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които съдържат нашето желание да “запазим природата за
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ЕКОЛОГИЧНОСЪОБРАЗНА ТЕХНОЛОГИЯ

Благодарим Ви за покупката на генератор Хонда.
Това ръководство обхваща работа и поддръжка на генератори Хонда EM50is,
EM65is.
Цялата информация в тази публикация е базирана на последната продуктова
информация, налична по време на одобрението за отпечатване.
Хонда Мотор Ко. си запазва правото да прави промени по всяко време без
уведомяване и без възникване на такова задължение.
Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана без писмено
разрешение.
Това ръководство се счита за перманентна част от генератора и трябва да остане с
него в случай на препродажба.
Обърнете специално внимание на съобщения, предшествани от следните думи:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показва голяма вероятност от сериозно нараняване или смърт, ако не са
спазени инстукциите.
ВНИМАНИЕ
Показва верятност от нараняване или повреда на оборудването, ако не са
спазени инструкциите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Дава помощна информация.
Ако възникне някакъв проблем или имате въпроси относно генератора,
консултирайте се с оторизиран дилър на Хонда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Генераторите Хонда са проектирани да осигурят безопасно обслужване в
зависимост от това дали се оперира съгласно инструкциите. Прочетете и
разберете ръководството на притежателя преди работа с генератора. Ако не
направите това, може да се нараните или да повредите оборудването.



Илюстрациите могат да се различават според модела.
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1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ____________________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да осигурите безопасно опериране –
- Генераторът на Хонда е проектиран да осигурява
безопасно обслужване в зависимост от това дали се работи
съгласно инструкциите.
Прочетете и разберете Ръководството на Притежателя
преди да работите с генератора. Ако не направите това,
може да се нараните или да повредите оборудването.
- Изгорелият газ съдържа отровен въглероден моноксид.
Никога не пускайте генератора да работи в затворено
помещение. Бъдете сигурни, че сте осигурили адекватна
вентилация.
Когато се инсталира вътре, трябва да се осигури адекватна
вентилация.
- Свързването към аварийното захранване на
електрическата система на дадена сграда трябва да бъде
направено от квалифициран електротехник и да е
съобръзено с всички приложими закони и кодове относно
електричеството. Неправилни свързвания могат да
допуснат електрически ток от генератора да попадне
обратно в обществените елкабели. Такова обратно
подаване може да убие с токов удар работници или други,
които докоснат кабелите по време на липса на захранване,
и когато последното е възстановено, генераторът може да
ескплодира, да изгори или да причини пожар в
електрическата система на сградата.
За да осигурите безопасна работа –

2

Спрете двигателя, преди да
заредите отново с гориво

- Бензинът е изключително възпламеним и е ескплозив при определени условия.
Зареждайте гориво на място с добра вентилация, при спрян двигател.
- Дръжте настрана цигари, пушек и искри, когато зареждате генератора отново с
гориво. Зареждайте с гориво в добре вентилирано място със спрян двигател.
- Избършете разлят бензин веднага.

За да осигурите безопасна работа –
- Винаги правете предоперационна проверка (стр. 18), преди да стартирате
двигателя. Можете да предотвратите инцидент или повреда на оборудването
- Поставяйте генератора отдалечен поне на 1 м (3 фута) от сгради или друго
оборудване по време на работа.
- Управлявайте генератора върху нивелирана повърхност. Ако генераторът е
наклонен, може да се разлее гориво.
- Знайте как да спирате бързо генератора и разбирайте функционирането на всички
управления. Никога не позволявайте на когото и да е да управлява генератора без
правилни инструкции.
- Дръжте деца и домашни любимци настрана от генератора, когато той работи.
- Заглушителят става много горещ по време на работа и остава горещ малко след
спиране на двигателя. Внимавайте да не докоснете заглушителя, докато е горещ.
Оставете двигателят да се охлади, преди да оставите генератора на съхранение в
закрито помещение.
- Системата на двигателя за вредни емисии ще бъде гореща по време на
функциониране и ще остане гореща, веднага след спиране на двигателя. За да
предотвратите опарване, обърнете внимание на предупредителните знаци,
прикрепени към генератора.
- Генераторът е потенциален източник на електрически шок, когато се използва
неправилно; не го управлявайте с мокри ръце.
- Не управлявайте генератора в дъжд или сняг и не позволявайте да се намокри.

2. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕТИКЕТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ_________________
Тези етикети Ви предупреждават за потенциални опасности, които могат да
причинят сериозно нараняване.
Прочетете внимателно етикетите, поясненията за безопасност и предпазните мерки,
описани в това ръководство.
Ако някой етикет падне или стане труден за четене, свържете се с Вашия дилър на
Хонда за смяна.
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Типове G, GW, B, F, IT
Спрете двигателя, преди да
заредите отново с гориво

ГОРЕЩО-ВРЕДНИ ЕМИСИИ
________________________________________________________________________
Типове S, R, U, L
ВНИМАНИЕ
- Не използвайте в затворени помещения поради
опасност от отравяне с въглероден моноксид
- Не свързвайте щепсела на генератора към
домашната елмрежа
- Спрете двигателя, преди да заредите отново с
гориво
- Проверете за разлято гориво или горивни течове
- Не пълнете горивния резервоар над горната
ограничителна линия
- За подробно обяснение, прочетете
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ръководството на притежателя

________________________________________________________________________
• СЕ знакът и разположениe на етикетите за шум
Типове G, GW, B, G, I

- Ниво на шума

- Име и адрес на
производителя
- Макс. температура
за употреба
- Клас ефективност
- IP код
Максимална надморска височина Сухо тегло
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Пример: EM50is (F,G) CE знак
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИТЕ_____________________________
Пример: тип В

Spark plug inspection cover
Control panel
Handle
Battery tray (inside maintenance cover)
Fuse (inside maintenance cover)
Stand
Air cleaner
Wheel

Fuel tank cap
Fuel gauge
Muffler
Oil filter cap / dipstick
Oil drain plug
Ground terminal
Starter grip

Капак за проверка на свеща
Контролен панел
Дръжка
Кутия на акумулатора (от вътрешната страна
на придържащия капак)
Бушон (от вътрешната страна на
придържащия капак)
Стойка
Въздухопречиствател
Колело

Капачка на горивния резервоар
Горивен датчик
Заглушител
Капачка на масления филтър / масломер
Канал за източване на маслото
Терминал за заземяване
Стартерен хващач
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_______________________________________________________________________

СЕРИЕН НОМЕР НА РАМАТА
Запишете серийния номер на рамата в пространството долу. Ще имате нужда от
този сериен номер, когато поръчвате части.
Сериен номер на рамата:_________________________________________________
_______________________________________________________________________
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
ЕМ50is : тип В

Oil alert indicator
115V receptacles
230V receptacle
Eco throttle switch
Fuel valve lever
Voltage selector switch
Engine switch
I-monitor
Output indicator
Overload indicator

Алармен индикатор за маслото
115 волтови розетки на щепсели
230 волтова розетка на щепсел
Еко дроселов ключ
Лостче на горивната клапа
Ключ за избор на волтаж
Ключ за двигателя
I-монитор
Индикатор за ефективността
Индикатор за пренатоварване
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EM50is / EM65is: тип L

120/240 волтова розетка на щепсел

120 волтови розетки на щепсели
_______________________________________________________________________
EM50is: типове F, G, GW

I-monitor
Output indicator
Overload indicator
Oil alert indicator
I-monitor button
230V receptacle
Eco throttle switch
Fuel valve lever
Engine switch
EM50is/EM65is: тип U

I-монитор
Индикатор за ефективността
Индикатор за пренатоварване
Алармен индикатор за маслото
Бутон за I-монитор
230 волтова розетка на щепсел
Еко дроселов ключ
Лостче на горивната клапа
Ключ за двигателя
EM50is/EM65is: типове S, R
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240 волтови розетки на щепсели

220 волтови розетки нащепсел

______________________________________________________________________
Еко дросел
ON (включен):
Скоростта на двигателя на празен ход се поддържа автоматично, когато
електрическото приспособление е прекъснато, и се връща към правилната скорост
на електрическото натоварване, когато електрическото приспособление е свързано.
Тази позиция се препоръчва за минимизиране на консумацията на гориво по време
на работа.
ЗАБЕЛЕЖКА:
- Когато електрическите приспособления за високо натоварване са свързани
едновремено, завъртете еко дросела в позиция OFF (изключен), за да намалите
волтажните промени
- Еко дроселовата система не функционира задоволително, ако електрическото
приспособление изисква моментното електрическо захранване.
OFF (изключен):
Еко дроселовата система не функционира. Скоростта на двигателя се поддържа
извън номиналната скорост.

