
(БУТОН)

i-МОНИТОР
(1 ЦИФРА)

i-МОНИТОР
(4 ЦИФРИ)

Индикатор за изправност

Индикатора за изправност (зелено) свети, когато генератора работи
нормално. Той показва, че генератора произвежда електричество и го
подава на ел.гнездата.

Индикатор за претоварване

Ако генераторът се претовари, или ако има късо съединение при
консуматора, или ако инвертора е прегрял, ще се включи индикатора за
претоварване (червено). Когато генератър е претоварен, индикатора ще
се включи (червено) и след около 5 секунди, токът на ел.гнездата ще
спре, индикатора за изправност (зелено) ще изгасне.
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ДАТЧИК ЗА МАСЛО

Датчика за масло е създаден да предпази двигателят от повреда
причинена от недостатъчно количество масло в картера. Преди да
спадне нивото на маслото под безопасният минимум, датчика за
масло ще сработи и ще спре двигателя (ключа на двигателя ще остане
във включено положение).
i-Мониторът ще показва ‘‘OIL’’ на дисплея и индикатора за масло ще светне.
Ако двигателят спре или датчика за масло сработи, когато завъртите
ключа на позиция СТАРТ или дръпнете стартера, проверете нивото на
маслото (виж стр.24) преди да търсите проблема на друго място.
Дори ако сте добавили масло, генератора няма да се рестартира докато не
рестартирате индикатора за масло.За да рестартирате инидкатора за
масло, завъртете ключа на двигателя в изключено положени, добавете
необходимото количество масло(виж стр.24) и тогава завъртете ключа на
двигателя обратно във включено положение.
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i-Монитор

i-Мониторът е потребителски итерфейс които позволява на оператора за
следи (кога генератора е в работен режем) общото му време на работа в
часове, изходна мощност, обороти на двигателя, волтаж на акумулатора
и визуализиране на грешки.Различните режими на визуализиране се
избират чрез бутона i-Монитор.

i-Монитор при стартиране
По време на стартиране, i-Монитора ще светне и всичките три
индикатора ще мигнат веднъж моментално.Състоянието на i-Монитора и
всичките три индикатора може да бъдат проверявани от оператора.
Oкогато генератора работи идикатора за изправност и i-Монитора ще
останат постоянно включени.

Мигане на задното осветление
Когато завъртите ключа на двигателя във влючено положение без да
стартирате двигателя в рамките на 30 секунди, дисплеят ще започне
да мига.
Моля стартирайте двигателят или завъртете ключа на двигателя във
изключено положение.

i-Монитор дисплей
Дисплеят на i-Монитора е разделен на две части. Дисплеят с една
цифра показва режима на i-Монитора който е представен с цифра от 1
до 4. Четири-цифреният екран показва четири режима – общо време на работа,
изходна мощност, обороти на двигателя и волтаж на акумулатора или активни
съобщения за грешки.

i-МОНИТОР БУТОН

ДИСПЛЕЙ С ЕДНА ЦИФРА ДИСПЛЕЙ С ЧЕТИРИ ЦИФРИ
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i-Монитор режим 1 – Общо време на работа
Режимът показва общото работно време на генератора. Когато
генератора работи, общото време на работа се натрупва. Ако общото
време на работа е по-малко от час, дисплеят ще показва ‘‘0.’’ Когато
общото време на работа е един час или по-вече, дисплеят ще показва ‘‘1’’ или
‘‘2’’ и т.н. На базата на тези данни следете интервалите на обслужване.

i-Монитор режим 2 – Изходна мощност
Този режим показва приблизително изходната мощност на дисплея.
Изхдната мощност е представена VA (Волт ампери). Изходната
стойност е приблизителна и не трябва да се взима за конкретна
стойност. Изходната мощност няма да се появи на дисплея докато не се
свърже консуматол към генератора.

i-Монитор режим 3 – Обороти на двигателя/мин
Когато i-Монитора е на този режим, оборотите на двигателя са изразени
като обороти в минута(RPM).
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i-Монитор режим 4 – Волтаж на акумулатора
Този режим показва състоянието на акумулатора, изразено във
волтове.

i-Монитор предупреждение за слаб акумулатор
Ако ключът на двигателя е завъртян в позиция START и ‘‘batt’’ се показва
на дисплеят, означава че волтажа е прекалено нисък за да подзволи запалване
с електро-стартера. И зползвайте ръчният стартер за да стартирате
генератора. Заредете акумулатора и проверете (виж стр.50 до 52).

i-Монитор активни съобщения за грешки
Ако генератора не функционира правилно, ще покаже съобщение за
грешка на i-Монитора. Ако се покаже грешка ва дисплея, свържете де
оторизиран дилър на Хонда.

ИНДИКАТОР ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА (Пример: E-01)
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Дръжки
Дръжките се предназначени за удобство при транспортиране и трябва
да бъдат прибрани, когато генератора е в стационарно положение. Не
поставяйте други предмети върху дръжките.

Разгъване на дръжките
Вдигнете дръжката нагоре. Заключването на дръжката ще сработи и
дръжките ще останат неподвижни.

Сгъване на дръжките
1. Натиснете двета заключващи палеца в
посока надолу.
2. Сгънете дръжките.

ДРЪЖКА

Транспортна
позиция

Стационарна
позиция

ЗАКЛЮЧВАЩИ ПАЛЦИ
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Капаци 
Те служат за отваряне и затваряне при случай на дейност по поддръжка. 
Отворете капака също ащо желаете да запалите двигателя с ръчен старт, 
в случай на паднал акумулатор. Уверете се, че сте затворили капака 
преди да стартирате генератора.

Десен капак:
• Инспекция и подмяна на маслото

Ляв капак:
• Подмяна и инспекция на свеща
• Подмяна и инспекция на въздушният филтър
• Почистване на утаитела

За да отворите: 
Завъртете на90° за да отключите и отворите капака.

За да затворите: 
Завърете на 90° за да заключите докато сте 
притиснали капака.

ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗАКЛЮЧВАНЕ

ДЕСЕН КАПАК ЛЯВ КАПАК

РЕЗЕ

ЗАТВОРЕТЕ И НАТИСНЕТЕ.
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4. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА

ВНИМАНИЕ:
Уверете се, че нивото на генератора е правилно и двигателя е спрян.

1. Проверете нивото на маслото.

ВНИМАНИЕ:
Изполвайки не подходящо масло или 2-тактово масло
може да скъсите живота на двигателя.

Изполвайте високо качествено 4-тактово масло, сертифицирано да
отговаря и превишава изискванията на U.S. автомобилните
производители за API сервизна категория и по-нова.
Изберете правилният вискозитет според средно годишната температура във
вашият регион.

Прочетете инструкцията на кутията на маслото преди
употреба.

ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА
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Отворете десният капак. 
Извадате контролната пръчка и я избършете с чист парцал.Проверете нивото 
на маслото като сложите обратно контролната пръчка в отвора без да 
завинтвате. 
Ако маслото е под минимума на контролната щека , допълнете с 
препоръчно масло до ръба на отвора.

ВНИМАНИЕ: 
Употребявайки двигателя без достатъчно масло може да 
доведе до сериозни повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Датчика за масло ще спре автоматично двигателя ако нивото на масло 
спадне под безопасния минимум. За да се избегнат неудобства от 
неочаквано спиране, препоръчително е да се следи нивото на маслото 
периодично.

КОНТРОЛНА ЩЕКА

ДРЪЖКА НА КОНТРОЛНАТА 
ЩЕКА

МАКСИМУМ
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2.Проверка нивото на бензина.

Ако нивото на бензина е ниско, отвиите капачката на резервоара и
допълнете. Не препълвайте.
След допълване, затегнете капачката.

Използвайте автомобилен безоловен бензин с октаново число 91 или по-високо.
Никога не изполвайте смес от бензин и масло.
Избягвайте проникването на боклук и вода в горивният резервоар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Бензинът е изключително запалима и експлозивна течност при
определени условия.

• Презареждайте с гориво в добре вентилирано помещение при
неработещ двигател. Не пушете и не пазете далеч пламъци и огън от
мястото на презареждане.

• Не препълвайте горивният резервоар(не трябва да има бензин на
максималното ниво). След презареждане, уверете се че капачката е
затегната.

• Внимавайте да не разливате гориво при презареждане. Разлято гориво
може да бъде възпламенено. Ако се разлее гориво, уверете се че е
събрано преди да стартирате двигателя.

• Избягвайте продължителен контакт с кожата или вдишване на
бензиновите пари.
ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.

ПЪЛНО

ПРАЗНО

КАПАЧКА НА РЕЗЕРОВОАРА

БЕНЗИНОМЕР

МАКСИМУМ
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Забележка:
Бензинът загубва свойте качества вследствие на температурни промени,
наличие на светлина и т.н.
В най-лошите случай може да се използва бензин не по-стар от 30 дни.
Използването на стар бензин може да увреди двигателя много сериозно
(запушване на карбуратора, затягане на клапан).
Подобни щети не се покриват от гаранцията на продукта.
За да избегнете това, моля следвайте следните препоръки:
• Изполвайте подходящ бензин (виж стр.25).
• Изполвайне свеж и чист бензин.
• За да избегнете влошаване на качествата на бенизна при съхранение изплозвайте
само сертифициран съд.
• Ако се предвижда дълго съхранение (повече от 30 дни), източете

горивният резервоар и карбуратора (виж стр.55).

Бензин съдържащ алкохол

Ако решите да използвате бензин съдържащ алкохол, уверете се че
октановото число отговаря на изискванията на Хонда. Има два вида бензин
със съзържание на алкохол: единият съдържа етанол, а другият съдържа
метанол.
Не изполвайте бензин със съдържание на етанол повече от 10%.
Не изполвайте бензин съдържащ повече от 5% метанол.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Повреда на горивната система и промяна в мощността на двигателя може

да възникне от употребата на бензин със съдържание на повече алкохол
от препоръчителното, тогава щетите не се покриват от гаранцията.

• Преди да закупите бензин от непозната бензинастанция, първо
попитайте дали има алкохол в бензина, ако е така установете
процента на съдържание.
Ако забелязвате нежелани симптоми по време на работа с определен бензин.
Сменете бензина с такъв с познато съдържание на алкохол за Вас.



27

32Z25620 (EU65is)_EN.book Page 2727 Wednesday, May 18, 2011 9:48
AM

3. Проверка на въздушният филтър.

Отворете левият капак.
Отвиите винтовете и извадете капака на въздушният филтър.
Извадете въздушният филтър.
Уверете се, че въздушният филтър е чист и е в добро състояние.
Ако въздушният филтър е мръсен, почистете го както е описано на
стр.42. Подменете въздушният филтър ако е увреден.
Сложете въздушният филтър и капака му и затегнете винтовете.
Затворете левия капак.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

КАПАК НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

ВИНТОВЕ ЗА КАПАКА

ВНИМАНИЕ:
Никога не употребявайте двигателя без въздушен филтър. Ще възникне
бързо износване на двигателя от частици боклук и прах, които ще минат
през карбуратора в двигателя.
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5. СТАРТ НА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ:
При стартиране на двигателя за първи път след презареждане при
дълго съхранение или след свършване на горивото, завъртете крана
за бензин в отворено положение и изчакайте 10- 20 секунди преди да
стартирате двигателя.

