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Благодарим Ви, че закупихте генератор, задвижван от двигател Honda.Това

ръководство обхваща експлоатацията и поддръжката на генератор EM2300.Цялата

информация в тази публикация се основава на най-новата информация за

продукта към момента на одобрението за отпечатване.Honda Motor Europe, Ltd.

си запазва правото да прави промени по всяко време без предизвестие и без да

поема отговорност.

Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана без писмено

разрешение. Това ръководство трябва да се счита за постоянна част от

генератора и трябва да остане с него.
Обърнете специално внимание на изявленията, предхождани от следните думи:

Посочва силна възможност за сериозно телесно
нараняване или смърт, ако инструкциите не се спазват.

Ако възникне проблем или имате въпроси относно генератора, консултирайте
се с оторизиран дилър на Honda.

Генераторите, задвижвани от двигатели Honda, са проектирани да осигуряват
безопасно и надеждно обслужване, ако работят в съответствие с инструкциите.
Прочетете и разберете Ръководството за експлоатация, преди да работите с
генератора. Ако не направите това, това може да доведе до нараняване или
повреда на оборудването.

• The illustrations may vary according to the type

ВНИМАНИЕ: Показва възможността за нараняване или
повреда на оборудването, ако инструкциите не се спазват.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дава полезна информация.
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1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Генераторите, задвижвани от двигатели Honda, са
предназначени за използване с електрическо оборудване,
което има подходящи енергийни изисквания. Други употреби
могат да доведат до нараняване на оператора или до повреда
на генератора и друга собственост.

Повечето наранявания или имуществени щети могат да бъдат
предотвратени, ако спазвате всички инструкции в това
ръководство и на генератора. Най-често срещаните опасности
са обсъдени по-долу, заедно с най-добрия начин да се
защитите.

Никога не се опитвайте да модифицирате генератора. Може да
причини авария, както и да повреди генератора и уредите.

• Не свързвайте удължител към гърнето
• Не променяйте системата на всмукване
• Не регулирайте карбуратора
• Не премахвайте контролния панел
• Не променяйте окабеляването на контролния панел

Отговорност на оператора

Разберете как бързо да спрете генератора в случай на авария. 

Уверете се, че всеки, който работи с генератора, получава
правилна инструкция. Не позволявайте на децата да използват
генератора без родителски контрол.

Уверете се, че спазвате указанията в това ръководство за това как
да използвате информацията за генератора и поддръжката.
Пренебрегването или неправилното спазване на указанията може
да доведе до авария, като например токов удар, а състоянието на
отработените газове може да се влоши.

Спазвайте всички приложими закони и разпоредби, в които се
използва генераторът. Бензинът и маслото са токсични.
Следвайте инструкциите, предоставени от всеки производител
преди употреба.

Преди да започнете работа, поставете генератора на подходящо място.

Обърнете се към вашия оторизиран дилър на Honda за инструкция
за сервиз на генератора, които не са включени в това ръководство.
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Опасности от въглероден окис

Изпускателната система съдържа отровен въглероден моноксид, безцветен газ 
без мирис. Дишането на изгорелите газове може да доведе до загуба на 
съзнание и може да доведе до смърт.

Ако работите с генератора в зона, която е конфигурирана или дори частично 
затворена, въздухът, който дишате, може да съдържа опасно количество 
отработен газ.

Никога не пускайте генератора си в гараж, къща или близо до отворени прозорци 
или врати.

Опасности от електрически шок

Генераторът генерира достатъчно електрическа енергия, за да причини 
сериозен електрически шок ако бъде използван неправилно.

Използването на генератор или електрически уред в мокри условия, като 
например дъжд или сняг или близо до басейн или напойтелна система или 
когато ръцете ви са мокри, могат да доведат до електрически удар.

Дръжте генератора сух.

Преди всяко използване, проверете всички електрически компоненти на контролния 
панел, ако не са били защитени от атмосферни условия.