ECO THROTTLE SWITCH – ЕКО ДРОСЕЛОВ КЛЮЧ

9

_____________________________________________________________________
Алармена система за маслото
Алармената система за маслото е проектирана да предотвратява повреда на
двигателя, причинена от недостатъчно количество на масло в картера. Преди нивото
на маслото в картера да падне под безопасния лимит, аларменият индикатор за
масло се включва и алармената система за маслото автоматично ще спре двигателя
(ключът за двигателя ще остане в позиция ON (включен)).
I- мониторният дисплей ще показва “OIL”(масло) на екрана, и аларменият
индикатор за маслото ще се освети.
Ако двигателят спре или аларменият индикатор за маслото се включи, когато
завъртите ключа на двигателя в позиция START (стартиране) или издърпате
стартера, проверете нивото на двигателното масло (вижте стр.19), преди да
отстранявате проблеми на други места.
Дори когато маслото е добавено към двигателя, генераторът няма да се рестартира,
докато аларменият индикатор за масло не се върне в изходяща позиция. За да
върнете алармения индикатор в изходна позиця, завъртете ключа на двигателя в
позиция OFF (изключен), добавете необходимото количество масло (вижте стр. 40)
и завъртете ключа на двигателя обратно в позиция ON (включен).
Алармен индикатор за масло (червен)

Мига
Output indicator
Overload indicator
Oil alert indicator

Индикатор за ефективността
Индикатор за пренатоварване
Алармен индикатор за маслото
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_____________________________________________________________________
I-монитор
I-мониторът е потребителски интерфейс, който позволява операторът да вижда
(когато генераторът работи) общото операционно време в часове, ефективността на
генератора, оборотите на двигателя в минута, волтажа на акумулатора и съобщения
за грешки. Различните режими на дисплея се избират чрез натискане на Iмониторния бутон.
I-мониторът при стартиране
По време на стартиране I-мониторният дисплей и всички три индикатора
едновременно ще светнат веднъж. Състоянието на I-мониторния дисплей и всички
три индикатора може да бъде проверено с помощта на наблюдател. Щом
генераторът заработи, индикаторът за ефективност (зелен) и I-мониторният дисплей
ще останат осветени.
Задни мигащи светлини
Когато завъртите ключа на двигателя обратно в позиция ON (включен) при
нестартиран двигател над 30 сек., дисплеят започва да мига.
Моля, стартирайте двигателя или завъртете ключа му в позиция OFF (изключен).
I-мониторен дисплей
I-мониторният дисплей е разделен на два екрана. Едноцифровият екран показва Iмониторния режим, който се представлява от номер 1 до 4. Четирицифровият екран
показва четирите модулни стойности на всички операционни часове, ефективност и
мощност, обороти на двигателя в минута и волтаж на акумулатора или всякакви
активни съобщения за грешки.
I-мониторен бутон

Едноцифров екранен дисплей

четирицифров екранен дисплей

I-мониторен дисплей модул/режим 1 – Общо операционни часове
Този режим показва общия брой на операционните часове на генератора. Когато
генераторът работи, общото работно време се натрупва. Ако общото работно време
е по-малко от един час, цифрата на дисплея ще бъде “0”. Когато работното време е
един час или повече, дисплеят ще показва “1”, “2” и т.н. Базирайте разписанието за
поддръжка на генератора на база натрупано време на дисплея.
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I-мониторен дисплей модул/режим 2 – ефективност и мощност
Този модул показва приблизителна генераторна мощност на екрана. Мощността се
измерва във VA (волт-ампери). Стойността за мощност не е точна мярка и трябва да
се разглежда само като референция. Стойност на мощност няма да се покаже на
дисплея, докато генераторът не е натоварен.

I-мониторен дисплей модус/режим 3 – оборота на двигателя в минута
Когато I-мониторът е в този модул, скоростта на двигателя, изразена в обороти в
минута, се показва на екрана.

I-мониторен дисплей модул/режим 4 – волтаж на акумулатора
Този режим показва състоянието на акумулатора, изразено във волтове постоянен
ток.

I-монитор съобщение за паднал акумулатор
Ако ключът на двигателя в позиция START (стартиране) и “batt” (акумулатор) е
показан на I-мониторния дисплей, волтажът на акумулатора е твърде нисък, за да
функционира електрическият стартер на двигателя. Използвайте намотания стартер,
за да стартирате генератора. Заредете и проверете акумулатора (вижте стр. 49).

I-мониторна система за съобщения за грешки
Ако генераторът има системна грешка, на I-мониторния дисплей ще се покаже
съобщение за грешка. Ако се появи съобщение за грешка, свържете се с оторизиран
дилър на генератори Хонда.
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Индикатор за пренатоварване

Съобщение за грешка
(пример: Е-01)

4. ПРЕДОПЕРАЦИОННА ПРОВЕРКА_____________________________________
ВНИМАНИЕ:
Не забравяйте да проверите генератора върху нивелирана повърхност със
спрял двигател.
1. Проверете нивото на двигателното масло.
ВНИМАНИЕ:
Използването на непочистващо масло или на масло за двутактов двигател
може да скъси функционалния живот на двигателя.
Изполвайте силнопочистващо първокачествено масло за 4-тактов двигател,
сертифицирано да отговоря или надвишава изиксванията на американските
автомобилопроизводители за API сервизна класификация SG, SF.
Избирайте подходящата вискозност за средната температура във Вашата зона.

SAE степени на вискозност

температура на околната среда
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Махнете капачката на пълнителя за масло, избършете масломера с чисто парцалче.
Проверете нивото на маслото, като пъхнете масломера в отвора на пълнителя, без да
го завивате.
Ако нивотона маслото е под края на масломера, налейте с препоръчано масло до
горния край на гърлото на маслопълнителя.
ВНИМАНИЕ:
Функциониране на двигателя без достатъчно масло може да причини сериозна
двигателна повреда.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Алармената система за масло автоматично ще спре двигателя, преди нивото на
маслото да падне под безопасния лимит. За да избегнете неудобството на
неочаквано изключване, все още е препоръчително да се инспектира визуално
нивото на маслото периодично.
Горно ниво