Преди стартиране на двигателя изключете всякакви консуматори от
ел.гнездата.

Никога на употребявайте генератора без предпазен капак на акумулатора,
защото ще възникне ниска мощност на генератора и на
двигателя.

КАПАК НА АКУМУЛАТОРА

1. Завъртете крана за бензин в отворено положение.
ОТВОРЕНО

ОТВОРЕНО

КРАН ЗА БЕНЗИН
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2. Уверете се, че Еко ключа е в изключено положение, или ще трябва
повече време за да загрее двигателя.

ЕКО КЛЮЧ

ИЗКЛЮЧЕНО ИЗКЛЮЧЕНО

3. Завъртете ключа на двигателя в СТАРТ положение и задръжте докато
двигателя стартира.
Изполвайте ръчният стартер ако волтажа на акумулатора е много
нисък за да запали двигателя (виж стр.30).

ВКЛЮЧЕНО

ВКЛЮЧЕНО
СТАРТ

КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ:
Не изполвайте стартера повече от 5 секунди.Ако двигателя не
стартира, освободете ключа, и изчакайте поне 10 секунди преди да
стартирате отново.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато спадне мощността на стартера след период от време, това
е показател, че акумулатора трябва да бъде презареден.

4. След като двигателя стартира, оставете ключа на двигателя във включено
положение.
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• Изполвайте ръчният стартер, когато волтажа на акумулатора е много
нисък за да стартира двигателя.
a. Завъртете ключа на двигателя във включено положение.

ВКЛЮЧЕНО

КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ

ВКЛЮЧЕНО

b. Отворете десният капак като завъртите резето обратно на
часовниковата стрелка.

c. Дръпнете стартера леко докато усетите съпротивление, след това
дръпнете силно по посока на стрелката показана долу.

СТАРТЕР

Посока на
дърпане

20
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ВНИМАНИЕ:
• Стартера може да се върне много бързо преди да сте го отпуснали.

Това може да да издърпа ръката Ви по посока на двигателя и да
причини нараняване.

• Не превишавайте 20 градуса от хоризонталната линия когато
дърпате стартера.

• Не позволявайте стартера да се връща рязко към двигателя.Върнете
го внимателно за да предотвратите повреда на стартера.

• Не позволявайте въжето на стартера да се трие в тялото на
генератора, защото по този начин ще възникне бързо износване.

d. Затворете десният капак като завъртите резето по посока на часовниковата
стрелка.

5. Ако желаете да използвате ЕКО системата, натиснете ЕКО ключа във
включено положение и след като двигателят е загрял след 2 или 3
минути.

ЕКО КЛЮЧ

ВКЛЮЧЕНО

ВКЛЮЧЕНО
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• Опериране при високо надморско ниво

При високо надморско ниво, стандартната смес на карбуратора ще се
окаже твърде богата. Мощността ще спадне, а консумацията ще се
увеличи.

Мощността при високо надморско ниво може да бъде подобрена чрез
модификации на карбуратора. Ако винаги работите с генератора при
височини над 1,500 метра надморско равнище, занесете генератора на
оторизиран дилър на Хонда за да извърши модификациите по
карбуратора.

Дори с подходящо карбураторно впръскване, мощността на двигателя
спада с 3.5% на всеки 300 метра увеличение на височината. Ефектът на
височината ще бъде по-голям ако не се направи модификация на
карбуратора.

ВНИМАНИЕ:
Работа на генератора при високо надморско ниво без модификация на
карбуратора, може да доведе до понижаване на мощността, прегряване и
сериозни щети от бедна горивна смес.
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6. УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА

Генератора произвежда достатъчно електричество за да предизвика
сериозен електрошок.
Уверете се, че генератора е заземен, когато консуматора е заземен.

За да заземите терминала на
генератора, използвайте проводник
със същият или по-голям деаметър от
този на консуматора.

ТЕРМИНАЛ ЗАЗЕМЯВАНЕ

За да установите точката на заземяване на щепсела виж ЕЛ.ГНЕЗДО стр.76.

Свържете RCBO (Прекъсвач при претоварване в случай на остатъчен ток) от 30 mA
установяване на дефектно заземяване и изключване при по-малко от 0.4 секунди при
повече от 30 A изходящ ток, ако използвате 2 или повече консуматора.
Следвавайте инструкциите осигурени от всеки RCBO производител преди употреба.

КОНСУМАТОРИ

ГЕНЕРАТОР

RCBO

КОНСУМАТОРИ ГЕНЕРАТОР
RCBO

RCBO

Връзка с един RCBO Връзка с два RCBO

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно свързване със сградната инсталация може да доведе до сериозни щети. Може
да се стигне до щети на работници или други случайни хора. Генератора може да
експлоадира, запали или причини пожар.Консултирайте се със компетентни лица преди
да извършвате токови свръзки.
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ВНИМАНИЕ:

• Не превишавайте максимално допустимият ток на всяко от ел.гнездата.
• Никога не предприемайте модификации на генератора. Това може да доведе до авария
, повреда на генератора или повреда на други уреди.
• Не удължавайте ауспуха.
• Когато има нужда от удължаване, убедете се че използвате твърд проводник с гумен
защитен и гъвкав слой (IEC 245 или еквивалент).
• Лимит при удължаване; 60 м за кабели от 1.5
mm2 и 100 м за кабели от 2.5 мм2. Дълго удължаване ще намали мощността поради
съпротивлението на проводника.
• Пазете далеч генератора от други елестриски проводници като например сградни
инсталации.

ЗАБЕЛЕЖКА:

•Уверете се, че електрическият рейтинг на консуматора на превишава този на
генератора. Нивата на мощност между номинална и максимална мощност може да
бъдат изплозвани не повече от 30 мин.

•Лимити при максимална мощност при работа до 30 мин.
Максимална мощност:

6.5 kVA

• За продължителна работа, не привишавайте номиналната
мощност:

5.5 kVA

Във всеки случай, сбора от мощностите (VA) на всички консуматори
трябва да бъде съблюдаван.
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Приложения

1. Стартирайте двигателя и се уверете, че индикатора свети зелено.

2. Уверете се, че консуматора е изключен и тогава включете кабела му в
ел.гнездото.

ИНДИКАТОР ЗА ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ

ВНИМАНИЕ:
• Значително претоварване и включен индикатор (червено) може да

увреди генератора. Пределно натоварване което от време на време
включва индикатора за претоварване може да скъси живота на
генератора.

• Уверете се, че всички консуматори са в изправно състояние преди да
ги свържете с генератора. Ако консуматора започне да работи
некоректно и с колебания или спира внезапно, изключете генератора
веднага.След това изключете консуматора и го инспектирайте за
дефекти.
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Индикатори за изходяща мощност и претоварване

Индикатора за изходяща мощност (зелено) ще остане включен по време
на работа на генератора.

Ако генератора е претоварен (виж стр.34), или ако има късо съединение
при консуматора, инидкатора за изходящо напрежение (зелено) ще
изключи, тогава ще се включи индикатора за претоварване (червено) и
токът на ел.гнездата ще прекъсне.

Спрете двигателят ако се включи индикатора за претоварване (червено)
и установете източника на претоварване.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Индикатора за претоварване (червено) ще светне също в
следните случаи:

• Когато инвертора прегрее; токът който се подава ще бъде спрян.
Проверете дали не е спрян въздушният поток.

• Преди свързване на консуматора към генератора проверете, дали е в
изправно работно състояние и дали електрическият индекс не
превишава този на генератора.Тогава включете захранващият кабел на
консуматора и стартирайте двигателя.

ИНДИКАТОР ЗА
ИЗХОДЯЩА
МОЩНОСТ
(ЗЕЛЕНО)

ИНДИКАТОР ЗА
ПРЕТОВАРВАНЕ
(ЧЕРВЕНО)

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато се включи електромотор като консуматор е възможно и двата
индикатора (зелен и червен) да се включат. Това е нормално ако
червеният индикатор се изключи след 5 сек. Ако остане да свети
червеният индикатор, консултирайте се с дилър на Хонда.
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БУШОНИ

Бушоните ще се изключат автоматично (бутоните ще изкочат навън) ако
възникне късо съединение или значително претоварване на ел.гнездото.
Ако бушон се изключи автоматично, проверете дали уреда работи
изправно и не прившава максималната си мощност преди да
рестартирате бушона (да натиснете бутона навътре).

БУШОНИ

ON

OFF

G, GW типове

БУШОН (ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 1)

БУШОН (ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 2)

БУШОН (ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 3)

ЕЛ.ГНЕЗДО No.
1

ЕЛ.ГНЕЗДО No.
2

ЕЛ.ГНЕЗДО No.
3
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F тип

БУШОН (ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 2)

БУШОН (ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 3)

ЕЛ.ГНЕЗДО No.
1

ЕЛ.ГНЕЗДО No.
2

ЕЛ.ГНЕЗДО No.
3

IT тип

БУШОН (ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 2)

БУШОН (ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 3)

ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 1

ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 2

ЕЛ.ГНЕЗДО
No. 3
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7. ГАСЕНЕ НА ДВИГАТЕЛ

За да спрете двигателя в случай на спешност, завъртете ключа на
двигателя в изключено положение.

ПРИ НОРМАЛНА УПОТРЕБА:
1. Изключете консуматорите и извадете кабелите им .

2. Завъртете ключа на двигателя в изключено положение.

ИЗКЛЮЧЕНО

ИЗКЛЮЧЕНО

КЛЮЧ НА
ДВИГАТЕЛЯ

3. Завъртете крана за бензин в затворено положение.

ЗАТВОРЕНО

ЗАТВОРЕНО

КРАН ЗА БЕНЗИН
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8. ПОДДРЪЖКА

Целта на поддръжката е да се запази генератора в най-добро работно
състояние.Инспектирайте и обслужвайте по таблицата долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че двигателят е загасен преди да
предприемете дейност по поддръжка или ремонт. Това ще
елиминира няколко потенциални опасности:
• Карбон монооксидната отрова он ауспуха. Уверете се, че има
венитлация на мястото където  ще използвате двигателя
• Изгаряния от горещи части. Изчакайте двигателя и изпускателната
система да изстинат преди контакт с тях.
• Нараняване от движещи се части.Не пускайте двигателя освен ако не
сте инструктирани за това.

Ауспуха се нагрява по време на работа и остава горещ след това. Не докосвайте
ауспуха, той е горещ. Оставете двигателя да изстине преди започване на дейност по
поддръжка.