Влагата можв да причини неизправност или късо съединение в 
електрическите компоненти, което може да доведе до електрически 
удар.

Ако получите електрически шок, консултирайте се с лекар и незабавно 
потърсете за медицинско лечение.

Опасности от пожар и изгаряне

Не използвайте генератора в райони с висок риск от пожар.

Изпускателната система става достатъчно гореща, за да възпламени някои 
материали.

– Дръжте генератора на поне 1 метър от сградите и друго оборудване по 
време на работа.
Някои части на двигателя са горещи и могат да причинят изгаряния.

Обърнете внимание на предупрежденията по генератора.

Гърнете става много горещо по време на работа и остава горещо за известно 
време след спиране на двигателя. Внимавайте да не докосвате гърнето, докато е 
горещо. Оставете двигателя да се охлади, преди съхранението на машината.
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Не изсипвайте водата директно върху генератора, при пожар. 
Използвайте подходящ пожарогасител, специално разработен за 
електрически уреди.

Презареждайте генератора внимателно

Бензинът е изключително запалим и бензиновите пари могат 
да експлодират. Оставете двигателя да се охлади, ако 
генераторът е работил.

Зареждайте само на открито в добре проветрявана зона с изключен 
двигател.

Не зареждайте гориво по време на работа.

Не преливайте резервоара за гориво.

Никога не пушете близо до бензина и не държите други пламъци и искри.
Винаги съхранявайте бензин в одобрен контейнер.

Преди пускане на двигателя се уверете, че е изтрито всяко изтеглено 

гориво.

 Взривобезопасност

Този генератор не отговаря на изискванията за 

взривобезопасност.

 Изхвърляне

За да предпазите околната среда, не изоставяйте генератора, 
акумулатора, двигателното масло и т.н. небрежно, като ги оставите 
в отпадъците. Спазвайте местните закони или подзаконови актове 
или се консултирайте с упълномощения дилър на генератора на 
Honda, за да изхвърлите тези части.

Моля, изхвърлете използваното моторно масло по начин, съвместим 
с околната среда. Препоръчваме ви да го вземете в запечатан 
контейнер до местната сервизна станция за рекултивация. Не го 
изхвърляйте в боклука или изливайте на земята.
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2. ЕТИКЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Тези етикети ви предупреждават за потенциални опасности, които
могат да причинят сериозни наранявания. Прочетете внимателно
етикетите, инструкциите за безопасност и предпазните мерки, 
описани в това ръководство.

1.

2.

3.

КОНТАКТ ВНИМАНИЕ     ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА

ПЛАМЪК ВНИМАНИЕ ГОРИВО

ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ

Внимание топло

1

2

3
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА

ГОРИВО

ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ
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• Генераторите на Honda са предназначени да осигурят 
безопастности надеждна услуга, ако се експлоатира в 
съответствие с инструкциите. Прочетете и разберете 
Ръководството за експлоатация, преди да работите с 
генератора. Ако не направите това, това може да 
доведе до нараняване или повреда на оборудването.

• Изпускателната система съдържа отровен въглероден 
моноксид, безцветен газ без мирис. Дишането на 
въглероден оксид може да доведе до загуба на 
съзнание и може да доведе до смърт.

• Ако използвате генератора в зона, която е конфигурирана 
или дори частично затворена, въздухът, който дишате, 
може да съдържа опасно количество отработен газ.

• Никога не пускайте генератора си в гараж, къща или 
близо до отворени прозорци или врати.

• Неправилното свързване към електрическата
система на сградата може да доведе до
повреда на електрическата система и
увиличава опасността от пожар.

• Бензинът е силно запалим .Изключете 
двигателя и го охладете преди зареждането.