масломер

капачка на пълнителя за масло

2. Проверете нивото на горивото
Ако нивото на горивото е ниско, налейте до ръба на горивната цедка.
След като заредите, затегнете здраво капачката на горивния филтър.
Използвайте безоловен бензин за автомобили с октаново число 91 или по-високо
(помпено октаново число 86 или по-високо).
Никога не използвайте остарял или замърсен бензин или масло-бензинова смес.
Избягвайте попадането на мръсотии или вода в горивния резервоар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Бензинът е изключително възпламеним и е експлозив при определени
условия
- Зареждайте с гориво в място с добра вентилация със спрян двигател. Не
пушете и не допускайте пламъци или искри в мястото, където двигателят се
зарежда или където се съхранява бензинът
- Не препълвайте горивния резервоар (не трябва да има никакво гориво в
гърлото на пълнителя). След като заредите, уверете се, че капачката на
горивния филтър е затворена правилно и здраво.
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- Внимавайте да не разлеете гориво, докато зареждате. Разлятото гориво или
горивните изпарения могат да се запалят. Ако е разлято гориво, убедете се, че
мястото е сухо, преди да стартирате двигателя.
- Избягвайте повторен или продължителен контакт с кожата или вдишване на
изпарения.
ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
Пълно
Горивен датчик
Празно
Макс. ниво на горивото
(ръб на горивната цедка)

ЗАБЕЛЕЖКА:
Бензинът се разваля много бързо, зависейки от фактори като излагане на светлина,
температура и време.
В най-лошите случаи, бензинът може да се замърси в рамките на 1 месец.
Използването на замърсен бензин може сериозно да повреди двигателя (затлачен
карбуратор, задръстена клапа).
Такава повреда поради влошено гориво не се покрива от гаранцията.
За да избегнете това, моля следвайте стриктно тези препоръки:
- Използвайте само уточнения бензин (вижте стр. 20)
- За да забавите влошаването му, съхранявайте бензина в сертифициран контейнер
за гориво.
- Ако се предвижда дълго съхранение (над 1 месец), източете горивния резервоар и
карбуратора.
Бензини, съдържащи алкохол
Ако решите да използвате бензин, съдържащ алкохол (газохол), уверете се, че
октановото му число е поне толкова голямо, колкото препоръчваното от Хонда. Има
два вида “газьол”: единият съдържа етанол, а другият – метанол.
Не използвайте бензин, който съдържа повече от 10% етанол. Не използвайте
бензин, съдържащ метанол (метил или дървен алкохол), който не съдържа също
косолвенти и корозионни инхибитори за метанол. Никога не използвайте бензин,
съдържащ повече от 5% метанол, дори ако има косолвенти и корозионни
инхибитори.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
- Повреда на горивната система или проблеми с ефективността на двигателя,
произтичащи от употребата на горива, които съдържат алкохол, не се покриват от
гаранцията.
Хонда не може да приеме употребата на горива, съдържащи метанол, тъй като
доказателства за тяхната целесъобразност все още са непълни.
- Преди да закупите гориво от непозната станция, опитайте се да разберете дали
горивото съдържа алкохол, и ако да, потвърдете вида и процента на използвания
алкохол.
Ако забележите нежелани работни симптоми, докато използвате бензин, който
съдържа алкохол, или такъв, който мислите, че съдържа алкохол, преминете към
бензин, за който знаете, че не съдържа алкохол.
3. Проверете въздухопречиствателя
Развийте болтовете на капака и махнете капака на въздухопречиствателя.
Махнете въздушния филтър-пяна от капака на въздухопречиствателя.
Проверете дали въздушния филтър-пяна е чист и в добро състояние.
Ако е мръсен, почистете го, както е описано на стр. 41.
Сменете въздушния филтър-пяна, ако е повреден.
Монтирайте отново въздушния филтър-пяна в капака на въздухопречиствателя.
Foam air filter – въздушен филтър от
пяна
Air cleaner cover – капак на
въздухопречиствател

Болтове на капака

ВНИМАНИЕ:
Никога не пускайте двигателя да работи без въздухопречиствателния елемент.
Бързо износване на двигателя ще произтече от замърсители като прах и
мръсотия, проникващи от карбуратора в двигателя.
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5. СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ________________________________________
Електрическо стартиране
ВНИМАНИЕ:
Когато стартирате двигателя след добавяне на гориво за първи път, след дълго
съхранение или след привършване на горивото, завъртете лостчето на
горивната клапа в позиция “ON” (включен), след което изчакайте от 10 до 20
секунди, преди да стартирате двигателя.
Преди стартиране на двигателя, прекъснете всякакво натоварване от розетката на
щепсела за променлив ток.
1. Само типове B, L:
Фиксирайте ключа за избор на волтаж, за да отговори на изискванията за волтаж
за приложението

Ключ за избор на волтаж
2. Завъртете лостчето на горивната клапа в позиция “ON” (включен).

Лостче за горивната клапа
On = включен
Off = изключен
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____________________________________________________________________
3. Уверете се, че Еко Дроселовият ключ е в позиция OFF (изключено), или ще се
изисква повече време за затопляне.

Еco throttle switch = еко дроселов ключ
On = включен
Off = изключен
4. Завъртете ключа за двигателя в позиция START (стартиране) и го задръжте там,
докато двигателят стартира.

ключ за двигателя
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ВНИМАНИЕ:
Не използвайте стартерния мотор повече от 5 секунди. Ако двигателят не успее
да стартира, освободете ключа и изчакайте поне 10 секунди, преди да
оперирате отново със стартерния мотор.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато скоростта на стартерния мотор падне след известен период от време, това е
индикация, че акумулаторът трябва да се зареди.
5. След като стартира двигателят, позволете на ключа за двигателя да се върне в
позиция ON (включено).

ключ за двигателя
Start = стартиране
Remote = дистанционно
On = включен
Off = изключен

6. Ако желаете да използвате еко дроселовата система, завъртете еко дроселовия
ключ в позиция ON (включен), след като двигателят се е затоплил за 2 или 3
минути.

Еко дроселов ключ
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Еко дроселов ключ

On = включен
Off = изключен
Ръчно стартиране
ВНИМАНИЕ:
Когато стартирате двигателя след добавяне на гориво за първи път, след дълго
съхранение или след привършване на гориво, завъртете лостчето на горивната
клапа в позиция “ON” (включен), след което изчакайте от 10 до 20 секунди,
преди да стартирате двигателя.
Преди стартиране на двигателя, прекъснете всякакво натоварване от розетката на
щепсела за променлив ток.
1. Само типове B, L:
Фиксирайте ключа за избор на волтаж, за да отговори на изискванията за волтаж
за приложението

Ключ за избор на волтаж
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2. Завъртете лостчето на горивната клапа в позиция “ON” (включен).

Лостче на горивната клапа
On = включен
Off = изключен
3. Уверете се, че Еко Дроселовият ключ е в позиция OFF (изключено), или ще се
изисква повече време за затопляне

Еко дроселов ключ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Еко дроселов ключ

On = включен
Off = изключен
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4. Завъртете ключа за двигателя в позиция ON (включен).

Ключ за двигателя
Start = стартиране
Remote = дистанционно
On = включен
Off = изключен
5. Дръпнете леко стартера, докато почуствате съпротивление, след което издърпайте
рязко стартера по посока на стрелката, както е показано долу.
ВНИМАНИЕ:
- Не допускайте стартера да се върне рязко обратно. Върнете го бавно с ръка.
- Не позволявайте стартерното въже да се трие в корпуса на генератора или
въжето ще се износи преждевременно.

Стартер
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________________________________________________________________________
6. Ако желаете да използвате еко дроселовата система, завъртете еко дроселовия
ключ в позиция ON (включен), след като двигателят се е затоплил за 2 или 3
минути.