ВНИМАНИЕ:
Използвайте оригинални части Хонда или техен еквивалент.Употребата на части които
не са еквивалент по качество, може да повредят генератора.

График за поддръжка
РЕДОВЕН СЕРВИЗЕН ПЕРИОД(3)
Извършван на всеки посочен
месец или работен часови
интервал, което възникне първо.

При
всяка
употреба

Първият
месец
или

20 раб/ч.

Всеки
3 месеца

или
50 раб/ч.

Всеки
6 месеца

или
100

раб/ч.

Всяка
1 година

или
300

раб/ч.
Масло Проверка нивото

levelСмяна
Въздушен филтър Проверка

Почистване (1)
Утаител Почистване
Свещ Проверка-

настройка

Подмяна
Заглушител Почистване
Хлабина на клапаните Проверка (2)

Горивна камера Почистване На всеки 1,000 раб.часа (2)

Резервоар & филтър Почистване (2)
Маркучи за бензин Проверка На всеки 2 години(подмяна при необходимост)

necessary) (2)
ЗАБЕЛЕЖКА: (1) Да се обслужва при работа в запрашени условия по-често от нормалното.

(2)Тези елементи трябва да бъдат обслужвани от сервизен дилър на Хонда.
(3)При работа с търговска цел, да се води дневник с работните часове всеки един ден, за да се
определят правилните интервали на поддръжка.
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1. СМЯНА НА МАСЛО

Източете маслото докато двигателят е още топъл за да осигурите
цялостно изтичане.

1. Отворете десният капак и извадете покриващатият капак.
2. Извадете контролната пръчка и отвиите пробката за да изтече
маслото.
3. Сложете пробката и затегнеге.
4. Добавете препоръчано масло (виж.стр 23) и проверете нивото му.
5. Избършете ако има разсипано масло.
6. Сложете покриващият капак и затворете десният капак.

ПРОБКА

ПОКРИВАЩ КАПАК

КОНТРОЛНА
ПРЪЧКА

Измиите си ръцете със сапун и вода след допир с масло.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Изхвърляйте маслото отговорно. Предлагаме Ви да го занесете
добре запечатано в пункт за рециклиране. Не го изливайте на земята.
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2. ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯТ ФИЛТЪР

Мръсен въздушен филтър ще ограничи потока на ваздух към
карбуратора. За да защитите карбуратора от повреда, обслужвайте
въздуния филтър редовно. Обслужвайте по-често когато работите с
генератора при запрашени условия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте бензин или други лесно запалими течности за почистване.

ВНИМАНИЕ:
Никога не употребявайте двигателя без въздушен филтър. Ще
възникне бързо износване на двигателя.

1. Отворете левият капак.

2. Разхлабете винтовете и извадете капака на въздушният филтър.

ОСНОВА НА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

КАПАК НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

ВИНТОВЕ

3. Извадете въздушният филтър.
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4. Почистете въздушният филтър в топла вода, изстискайте и оставате да
изсъхне.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

5. Потопете в чисто масло и изстискайте излишното масло. Двигателя
ще пуши ако е останало излишно количество масло във филтъра.

1.Пране 2.Изстискване 3. Масло 4. Изстискване
Не извивайте. Не извивайте.

6. Забършете мърсотията от въздушният филтър използвайки влажна кърпа.
Внимавайте да не допускате боклук, защото той ще отиде директно в
карбуратора.

7. Сложете въздушният филтър и след това сложете капака и затегнете
винтовете.

8. Затворете левият капак.
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3. ОБСЛУЖВАНЕ НА УТАИТЕЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бензина е изключително запалим при определени условия. Не пушете и
пазете искри далеч от генератора.

1. Завъртете  ключа  н а  дви гат еля  в  и зключено  положение .
2. Завъртете крана за бензин в затворено положение.
3. Отворете левият капак.
4. Извадете утаитела като завъртите обратно на часовниковата стрелка.
5. Измиите утаитела с негорима течност и го изсушете.
6. Монтирайте новият О-пръстен и утаитела.
7. Затворете левият капак.

O-ПРЪСТЕН

УТАИТЕЛ
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4. ОБСЛУЖВАНЕ НА СВЕЩА

ПРЕПОРЪЧАНА СВЕЩ: BPR5ES (NGK) W16EPR-U
(DENSO)

За да осигурите правилна работа на двигателя, свеща трябва да бъде почистена и да
притежава необходимият луфт.
1. Отворете левият капак.
2. Разхлабете винта на капака и го извадете.

ПРЕДПАЗЕН КАПАК
НА СВЕЩА

ВИНТ

3. Махнете лулата и почистете ако има боклук.
4. Извадете свеща с помоща на ключа за свещи.

КЛЮЧ ЗА СВЕЩИ

ЛУЛА
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5. Огледайте свеща. Подменете свеща ако има отчупвания, надрасвания
и т.н. Почистете свеща с телена четка при необходимост.

6. Измерете луфта.
Коригирайте луфта при необходимост като огъвате електрода.
Луфта трябва да бъде:

0.7 − 0.8 мм

0.7−0.8 мм

ЛУФТ

УПЛЪТНИТЕЛНА ШАЙБА

7. Навийте свеща внимателно на ръка,за да избегнете завиване на криво.
8. Ако монтирате нова свещ, затегнете 1/2 оборот след като свеща притисне
уплътнителната шайба. Ако монтирате използвана свещ, затегнете 1/8 до 1/4 оборот
след като свеща притисне уплътнителната шайба.

ВНИМАНИЕ:
• Свеща трябва да бъде затегната. Неправилно затегната свещ може да

доведе до прегряване и повреда на генератора.
• Никога не използвайте свещ с грешно топлинно число.

9. Сложете капака на свеща и затегнете винта.
10. Затворете левият капак.



32Z25620 (EU65is)_EN.book Page 4747 Wednesday, May 18, 2011 9:48
AM

47

5. ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАГЛУШИТЕЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако генератора е работил, ауспуха ще бъде горещ. Оставете да изстине
преди да да продължите работа.

1. Отвиите двата 5  14 мм винта, извадете заглушитела и накрайника.

ЗАГЛУШИТЕЛ

НАКРАЙНИК

5 × 14 мм ВИНТОВЕ

2. Използвайте телена четка за да почистите заглушитела.
Внимавайте да не го увредите.
Заглушитела трябва да бъде без дупки и липсващи
елементи.Подменете го при необходимост.

3. Монтирайте заглушитела по обратния ред на разглобяването.
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6. ПОДМЯНА НА БУШОН

В случай на изгорял бушон, намерете причината и отремонтирайте
преди да продължите работа. Ако бушони продължи да изгаря,
преустановете работа и се свържете с дилър на Хонда.

1. Завъртете ключа на двигателя в изключено положение и извадете
ключа преди проверка и подмяна на бушон.

2. Повдигнете дръжката нагоре. Бравата на дръжката ще заключи и ще
осигури безопасност.

3. Отвиите винта на капак и извадете капака на акумулатора.

ВИНТ НА КАПАКА

КАПАК НА АКУМУЛАТОР



32Z25620 (EU65is)_EN.book Page 4949 Wednesday, May 18, 2011 9:48
AM

48

4. Извадете предпазният капак на бушоните и извадете бушона.

5. Подменете бушона със същият бушон.
Използвани бушони:   1 A, 15 A

БУШОН (15 A)

БУШОНИ (1 A)

ПРЕДПАЗЕН КАПАК НА БУШОНИТЕ

ВНИМАНИЕ:
• Ако възникне често изгаряне на бушони, определете причинита преди

да продължите да употребявате генератора.
• Никога не използвайте бушон с различна стойност от определената.

Може да причините сериозни повреди или пожар.

6. Сложете предпазният капак и капака на акумулатора по обратния ред
на разглобяването.

Никога не употребявайте генератора без да сте сложили на място капака
на акумулатора.
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7. ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА/МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕG

• Акумулаторите произвеждат експлозивни газове: ако бъдат запалени
може да възникне експлоция която да причини нараняване или
слепота.Усигурете адекватна вентилация, когато презареждате.

• ХИМИЧЕСКА ОПАСНОСТ: Електролита на акумулатора съдържа
сулфурна киселина.Контакт с очи или кожа, дори и през облекло
може да причини изгаряния. Носете предпазна каска на лицето и
защитно облекло.

• Дръжте далеч огън и искри, не пушете в близост.
АНТИДОТ: Ако ебектролита проникне в очите, измиите обилно с
топла вода в продължение на 15 мин и повикайте лекар моментално.

• ОТРОВА: Електролита е отрова.
АНТИДОТ
– ВЪНШЕН: Измиите обилно с вода.
- ВЪТРЕШЕН: Пиите големи количества вода или мляко.

Използвайте мляко с магнезии или растително масло, и повикайте
лекар моментално.

• ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.

Изваждане:
1. Завъртете ключа на двигателя в изключено положение.
2. Вдигнете дръжката нагоре. Дръжката заключва и осигурява

безопасност.
3. Отвиите винта на капака и извадете капака на акумулатора.

КАПАК НА ВИНТ

КАПАК НА АКУМУЛАТОРА
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4. Извадете клемата (−) от минуса на акумулатора (−), и след това
махнете клемата (+) от плюса на акумулатора (+).

5. Откопчайте акумулатора от долната кука на генератора.

ДЪРЖАЧ НА АКУМУЛАТОРА

(−) КАБЕЛ

(+) КАБЕЛ
СКОБА

6. Извадете акумулатора от мястото му.

АКУМУЛАТОР
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Монтаж:
1. Уверете  се ,  ч е  дви г ателя т  е  и зключен .
2. Сложете акумулатора. Свържете (+) кабела с плюса на акумулатора (+) , след
това свържете (−) кабела с минуса на акумулатора (−). Затегнете винтовете и
гайките.
3. Сложете държача на акумулатора.
4. Монтирайте капака на акумулатора и затегнете винта.
Никога на използвайте генератора без капак на акумулатора.

ВНИМАНИЕ:
При разкачане на клемите, уверете се че разкачате първо (−) клемата. При свързване,
закачете първо (+) клемата, след това (−) клемата.
Никога не разкачайте/свързвайте клемите по обратен ред, защото това
ще доведе до късо съединение когато инструмент допре клемите.

Зареждане:
Акумулатора е 11.2 Ah (ампер/часа). Зареждащият ток трябва да бъде равен на 10%
от амперчасовият рейтинг. Зарядното на акумулатора трябва да доставяr 1.1 ампера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕNING

• Акумулаторите произвеждат експлозивни газове: ако бъдат запалени
може да възникне експлоция която да причини нараняване или
слепота.Усигурете адекватна вентилация, когато презареждате.

• ХИМИЧЕСКА ОПАСНОСТ: Електролита на акумулатора съдържа
сулфурна киселина.Контакт с очи или кожа, дори и през облекло
може да причини изгаряния. Носете предпазна каска на лицето и
защитно облекло.