• Горещата система за изгорели газове може 
да причини сериозни изгаряния. 
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CE маркировка

Ниво на шум Модификация

IP защита

Качествен клас

Тегло

Име и адрес на дистрибутораГодина на
призводство

Производител



9

Илюстрация
1. Капачка резервоар
2. Ниво на маслоr
3. Резервоар
4. Заземяване
5. Пръчка на масло
6. Пропка на масло
7. Гърне
8. Свещ
9. Смукач
10. Стартер
11. Горивомер
12. Въздушен филтър

Запишете серийния номер на рамата и серийния номер на двигателя в 
пространствата по-долу. Вие ще се нуждаете от тези серийни номера, 
когато поръчвате части.

Рама :       _________________________________________

Двигател : _________________________________________ 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИ
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Превклювател

Превключвателят на двигателя е
разположен на панела

1. ON. 
Двигателя може да бъде стартиран

2. OFF. 

   Двигателя няма да

работи

ВНИМАНИЕ: 
След като стартирате двигателя премахнете ръцете от 
стартера незабавно.

Прекъсвач

Прекъсвача ще прекрати подаването на
електричесрво 

1.  I  “ON” 

2. O “OFF”

ВНИМАНИЕ: 
При претоварване на генератора прекъсвача ше се изключи.
Ако прекъсвача остане в изключено положение дори и 
принудително го включвате, свържете се с най-близкия дилър на 
HONDA.
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4. ПРОВЕРКА ПРЕДИ РАБОТА

Внимание: 
Не забравяйте да да поставитегенератора на равна 
повърхност с спрян двигател.

1.Проверете нивото на маслото в двигателя 

преди всяка употреба.

Внимание: 
Използването на неспецифично масло 
или двутактово масло може да съкрати 
живота на двигателя.

Използвайте 4-тактово масло за двигатели, което отговаря или 
надвишава изискванията за категорията API или SAE (или 
еквивалентен). Винаги проверявайте  етикетa на контейнера за масла, 
за да сте сигурни, че той съдържа буквите SAE (или еквивалентни).

Прочетете инструкциите върху контейнера на маслото преди употреба.
10W-30 се препоръчва за употреба при всички температури. Другите 
вискозитети, показани в диаграмата, могат да се използват, когато 
средната температура във вашата област е в посочения диапазон.

1. Свалете пропката на маслото и я почистете
2. Проверете нивото на масло като поставите пръчката
3. Ако нивото е намалчло долейто мужното количество
4. Поставете пропката на маслото

Внимание: 
Работата на двигателя с недостатъчно масло може да 
причини сериозно повреждане на двигателя.

Забележка: 
Системата за предупреждение за масло автоматично спира двигателя, 
преди нивото на маслото да падне под границата на безопасност. За да 
се избегнат неудобствата при неочаквано изключване, все пак е 
препоръчително да се проверява визуално нивото на маслото редовно.

1. Максимално ниво на масло
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2.Проверка ниво на бензин.

Ако нивото на горивото е ниско, заредете резервоара за гориво до 
определеното ниво. След зареждането с гориво затегнете 
капачката на резервоара за гориво.

• Бензинът е изключително запалим и е експлозивен при 
определени условия.

• Зареждайте с гориво в добре проветрявана зона с спрян 
двигател. Не пушете и не допускайте пламъци или искри в 
района където се зарежда резервът на двигателя или 
където се съхранява бензинът.

• Не препълвайте резервоара за гориво тъй като той може да 
прелее  след като горивото се нагрее и се разшири. Не трябва да
има гориво над горното ниво на филтъра. 

• Внимавайте да не  азлеете горивото при зареждане. 
Разлятото гориво или горивните пари могат да се запалят

ПАЗЕТЕ ОТ ДЕЦА.