Еко дроселов ключ

Еко дроселов ключ

On = включен
Off = изключен
● Работа при голяма надморска височина
При голяма надморска височина стандартната карбураторна въздушно-горивна смес
ще бъде изключително обогатена. Ефективността ще спадне и консумацията на
гориво ще се увеличи.
Ефективността при голяма надморска височина може да бъде подобрена чрез
специфични модификации на карбуратора. Ако винаги работите с генератора при
надморски височини над 1500 метра (5000 фута), оставете Вашият оторизиран
дилър на Хонда да направи тези карбураторни модификации.
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Дори с подходящ карбураторен джетинг, мощността на двигателя в конски сили ще
спада приблизително с 3,5 % при всяко увеличение на надморската височина с 300
метра (1000 фута). Ако не е направена никаква карбураторна модификация
мощността на двигателя в конски сили ще спада.
ВНИМАНИЕ:
Работа на генератора при надморска височина по-ниска от тази, за която
карбураторът е джетиран, може до доведе до ниска ефективност, прегряване и
сериозна повреда на двигателя, причинена от изключително бедна въздушногоривна смес.

6. УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА_________________________________________
Уверете се, че сте заземили генератора, когато свързаното оборудване е заземено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Връзките с аварийното захранване към електрическата система на дадена
сграда трябва да бъде направено от квалифициран електротехник и трябва да
бъде съобръзено с всички приложими закони и кодове относно
електричеството. Неправилни свързвания могат да допуснат електрически ток
от генератора да попадне обратно в обществените елкабели. Такова обратно
подаване може да убие с токов удар работници или други, които докоснат
кабелите по време на липса на захранване, и когато последното е възстановено,
генераторът може да ескплоадира, изгори или да причини пожар в
електрическата система на сградата.

- терминал за заземяване

Знак за заземяване
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ВНИМАНИЕ:
-

Ограничете опериране, изиксващо максимална мощност (вижте
страници 54 и 56), до 30 минути.
- За продължително опериране, не надвишавайте предписаната мощност
(вижте стр. 54 и 56)
- Не превишавайте ограничението за ток, уточнено за всяка една розетка
на щепсел
- Не свързвайте генератора към домакинска елмрежа. Това може да
причини повреда на двигателя или на електрическите уреди в къщата
- Не модифицирайте или не използвайте генератора за цели, различни от
тези, за които е предназначен.
Следете също за следното, когато използвате генератора:
- Не свързвайте удължител към тръбата за вредни емисии.
- Когато се изисква удължителен кабел, бъдете сигурни, че използвате
здрав армиран гъвкав кабел с гумено покритие (IEC 245 или
еквивалент).
- Ограничете дължината на удължителните кабели; 60 м за кабели от 1.5
мм² и 100 мм за кабели от 2.5 мм². Дълги удължителни кабели ще
намалят ползваемата мощност поради съпротивление в удължителния
кабел.
- Дръжте генератора настрана от други електрически кабели или жици
като търговски кабели за осигуряване на електричество

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Повечето мотори с приспособления изискват повече ватове за стартиране,
отколкото е предписаното.

Приложения за променлив ток
1. Само типове B, L:
Завъртете ключа за избор на волтаж в една от двете посоки.
Тип
B

Позиция на ключа за избор на волтаж
230V

Използвани розетки на щепсели
230 V

L

115 V
120/240 V

115 V
120V и 120/240V

120 V САМО

120V
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ключ за избор на волтаж
2. Стартирайте двигателя и се убедете, че индикаторът за ефективност (зелен) е
включен.
3. Потвърдете, че уредът, който ще се използва, е изключен и пъхнете в уреда.
индикатор за ефективност (зелен)

Индикатор за претоварване (червен)
ВНИМАНИЕ:
- Значително претоварване, което продължително кара индикаторът за
пренатоварване да свети в червено, може да повреди генератора. Пределно
претоварване, което временно кара индикаторът за пренатоварване да свети в
червено, може да съкрати функционалния живот на генератора.
- Бъдете сигурни, че всички уреди са в добро работно състояние, преди да ги
свържете към генератора. Ако някакъв уред започне да работи необичайно, стане
бавен или спира внезапно, изключете веднага генератора, като завъртите ключа на
двигателя в позиция OFF (изключен). След това изключете уреда и проверете за знаци
за неизправност.

Избор на розетка на щепсел за променлив ток (само за тип L)
Генераторът има отделни токопроизвеждащи вериги. Тези две вериги осигуряват
електричество към различните показани розетки на щепсели, когато ключът за
избор на волтаж е в позиция 120/240 волта.
Когато две или повече розетки на щепсели се използват, предотвратете
претоварване, като разделите натоварването между двете елвериги.
Диаграмата долу показва допустимото натоварване в ампери, което може да бъде
свързано с всяка розетка на щепсел за балансиране на генератора, когато 120/240
волтовият блокриащ щепсел се използва за 120 V.
Общата номинална амперна схема е:
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ЕМ50is: 37.5A/EM65is: 45.8A
Модел
Главна елверига

EM50is

Главна верига I

Розетки на щепсели,
захранвани от всяка
главна верига
1, 3 и 4

Разпределение на
електричеството
(номинални ампери)
1 + 3+ 4 = 18.8А

EM65is

Главна верига II
Главна верига I

2и5
1, 3 и 4

2 + 5 = 18.8А
1 + 3+ 4 = 22.9А

Главна верига II

2и5

2 + 5 = 22.9А

Индикатори за ефективност и пренатоварване
Индикаторът за ефективност (зелен) ще остане включен (ON) по време на нормални
работни условия.
Ако генераторът е пренатоварен (вижте стр. 54 и 56) или има късо съединение в
свързания уред, индикаторът за ефективност (зелен) ще се изключи (OFF),
индикаторът за пренатоварване (червен) ще се включи (ON) и токът към свързания
уред ще спре.
Спрете двигателя, ако индикаторът за пренатоварване (червен) се включи (ON), и
разследвайте източника на пренатоварването.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Индикаторът за пренатоварване свети също в следните случаи:
- когато инверторът е прегрял, токът към свързания уред ще спре. Проверете и
вижте дали въздушното всмукателно отверстие е препречено.
- Преди да свържете някакъв уред към генератора, проверете, че е в добро
състояние и че електрическата му номинална мощност не надвишава тази на
генератора. След това свържете захранващия кабел на уреда и стартирайте
двигателя.

27

Индикатор за ефективост (зелен)

индикатор за пренатоварване (червен)

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато е стартиран някакъв електрически мотор, индикаторът за пренатоварване
(червен) и индикаторът за ефективност (зелен) заедно могат да се включат
едновременно. Това е нормално, ако индикаторът за пренатоварване (червен) се
изключи след пет (5) секунди. Ако индикаторът за пренатоварване (червен) стои
включен, консултирайте се с Вашия дилър на генератори Хонда.

7. СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ____________________________________________
За да спрете аварийно двигателя, завъртете ключа на двигателя в позиция OFF
(изключен).
ПРИ НОРМАЛНА УПОТРЕБА:
1. Изключете свързаното оборудване и издърпайте пъхнатия щепсел.

2. Завъртете ключа на двигателя в позиция OFF (изключен).
Start = стартиране
Remote = дистанционно
On = включен
Off = изключен
Engine switch = ключ за двигателя

28

3. Завъртете лостчето на горивната клапа в позиция OFF (изключено).