• Дръжте далеч огън и искри, не пушете в близост.
АНТИДОТ: Ако ебектролита проникне в очите, измиите обилно с
топла вода в продължение на 15 мин и повикайте лекар моментално.

• ОТРОВА: Електролита е отрова.
АНТИДОТ
– ВЪНШЕН: Измиите обилно с вода.
- ВЪТРЕШЕН: Пиите големи количества вода или мляко.

Използвайте мляко с магнезии или растително масло, и повикайте
лекар моментално.

1. Свържете зарядното според инструкциите на производителя.
2. Заредете акумулатора.
3. Почистете отвън акумулатора и мястото му с вода.
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Този символ означава че продукта не се третира като домашен
отпадък.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не правилно изхвърлен акумулатор може да нарани околната среда и
да причини човешки наранявания.
Винаги спазвайте местните закони.
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9. ТРАНСПОРТИРАНЕ/СКЛАДИРАНЕ

За да предотвратите разливане на бензин по време на транспортиране
или складиране, генератора трябва да бъде закрепен в изправено
положение с изключен двигател.Кранът за бензин трябва да е затворен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При транспортиране:

• Не препълвайте резервоара.
• Не стартирайте генератора, когато е в превозно средство. Използвайте
генератора на добре вентилирано пространство.Ако генератора е оставен
в затворено превозно средство за дълго време, високата температура
може да доведе до изпарения на горивото, които да експлоадират.
• Не шофирайте по неравен път за дълго време, ако генератора е в
превозното средство. Ако ще транспортирате генератора дълго време по
неравен път, източете преди това горивото.

ВНИМАНИЕ:
• При пренасяне или вдигане използвайте само обозначените места за

захват.

Според ЕВРОПЕЙСКА НОРМА EN 12601: 2010
Пренасянето на генератора да се извършва от 4 човека.

МЕСТА ЗА ЗАХВАТ
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Преди да складирате за дълъг период:
1. Уверете се, че мястото за складиране не е влажно и прашно.
2. Източете горивото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕNG

Бензинът е изключително запалима и експлозивна течност при
определени условия. Извършвайте тази дейност в добре проветрено
помещение при спрял двигателя.Не пушете и пазете далеч искри и
огън от генератора.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Бензина се влияе от фактори като светлина, температура и време.
В най-лошите случаи, бензина не трябва да бъде по-стар от 30
дни.
Употребата на стар бензин може да увреди двигателя (запушване
на карбуратора, затягане на клапан).
Такива повреди не се покриват от гаранцията.
За да избегнете това, моля спазвайте следните препоръки:

• Използвайте само подходящ бензин(виж стр. 25).
• Използвайте свеж и чист бензин.
• За да забавите влошаването, съхранявайте бензина в подходящ съд.
• Ако се предвижда дълго съхранение (повече от 30 дни), източете

бензина от резервоара и карбуратора.

a. Отворете левият капак и
поставете подходящ съд за
дренажния отвор.

b. Отворете крана за бензин.
Отвиите дренажният болт и
източете бензина от карбуратора
и резервоара.

ДРЕНАЖЕН ОТВОР

ДРЕНАЖЕН БОЛТ
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c. След като горивото е източено, затегнете дренажният болт
затворете крана за бензин.

d. Извадете утаитела, изпразнете го и го сложете обратно.

3. Сменете маслото (виж стр. 41).
4. Извадете свеща и влейте една супена лъжица чисто масло в

цилиндъра.Завъртете няколко обороти двигателя за да се разпредели
маслото равномерно, след това сложете свеща отново.

5. Бавно дръпнете стартера докато усетите съпротивление.В тозим
момент буталото се изкачва и сгъстява, двата клапана са затворени.
Съхранение на двигателя в това положение ще го предпази от
вътрешна корозия.

6. Извадете капака на акумулатора и разкачете клемата (−)(виж стр. 50 и 51).
Покриите отрицателната клема с винилна лепенка.

Веднъж месечо презареждайте акумулатора.
7. Съхранявайте генератора в чисто помещение.
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Когато двигателя не стартира:

Има ли гориво в
резервоара?

НЕ Допълнете с
гориво(виж стр.19)

ДА

Ключа на двигателя
включен ли е?

НЕ Завъртете ключа на
двигателя във
включено
положение(виж стр.24).

ДА

Има ли достатъчно
масло

НЕ Добавете
препоръчано масло

(виж стр.17 ).
ДА

Свеща в добро
състояние ли е ?

НЕ Почистете и
нагласете
луфта.Подменете
при
необходимост.
(виж стр.40).

ДА

■

Достига ли
гориво до
карбуратора?

НЕ Почистете
утаитела (виж
стр. 39).

ДА

Ако двигателят не
стартира занесете
го на оторизиран
сервизен дилър на
Хонда за ремонт.

За проверка: 1 )Изключете двигателя и извадете
дренажният болт (виж стр.45 ).

2) Завъртете крана за бензин в отворено
положение. Трябва да потече бензин от
дренажа.
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КОНСУМАТОРА НЕ РАБОТИ:

Включен ли е Н Е
бушона?

ДА

Включете бушона(виж
стр.37).

Свети ли индикатора за
напрежение?

ДА

НЕ

Свети ли индикатора
претоварване?

ДА

Занесете генератора
при  оторизиран
дилър на Хонда.

Проверете
консуматора за
дефекти.

БЕЗ ДЕФЕКТИ

ДЕФЕКТИ

Занесете генератора
при  оторизиран
дилър на Хонда.

Подменете
консуматопа.

Занесете
консуматура на
ремонт.
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Размери и Килограми
Модел
бMode

l

EU70is
Код EASJ
Дължина 
[с вдигнати дръжки]

850 мм 
1,195 мм

Ширина 666 мм
Височина 
[с вдигнати дръжки]

699 мм
716 мм

Сухо тегло 117.8 кг.

Двигател
Модел

l
GX390

Тип 4-такта, горен разпределителен 
вал, едноцилиндров

Обем 389 см³
Диаметър  Ход 88.0  64.0 мм
Компресия 8.2:1
Скорост на двигателя 2,400−3,600 об/мин

3,300–3,600 об/мин (без ЕКО ключ)
Охлаждане Принудително въздушно
Запалителна система Изцяло транзисторно
Капацитет на масло 1.1 Л
Обем на горивният резервоар
capacity

16.5 Л
Свещ BPR6ES (NGK)

W20EPR-U (DENSO)
Акумулатор 12 V 11.2 AH/10 HR

Генератор
Модел EU70is

Тип G, GW, F, IT
Изходящо
напрежен
ие

Номинален волтаж 230 V

Номинална честота 50 Hz

Номинален ток 23.9 A

Номинална мощност 5.5 kVA

Максимална мощност 7.0 kVA
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ШУМ
Модел EU70is
Тип G, GW, F, IT

Налягане на шума (2006/42/EC)

Положение на микрофона 
Контролен 
панел

Център

1.60 м

1.0 м

75 dB (A)

Колебание 3 dB (A)
Измерено ниво на шума 
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

86 dB (A)

Гарантирано ниво на шума 
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

89 dB (A)

ЗАБЕЛЕЖКА:
Спецификациите може да се променят без да е нужно предварително
уведомление.
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12. МОНТАЖ НА АКСЕСОАРИ

БЕЗОПАСНОСТ

Значението на правилната сглобка

Правилната сглобка е важна за безопасността на оператора и работата на
машината. Всяка грешка допусната от човека който е монтирал
аксесоарите на генератора, може лесно да увреди машината и да
причини нараняване на оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилна сглобка може да причини сериозно нараняване
или смърт.

Следвайте инструкции внимателно.

Някои от най-важните стъпки са описани на стр.62. Но ние не можем да Ви
предупредим за абсолютно всички възможни рискове по време на
сглобяване на аксесоарите към генератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неследване инструкциите за монтаж може да доведе до
наранявания или смърт.

Следвайте процедурите и описанията внимателно.
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Важни мерки за безопасност

• Уверете се, че разбирате ясно всички съвети и инструкции за носене
на предпазно облекло и оборудване. Когато извършвате дейност по
сглобяване, моля внимавайте за следното:

 Прочетете инструкциите преди да започнете, уверете се че имате
всички необходими инструменти и умения.

• Уверете се, че двигателят е спрян и започнете тогава дейност по
поддръжка или ремонт. Така ще избегнете няколко потенциални
опасности:

 Карбон монооксиден отровен газ от ауспуха.
Винаги работете на открито и далеч от прозорци и
врати.

 Изгаряния от горещи части.
Изчакайте двигателя и изпускателната система да изстинат.

 Нараняване от движещи се части.

• За да се намали опасността от пожар или експлозия, внимавайте
когато работите с бензин или акумулатори.
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Номер Описание Кол
ty.9 Пружинна шайба 2

10 Винт за дръжка 2

11 6  30 мм винт 2

12 8  25 мм винт 8

13 8 мм Шайба (t = 6 мм) 4

14 8 мм Шайба (t = 2.3) 4

15 6 мм гайка 2

СТАНДАРТНИ КОМПЛЕКТИ

Свободни части
Проверете всички свободни части от списъка. Свържете се с вашият
дилър ако някои от частите от списъка липсват.

Номер Описание Кол.

1 Колело 2

2 Ос 1

3 Комплект дръжки 1

4 Стойка 2

5 Задна тръба 1

6 20 мм шайба 2

7 4.0  28 мм щифт 2

8 12 mm шайба 2
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Монтаж на комплект колела

Не употребявайте генератора без монтирани колела. Колелата
осигуряват разстояние между земята и мястото от където смуче
генератора въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако колелата не са монтирани, възможно е проникване на боклук във
мястото откъдето смуче генератора въздух, това може да доведе до
повреда. Винаги употребявайте генератора с монтирани колела.

1. Монтирайте двете колела на двете оси използвайки 20 мм шайби и
4.0  28 мм щифта.

2. Монтирайте оста на генератора използвайки четири 8  25 мм
винтове и четири 8 мм шайби (t = 2.3 мм).

3. Монтирайте двете стойки на долната рамка използвайки четири 8
 25 мм винта и четири 8 мм шайби (t = 6 мм).

СИЛА НА ЗАТЯГАНЕ: 24−29 N·m (2.4−3.0 kgf·m , 17−22 lbf·ft)

8 мм ШАЙБИ (4) (t =
6 мм)

ПО-КЪСО

8 × 25 мм
ВИНТОВЕ (4) 8 мм ШАЙБИ (4)

(t = 2.3 мм)
20 мм ШАЙБИ (2)

ОС

СТОЙКИ (2)

4.0 × 28 мм
ЩИФТОВЕ (2)

КОЛЕЛА (2)

8 × 25 мм ВИНТОВЕ (4)
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Монтаж на дръжки

Монтирайте комплекта дръжки на генератора на горната рамка използвайки 12 мм
шайби, пружинни шайби и винтове.