Използвайте автомобилен безоловен бензин с октаново число 95 
или повече.
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ЗАБЕЛЕЖКА: 
Бензинът се запалва много бързо в зависимост от фактори като 
излагане на светлина, температура и време.
В най-лошия случай бензинът може да бъде замърсен в рамките на 30 
дни.
Използването на замърсен бензин може серйозно да 
повреди двигателя
За да избегнете това, моля, спазвайте стриктно тези препоръки :

• Използвайте само специален бензин (биж стр. 12)
• Използвайте свеж и чист бензин
• Съхранявайте бензина в сертифициран контейнер за гориво
• Ако се очаква дълго съхранение (повече от 30 дни), източете 

резервоара за гориво и карбуратора (виж, стр. 27)

Бензин съдържащ алкохол

Ако решите да използвате бензин, съдържащ алкохол, уверете се, 
че неговият октанов рейтинг е поне толкова висок, колкото 
препоръчва Honda.Има два типа “бензол”: единият съдържа 
етанол, а другият - метанол.
Не използвайте бензин, който съдържа повече от 10% етанол.

Не използвайте бензолин, съдържащ повече от 5% метанол (метилов 
или дървесен алкохол) и който също не съдържа съразтворители и 
инхибитори на корозията за метанол.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Повреда на горивната система или проблеми с мощността на 

двигателя в резултат на използването на бензин, който съдържа 
повече алкохол, отколкото е препоръчан, не се покрива от 
гаранцията.

• Преди да купите бензин от неизвестна бензиностанция, първо 
определете дали бензинът съдържа алкохол. Ако е така, 
разберете типа и процента на използвания алкохол.

Ако забележите някакви нежелани оперативни симптоми, докато 
използвате конкретния бензин, преминете към бензин, за който 
знаете, че съдържа по-малко от препоръчаното количество алкохол.
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3.Проверка на въздушния филтър.

Проверете елемента на въздушния филтър, за да сте сигурни, че е 

чист и в добро състояние.

Отстранете двата капака на въздушния филтър, отстранете капака 
на въздушния филтър и отстранете елемента за почистване на 
въздуха.

Почистете или подменете елемента, ако е необходимо (виж 

23). 
ВНИМАНИЕ:Никога не пускайте двигателя без филтърния елемент.
Бързото износване на двигателя ще бъде резултат от 
замърсители като прах и мръсотия които се изтласкват през 
карбуратора в двигателя.
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5. СТАРТИРАНЕ

ВНИМАНИЕ: 
При стартиране на генератора след добавяне на гориво за първи 
път след продължително съхранение или след изчерпване на 
горивото завъртете лоста на горивния клапан в положение ON и 
след това изчакайте 10 до 20 секунди преди стартирането на 
двигателя.

Преди да стартирате двигателя, изключете
всички уреди включени към генератора

1. Уверете се, че прекъсвачът е в положение 
OFF. Генераторът може.

2. Завъртете лоста на горивния клапан

      в положение “ON”.

3. Издърпайте лоста на смукача наляво

Забележка: Ако двигателя е топъл няма 

нужда от смукач

4. Вкючете бутона на генератора  “ON”

5. Завъртете лоста на смукча обратно в 
работно положение след стартиране.

6. Оставете двигателя да загрее за около 1 
мин.

 1.

 2.

 3.

 4.
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Работа на голяма надморска височина

На висока надморска височина стандартната смес на въздух и гориво 
в карбуратор ще бъде прекалено богата. Ефективността ще намалее 
и разходът на гориво ще се увеличи.

Възможностите за нормална работа могат да бъдат подобрени чрез 
специални промени в карбуратора. Ако винаги работите с генератора на 
височина над 1500 метра над морското равнище, вашият оторизиран 
дилър на Хонда трябва да извърши тези промени на карбуратора.

Дори при подходящи карбураторни настройки, мощността на двигателя 
ще намалее с приблизително 3,5% за всяко увеличение на 
надморската височина от 300 метра. Въздействието на височината на 
конските сили ще бъде по-голямо от това, ако не се извърши промяна 
на карбуратора.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Регулирането на карбуратора трябва да се извършва от оторизиран 
дилър на Honda, оборудван с професионални познания и оборудване, за 
да се гарантира точността.
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6. УПОТРЕБА
Генераторът генерира достатъчно електрическа енергия, за да причини 
сериозен шок или електрически удър, ако бъде използван неправилно.
За да заземите терминала на генератора, 
използвайте меден проводник със същия 
или по-голям диаметър, отколкото кабела на 
свързания уред.