Лостче за горивната клапа
On = включен
Off = изключен

8. ПОДДРЪЖКА_________________________________________________________
Целта на разписанието за поддръжка и настройка е да се поддържа генератора в
най-добро работно състояние.
Инспектирайте или обслужвайте, както е показано в таблицата долу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спрете двигателя, преди да започнете каквото и да е поддръжка. Ако
двигателят трябва да работи, убедете се, че мястото е добре вентилирано.
Вредните емисии съдържат отровен въглероден моноксиден газ.
ВНИМАНИЕ:
Изпозвайте оригинални части на Хонда или техен еквивалент. Използването
на заместителни части, които не са от еквивалентно качество може да повреди
генератора.
Разсписание за поддръжка
Регулярен период на обслужване (3)
Компонент
Изпълнение на всеки показан месец или
операционен часов интервал, което и да
настъпи първо
Масло на двигателя
Проверете нивото
Сменете
Въздухо-пречиствател
Проверете
Почистете
Седиментна купичка 
Свещ
Проверете-настройте

Всяка
употреба

Всеки
месец
или 20
часа

Всеки 3 мес. Всеки 6 Всяка
или 50 часа мес. или год. или
100 часа 300
часа

0
0

0

0
0 (1)

Почистете

Сменете
Клапи
 Проверете-настройте
Горивна камера  Почистете
Горивен резервоар и филтър
Почистете
Горивен маркуч Проверете

0
0
0
0 (2)
След всеки 500 часа (2)
0 (2)
На всеки 2 год. (сменете, ако е нужно) (2)
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ЗАБЕЛЕЖКА:
(1) Обслужвайте по-често, когато използвайте в замърсени пространства
(2) Тези компоненти трябва да се обслужват от Вашия сервизен дилър, освен ако
Вие имате необходимите инструменти и сте компетентен механик. Използвайте
закупеното ръководство на Хонда за процедурите по обслужване
(3) За търговска употреба, водете си дневник за операционните часове, за да
определите правилните интервали за поддръжка
1. Смяна на маслото
Източете маслото, докато двигателят е все още топъл, за да осигурите бързо и
цялостно източване.
1. Отворете и махнете придържащото капаче на маслото
2. Махнете капачката на масления филтър и запушалката за източване на маслото и
източете маслото
3. Сложете пробката за източване на маслото и я затегнете здраво
4. Налейте препоръчаното масло (вижте стр. 18) и проверете нивото на маслото
5. Сложете отново, затворете и заключете придържащото капаче на маслото
Капицет на двигателя за масло: 1.10 л (1.16 US qt, 0.97 lmp qt)
Горно ниво Sealing washer – щампована
шайба
Oil drain plug – пробка за
източване на маслото

Капачка на масления филтър / масломер
Измийте си ръцете със сапун и вода, след като боравили с масло.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Моля, освободете се от използвано моторно масло по начин, съобразен с околната
среда. Ние предлагаме да го занесете в запечатан контейнер до Вашата локална
сервизна станция за рекламация. Не го хвърляйте в кофата за смет и не го
изсипвайте на земята.
2. Обслужване на въздухопречиствателя
Замърсен въздухопречиствател ще ограничи въздушния поток към карбуратора. За
да предотвратите неизправност на карбуратора, обслужвайте регулярно
въздухопречиствателя. Обслужвайте по-често, когато работите с генератора в
изключително замърсени места.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте бензин или ниско запалими солвенти за почистване. Те са
запалими и експлозивни при определени условия.
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ВНИМАНИЕ:
Никога не оставяйте генератора да работи без въздухопречиствател. Може да
се получи бързо износване на двигателя.
1. Развийте болтовете на капака и махнете капака на въздухопречиствателя.
Foam air filter – въздушен филтърпяна
Air cleaner cover – капак на
въздухопречиствателя

болтове на капака
2. Махнете въздушния филтър-пяна.
3. Почистете въздушния филтър-пяна в топла сапунена вода, изтръскайте и го
оставете да се изсуши напълно или го почистете в невъзпламеним солвент и го
оставете да изсъхне.
въздушен филтър-пяна

4. Потопете въздушния филтър-пяна в чисто двигателно масло, после изтискайте
всичкото излишно масло. Двигателят ще пуши, когато стартира, ако прекалено
много масло е останало във филтъра.
1. Накиснете

2. Изтисайте.
Не извивайте

3. Потопете в
масло

4. Изстискайте
Не извивайте
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5. Избършете мръсотията от кожуха на въздухопречиствателя и капака, като
използвате влажен парцал. Бъдете внимателни и предотвратете влизането на
мръсотия във въздухопровода, който води до карбуратора.
6. Монтирайте отново капака на въздухопречиствателя.
3. Обслужване на седиментната купичка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензинът е изключително запалим и е експлозив при определени условия. Не
пушете и не допускайте пламъци или искри на мястото.
Можете да се изгорите или да получите сериозно нараняване, когато боравите с
гориво.
Спрете двигателя и дръжте горещ въздух, искри и пламъци настрана.
Боравете с гориво само навън.
Избършете разливания веднага.
1. Завъртете ключа на двигателя в позиция STOP (спиране)
2. Завъртете лостчето на горивната клапа в позиция OFF (изключено)
3. Махнете седиментната купичка, катоя завъртите обратно на часовниковата
стрелка.
4. Измийте седиментната купичка в незапалим солвент и я изсушете напълно.
5. Монтирайте отново новата о-образна шайба и седиментната купичка.

O-ring – о-образна шайба
Sediment cup – седиментна купичка
4. Обслужване на свеща
ПРЕПОРЪЧВАНА СВЕЩ: BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)
За да осигурите правилно функциониране на двигателя, свеща трябва да е правилно
поставена и да няма частици по нея.
1. Развийте болта на двигателя и махнете капака за проверка на свещта.
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капак за проверка на свеща

Cover screw – болт на капака
2. Махнете капачката на свеща и отстранете всякакви мръсни частици в
пространството около свеща.
3. Махнете свеща с ключ за свещи
ключ за свещи

_______________________________________________________________________
4. Визуално инспектирайте свеща. Оставете я, ако изолаторът е напукан или
нащърбен. Почистете свеща с телена четка, ако ще се използва отново.
5. Измерете отвора на свеща с шублер.
Коригирайте, както е нужно, чрез внимателно навеждане на страничния електрод.
Отворът трябва да бъде:
0.70 – 0.80 мм (0.028 – 0.031 инча)

Plug gap – отвор на свеща
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6. Монтирайте внимателно свеща с ръка, за да избегнете разваляне на резбата.
7. След като е сложена нова свещ с ръка, тя трябва да бъде затегната ½ пъти с ключ
за компресиране на шайбата й.
Ако се монтира използвана свещ, ще се изисква само 1/8 до ¼ пъти затягане след
като е сложена.
8. Монтирайте отново капака за проверка на свеща и затегнете болта на капака.
ВНИМАНИЕ:
- Свеща трябва да бъде затегната здраво. Неправилно затегната свещ може да
стане много гореща и е възможно да повреди генератора.
- Никога не използвайте свещ с неподходящ допустим обсег на нагряване.
_______________________________________________________________________
6. Смяна на бушона/предпазителя
Ако бушонът е изгорял, стартерният мотор няма да функционира.
В случай на повреда на бушона, открийте причината за него и поправете, преди да
продължите да работите. Ако бушонът продължава да се поврежда, преустановете
употребата на генератора и се консултирайте с оторизиран дилър на Хонда.
1. Завъртете ключа на двигателя в позиция OFF (изключен) и махнете ключа, преди
да проверявате и сменяте бушона.
2. Вдигнете ръчката нагоре. Блокиращите лостчета ще заключат и застопорят
ръчката на място.
3. Развийте болта на капака и махнете придържащия капак.