СИЛА НА ЗАТЯГАНЕ: 20−23 N·m (2.0−2.3 kgf·m, 14−17 lbf·ft)

ВИНТОВЕT (2) ПРУЖИННА ШАЙБА (2)
12 мм ШАЙБА (2)

ДРЪЖКА

Трябва да се направи проверка след закрепяне на дръжките към генератора.

Разгъване на дръжките:
Вдигнете дръжките в хоризонтална позиция. Дръжките ще щракнат, когато
си дойдат на място.

ДРЪЖКА

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДРЪЖКИТЕ
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Монтаж на задната тръба

Монтирайте задната тръба на рамката на генератора използвайки два 6 
30 мм винта и гайки.

СИЛА НА ЗАТЯГАНЕ: 9−13 N·m (0.9−1.3 kgf·m, 6.5−9 lbf·ft)

ЗАДНА
ТРЪБА

ГАЙКИ (2)

6 × 30 мм ВИНТОВЕ (2)
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АКУМУЛАТОР

ВНИМАНИЕ: Съдържание на олово. Измийте си ръцете след работа.

Акумулатора е разкачен и прикрепен за мястото му при
транспортиране.

1. Извадете капака на акумулатора (виж стр. 50).

2. Извадете  държача на акумулатора и извадете акумулатора.

3. Само освободете кабелите от пластмасовият държач.
Монтирайте акумулатора.

ПЛАСТМАСОВ ДЪРЖАЧ 4-ПИНОВ СИН ПРИСЪЕДИНИТЕЛ

КАБЕЛИ

СКОБА
ДЪРЖАЧ НА АКУМУЛАТОРА

АКУМУЛАТОР
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4. Извадете защитният капак от (+) клемата, свържете (+) кабела с
(+) клемата.

5. Свържете (−) клемата с (−) кабела.

6. Осигурете акумулатора като го затегнете с държача .

КЛЕМА (+) КЛЕМА (-)

КАБЕЛ (-)

КАБЕЛ (+)
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ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ

Дистанционно

Използването на дистанционно при мокри условия може да доведе до
повреда.Пазете дистанционното сухо.
(клас на защита: IP3X)

1. Извадете капака на акумулатора (виж стр. 50).

2. Извадете буксата от 6-пиновият конектор.

БУКСА

6-ПИНА
КОНЕКТОР

3. Извадете капака на акумулатора и намерете палеца в средата
отгоре на отвора. Внимателно извадете палеца.

ПАЛЕЦ КАПАК НА АКУМУЛАТОР
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4. Прекарайте кабела на дистанционното управление през
гуменото уплътнение и закрепете уплътнението на капака на
акумулатора.

5. Включете кабела на дистанционното в 6-пиновият конектор.
6. Сложете капака на акумулатора и затегнете винта.

КАБЕЛ НА
ДИСТАНЦИОННОТО

УПЛЪТНЕНИЕ
КАБЕЛ НА
ДИСТАНЦИОННОТО

КУТИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО

КАПАК НА АКУМУЛАТОРА

7. За да избегнете нежелано изваждане на кабела от буксата, осигурете
кабела с държач.

ДЪРЖАЧ

БУКСА
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Старт на двигателя с дистанционно:

1. Завъртете крана за бензин в отворено положение.

2. Завъртете ключа на двигателя в режим ДИСТАНЦИОННО (крайна лява)
позиция.

ОТВОРЕНО

ОТВОРЕНО

ДИСТАНЦИОННО ДИСТАНЦИОННО

КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ

КРАН ЗА БЕНЗИН

3. Натиснете и задръжте старт бутона докато не светне пилотната лампа.
Бутона старт автоматично ще се изключи след старта на двигателя.

ВНИМАНИЕ:
Не използвайте стартера на мотора повече от 5 секунди. Ако двигателя
не стартира, отпуснете старт бутона, и изчакайте поне
10 секунди преди да направите повторен опит.

ПИЛОТНА ЛАМПА СТАРТ БУТОН
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Спиране на двигателя:

1. Натиснете стоп бутона.

СТОП БУТОН

2. Завъртете ключа на двигателя в изключено положение.
3. Завъртете крана за бензин в затворено положение.

ИЗКЛЮЧЕНО

ИЗКЛЮЧЕНО

ИЗКЛЮЧЕНО

КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ

КРАН ЗА БЕНЗИН

ИЗКЛЮЧЕНО
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Висяща стойка

Защитете  резервоара и рамката със защитно фолио по време на монтажа
на висящата стойка.

1. Сложете планките на стойката  в разстоянието между резервоара и
рамката.

2. Плъзнете висящата стойка и сложете останалата част от планката в
разстоянието между резервоара и рамката.

ЗАЩИТНО ФОЛИО

ВИСЯЩА СТОЙКА

3. Плъзнете стойката в средата и я подравнете с оребряването в
задната част на резервоара. Монтирайте планките и затегнете 8 
16 мм винтове.

СИЛА НА ЗАТЯГАНЕ: 24−29 N·m (2.4−3.0 kgf·m, 17−22 lbf·ft)

СТОЙКА 8 × 16 мм ВИНТОВЕ (4)

СКОБИ (2)



74

32Z25620 (EU65is)_EN.book Page 7474 Wednesday, May 18, 2011 9:48
AM

ESw
ETS

Ключ на двигателя
Температурен сензор двиг.
Temperature Sensor

КОДОВЕ ЗА ЦВЕТА

FrB Блокова рамка Bl ЧЕРНО
FuB
(F)

Бушон
F Тип

Y
Bu

ЖЪЛТО
СИНЬО

Ge
GeB

Генератор
Генераторен блок

G
R

ЗЕЛЕНО
ЧЕРВЕНО

GCU Контролен блок на генератор
Control Unit

W БЯЛО
GT
(G, GW)

Заземяване
G, GW Типове

Br
O

КАФЯВО
ОРАНЖЕВО

IgC
IgPG

Запалителна намотка
Запалителен пулсов генер.

Lb
Lg

СВЕТЛОСИНЬО
СВЕТЛОЗЕЛЕНО

IU Инвертор P РОЗОВО
IUB
(IT)

Блок на инвертора
IT Тип

Gr СИВО

MW
OAL

Първична намотка
Датчик за масло

Ol Инидакатор за претоване
IndicatorOLSw

OP
Ключ за нивото на маслото
Опция

PL
RCB

Индикатор за изходящо
напр.
Блок на ДистанционнотоRcBX

RTM
Кутия на дистанционното
Червен етикет

13. ДИАГРАМА НА СВЪРЗВАНЕ

ДИАГРАМА НА СВЪРЗВАНЕ
(виж от вътрешната страна на задната корица)

АБРЕВИАТУРИ

Символ Наименование на частта         Символ   Наимевование на частта
ACCP      Предпазител SP Свещ
ACOR      Ел.Гнездо                             SSw Стоп бутон
BAT        Акумулатор                           StM Стартер
CCM       Мотор за контрол на смукача  StSw Старт бутон
CPB        Блок на контролен панел         SW Вторична намотка
D            Диод                                     TCM Мотор за контрол на газта
EcoSw    Ключ ЕКО                              WTM      Бял етикет
EgB        Блок на двигателя
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СВЪРЗВАЩИ ВРЪЗКИ

КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ

ДИСТАНЦИОННО

E IG ST SUB ACC BAT REM

ИЗКЛЮЧЕНО

ВКЛЮЧЕНО

СТАРТ

ЕКО КЛЮЧ
COM (-) SW

ВКЛЮЧЕНО

ИЗКЛЮЧЕНО
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ЕЛ.ГНЕЗДА

Tип Форма Кабел

F

ЗЕМЯ

G,GW

ЗЕМЯ

G, GW,
F, IT

ЗЕМЯ
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BI
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I

B
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W
B
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B
I

B
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Y
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Y
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Y
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G
/B

u
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/G
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IUB IU CPB
ACOR ACCP

(G, GW)
ACOR ACCP

(F)

Ge RTM
AC OUT1 (M) R Br Br Br Br
AC OUT2 (M) W Gr

R R MAIN (U) ACCP ACCP ACCP
W

U Bu

W V R
W

W MAIN (V)
Bu MAIN (W)

R MAIN (U)
W MAIN (V)

Br Br Br

AC OUT1 (S) Bu W
AC OUT2 (S) Gr

W

Bu Bu

MW

MAIN (W) (GND)

GND (CASE)

Y/G Y/G W

Y/G Y/G Y/G Y/G Y/G

U W A
R A
Y B

Bu B
W V

SW

R/W
R/Y

O/Bu
O/W
O/G
O/Y

Y/Bu
Y BI
BI/G
G

W/BI
G

Br/W

S RXD
INV COMM
M RXD
MTXD

PC+
O/A
IGN+
IGN-
PG
ENG STOP
LG
ACC
TH-

Y/G
EcoSw

GCU

OAL

R
W
Bu

Y/Bu
Y BI
BI/G

G
Y/BI
Y/R
W
R
Y
Bu
BI/W
BI/Y

PC

R
W
Bu

Y/Bu
Y BI
BI/G

G
Y/BI
Y/R
W
R
Y
Bu
BI/W
BI/Y

Bu/Y
Bu/R
G

Br/W

Br/Bu

R
W
Bu

Bu/Y
Bu/R

Y/R
W
R

Y Bu
BI/W
G/Bu
W/G
W/Bu
Br/Y
W/Y
G/O

G/O
W/BI

G
W/Y
Br/Y
Br/W
BI/Y

REM (+)

MAIN U
MAIN V
MAIN W

RXD
TXD

TH+ CA
(A) CA
(A) CA
(B) CA
(B)
STMAG
PL (REM)
ENG STOP (REM)
START (REM)
CHG (REM)
START (+12V)
STMAG (+12V)

G/O
W/BI

G
W/Y
Br/Y
Br/W
BI/Y

OI

PL

SUB
IG
E ST
REM
ACC
BAT

G

ESw

GB

RcBx

W/Y

Br/W
BI/Y

1A
1A
1A

15A

FuB

ACOR
(IT)

ACCP ACCP

A A B B
StM

TCM lgPG OLSw SP lgC ETS CCM BAT GT
PL D D SSw StSw

EgB FrB RCB
(196) (MM8) Y/G Y/G Y/G Y/G
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ОСНОВНИ АДРЕСИ НА ДИСТРИБУТОРИ
НА ХОНДА

За допълнителна информация, моля свържете се сотдела за работа с
клиенти на Хонда:

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda

Pour plus d’informations, s’adresser au Centre d’informations clients Honda à l’adresse ou
numéro de téléphone suivants:

ADRESSEN DER WICHTIGSTEN Honda-HAUPTHÄNDLER

Weitere Informationen erhalten Sie gerne vom Honda-
Kundeninformationszentrum unter der folgenden Adresse oder
Telefonnummer:

DIRECCIONES DE LOS PRINCIPLES CONCESIONARIOS Honda

Para obtener más información, póngase en contacto con el Centro de información para clientes
Honda en la dirección o número de teléfono siguientes:
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АВСТРИЯ
Honda Motor Europe (North)

Hondastraße 1 

2351 Wiener Neudorf 

Tel. : +43 (0) 2236 690 0 

Fax : +43 (0) 2236 690 480

http://www.honda.at

ХЪРВАТСКА
Hongoldonia d.o.o.