Използвайте комплект удължители с 
наземен проводник, когато свързвате уред с 
заземен проводник.

Свържете RCBO (прекъсвач с остатъчен ток с защита от претоварване) от 
30 mA за откриване на неизправности на земята и прекъсване на по-малко 
от 0,4 секунди при повече от 30 А изходен ток, ако използвате два или 
повече уреда.

Следвайте указанията, предоставени от всеки производител на RCBO 
преди употреба.
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ВНИМАНИЕ:
• Не превишавайте ограничението за ток, определено за всеки 
уред.
• Не модифицирайте генератора
• Не свързвайте удължител към ауспуха
• Когато се изисква удължителен кабел, използвайте гъвкав 

гъвкав кабел с каучукова изолация 
• Удължаване на кабели; 60 м кабел1.5mm2, 100 м. кабел  2.5 mm2 

Дългите удължителни кабели ще намалят използваемата 
мощност поради съпротивлението на удължителния кабел.

• Съхранявайте генератора далеч от други електрически кабели 
или проводници, като например линии за захранване с 
търговска цел.

• Не свързавайте генератота в паралел с друг генератор
• Ако генераторът се съхранява на открито, незащитен от 

атмосферните условия, преди всяка употреба проверете 
всички електрически компоненти на контролния панел. 

• Не променяйте вътрешното окабеляване на генератора.
• Не променяйте настройките на двигателя: напрежението и 

честотата на изхода на генератора са директно свързани с 
оборотите на двигателя; тези настройки се настройват 
фабрично.

• Този генератор не се препоръчва за употреба с чувствителни 
електронни устройства, като например телевизори, Hi-Fi или 
компютри. Тези устройства изискват по-стабилно 
напрежение и могат да бъдат повредени, когато са свързани 
към този генератор.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Повечето мотори на уредите изискват повече от номиналната им 

мощност за стартиране. Уверете се, че електрическата рейтинга на 
инструмента или уреда не надвишава максималната мощност на 
генератора. Максимална мощност: EM2300: 2.3kVA (230V) 

• За продължителна работа не надвишавайте 
номиналната мощност. 

EM2300: 2.0kVA (230V) / 1.0kVA (115V)

• И в двата случая трябва да се вземат предвид общите 
изисквания за мощност на всички свързани уреди.



УРЕДИ

Включете уреди, като следвате 

1. Стартирайте двигателя (виж стр. 15)
2. Уверете се, че уредът е изключен
3. Включете уреда и включете прекъсвача на 

“ON” (1)
4. Включете уреда

ВНИМАНИЕ:
• Значително претоварване ще изключи прекъсвача на ток. 

Пределното претоварване може да не изключва прекъсвача , но
ще скъси живота на генератора 

• Уверете се че всички уреди са в добро работно състояние 
преди да ги свържете с генератора.Електрическото оборудване
(включително линиите и щепселните съединения не трябва да
бъде дефектно.Ако даден уред започне да работи
ненормално, стане бавен или спира изведнъж изключете
веднага превключвателя на двигателя на генератора. След
това изключете уреда и го прегледайте за признаци на
неизправност.

• Уверете се че всички електрически уреди са “ИЗКЛЮЧЕНИ”, 
преди да ги включитев  генератора.

• Повечето преносими електрически инструменти са клас II 
(двойна изолация) Оборудването което не отговаря на този
стандарт трябва да се захранва с 3 проводников кабел със
земни проводници) за да се осигури правилно заземяване
в случай на електрическа повреда.