Maintenance cover – придържащ капак
Cover screw – болт на капака
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_______________________________________________________________________
4. Махнете капака на опората на бушона и издърпайте бушона.
5. Сменете бушона с бушон от същия вид и ампераж.
Специфичен бушон:

1А, 15 А
Бушони (1А) Бушон (15А)

Fuse holder – опора на бушона
Fuse holder cover – капак на опората на бушона
ВНИМАНИЕ:
- Ако бушонът често се поврежда, определете причината и коригирайте
проблема, преди да се опитате да работите с генератора по-нататък.
- Никога не използвайте бушон с различен ампераж от специфицирания. Може
да се получи сериозна повреда на електрическата система или да възникне
пожар.
6. Монтирайте капака на опората на бушона и придържащия капак на акумулатора
по обратния на демонтирането им ред.
Никога не работете с генератора без придържащия капак на акумулатора да е на
мястото си, тъй като това ще доведе до слаба ефективност на двигателя и
генератора.
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______________________________________________________________________
7. Демонтиране/монтиране на акумулатора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Акумулаторите произвеждат експлозивни газове: ако се запалят, ескплозията
може да причини сериозно нараняване или слепота. Осигурете адекватна
вентилация, когато зареждате.
- ХИМИЧЕСКА ОПАСНОСТ: Електролитът на акумулаторите съдържа сярна
киселина. Контакт с очите или кожата, дори през плат може да причини
сериозни изгаряния. Носете защитна маска за лицето и предпазно облекло.
- Дръжте настрана пламъци и искри и не пушете на мястото
АНТИДОТ: Ако влезе електролит в очите ви, напръскайте обилно с топла вода
поне за 15 минути и незабавно извикайте лекар.
- ОТРОВА: Електролитът е отрова.
АНТИДОТ
▪ Външен: Напръскайте обилно с вода
▪ Вътрешен: Пийте големи количества вода или мляко.
След това мляко с магнезий или растително масло и извикайте
незабавно лекар
- ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
Демонтиране:
1. Завъртете ключа на двигателя в позиция OFF (изключен)
2. Вдигнете ръчката нагоре. Блокиращите лостчета ще заключат и застопорят
ръчката на място.
3. Развийте болта на капака и махнете придържащия капак на акумулатора.
4. Махнете отрицателния (-) кабел от отрицателната (-) клема на акумулатора, след
което махнете положителния (+) кабел от положителната (+) клема на акумулатора.
5. Махнете ремъка за придържане на акумулатора от долната кука на генератора.

Positive (+) cable – положителен (+) кабел
Negative (-) cable – отрицателен (-) кабел
Battery holder band – ремък за придържане на акумулатора
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______________________________________________________________________
6. Махнете акумулатора от акумулаторната кутия
Монтиране:
1. Уверете се, че ключът за двигателя е завъртян в позиция OFF (изключен).
2. Свържете положителния (+) кабел на акумулатора с положителната (+)
акумулаторна клема, след което отрицателния (-) акумулаторния кабел с
отрицателната (-) акумулаторна клема. Затегнете здраво болтовете и гайките.
3. Монтирайте ремъка за придържане на акумулатора
4. Монтирайте придържащия капак на акумулатора и затегнете болта на капака.
Никога не работете с генератора без придържащият капак на акумулатора да е
сложен на мястото си, тъй като това ще доведе до слаба ефективност на двигателя и
генератора.
ВНИМАНИЕ;
Когато сваляте акумулаторния кабел, бъдете сигурни, че го сваляте първо от
отрицателната (-) акумулаторна клема. За да свържете, свържете го първо с
положителната (+) акумулаторна клема, след което с отрицателната (-)
акумулаторна клема. Никога не сваляйте акумулаторния кабел в обратния ред
или това ще причини късо съединение, когато инструмент докосне клемите.
Зареждане:
Акумулаторът е с номинална мощност 8 Ah (ампер часа). Зарядният ток трябва да е
еквивалентен на 10% от номиналната мощност на акумулатора в ампер часа. Трябва
да се използва зарядно акумулаторно устройство, което може да бъде настроено да
подава по 0.8 amps.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Акумулаторът произвежда експлозивни газове; дръжте искри, пламъци и
цигари настрана от акумулатора, докато зареждате. Осигурете адекватна
вентилация, когато зареждате.
 Акумулаторът съдържа сярна киселина. Контакт с очите или кожата, дори
през плат може да причини сериозни изгаряния. Носеде защитно облекло и
предпазна маска за лицето.
- Ако електролит попадне върху кожата ви, прочистете с вода
- Ако влезе електролит в очите ви, напръскайте обилно с топла вода поне
за 15 минути и незабавно извикайте лекар.
 Електролитът е отрова.
АНТИДОТ
- Ако се погълне, пийте големи количества вода или мляко и после мляко
с магнезий или растително масло и извикайте незабавно лекар
1. Свържете зарядното акумулаторно устройство, следвайки инструкциите на
производителя.
2. Зареждайте акумулатора за 3-4 часа.
3. Почистете отвън акумулатора и акумулаторното корпусно отделение с разтвор от
сода бикарбонат и вода.
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9. ТРАНСПОРТИРАНЕ / СЪХРАНЕНИЕ__________________________________
За да предотвратите разлив на гориво, когато транспортирате или по време на
временно съхранение, генераторът трябва да се подсигури изправен в нормалното
му работно положение с ключ на двигателя в позиция OFF (изключен)
Лостчето на горивната клапа трябва да бъде завъртяно в позиция OFF (изключен).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато транспортирате генератора:
- Не препълвайте резервоара.
- Не работете с генератора, когато той е на превозно средство. Свалете
генератора от превозното средство и го използвайте в място с добра
вентилация.
- Избягвайте места, изложени на директен досег със слънчева светлина,
когато слагате генератора на превозното средство. Ако генераторът е
оставен в затворено превозно средство за много часове, високата
температура вътре в превозното средство може да причини горивни
изпарения, причинявайки евентуална експлозия.
- Не шофирайте по черен път за дълъг период от време с генератор на
борда. Ако трябва да транспортирате генератора по черен път, източете
горивото от генератора преди това.
Преди съхранение на уреда за дълъг период:
1. Убедете се, че мястото за съхранение не е с прекалена влажност и прах
2. Източете горивото
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензинът е изключително възпламеним и е експлозив при определени условия.
Изпълнявайте тази задача в място с добра вентилация със спрян двигател. Не
пушете или не допускайте пламъци или искри в мястото по време на тази
процедура.
а. Поставете подходящ бензинов контейнер под маркуча за източване на
карбуратора
б. Развийте болта за източване на карбуратора и източете бензина от карбуратора.
с. След като цялото гориво е източено в контейнера, затегнете здраво болта за
източване.
Болт за източване
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_____________________________________________________________________
г. Поставете одобрен бензинов контейнер под седиментната купичка и използвайте
фуния, за да избегнете разливане на гориво. Махнете седиментната купичка, след
което преместете лостчето на горивната клапа в позиция ON (включено) /вижте стр.
43/.
д. Оставете горивото да се източи напълно, след което монтирайте отново
седиментната купичка (вижте стр. 43).
3. Веднъж на месец, зареждайте акумулатора.
4. Сменяйте маслото на двигателя.
5. Махнете свеща и сипете една лъжица чисто двигателно масло в цилиндъра.
Завъртете двигателя няколко оборота с манивела, за да се разсее маслото, след което
поставете отново свеща.
6. Бавно издърпайте стартера, докато се почуства съпротивление. В този момент
буталото прави компресионен удар и двете клапи – всмукателната и изпускателната
са затворени. Съхраняването на двигателя в тази позиция ще помогне за защитата
му от вътрешна корозия.