Jelkovecka Cesta 5 

10360 Sesvete − Zagreb

Tel. : +385 1 2002053 

Fax : +385 1 2020754

http://www.hongoldonia.hr 

jure@hongoldonia.hr

ФИНЛАНДИЯ 
OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 

01740 Vantaa

Tel. : +358 20 775 7200 

Fax : +358 9 878 5276 

http://www.brandt.fi

Естония/Латвия/ 
Литва

Honda Motor Europe Ltd.

Estonian Branch 

Tulika 15/17 

10613 Tallinn

Tel. : +372 6801 300 

Fax : +372 6801 301 

honda.baltic@honda-eu.
com.

КИПЪР
Alexander Dimitriou & Sons Ltd.

162, Yiannos Kranidiotis Avenue

2235 Latsia, Nicosia

Tel. : +357 22 715 300 

Fax : +357 22 715 400

ФРАНЦИЯ
Honda Relations Clients

TSA 80627 

45146 St Jean de la Ruelle Cedex 

Tel. : 02 38 81 33 90 

Fax : 02 38 81 33 91

http://www.honda-fr.com 

espaceclient@honda-eu.com

БЕЛГИЯ
Honda Motor Europe (North)

Doornveld 180-184 

1731 Zellik 

Tel. : +32 2620 10 00 

Fax : +32 2620 10 01

http://www.honda.be 

BH_PE@HONDA-EU.COM

ЧЕХИЯ
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8 

15900 Prague 5 - Velka 

Chuchle 

Tel. : +420 2 838 70 850

Fax : +420 2 667 111 45 

http://www.honda-stroje.cz

ГЕРМАНИЯ
Honda Motor Europe 

(North) GmbH

Sprendlinger Landstraße 166 

63069 Offenbach am Main

Tel. : +49 69 8309-0 

Fax : +49 69 8320 20 

http://www.honda.de

info@post.honda.de

БЪЛГАРИЯ
Power Products Trading Ltd.

blvd. Gotse 

Delchev 102 

1404 Sofia 

Tel. : +359 2 858 43 10

Fax : +359 2 858 43 10 

www.hondapower.bg 

office@hondapower.

bg

ДАНИЯ
Tima Products A/S

Tårnfalkevej 16 

2650 Hvidovre

Tel. : +45 36 34 25 50 

Fax : +45 36 77 16 30

http://www.tima.dk

ГЪРЦИЯ
General Automotive Co S.A.

71 Leoforos Athinon 

10173 Athens 

Tel. : +30 210 349 7809 

Fax : +30 210 346 7329

http://www.honda.gr

info@saracakis.gr
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УНГАРИЯ                       МАЛТА ПОРТУГАЛИЯ
Motor Pedo Co., Ltd. The Associated Motors Honda Portugal, S.A.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel. : +36 23 444 971

Fax : +36 23 444 972

http://www.hondakisgepek.hu

info@hondakisgepek.hu

Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel. : +356 21 498 561

Fax : +356 21 480 150

Rua Fontes Pereira de Melo 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel. : +351 21 915 53 33

Fax : +351 21 915 23 54

http://www.honda.pt

honda.produtos@honda-eu.

com

ИСЛАНДИЯ
Bernhard ehf.

Vatnagardar 24-26

104 Reykdjavik

Tel. : +354 520 1100

Fax : +354 520 1101

http://www.honda.is

ХОЛАНДИЯ
Honda Motor Europe (North)

Afd. Power Equipment-

Capronilaan 1

1119 NN Schiphol-Rijk

Tel. : +31 20 7070000

Fax : +31 20 7070001

http://www.honda.nl

БЕЛАРУС
Scanlink Ltd.

Kozlova Drive, 9

220037 Minsk

Tel. : +375 172 999090

Fax : +375 172 999900

http://www.hondapower.by

ИРЛАНДИЯ
Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel. : +353 1 4381900

Fax : +353 1 4607851

http://www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

НОРВЕГИЯ
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

РУМЪНИЯ
Hit Power Motor Srl

Calea Giulesti Nº 6-8 Sector 6

060274 Bucuresti

Tel. : +40 21 637 04 58

Fax : +40 21 637 04 78

http://www.honda.ro

hit_power@honda.ro

ИТАЛИЯ
Honda Italia Industriale S.p.A.

Via della Cecchignola, 5/7

00143 Roma

Tel. : +848 846 632

Fax : +39 065 4928 400

http://www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

ПОЛША
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

http://www.ariespower.pl

http://www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

РУСИЯ
Honda Motor RUS LLC

21. MKAD 47 km., Leninsky district.

Moscow region, 142784 Russia Tel.

: +7 (495) 745 20 80

Fax : +7 (495) 745 20 81

http://www.honda.co.ru

postoffice@honda.co.ru
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СЪРБИЯ &
ЧЕРНА ГОРА
Bazis Grupa d.o.o.

Grcica Milenka 39

11000 Belgrade

Tel. : +381 11 3820 295

Fax : +381 11 3820 296

http://www.hondasrbija.co.rs

ТЕНЕРИФЕ
(Canary Islands)

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

УКРАЙНА
Honda Ukraine LLC

101 Volodymyrska Str. - Build. 2

Kyiv 01033

Tel. : +380 44 390 1414

Fax : +380 44 390 1410

http://www.honda.ua

CR@honda.ua

СЛОВАКИЯ
Honda Slovakia, spol. s r.o.

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel. : +421 2 32131112

Fax : +421 2 32131111

http://www.honda.sk

ШВЕЦИЯ
Honda Nordic AB

Box 50583 - Västkustvägen 17

20215 Malmö

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

Fax : +46 ( 0) 40 600 23 19

http://www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Honda (UK) Power Equipment

470 London Road Slough -

Berkshire, SL3 8QY Tel. : +44

(0) 845 200 8000

http://www.honda.co.uk

СЛОВЕНИЯ
AS Domzale Moto Center D.O.O.

Blatnica 3A

1236 Trzin

Tel. : +386 1 562 22 42

Fax : +386 1 562 37 05

http://www.as-domzale-motoc.si

ШВЕЙЦАРИЯ
Honda Suisse S.A.

10, Route des Moulières

1214 Vemier - Genève

Tel. : +41 (0) 22 939 09 09

Fax : +41 (0) 22 939 09 97

http://www.honda.ch

АВСТРАЛИЯ
Honda Australia Motorcycle and

Power Equipment Pty. Ltd

1954-1956 Hume Highway

Campbellfield Victoria 3061

Tel.: (03) 9270 1111

Fax: (03) 9270 1133

ИСПАНИЯ
(Canary Islands) Greens

Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost-

Av Ramon Ciurans nº2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel. : +34 93 860 50 25

Fax : +34 93 871 81 80

http://www.hondaencasa.com

ТУРЦИЯ
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

http://www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr
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EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ

1. Долуподписаният, Пиит Ренебоог, като оторициран представител, декларира че машината отговаря на
следните норми:

• Директива 2006/42/EC за машини
• Директива 2004/108/EC за електромагнитна съвместимост
• Директива 2000/14/EC - 2005/88/EC за външен шум

2. Описание на машината

a) Общо название

b) Функция:

Генератор

произвеждащ електричествоc) Търговско име d) Тип e) Сериен номер
*1 *1

3.

4.

Производител
Honda Motor Co., Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama
Minato-ku, Tokyo, ЯПОНИЯ

Оторизиран представител
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V),
9300 Aalst – БЕЛГИЯ

5. Референции към стандарти 6. Други стандарти и спецификации
EN 12601:2010 -
7. Директива за външен шум

a) Измерена сила на шума dB(A): *1
b) Гарантирана сила на шума dB(A): *1
c) Параметър на шума: *1
d) Отговаря на процедура: ANNEX VI
e) Уведемен орган: VINCOTTE Environment

Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde BELGIUM
Aalst, BELGIUM

8. Дата:

Пиит Ренебоог
Хомологационен Мениджър
Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office
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Français. (French)
Déclaration CE de Conform ité
1. Le sous signé, Piet Renneboog, de la part du
représentant autorisé, déclare que la machine décrit
ci-dessous répond à toutes les dispositions
applicables de
* Directive Machine 2006/42/CE
* Directive 2004/108/CE sur la compatibilité
électromagnétique
* Directive 2000/14/CE - 2005/88/CE des émissions
sonores dans l'environnement des matériels
destinés à être utilisé à l'extérieur des batiments
2. Description de la machine
a) Denom ination générique : Générateur
b) Fonction : produire du courant électrique
c) Nom Commercial d) Type
e) Num éro de série
3. Constructeur
4. Représentant autorisé
5. Référence aux normes harmonisées
6. Autres norm es et spécifications
7. Directive des émissions sonores dans
l'environnement des matériels destinés à être utilisé
à l'extérieur des batiments
a) Puissance accoustique mesurée
b) Puissance accoustique garantie
c) Param étre du bruit
d) Procédure d'évaluation de conformité
e) Organism e notifié
8. Fait à 9. Date

Italiano (Italian)
Dichiarazione CE di Conformità
1. Il sottoscritto, Piet Renneboog, in qualità di
rappresentante autorizzato, dichiara qui di seguito
che la macchina sotto descritta soddisfa tutte le
disposizioni pertinenti delle:
* Direttiva macchine 2006/42/CE
* Direttiva sulla com patibilità elettromagnetica
2004/108/C E
* Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e
attrezzature destinate a funzionare all'aperto
2000/14/CE - 2005/88/CE
2. Descrizione della macchina
a) Denominazione generica : Generatore
b) Funzione : Produzione di energia elettrica
c) Denominazione com merciale d) Tipo
e) Numero di serie
3. Costruttore
4. Rappresentante Autorizzato
5. Riferimento agli standard arm onizzati
6. Altri standard o specifiche
7. Direttiva sulla emissione acustica delle macchine
e attrezzature destinate a funzionare all'aperto
a) Livello di potenza sonora misurato
b) Livello di potenza sonora garantito
c) Parametri emissione acustica
d) Procedura di valutazione della conform ità
e) Organismo notificato
8. Fatto a 9. Data

Deutsch (German)
EG-Konformitätserklärung
1. Der Unterzeichner, Piet Renneboog erklärt
hiermit im Namen der Bevollmächtigten, dass das
hierunter genannte Maschine allen einschlägigen
Bestimm ungen der * entspricht.
* Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
* Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität
2004/108/EG
* Geräuschrichtlinie im Freien 2000/14EG -
2005/88/EG
2. Beschreibung der Maschine
a) Allgemeine Bezeichnung : Strom erzeuger
b) Funktion : Strom produzieren
c) Handelsbezeichnung d) Typ
e) Seriennummer
3. Hersteller
4. Bevollm ächtigter
5. Verweis auf harm onisierte Norm en
6. Andere Normen oder Spezifikationen
7. Geräuschrichtlinie im Freien
a) gemessene Lautstärke
b) Schalleistungspegel
c) Geräuschvorgabe
d) Konformitätsbewertungs Ablauf
e) Benannte Stelle
8. Ort 9. Datum