Ниво на масло

Системата за предупреждение за масло е
проектирана така, че да предотвратява
всякакъв риск от повреда на двигателя,
причинена от недостатъчно масло в
картера. Веднага след като нивото на
маслото падне под границата на
безопасност, системата за
предупреждение за масло автоматично
изключва двигателя (превключвателят на
двигателя остава в положение “ON”).
Използването на стартера няма да
рестартира двигателя, докато не достигне
нивото на маслото.

NOTE: The generator is sold without engine oil
in the unit. Put oil before starting.
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7. СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: 
Преди да спрете двигателя, уверете се че
всички електрически устройства включени
в генератора, са изключени.

Спрете двигателя каткто следва

1. Завъртете прекъсвача на “OFF“
2. Завъртете превключвателя на двигателя в 
положение “STOP“
3. Завъртете крана на горивния клапан до 
“OFF“

ЗАБЕЛАЖЕКА: Когато съхранявате генератора
си за по-дълго време, моля, вижте “2.
СЪХРАНЕНИЕ “на страница 27

1.

2.

3.
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8. ПОДДРЪЖКА
Целта на схемата за поддръжка и настройка е да се поддържа 
генераторът в най-добро работно състояние.Проверете или сервирайте, 
както е предвидено в таблицата по-долу.

двигателя..Уверете се че има достатъчно вентилация когато 
работите.

• Не работете по двигателя освен ако не сте инструктирани.
• Муфетът става много горещо по време на работа и остава 

еквивалентните им.

СЕРВИЗЕН ПЕРИОД (1)
Всеки месец или радботни часове

всяка 
употреба

1
месец 
или 20 
часа

3
месеца 
или 50 
часас

6
месеца 
или 100 
часа

1 година
или 600 
часа 

Артикул

МАСЛО Ниво O

Смяна O O

Възд. филтър Проверка O

Почистване O (2)

Карбуратор Почистване O

Свещи Проверка O

Смяна O

Лула Почистване O

Клапани Проверка O (3)

Горивна камера Почистване След 500 часа. (3)

Филтър горивена Почистване O (3)

Горивна система Проверка Всеки 2 год. (Подмяна ако е нужно) (3)

Забележка:
(1) За търговска употреба
(2) Обслужвайте по-често, когато се използва в прашни области
(3) Тези артикули трябва да се обслужват от вашия сервизен дилър, освен ако не 
разполагате с необходимите инструменти и сте подготвен. Обърнете се към 
ръководството на магазина на Honda за сервизни процедури.

Уверете се че двигателят е изключен, преди да започнете 
поддръжка или ремонт..Това ще редотврати потенциални 
опасности
• Отравяне с въглероден оксид от изпускателната система на

• Оставете двигателя и изпускателната система да изстинат 
преди да докоснете

горещо за известно време след спиране на двигателя
• Използвайте само оригинални части на Honda или
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1. Смяна на масло

1. Поставете машината върху подходяща повърност и оставете двигателя 
да работи няколко минути, за да нагрее маслото. Това ще осигури 
бързо и пълно изтичане на маслото. След това спрете двигателя.

2. Почистете пропката за източвана на маслото и я 
развъртете.

3. Поставете резервоар под двигателя. 
Извадете пропката за източване и 
оставете маслото да изтече напълно.

4. Проверете о-пръстена на пропката за 
повреди ако е нужно подменете го.
(1) пропка (2) шайба (3) о-пръстен

5. Поставета пропката
Затегнете: 17.6 Nm 

6. Добавете правилното масло към 
резервоара до пълната му позиция 
(4).

7. Проверете нивото на масло с пръчката

Не позволявайте други неща да влязат в картера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, изхвърлете използваното моторно масло по начин, 
съвместим с околната среда. Препоръчваме ви да го вземете в 
запечатан контейнер до местната сервизна станция за рекултивация. Не 
го изхвърляйте в боклука, изливате в канал или на земята.
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2. ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

Замърсен въздушен филтър ще ограничи въздушния поток към карбуратора. За да 
предотвратите неизправност на карбуратора, сервирайте редовно 
въздухопречиствателя. Сервирайте по-често, когато работите с генератора в 
изключително прашни области.