Starter grip – стартер
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10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ____________________________________
Когато двигателят не стартира:
Има ли гориво в резервоара?
↓
Ключът на двигателя в позиция
ON (включен) ли е?
↓
Лостчето на горивната клапа в
позиция ON (включен) ли е?
↓
Достатъчно масло ли има в
двигателя?
↓
Свеща в добро състояние ли е?
↓
Достига ли горивото до
карбуратора?
↓
Ако двигателят все още не тръгва,
занесете генератора на оторизиран
дилър на Хонда

НЕ

НЕ


Напълнете резервоара с гориво

НЕ


Завъртете лостчето на горивната клапа в
позиция ON (включен)

НЕ


Добавете препоръчваното масло

НЕ

НЕ


Почистете, нагласете отвора и изсушете
свеща. Сменете я, ако е нужно.
Почистете горивната седиментна
купичка.

Завъртете ключа на двигателя в позиция
ON (включен)

За да проверите:
1) Завъртете лостчето на горивната клапа в
позиция OFF (изключен) и развийте болта за
източване.
2) Завъртете лостчето на горивната клапа в
позиция ON (включен). Горивото би трябвало да
потече от дренажа.
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_____________________________________________________________________
Уредът не работи:
Свети ли индикаторът за
ефективност ?
↓
↓ НЕ
↓
Свети ли
НЕ 
Занесете генератора на
↓
индикаторът за
оторизиран дилър на Хонда
↓
пренатоварване?
↓
↓
Проверете електрическия уред
НИКАКВИ
Занесете генератора на
или оборудване за дефекти
ДЕФЕКТИ 
оторизиран дилър на Хонда
↓
↓




● Сменете електрическия уред или оборудване
● Занесете електрическия уред или обордване на ремонт в магазин за
електрически уреди
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11. СПЕЦИФИКАЦИИ___________________________________________________
Размери и тегло
Модел
ЕМ50is
Код по опис
EAJJ
Дължина
810 мм (31.9 инча)
(удължена дръжка)
[1155 мм (45.5 инча)]
Ширина
670 мм (26.4 инча)
Височина
690 мм (27.2 инча)
(удължена дръжка)
[710 мм (28.0 инча)]
Сухо тегло
95 кг (209 либри)
Двигател
Модел

GX340K1
4-тактов, въздушна клапа, един
цилиндър
337 см³ (20.6 куб. инча)
82 Х 64 мм (3.2 инча Х 2.5 инча)
8.0:1
2400-3600 овм
Форсиран въздух
Горивен транзистор
1.10 л (1.16 US qt, 0.97 lmp qt)
17.0 л (4.49 US gal, 3.74 lmp. Qt)
BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Тип на двигателя
Изместимост
Пробив X удар
Компресионно съотношение
Скорост на двигателя (включен еко дросел)
Охлаждаща система
Запалителна система
Капацитет на маслото
Капацитет на горивния резервоар
Свещ

Генератор

Извод на
променлив
ток

Модел
Тип
Номинален волтаж (V)

ЕМ50is
F, G, GW

B

230
115/230
Номинална честота (Hz)
50
50
Номинален ампераж (A)
19.6
39.1/19.6
Номинална ефективност (kVA)
4.5
Макс. ефективност (kVA)
5.0
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Извод на
променлив
ток

Модел
Тип
Номинален волтаж (V)

S

R

ЕМ50is
U

L

220
240
120/240
Номинална честота (Hz)
60
50
50
60
Номинален ампераж (A)
20.5
18.8
37.5/18.8
Номинална ефективност (kVA)
4.5
Макс. ефективност (kVA)

5.0
_____________________________________________________________________
Шум
Модел
ЕМ50is
Тип
F, G, GW, В
S, L, U, R
Ниво на звуковото налягане (Lpa)
81 децибела
----------Съгласно 98/37/ЕС

Гарантирано ниво на звуковото налягане (Lwa)
Тествано от 2000/14/ЕС с включен Еко
Дроселов ключ

96 децибела

---------

ЗАБЕЛЕЖКА:
Спецификациите подлежат на промяна без уведомление.
Center
Control panel
Microphone point

Център
Контролен панел
Точка на микрофона
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_____________________________________________________________________
Размери и тегло
Модел
ЕМ65is
Код по опис
EAHJ
Дължина
810 мм (31.9 инча)
(удължена дръжка)
[1155 мм (45.5 инча)]
Ширина
672 мм (26.5 инча)
Височина
692 мм (27.2 инча)
(удължена дръжка)
[709мм (27.9 инча)]
Сухо тегло
95 кг (209 либри)
Двигател
Модел

GX340K1
4-тактов, въздушна клапа, един
цилиндър
389.2 см³ (23.74 куб. инча)
88 Х 64 мм (3.5 инча Х 2.5 инча)
8.0:1
2400-3600 овм
Форсиран въздух
Горивен транзистор
1.10 л (1.16 US qt, 0.97 lmp qt)
16.5 л (4.36 US gal, 3.63 lmp. Qt)
BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Тип на двигателя
Изместимост
Пробив X удар
Компресионно съотношение
Скорост на двигателя (включен еко дросел)
Охлаждаща система
Запалителна система
Капацитет на маслото
Капацитет на горивния резервоар
Свещ

Генератор

Извод на
променлив
ток

Модел
Тип
Номинален волтаж (V)

S

R

ЕМ65is
U

L

220
240
120/240
Номинална честота (Hz)
60
50
50
60
Номинален ампераж (A)
25.0
22.9
45.8/22.9
Номинална ефективност (kVA)
5.5
Макс. ефективност (kVA)
6.5
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_____________________________________________________________________
Шум
Модел
Тип
Ниво на звуковото налягане (Lpa)
Съгласно 98/37/ЕС

ЕМ65is
F, G, GW, В
82 децибела

Гарантирано ниво на звуковото налягане (Lwa)
Тествано от 2000/14/ЕС с включен Еко
Дроселов ключ

97 децибела

ЗАБЕЛЕЖКА:
Спецификациите подлежат на промяна без уведомление.
Center
Control panel
Microphone point

Център
Контролен панел
Точка на микрофона

12. ИНСТАЛИРАНЕ НА КОМПЛЕКТНИ ЧАСТИ__________________________
СТАНДАРТНИ КОМПЛЕКТНИ ЧАСТИ
Монтиране на комплект колела
Не оперирайте генератора без монтиран комплект колела. Комплектът колела
осигурява въздушно пространство между земята и въздуховсмукателя на
генератора.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако комплектът колела не е монтиран, възможно е мръсотия и остатъци да бъдат
всмукани с въздуха от генератора, причинявайки евентуална повреда на генератора.
Винаги оперирайте генератора с монтиран комплект колела.
1. Монтирайте двете колела на оста, като използвате шайби и шплинтове.
2. Монтирайте осовия компонент на генератора, като използвате четири 8 Х 16 мм
флангови болтове.
3. Монтирайте двете стойки на долната рама, като използвате четири 8 Х 16 мм
флангови болтове.
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УСУКВАНЕ: 24-29 N▪m (2.4-3.0 kgf•m, 17-22 lbf•ft)

Flange bolt
Wheel
Stand
Inside
Longer
Axle
Washer
Cotter pin

Флангов болт
Колело
Стойка
Вътре
По-дълго
Ос
Шайба
Шплинт

_____________________________________________________________________
Монтиране на дръжките
Монтирайте комплекта дръжки на горната рама на генератора, като използвате 12
мм гайки, пружинни шайби и болтове за задържане на дръжките.
УСУКВАНЕ: 24-29 N▪m (2.4-3.0 kgf•m, 17-22 lbf•ft)

Handle assembly
Handle holder bolt
Spring washer
Washer

Комплект дръжки
Болт за задържане на дръжките
Пружинна шайба
Шайба
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Функционирането трябва да се провери, след като се закрепи едната дръжка.
За да удължите дръжката:
Вдигнете дръжата до хоризонтално положение. Тя ще кликне на място, когато се
блокира.
Ръчка на дръжката