Nederlands (Dutch)
EG-verklaring van overeenstemming
1. Ondergetekende, Piet Renneboog, in naam van
de gem achtigde van de fabrikant, verklaart hiermee
dat het hieronder beschreven machine voldoet aan
alle toepasselijke bepalingen van :
* Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines
* Richtlijn 2004/108/EG betreffende
elektromagnetische overeenstemming
* Richtlijn 2000/14/EG - 2005/88/EG betreffende
geluidsemissie (openlucht)
2. Beschrijving van de machine
a) Algem ene benam ing : Generator
b) Functie : elektriciteit produceren
c) Handelsbenaming d) Type
e) Serienum mer
3. Fabrikant
4. Gemachtigde van de fabrikant
5. Refereert naar geharm oniseerde normen
6. Andere norm en of specificaties
7. Geluidsemissierichtlijn (openlucht)
a) Gem eten geluidsvermogensniveau
b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau
c) Geluidsparameter
d) Conformiteitsbeoordelingsprocedure
e) Aangemelde instantie
8. Plaats 9. Datum

Dansk ( Danish )
EF OVERENSTEMMELSEERKLÆRING
1. UNDERTEGNEDE, PIET RENNEBOOG, PÅ
VEGNE AF DEN AUTORISEREDE
REPRÆSETANT, ERKLÆRER HERMED AT
MASKINEN, SOM ER BESKREVET NEDENFOR,
OPFYLDER ALLE RELEVANTE BESTEMMELSER
IFØ LGE:
* MASKINDIREKTIV 2006/42/EF
* EMC-DIREKTIV 2004/108/EF
* DIREKTIV OM STØ JEMISSIO N 2000/14/EF -
2005/88/EF
2. BESKRIVELSE AF PRO DUKTET
a) FÆLLESBETEGNELSE : Generator
b) ANVENDELSE : Produktion af elektricitet
c) HANDELSBETEGNELSE d) TYPE
e) SERIENUMMER
3. PRODUCENT
4. AUTORISERET REPRÆSENTANT
5. REFERENCE TIL HARMONISEREDE
STANDARDER
6. ANDRE STANDARDER ELLER
SPEFIFIKATIONER
7. DIREKTIV OM STØJEM ISSION FRA MASKINER
TIL UDENDØRS BRUG
a) MÅLT LYDEFFEKTNIVEAU
b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU
c) STØJPARAMETER d) PROCEDURE
FOR OVERENSSTEMM
ELSESVURDERING e) BEMYNDIGET
ORGAN
8. STED 9. DATO

Ελληνικά (Greek)
EK-Δήλωση συμμόρφωσης
1. Ο κάτω θι υπογεγραμμένος ,Piet Renneboog, εκ
μέρους του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με το
παρών δηλώνω ότι το παρακάτω περιγραφόμενο
όχημα πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές του:
* Οδηγία 2006/42/ΕΚ για μηχανές
* Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα
* Οδηγία 2000/14/ΕΚ - 2005/88/EK για το επίπεδο
θορύβου σε εξωτερικούς χώρους.
2. Περιγραφή μηχανήματος
a) Γενική ονομασία : Ηλεκτοπαραγωγό ζεύγος
b) Λειτουργία : για παραγω γή ηλεκτρικής ενέργειας
c) Εμπορική ονομασία d) Τύπος
e) Αριθμός σειράς παραγωγής
3. Κατασκευαστής
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
5. Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα
6. Λοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές
7. Οδηγία επιπέδου θορύβου  εξωτερικών χώρων
a) Μετρηθείσα ηχητική ένταση
b) Εγγυημένη ηχητική ένταση
c) Ηχητική παράμετρος
d) Διαδικασία πιστοποίησης
e) Οργανισμόςπιστοποίησης
8. Η δοκιμή έγινε 9. Ημερομηνία

Svenska ( Swedish )
EG-försäkran om överensstämmelse
1. Undertecknad, Piet Rennebog, på uppdrag av
auktoriserad representant, deklarerar härm ed att
maskinen beskriven nedan fullföljer alla relevanta
bestäm melser enl :
* Direktiv 2006/42/EG gällande maskiner
* Direktiv 2004/108/EG gällande elektrom agnetisk
kom patibilitet
* Direktiv 2000/14//EG - 2005/88/EG gällande buller
utom hus
2. Maskinbeskrivning
a) Allmän benäm ning : Elverk
b) Funktion : producera el
c) Och varunamn d) Typ
e) Serienum mer
3. Tillverkare
4. Auktoriserad representant
5. referens till överensstämmande standarder
6. Andra standarder eller specifikationer
7. Direktiv för buller utomhus
a) Uppmätt ljudnivå
b) Garanterad ljudnivå
c) Buller parameter
d) Förfarande för bedöm ning
e) Anmälda organ
8. Utfärdat vid 9. Datum

Español (Spanish)
Declaración de Conformidad CE
1. El abajo firm ante, Piet Renneboog, en
representación del representante autorizado,
adjunto declara que la máquina abajo descrita,
cumple las cláusulas relevantes de:
* Directiva 2006/42/CE de maquinaria
* Directiva 2004/108/CE de compatibilidad
electrom agnética
* Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE de ruido
exterior
2. Descripción de la máquina
a) Denominación genérica : Generador
b) Función : Producción de electricidad
c) Denominación comercial d) Tipo
e) Número de serie
3. Fabricante
4. Representante autorizado
5. Referencia de los estándar harm onizados
6. Otros estándar o especificaciones
7. Directiva sobre ruido exterior
a) Potencia sonora Medida
b) Potencia sonora Garantizada
c) Parámetros ruido
d) Procedimiento evaluación conformidad
e) Organismo notificado
8. Realizado en 9. Fecha

Română (Romanian)
CE -Declaratie de Conformitate
1. Subsemnatul Piet Renneboog, in numele
reprezentantului autorizat, declar prin prezenta
faptul ca echipam entul descris mai jos indeplineste
toate conditiile necesare din:
* Directiva 2006/42/CE privind echipamentul
* Directiva 2004/108/CE privind com patibilitatea
electromagnetica
* Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE privind
poluarea fonica in spatiu deschis
2. Descrierea echipam entului
a) Denumire generica : Motogenerator electric
b) Dom eniu de utilizare : generarea energiei
electrice
c) Denum ire comerciala d) Tip
e) Serie produs
3. Producator
4. Reprezentantul Autorizat
5. Referinta la standardele armonizate
6. Alte standarde sau norme
7. Directiva privind poluarea fonica in spatiu inchis
a) Puterea acustica masurata
b) Putere acustica maxim garantata
c) Indice poluare fonica
d) Procedura de evaluare a conformitatii
e) Notificari
8. Emisa la 9. Data
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Português ( Portuguese )
Declaração CE de Conform idade
1. O abaixo assinado, Piet Renneboog, declara
deste modo, em nom e do mandatário, que o
máquina abaixo descrito cum pre todas as
estipulações relevantes da:
* Directiva 2006/42/CE de máquina
* Directiva 2004/108/CE de compatibilidade
electromagnética
* Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE de ruído
exterior
2. Descrição da máquina
a) Denom inação genérica : Gerador
b) Função : produção de energia eléctrica
c) Marca d) Tipo
e) Núm ero de série
3. Fabricante
4. Mandatário
5. Referência a normas harm onizadas
6. Outras normas ou especificações
7. Directiva de ruído exterior
a) Potência sonora medida
b) Potência sonora garantida
c) Param etro de ruído
d) Procedimento de avaliação da conformidade
e) Organism o notificado
8. Feito em 9. Data

Polski ( Polish )
Deklaracja zgodności WE
1. Niżej podpisany, Piet Renneboog, w imieniu
upoważnionego przedstawiciela, niniejszym
deklaruje, że urządzenie opisane poniżej spełnia
wszystkie odpowiednie postanowienia:
* Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
* Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej
2004/108/WE
* Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE - 2005/88/WE
2. Opis urządzenia
a) Ogólne określenie : Agregat prądotwórczy
b) Funkcja : produkcja energii elektrycznej
c) Nazwa handlowa d) Typ
e) Numery seryjne
3. Producent
4. Upoważniony Przedstawiciel
5. Zastosowane normy zharmonizowane
6. Pozostałe norm y i przepisy
7. Dyrektywa Hałasowa
a) Zmierzony poziom mocy akustycznej
b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
c) Wartość hałasu
d) Procedura oceny zgodności
e) Jednostka notyfikowana
8. Miejsce 9. Data

Suomi / Suomen kieli (Finnish)
EY-VAATIM USTENM UKAISUUSVAKUUTUS
1. Allekirjoittanut, Piet Renneboog valtuutettu
valm istajan edustaja, vakuuttaa täten että alla
mainittu kone/tuote täyttää kaikki seuraavia
määräyksiä:
* Konedirektiivi 2006/42/EY
* Direktiivi 2004/108/EY sähköm agneettinen
yhteensopivuus
* Direktiivi 2000/14/EY - 2005/88/EY ympäristön
melu
2. TUO TTEEN KUVAUS
a) Yleisarvom äärä : Aggregaatti
b) Toiminto : sähkön tuottaminen
c) KAU PALLINEN NIMI d) TYYPPI
e) SARJANUMERO
3. VALMISTAJA
4. VALMISTAJAN EDUSTAJAN
5. VIITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN
6. MUU STANDARDI TAI TEKNISET TIEDOT
7. Ympäristön meludirektiivi
a) Mitattu melutaso
b) Todenmukainen melutaso
c) Melu param etrit
d) Yhdenmukaisuuden arvioinnin menetelmä
e) Tiedonantoelin
8. TEHTY 9. PÄIVÄM ÄÄRÄ

Magyar ( Hungarian )
EK-megfelelőségi nyilatkozata
1. Alulírott Piet Renneboog, a gyártó cég törvényes
képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általunk
gyártott gép megfelel az összes, alább felsorolt
direktívának:
* 2006/42/EK Direktívának berendezésekre
* 2004/108/EK Direktívának elektromágneses
megfelelőségre
* 2000/14/EK - 2005/88/EK Diretívának kültéri
zajszintre
2. A gép leírása
a) Általános megnevezés : Áram fejlesztő
b) Funkció : elektromos áram előállítása
c) Kereskedelmi nevét d) Tipus
e) Sorozatszám
3. Gyártó
4. Jogosult képviselő
5. Hivatkozással a szabványokra
6. Más előírások, megjegyzések
7. Kültéri zajszint Direktíva
a) Mért hangerő
b) Szavatolt hangerő
c) Zajszint param éter
d) Megfelelőségi becslési eljárás
e) Kijelölt szervezet
8. Keltezés helye
9. Keltezés ideye