ВНИМАНИЕ: 
НЕ ПАЛЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

1. Отстранете капака на въздушния филтър и премхнете елемента.

2. Почиствайте в топла сапунена вода, изплакнете и оставете да 
изсъхне напълно. Или почиствайте в разтворител с висока плътност 
и оставете да изсъхне.

Препоръчително масло за 
почистване SAE # 20

3. Поставете елемента 

ЗАБЕЛАКА: 
Повърхността на гъбата трябва да се придържа внимателно към 
въздушния филтър, без пропуски за изтичане на въздух.

Не използвайте бензин или разтворители с ниска точка 
на кипене за почистване.Те са експлозивни при 
определени условия.
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3. ПОДДРЪЖКА ГОРИВНА СИСТЕМА

Бензинът е изключително запалим и е експлозивен при
определени условия. Не пушете  в района.

Чашата под крана за гориво предотвратява 
навлизането в карбуратора на чстици  и 
водата, които може да е в резервоара за 
гориво. Ако двигателят не работи дълго 
време, чашата трябва да се почисти.

1. Завъртете превключвателя на двигателя STOP position.

2. Завъртете крана на  OFF. Премахнете
тапата на чашата.

3. Почистете тапата

4. Поставете тапата и нагласете о-пръстена

5. Завъртете крана за гориво и проверете
за течове

След като монтирате чашаат се уверете че е затегната достатъчно
Проверете за течове на гориво и стартирайте двигателя
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4. СВЕЩИ

Препоръчитени свеща за модела: 
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

За да се осигури правилна работа на двигателя, запалителната свещ 
трябва да бъде правилно отворена.

ВНИМАНИЕ: 
Ако двигателя е работил гърнето е топло!

1. Премахнете лулата.
2. Почистете около свеща

3. Използвайте правилния ключ за
свещи 

4. Визуално проверете свещта. 
Премахнете , ако изолаторът е 
пукнат, натрошен или замърсен.

5. Имерете расточнието
между електрода:
0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)

6. Уверете се, че уплътнителната шайба 
е в добро състояние и навийте свещта 
ръчно, за да предотвратите 
кръстосана резба.

7. След като свеща е завъртяна
достатъчно притегнете 
: 20Nm 

8. Поставете лулата.

ВНИМАНИЕ: 
Свещта трябва да бъде здраво затегнато. Неправилно 
затегнатата свещ може да стане много гореща и да повреди 
генератора. Никога не използвайте свещ с различно топлинно 
число
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9. ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

1. ТРАНСПОРТИРАНЕ

За да се предотврати разливането на горивото при транспортиране или 
временно съхранение,генераторът трябва да се закрепи в изправено 
положение в нормално работно положение, а превключвателят на 
двигателя на STOP.

Когато транспортирате:
• Не препълвайте резервоара за гориво.
• Не използвайте генератора, докато е на автомобил. 
• Избягвайте място, изложено на пряка слънчева светлина, 

когато поставите генератора върху автомобил. Ако 
генераторът остане в затворено превозно средство в 
продължение на много часове, високата температура вътре в 
автомобила може да доведе до изпаряване на горивото, което 
да доведе до евентуална експлозия.

• Ако трябва да транспортирате генератора лош и неравен път, 
преди това изтеглете горивото от генератора.
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4. След като цялото количество бензин е изтеглено, затегнете 
добре изпускателния винт.

5. Поставете подходящ резервоар за бензин под утаечната чаша и 
използвайте фуния, за да избегнете разливането на горивото.

6. Отстранете тапата на  чашата (виж страница 24), след което 
завъртете крана за гориво в положение ON.