Handle - дръжка
_____________________________________________________________________
Монтиране на задната броня
Монтирайте задната броня на рамата на генератора, като използвате 8 Х 45 мм
флангови болтове.
УСУКВАНЕ: 24-29 N▪m (2.4-3.0 kgf•m, 17-22 lbf•ft)

задна броня

Flange bolt – флангов болт
_____________________________________________________________________
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Акумулатор
Акумулаторът е или стандартна част или част по избор за този генератор.
Номер на акумулаторната част:

31500-MCR-DO2

1. Махнете придържащия капак (вижте стр. 46).
2. <Тип стандартни части>
Акумулаторът се сваля и завързва с ремък в акумулаторната кутия за изпращане.
Махнете акумулаторния ремък от куката на дъното и после отстранете акумулатора.
Махнете червения и черния кабел от извития клипс и поставете акумулатора.
<Тип части по избор>
Махнете акумулаторния ремък от куката на дъното.
Махнете червения и черния кабел от извития клипс и поставете акумулатора.
3. Махнете защитния капак от акумулаторната положителна (+) клема, свържете
червения кабел към акумулаторната положителна (+) клема.
4. Свържете черния кабел с акумулаторната отрицателна (-) клема.
5. За да обезопасите акумулатора, закачете друг клипс от акумулаторната подпорна
планка към куката на дъното на генератора.
6. Монтирайте придържащия капак в обратния ред на демонтирането.
Никога не работете с генератора без придържащия капак да е на мястото си, тъй
като това може да доведе до лоша ефективност на двигателя и генератора.

Battery strap
Red cable (positive (+) cable)
Twist clip
Battery
Black cable (negative (-) cable

Акумулаторна подпорна планка
Червен кабел (положителен (+) кабел)
Извит клипс
Акумулатор
Червен кабел (отрицателен (-) кабел

___________________________________________________________________
КОМПЛЕКТНИ ЧАСТИ ПО ИЗБОР
Комплект дистанционно управление
1. Махнете придържащия капак (вижте стр. 46).
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2. Махнете щепсела от 6-шплинтовия конектор.

Щепсел

3. Вижте обратната страна на придъжащия капак и открийте избутвача близо до
горния център на капака. Внимателно махнете избутвача.

Избутвач

_____________________________________________________________________
4. Прекарайте кабела за дистанционно управление през предоставената телена
уплътнителна шайба и нагласете последната в избутвача на придържащия капак.
5. Пъхнете кабела за дистанционно управление в 6-шплинтовия конектор.
6. Монтирайте придържащия капак и затегнете болта на капака.
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Remote control cable
Remote control box
Maintenance cover
Grommet

Кабел за дистанционно управление
Кутия на дистанционното управление
Придържащ капак
Уплътнителна шайба

7. За да избегнете инцидентно измъкване на кабела за дистанционно управление,
подсигурете кабела към рамата на генератора с кабелна връзка, както е показано.

Кабелна връзка

• Никога не работете с генератора, без акумулаторният придържащ капак да е на
мястото си, тъй като това може да доведе до ниска ефективност на двигателя и
генератора.
• Когато дистанционно управление не се използва, сменете щепсела на конектора.

щепсел

_____________________________________________________________________
Стартиране на двигателя с дистанционно управление:
1. Само за типове B, L:
Определете изискванията за волтаж и нагласете ключа за избор на волтаж, както е
нужно.
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2. Завъртете лостчето на горивната клапа в позиция ON (включен).
3. Завъртете ключа за двигателя в позиция REMOTE (дистанционно – най-вляво).

Remote – дистанционно
Off – изключено
On – включено

Start – стартиране
Engine switch – ключ за двигателя
Fuel valve lever – лостче на горивната клапа

4. Натиснете и задръжте стартерния бутон, докато пилотната лампичка на двигателя
светне. Стартерният бутон автоматично ще бъде освободен, след стартиране на
двигателя.
ВНИМАНИЕ:
Не използвайте стартерния мотор повече от 5 секунди. Ако двигателят не успее
да стартира, пуснете ключа и изчакайте поне 10 секунди, преди да боравете
отново със стартерния мотор.

пилотна лампичка
Start button – стартерен бутон

Спиране на двигателя:
1. Натиснете бутона за спиране
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Бутон за спиране
2. Завъртете ключа на двигателя в позиция OFF (изключен).
3. Завъртете лостчето на горивната клапа в позиция OFF (изключен).

Remote – дистанционно
Off – изключено
On – включено

Start – стартиране
Engine switch – ключ за двигателя
Fuel valve lever – лостче на горивната клапа

_____________________________________________________________________
Монтиране на комплектната конзола
1. Позиционирайте конзолата на балансиращата точка на генератора, както е
показано долу.
2. Фиксирайте крайните табулатори на конзолата през отворите на скобите,
закрепете скобите с болтове към конзолата и затегнете здраво.
УСУКВАНЕ: 24-29 N▪m (2.4-3.0 kgf•m, 17-22 lbf•ft)
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Flange bolt – флангов болт
Hanger – конзола
Hanger bracket – скоба на конзолата

Fuel tank – горивен резервоар
Generator side – страна на генератора
Rib - фланец

13. ДИАГРАМАНА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СХЕМА__________________________
ACM Авто дроселов мотор
<L>
Тип L
ACOR Изводна розетка на щепсел за
MW
Главна намотка
променлив ток
<B>
Тип В
OAL Алармен индикатор за маслото
BAT
Акумулатор
OI
Индикатор за пренатоварване
CPB
Контролен панелен блок
OLSw Ключ за масленото ниво
CSw
Комбинационен ключ
PL
Индикатор за ефективността
EcoSw Еко дроселов ключ
<R>
Тип R
EgB
Двигателен блок
RCB
Блок на дистанционното
управление
<F>
Тип F
RcBX Кутия на дистанционното
управление
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FrB
Рамов блок
<S>
Тип S
FuB
Кутия на бушона
SeW
Поднамотка
<G>
Тип G
SP
Свещ
GeB
Генераторен блок
StM
Стартерен мотор
GeCU Генераторен контролен елемент TCM Дроселов контролен мотор
GT
Терминал за заземяване
TSe
Те сензор
IgC
Запалителна намотка
<U>
Тип U
IgPG
Генератор с импулсно запалване VSSw Ключ за избор на волтаж
IU
Инверторен елемент
IUB
Инвенторен елементен блок
Bl-Черно
КОМБИНАЦИОНЕН КЛЮЧ
Y-Жълто
Remote
Bu-Синьо
Off
G-Зелено
On
R-Червено
Start
W-Бяло
Br-Кафяво
Lg-Светло зелено
Gr-Сиво
Lb-Светло синьо
O-Оранжево
P-Розово
ЕКО ДРОСЕЛОВ КЛЮЧ
On
Off

Remote – дистанционно
Off – изключено

On – включено
Start – стартиране

_____________________________________________________________________
Тип В
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_____________________________________________________________________
Тип F, G, GW, IT
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_____________________________________________________________________
Тип U, S, R
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_____________________________________________________________________
Тип L
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_____________________________________________________________________
РОЗЕТКА НА ЩЕПСЕЛ
Форма

Тип
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_____________________________________________________________________
РОЗЕТКА НА ЩЕПСЕЛ
Форма

Тип
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14. АДРЕСИ НА ОСНОВНИТЕ ДИСТРИБУТОРИ НА ХОНДА ______________
За Европа
Име на фирмата (компанията)
Адрес
Тел. Факс
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_____________________________________________________________________
За Европа
Име на фирмата (компанията)
Адрес
Тел. Факс

За Австралия
Име на фирмата (компанията)

Адрес

Тел. Факс
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