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Вие вече сте собственик на генератор Хонда: благодарим Ви за Вашето доверие към
нас.
Това ръководство е предназначено да Ви помогне да се запознаете с Вашия
генератор. Ние Ви съветваме да го прочетете внимателно, преди да стартирате
машината, за да сте наясно с предпазните мерки, които трябва да вземете, когато я
използвате; ръководството съдържа също информацията, която Ви е нужна, за да
осъществявате правилна поддръжка.
За да сте в крак с нашия опит и последните постижения в развитието на
технологиите, оборудването и материалите, нашите модели регулярно се
подобряват; поради тази причина информацията, намираща се в това ръководство,
подлежи на промяна без уведомяване и без задължение за актуализирането му.
Ако възникне проблем или имате въпроси относно генератора, моля, обърнете се
към Вашия дилър или към одобрен специализиран търговец на Хонда.
Дръжте това ръководство подръка, за да можете да се консултирате с него по всяко
време. Ако генераторът бъде препродаден, ръководството трябва да бъде включено
към него.
Ние препоръчваме да прочетете гаранцията, за да научите Вашите права и
отговорности. Гаранцията е отделен документ, осигуряван от Вашия дилър.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ______________________________________
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ЗА ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И ДЪЛГИЯТ ЖИВОТ
НА ОБОРУДВАНЕТО, МОЛЯ, КОГАТО ЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО, ДА
ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ СЪС СЛЕДНИТЕ
НАДПИСИ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение за риск от сериозно нараняване или смърт, ако инструкциите
не се спазват.
ВНИМАНИЕ
Предупреждение за риск от нараняване или смърт, ако инструкциите не се
спазват.
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Източник на спомагателна информация
Този знак Ви предупреждава да внимавате, когато изпълнявате
определени операции. Използвайте за справка инструкциите за
безопасност на стр. 6 за точките, маркирани в квадратчетата.
БЕЗОПАСНОСТ
ЕТИКЕТИРАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Вашият генератор трябва да се използва внимателно. За целта са поставени стикери
на машината, които напомнят чрез знаци-картинки за главните предпазни мерки,
които трябва да вземетe по време на употреба. Тяхното значение е обяснено подолу.
Тези стикери се считат за част от генератора. Ако някой от тях липсва или е
нечетлив, обърнете се към Вашия дилър на Хонда за неговата подмяна.
Настойчиво препоръчваме да прочетете внимателно инструкциите за безопасност в
следващата глава на това ръковдство.

Този генератор Хонда е проектиран да осигури безопасно и надеждно
функциониране, ако се работи съгласно инструкциите.
Преди да използвате генератора, прочетете информацията в това
ръководство и се убедете, че сте я разбрали. Ако не направите това, може да се
нараните или да повредите оборудването

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ______________________________________
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Не свързвайте генератора към частната или обществена елмрежа

Спрете двигателя, преди да
заредите с гориво

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Прочетете ръководството на притежателя
- Изгорелите газове съдържат токсични вещества
- Никога не работете с генератора в затворени
помещения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Горещи повърхности
Заглушителят остава горещ, след като спрете двигателя

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА МАШИНАТА
1. Ниво на силата на звука съгласно директива 2000/14/ЕО
2. Знак за спазване на променената директива на ЕИО/89/392
3. Година на производство
4. Сериен номер
5. Тип
6. Име и адрес на производителя