Cestina (Czech)
ES – Prohlášení o shodě
1. Podepsaný Piet Renneboog, jako autorizovaná
osoba zde potvrzuje, že stroj popsaný níže splňuje
požadavky příslušných opatření:
* Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení
* Směrnice 2004/108/ES stanovující technické
požadavky na výrobky z hlediska elektrom agnetické
kompatibility
* Směrnice 2000/14/ES - 2005/88/ES stanovující
technické požadavky na výrobky z hlediska emisí
hluku zařízení pro venkovní použití
2. Popis zařízení
a) Všeobecné označení : Elektrocentrála
b) Funkce : Výraba elektrické energie
c) Obchodní název d) Typ
e) Výrobní číslo
3. Výrobce
4. Autorizovaná osoba
5. Odkazy na harm onizované norm y
6. Ostatní použité normy a specifikace
7. Směrnice pro hluk pro venkovní použití
a) Naměřený akustický výkon
b) Garantovaný akustický výkon
c) Parametr hluku
d) Způsob posouzení shody
e) Notifikovaná osoba
8. Podepsáno v 9. Datum

Latviešu (Latvian)
EK atbilstības deklarācija
1. Piet Renneboog ar savu parakstu zem šī
dokumenta, autorizētā pārstāvja vārdā, paziņo, ka
zemāk aprakstītie mašīna, atbilst visām zem āk
norādīto direktīvu sadaļām:
* Direktīva 2006/42/EK par mašīnām
* Direktīva 2004/108/EK attiecībā uz
elektromagnētisko savietojamību
* Direktīva 2000/14/EK - 2005/88/EK par trokšņa
emisiju vidē
2. Iekārtas apraksts
a) Vispārējais nosukum s : Ģeneratora iekārta
b) Funkcija : elektriskās strāvas ražošana
c) Kom ercnosaukums d) Tips
e) Sērijas num urs
3. Ražotājs
4. Autorizētais pārstāvis
5. Atsauce uz saskaņotajiem standartiem
6. Citi noteiktie standarti vai specifikācijas
7. Ārējo trokšņu Direktīva
a) Izmērītā trokšņa lielums
b) Pieļaujamais trokšņa lielum s
c) Trokšņa param etri
d) Atbilstības vērtējuma procedūra
e) Informētā iestāde
8. Vieta 9. Datum s

Slovenčina (Slovak)
ES vyhlásenie o zhode
1. Dolupodpísaný, Piet Renneboog, ako
autorizovaný zástupca výrobcu, týmto vyhlasuje, že
uvedený strojové je v zhode s nasledovnými
smernicami:
* Smernica 2006/42/ES (Strojné zariadenia)
* Smernica 2004/108/ES (Elektrom agnetická
kom patibilita)
* Smernica 2000/14/ES - 2005/88/ES (Em isie hluku)
2. Popis stroja
a) Druhové označenie : Elektrocentrála
b) Funkcia : Výroba elektrického napätia
c) Obchodný názov d) Typ
e) Výrobné číslo
3. Výrobca
4. Autorizovaný zástupca
5. Referencia k harmonizovaným štandardom
6. Ďaľšie štandardy alebo špecifikácie
7. Sm ernica pre emisie hluku vo voľnom
priestranstve
a) Nam eraná hladina akustického výkonu
b) Zaručená hladina akustického výkonu
c) Rozm er
d) Procedúra posudzovania zhody
e) Notifikovaná osoba
8. Miesto 9. Dátum

Eesti (Estonian)
EÜ vastavusdeklaratsioon
1. Käesolevaga kinnitab allakirjutanu, Piet
Renneboog, volitatud esindaja nimel, et allpool
kirjeldatud masina vastab kõikidele alljärgnevate
direktiivide sätetele:
* Masinate direktiiv 2006/42/EÜ
* Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
* Välismüra direktiiv 2000/14/EÜ - 2005/88/EÜ
2. Seadmete kirjeldus
a) Üldnimetus : Generaator
b) Funktsiooon : elektrienergia tootmine
c) Kaubanduslik nimetus d) Tüüp
e) Seerianum ber
3. Tootja
4. Volitatud esindaja
5. Viide ühtlustatud standarditele
6. Muud standardid ja spetsifikatsioonid
7. Välism üra direktiiv
a) Mõõdetud helivõim suse tase
b) Lubatud helivõimsuse tase
c) Müra parameeter
d) Vastavushindamismenetlus
e) Teavitatud asutus
8. Koht 9. Kuupäev

Slovensčina (Slovenian)
ES izjava o skladnosti
1. Spodaj podpisani, Piet Renneboog, ki je
pooblaščena oseba in v imenu proizvajalca izjavlja,
da spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim
direktivam:
* Direktiva 2006/42/ES o strojih
* Direktiva2004/108/ES o elektromagnetni
združljivosti
* Direktiva 2000/14/ES - 2005/88/ES o hrupnosti
2. Opis naprave
a) Vrsta stroja : Agregat za proizvodnjo el. energije
b) Funkcija : proizvodnja električne energije
c) Trgovski naziv
d) Tip
e) Serijska številka
3. Proizvajalec
4. Pooblaščeni predstavnik
5. Upoštevani harmonizirani standardi
6. Ostali standardi ali specifikacij
7. Direktiva o hrupnosti
a) Izmerjena zvočna moč
b) Garantirana zvočna moč
c) Parameter
d) Postopek
e) Postopek opravil
8. Kraj 9. Datum
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Lietuvių kalba (Lithuanian)
EB atitikties deklaracija
1. Įgaliotojo atstovo vardu pasirašęs Piet
Renneboog patvirtina, kad žem iau aprašyta mašina
atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas:
* Mechanizm ų direktyva 2006/42/EB
* Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
2004/108/EB
* Triukšmo lauke direktyva 2000/14/EB -
2005/88/EB
2. Prietaiso aprašymas
a) Bendras pavadinim as : Generatorius
b) Funkcija : elektros energijos gam inim as
c) Komercinis pavadinim as d) Tipas
e) Serijos numeris
3. Gamintojas
4. Įgaliotasis atstovas
5. Nuorodos į suderintus standartus
6. Kiti standartai ir specifikacija
7. Triukšmo lauke direktyva
a) Išmatuotas garso galingumo lygis
b) Garantuojamas garso galingum o lygis
c) Triukšmo param etras
d) Tipas
e) Registruota įstaiga
8. Vieta 9. Data

Български (Bulgarian)
ЕО декларация за съответствие
1. Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на
упълномощения представ ител, с настоящото
декларирам, че машините, описани по-дол у,
отговарят на всички съответни разпоредби на:
* Директива2006/42/ЕО относно машините
* Директива 2004/108/ЕО относно
електромагнитната съвместимост Директива
2000/14/ЕO - 2005/88/EO относно шумов ите
емисии на съоръжения, предназначени за
употреба извън сградите
2. Описание на машините
а) Общо наименование : Генераторен комплект
b) Функция : производство на електроенергия
с) Търговско наименование d) Тип
e) Сериен номер
3. Производител
4. Упълномощен представител
5. Съответствие с хармонизирани стандарти
6. Други стандарти или спецификации
7. Директива относно шумовите емисии на
съоръжения, предназначени за употреба извън
сградите
а) Измеренa звукова мощ ност
b) Гарантиранa звукова мощност
с) Параметърът шум
d) Процедурата за оценка на съответств ието
e) Нотифициран орган
8. Място на изготвяне 9. Дата на изготвяне

Norsk (Norwegian)
EF- Sam svarserklæring
1.Undertegnede Piet Renneboog på vegne av
autorisert representant herved erklærer at maskineri
beskrevet nedenfor innfrir relevant inform asjon fra
følgende forskrifter.
* Maskindirektivet 2006/42/EF
* Direktiv EM C: 2004/108/EF
Elektrom agnetisk kompablitet
* Direktiv om støy utendørs 2000/14/EF -
2005/88/EF
2. Beskrivelse av produkt
a) Felles benevnelse : Generator
b) Funksjon : Produsere strøm
c) Handelsnavn d) Type
e) Serienummer
3. Produsent
4. Autorisert representant
5. Referanse til harm oniserte standarder
6. Øvrige standarder eller spesifikasjoner
7. Utendørs direktiv får støy
a) Målt støy
b) Maks støy
c) Konstant støy
d) Verdi vurderings prosedyre
e) Gjeldene kjøretøy/kropp/stamme/skrog
8. Sted 9. Dato

Türk (Turkish)
AT Uygunluk Beyanı
1. Aşağıda imzası bulunan Piet Renneboog, yetkili
temsilci adina, bu yazıyla birlikte aşağıdaki makine
ile ilgili tüm hükümlülüklerin yerine getirildiğini beyan
etmektedir:
* Makina Emniyet Yönetm eliği 2006/42/AT
* Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2004/108/AT
* Açık Alanda Kullanılan Techizat Tarafından
Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili
Yönetmelik 2000/14/AT-2005/88/AT
2. Makinanın tarifi
a) Kapsamlı adlandırm a: Jeneratör grubu
b) İşlevi : Elektrik gücü üretilmesi
c) Ticari adı d) Tipi
e) Seri num arası
3. İmalatçı
4. Yetkili temsilci
5. Uyum laştırılm ış standartlara atıf
6. Diğer standartlar veya spesifikasyonlar
7. Açık alan gürültü Yönetm eliği
a) Ölçülen ses gücü
b) Garanti edilen ses gücü
c) Gürültü parametresi
d) Uygunluk değerlendirme prosedürü
e) Onaylanmış kuruluş
8. Beyanın yeri : 9. Beyanın tarihi :

Íslenska(Icelandic)
EB-Samræmisyfirlýsing
1. Undirritaður Piet Renneboog staðfestir hér með
fyrir hönd löggiltra aðila að upplýsingar um vélbúnað
hér að neðan eru tæm andi hvað varðar alla
tilheyrandi málaflokka, svo sem
*Leiðbeiningar fyrir vélbúnað 2006/42/EB
*Leiðbeiningar fyrir rafsegulsvið 2004/108/EB
*Leiðbeiningar um hávaðamengun 2000/14/EB-
2005/88/EB
2. Lýsing á vélbúnaði
a) Flokkur : Rafstöðvar
b) Virkni : Framleiðsla á rafm agni
c) Nafn d) Tegund
e) Seríal núm er
3. Fram leiðandi
4. Löggildir aðilar
5. Tilvísun um heildar staðal
6. Aðrir staðlar eða sérstöður
7. Leiðbeiningar um hávaðamengun
a) Mældur hávaða styrkur
b) Staðfestur hávaða styrkur
c) Hávaða breytileiki
d) Staðfesting á gæðastöðlum
e) Merkingar
8. Gert hjá 9. Dagsetning