7. Оставете бензина да изтече напълно и след това отново поставете 
тапата (виж страница 24).

8. Сменете маслото(виж страница 22).
9. Извадете запалителната свещ и изсипете една супена лъжица чист 

моторно масло в цилиндъра. Завъртете двигателя няколко оборота 
бавно с стартера за натискане назад, за да разпределите маслото, 
след това отново поставете свещта.

10.Бавно издърпайте ръкохватката на стартера, докато усетите усещане 
за устойчивост. В този момент буталото се приближава към неговия 
компресионен ход и всмукателните и изпускателните клапани са 
затворени. Съхраняването на двигателя в това положение ще го 
предпази от вътрешна корозия.

11. Съхранявайте генератора в чист район.

2. СЪХРАНЕНИЕ

1. Завъртете карна на горивото в положение OFF.
2. Поставете подходящ резервоар за бензин под карбуратора и 

използвайте фуния, за да избегнете разливането на горивото.
3. Разхлабете винта за изпускане на карбуратора и изтеглете 

бензина от карбуратора.

Бензинът е изключително запалим и е експлозивен при 
определени условия
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10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Двигателя не пали :

има ли
гориво

напълнете
резервоара

не

да

завъртете крана
за гориво

не

да

прекъсвача за
двигателя е на ON

завъртете на
ON

ne

да

има ли достатъчно
масло

добавете маслоне

да

свеща в добро
състояние

почистете или
подменете с новане

да

достига ли гориво
до карбуратора

почистете
горивната
система

не

да

крана за гориво
е на ON

ако
генератора
не стартира
обърнете се
към сервиз



29

Няма подаване на електричество :

Шалтера на
положение ON

завъртете на
положение ON

не 

да

проверете уреда
закачен на
генератора

без дефект

 подменете
уреда и го
занесете
на сервиз

дефект

обърнете се към
сервиз
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11. СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации:

ДИАМ. И ХОД НА БУТАЛО (mm) 68x45
КОМПРЕСИЯ 8.5:1
СТАРТИРАНЕ РЪЧНО

КАПАЦИТЕТ МАСЛО (L) 0.58
КАПАЦИТЕТ ГОРИВО (L) 12(пълно)
НИВО НА ШУМ (dB) 94
ТЕГЛО (kg) 40.0
ГАБАРИТИ (mm)(LxWxH) 535x430x450

МОДЕЛ EM2300 B
ЧЕСТОТА (Hz) 50
МОЩНОСТ (kVA) 2.0 (230V) / 1.0 (115V)
ВОЛТАЖ (V) 115/230
ФАЗИ Монофазен
ФАКТОР (cosφ) 1.0
НИВО НА ИЗУЛАЦИЯ B
DC ТОК NO
ДВИГАТЕЛ Honda GX160H
ТИП 4 ТАКТА ВЪЗДУШНО ОХАЖДАНЕ

РАОТЕН ОБЕМ (cc) 163
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Модел EM2300
Type B
Измерване на ниво на
шум (2006/42/EC)

79 dB (A)

Непостоянство 1 dB (A)
Имерено ниво на шум
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

93 dB (A)

Непостоянство 1 dB (A)
Генерирано ниво на шум
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

94 dB (A)

Представените фигури са нивата на емисиите и не са непременно
безопасни работни нива. Въпреки че има връзка между равнищата на
емисиите и експозицията, това не може да се използва надеждно, за да
се определи дали са необходими или не допълнителни предпазни
мерки. Факторите, които влияят върху действителното ниво на
експозиция на работната сила, включват характеристиките на
работното помещение, другите източници на шум и др.

т.е. броя на машините и другите съседни процеси и дължината

от времето, за което операторът е изложен на шума. Също така
допустимото ниво на експозиция може да варира според държавата. 
Тази информация обаче ще позволи на потребителя на машината да
направи по-добра оценка на опасността и риска.

Шум
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12. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА