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ______________________________________
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1. Изключително важно е да знаете как да спирате бързо генератора и как да
използвате всички контролни елементи. Никога не позволявайте на някого, който не
е запознат с инструкциите, да използва генератора.
2. Не позволявайте на деца под 14 години или на животни да доближават
генератора, когато работи.
3. Преди да стартирате генератора, винаги извършвайте предоперационни проверки,
за да се избегнат инциденти или повреди на оборудването.
4. Разполагайте генератора поне на 1 метър от сгради или друго оборудване, когато
го използвате.
5. Не пускайте генератора в затворено помещение; изгорелите газове съдържат
въглероден окис, който е безцветен смъртоносен газ. Осигурете необходимата
вентилация.
6. Генераторът трябва да се използва върху хоризонтална повърхност. Може да се
разлее гориво, ако генераторът не е нивелиран правилно.
7. Горивото е силновъзпламенимо и може да експлодира при определени условия.
Съхранявйте горивото в контейнери, специално пригодени за тази цел. Не дръжте
бензин или машина, заредена с бензин, на опасно място. Не пушете, когато работите
с бензин, и не допускайте пламъци близо до генератора. Заредете с гориво в място с
добра вентилация. Никога не отваряйте горивния резервоар, когато двигателят
работи или е все още горещ. Ако е разлят бензин, преди да стартирате двигателя
преместете машината и изчакайте бензинът да се изпари и изпаренията да се
разсеят. След като спрете използването на генератора, затворете горивния вентил.
Избягвайте повторен или продължителен контакт на кожата с бензин, както и
вдишвания на бензинови изпарения.
8. Не докосвайте движещите се се части, свещта и заглушителя, когато генераторът
работи.
9. Генераторът може да причини смърт чрез токов удар, когато не се използва
правилно; не пипайте с влажни ръце. Не оставяйте генератора да се овлажни и не го
използвайте в дъжд или сняг.
10. Ако генераторът трябва да се свърже към електрическата мрежа на дадена
сграда, за да осигури електричество, това трябва да се направи от квалифициран
електротехник в съответствие с действащите закони и разпоредби за електрическите
инсталации. Неправилно свързване може да доведе до протичане на обратен ток от
генератора към обществената мрежа и да причини смъртта на работещ по
елмрежата. Нещо повече, генераторът може да екплодира, да се запали или да
предизвика пожар в инсталацията на сградата, когато захранването се възстанови.
Електрическото обордване (включително кабели и шалтерни съединения) не трябва
да има дефекти.
11. Инструкциите, касаещи хора, са дадени в глава “УПОТРЕБА НА
ГЕНЕРАТОРА’ в това ръководство. Важно е да използвате тези инструкции за
справка.

ОБЩО ОПИСАНИЕ_____________________________________________________
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ЕСМТ7000

1. Капачка на резервоара за гориво
2. Горивен резервоар
3. Индикатор за нивото на горивото
4. Стартерна бобина
5. Вентил за спиране на горивото
6. Лост на дроселова клапа
7. Капачка на свещта
8. Капачка на маслосъдържателя /
масломер
8’. Капачка на маслосъдържателя
(избор на 8 или 8’, както се изисква

9. Отвор за източване на двигателното масло
10. Заглушител
11. Въздухоочистител
12. Термопрекъсвачи
13. Щепселна розетка 230 V/16 A (син)
14. Щепселна розетка 230 V/16 A (черен)
15. Щепселна розетка 400 V/16 A (червен)
16. Часомер /Таймер/
17. Ключ за двигателя
18. Транспортна рама

ПОДГОТОВКА__________________________________________________________
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Сглобяване на транспортния комплект

Генраторът ЕСМТ7000 е снабден с транспортна рама, чиито дръжки и колела се
разглобяват. Тази рама трябва да бъде сглобена съгласно номерирания ред на
частите, посочени горе. Цялостното затягане на болтовете трябва да бъде направено
само след като раздалечителите са сглобени

ПРЕДОПЕРАЦИОННА ПРОВЕРКА_______________________________________
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да извършите поредицата от проверки, поставете генератора на стабилна
хоризонатална основа с изключен двигател и свалена капачката на свещта.
ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА МАСЛОТО
ВНИМАНИЕ
- Двигателното масло е важен фактор, от който зависят ефективността на
двигателя и неговият експлоатационен срок
- Работата на двигателя с недостатъчно масло може сериозно да повреди
двигателя
- Употребата на недетергентни или растители масла се препоръчва
Използвайте масло на Хонда или високодетергентно масло с еквивалентно качество
за четиритактов двигател, класифицирано по категориите на API – SG, SF. Маслото
SAE 10W40 се препоръчва за обща употреба при всички температури, но се
предлага избор на вискозитет, подходящ за средната температура в мястото на
употреба от таблицата.

Мултистепен
Температура на околната среда

1. Махнете капачката на маслосъдържателя (1) и избършете масломера (2) с чист
парцал.
2. Пъхнете масломера в тръбичката за наливане на масло, без да се огъва.
3. Ако нивото е твърде ниско, долейте с препоръчано масло до горния край на
тръбичката за наливане на масло.

ПРОВЕРКА_ПРЕДИ РАБОТА______________________________________
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ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА БЕНЗИНА

БЕЗОПАСНОСТ
1. Проверете нивото на бензина чрез индикатора за нивото: пълно (1), празно (2)
2. Налейте догоре, ако нивото е ниско.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не препълвайте резервоара. След като сте го
напълнили, проверете дали капачката е затегната
докрай.
НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ДОСТЪП НА ДЕЦА ДО
ГОРИВОТО!

ВНИМАНИЕ
- Не използвайте замърсено гориво (вода, прах, т.н.) или гориво, което е твърде
остаряло. Качеството на безоловния бензин се влошава с времето. Не дръжте гориво
повече от един месец.
- Погрижете се никаква мръсотия или вода да не попаднат в горивния резервоар.
Капацитет на горивния резервоар: 25 л (ЕСМТ6500)

Препоръчително гориво
Използвайте само безоловни бензини 95 или 98.
Бензин, съдържащ спирт
Не съветваме да се употребява бензин, съдържащ спирт. Ако се използва обаче като
гориво, октановото му число трябва да бъде със стойност, колкото на
препоръчваното от Хонда. Съществуват 2 вида спиртно-бензинови смеси: едната
съдържа етанол, другата – метанол.
Не използвайте смес, съдържаща повече от 10% етанол или метанол (метилалкохол
или дървесен спирт) без косолвенти или корозионни химически стабилизатори за
метанола.
Ако се използва смес от метанол (с добавка от косолвенти и корозионни химически
стабилизатори), ограничете пропорцията на метанол до 5%.
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Гаранцията не покрива повреди по горивната система, нито
проблеми относно ефективността на двигателя, произтичащи от употребата на
горива, съдържащи спирт. Хонда все още не одобрява използването на горива,
съдържащи метанол, тъй като засега не е доказано, че техните характеристики са
подходящи.
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УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА___________________________________________
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
- Никога не стартирайте генератора с уреди, свързани към щепселните розетки,
това може да доведе до тяхното повреждане.
1. Отворете вентила за затваряне на горивото (1) (по посока на стрелката ON),
затворете дросела чрез издърпване на ръчката (2), както е показано.
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: не използвайте дросела, когато двигателят е топъл или
температурата на околната среда е висока.

E

3. Завъртете ключа за двигателя в позиция ОN (включен)

3. Дръпнете леко ръкохватката на стартерната бобина (4), докато почувставте
съпротивление, след което дръпнете рязко. Това е необходимо, за да се предотврати
повреждане, породено от рязката промяна в посоката на въртене на двигателя.

ВНИМАНИЕ
- Не позволявайте на ръкохватката на стартерната бобина да се върне рязко в
изходно положение. Върнете я обратно внимателно, за да избегнете повреда на
стартера
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- Не използвайте стартерни добавки, съставени от запалими и летливи съставки,
които могат да предизвикат експлозия при стартиране на двигателя.
- Когато работи двигателят, не докосвайте ръкохватката на стартерната
бобина, защото това може да повреди двигателя и/или стартера.
4. Когато двигателят започне да се загрява, постепенно преместете дроселовата
ръчка (2) в посока, обратна на указаната със стрелката.

УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА___________________________________________
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА МАСЛОТО
Предупредителната система е проектирана да предотврати риск от повреда на
двигателя, причинена от недостатъчно масло в маслената ваничка. Веднага щом
нивото на маслото падне под безопасната граница, предупредителната система за
маслото автоматично изключва двигателя (ключът за двигателят остава в позиция
‘ОN” (включен)). Използването на стартера няма да рестартира двигателя, докато
нивото на маслото не се повиши до горния край.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

1. Изключете всички уреди, свързани към щепселните розетки на генератора.
2. Завъртете ключа за двигателя (1) в позиция “SТОP” – СТОП.
3. Затворете вентила за спиране на горивото (2)
ЕСМТ7000

OFF = Изключен

РАБОТА ПРИ ВИСОКА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА
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При висока надморска височина въздушно-бензиновата смес в карбуратора е много
богата, което причинява спад в ефективността на двигателя и увеличава
консумацията на гориво.
Когато използвате генератора при надморска височина над 1800 метра, дюза с помалък диаметър трябва да бъде сложена на карбуратора и да се настрои водещият
винт. Това трябва да се направи от Вашия дилър на Хонда.
Въпреки правилната настройка на системата за подаване на гориво, мощността на
двигателя ще продължи да спада с 3,5% на всеки 300 метра увеличение на
надморската височина.
ВНИМАНИЕ
Ефективността на генератора ще бъде повлиян и, когато се използва при
надморска височинаод под тази, за която системата за подаване на гориво е била
настроена; поради прегряване на двигателя ще се стигне до прекалено разредена
въздушно-бензинова смес и възможна сериозна повреда.

УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА___________________________________________
РАБОТА С ГЕНЕРАТОРА
Вашият генератор Хонда е с надеждно оборудване,
проектирано да осигури Вашата безопасност. Той Ви помага
да работите много по-лесно и оптимално, но все пак има и
риск от причиняване на смърт от токов удар, ако не спазвате
стриктно инструкциите за употреба, дадени в тази глава.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Никога не свързвайте генератора към главния контакт.
- Не свързвайте никакви уреди към щепселните розетки, преди да стартирате
генератора
- Не променяйте вътрешната елинсталация на генератора.
- Не променяйте настройките на двигателя. Честотата и волтажът на тока на
генератора са директно свързани с ротационната скорост на двигателя. Това са
заводски найстройки.
- Свързвайте само уреди, които работят добре: повечето портативни електрически
инструменти са Клас II (двойна защита). Оборудване, което не отговаря на този
стандарт (инструменти с метална облицовка) трябва да се захранва с кабели за
трифазен ток (със заземен проводник), за да осигурите правилно заземяване в
случай на електрически удар.
- Свързвайте само машини, чийто волтаж, както е уточнено в техническите им
характеристики, отговаря на този на генератора.
- Защитата от електрически удар се подсигурява от изключващи релета, специално
пригодени за генератора. Ако се нуждаят от смяна, те трябва да бъдат заменени с
прекъсвач с идентични стойностни и функционални характеристики.
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- Поради големите механични сътресения трябва да се използват само гъвкави
кабели с дебела гумена изолация (съгласно IEC 245-4) или еквивалент
- Не се изисква заземяване на генератора.
- Електрическите удължения на кабелите трябва внимателно да се избират,
монтират и поддържат. Изолатори в добро състояние ще осигурят безопасността на
ползвателя. Кабелите трябва да се проверяват регулярно; те трябва да се сменяват, а
не да се поправят в случай на дефект. Изберете дължината и напречното сечение на
удължителните кабели според работата, която ще се извършва (вижте таблицата
долу за показания).
Кабел
Макс. Дължина
Ток (А)
Еднофазен (кw) Трифазен (кw)
(мм²)
60 м
1.5
25
10
2.3
5.5
2.5
40
16
3.7
8.8
4
60
28
6.5
15.5
- Стойност на допустимия волтаж от 7 V и допустимата големина на тока от 7 А на
мм² от кабелното сечение:
 Температура на околната среда: 20 °С
 Изцяло развийте кабела, за да избегнете влошаване на изолацията при
прегряване
 Спазвайте инструкциите на производителя на кабелите
УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА___________________________________________
- Не се препоръчва този генератор да се използва с електрически устройства като
телевизори, хай-фай техника или компютри, които може да не са съвместими с него.
- Избягвайте претоварването на генератора; следните правила трябва да се спазват,
за да работи правилно генераторът
 Стойността на електрическите изводи на машините, свързани едновременно
към генератора, трябва да бъде съвместима с характеристиките, дадени в
последната страница на това ръководство
 Някои уреди се нуждаят от повече мощност при стартиране в сравнение с
номиналната им стойност за мощност (електрически мотори и компресори
например). Ние препоръчваме да се свържете с дилър на Хонда в случай на
съмнение
 Не надвишавайте максималния ток, специфичен за всяка щепселна розетка
- Генераторът не трябва да бъде натоварван до нормалната му мощност, ако
изискванията за нормално охлаждане не са спазени (атмосферно налягане 100 КРа
(1 бар)). Когато използвате генератора в неподходящи условия, постарайте се да
намалите натоварването му. Пример 28 А (ограничен до Х А от шалтера).
УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА___________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ДВИГАТЕЛЯ
Намотките на генератора не са свързани със земята; така системата е конструктивно
защитена и ограничава рисковете от токов удар. Строго се забранява да свързвате
намотките със земята, освен когато използвате 30 mA диференциален шалтер за
защита на хора. Инсталацията на такова устройство трябва да се направи само от
специалист-електротехник и се изисква всички уреди да бъдат заземени.
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Диференциалният шалтер действа като проверка срещу дефектна инсталация. Той
прекъсва мощността, когато е налице видим дефект в изолацията между
волтопреносимия проводник и някоя част от земята върху изводната страна на
диференциалния шалтер.
ЕСМТ7000 (230/400 V)
Трите 230-волтови еднофазни щепселни розетки са свързани паралелно към
терминали на извивка, специално подсилена да издържи на ток с големина 20 А.
Eднофазният 230-волтов извод за мощност на диода за номинална мощност, който е
показан също в таблицата за характеристиките, може да се види само на тези
щепселни розетки, и когато никакъв друг трифазен товар не е свързан с изводите на
генератора. Никога не свързвайте трифазна щепселна розетка на генератора с
еднофазна разпределителна кутия.
Когато използвате едновременно еднофазен 230-волтов и 400-волтов трифазен ток,
интензивността на тока на фаза не трябва да надвишава 10 А.
Обяснение: Мощност на разположение от щепселни розетки за едновременна
трифазна и еднофазна употреба.
Трифазен
Еднофазен

Терморелета
Тези генератори са оборудвани с терморелета, които предпазват от претоварване.
Ако прекъсне захранването с ток по време на употреба, това може да се дължи на
претоварване на терморелетата. В такъв случай изчакайте няколко секунди,
отстранете причината за претоварването, след което рестартирайте терморелетата
чрез бутон (1), разпложен до щепселните розетки, или ключов бутон (2) (400 волта).
Номиналната мощност на терморелетата се определя съгласно характеристиките на
машината. В случай на смяна, уверете се, че инсталирате компонент, произведен от
Хонда.

ПОДДРЪЖКА___________________________________________________________
За осигуряване на правилно функциониране и дълъг работен живот на генератора, е
важно да се спазва графикът за поддръжка.
ВНИМАНИЕ
- Двигателят и заглушителят достигат температури,
достатъчни да предизвикат изгаряния при докосване, и да
причинят запалване, ако влязат в контакт с възпламеним
материал. Оставете двигателят да се охлади за 15 минути,
преди да започнете каквато и да е поддръжка
- Използвайте само оригинални части на Хонда или техен
еквивалент. Части, които не отговарят на проектните
спецификации на Хонда, могат да повредят двигателя.
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ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА
ИНТЕРВАЛ
Поддръжката да се извършва на
интервали, както е показано, според
месеците или часовете на използване,
съобразно момента на настъпването им
Компонент за поддържане
Действие

Двигателно масло

При
всяка
употреба

През
1-я
месец
или
след
20
часа

На
всеки 3
месеца
или 50
часа

На
всеки 6
месеца
или
100
часа

Всяка
година
или
300
часа

Проверете
нивото
Сменете

Въздухоочистител

Проверете
Почистете

Утаител
Свещ
Горивна камера и
клапи
Клиренс на клапите
Горивен резервоар и
филтър
Горивен маркуч

Искро-отвод
ЕСМ2800

(1)

Почистете
Почистете –
настройте
Почистете

(2)

Почистете –
настройте
Почистете
Проверете –
сменете, ако е
нужно
Почистете

(2)
(2)

(2)

Проверете
ЕСМТ6500
Почистете

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:
(1) Почиствайте по-често, ако се използва в запрашена среда
(2) Тези операции трябва да се осъществят от дилър на Хонда, освен ако
ползвателят има нужните инструменти и е квалифициран за това.
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ПОДДРЪЖКА___________________________________________________________
СМЯНА НА МАСЛОТО
ВНИМАНИЕ
- Продължителен и чест контакт с използвано двигателно масло може да причини
рак на кожата. Въпреки че това е малко вероятно, разумно е да измивате
цялостно ръцете си си след работа с използвано двигателно масло. Източете
маслото, докато двигателят е още топъл, така че то да изтече бързо и напълно.
1. Само за ЕСМТ7000: Развийте 6-те винта, поддържащи лявата странична
пластина, и махнете пластината.
2. Свалете капачката на пълнителя за масло (1) и дренажната букса (2)
3. Сложете отново дренажната букса (2), заедно с нейния кръгъл печат (3) и
затегнете докрай.
4. Налейте от препоръчаното масло (вижте стр. 10) и проверете дали нивото е
изравнено с тръбичката за пълнене на масло.
Количество на маслото: ЕСМТ6500: 1.1 л

Защита на околната среда
Изразходваното масло е сериозен източник на замърсяване на околната среда;
Препоръчваме да го транспортирате в плътнозатворен контейнер до сервизна
станция или до място за отпадъци, където да се рециклира. Не изхвърляйте масло в
отпадъци от домакинството и не го изсипвайте на земята или в канализацията.

ПОДДРЪЖКА___________________________________________________________
ВЪЗДУХООЧИСТИТЕЛ
Двигателят няма да работи правилно, ако въздухопречиствашият елемент е
замърсен: много важно е въздухоочистителят да се обслужва регулярно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Никога не използвайте бензин или запалими разтворители, за да почистите
въздупречистващите елементи: тези продукти мога да предизвикат пожар и да
повредят въздупречистващите елементи.
1. Извадете клипсовете (1) и махнете
капака на въздухоочистителя (2) и
извадете пянообразния елемент (3).
Проверете дали е скъсан или блокиран.
Сменете го, ако е повреден.
2. Почистване:
- измийте елемента (3) в разтвор от топла вода и непенлив домакински почистващ
препарат, след което изплакнете
или
- почистете с незапалим разтворител
след което оставете да се изсуши напълно. Потопете елемента в чисто двигателно
масло и го притиснете, за да отстраните излишното масло. Ако остане твърде много
масло в пянообразния елемент, двигателят ще пуши при неколкократно стартиране.
3. Поставете отново пянообразния елемент, капака на въздухоочистителя и
затворете правилно клипсовете.
ВНИМАНИЕ
Не използвайте генератора без въздухоочистител, защото това може да повреди
двигателя.

ПОДДРЪЖКА___________________________________________________________
СВЕЩИ
Препоръчвани свещи:
BPR-6ES (NGK)
W20EPR-U (NIPPONDENSO CO., Ltd)
ВНИМАНИЕ:
- Използването на свещи с неправилен обсег на нагряване може да повреди
двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят е работил, не докосвайте заглушителя или свещта, защото
рискувате да се опарите.
1. Махнете капачката и развийте свещта, като използвате винтов ключ за свещи
2. Проверете внимателно свещта и я сменете, ако има дебели наслоения по
електродите или изолаторът е напукан или счупен. Почистете свещта с телена четка.
ВНИМАНИЕ:
- Никога не чистете свещта с пясъкоструйни устройства.
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3. Измерете разстоянието между електродите с шублер:
то трябва да е между 0.7 и 0.8 мм. Ако разстоянието
трябва да се настрои, извийте внимателно страничния
електрод.
4. Проверете състоянието на плаващата шайба, след
което вкарайте обратно свещта с ръка, докато се
затегне и напасне правилно.
5. Като използвате подходящ ключ, затегнете свещта с
още половин оборот за нова свещ, за да притегнете
гайката й, или между 1/8 и ¼ оборота в случай на
повторно използвана свещ. Поставете отново
капачката на свещта.
ВНИМАНИЕ
- Свещта трябва да се затегне здраво, в противен случай има вероятност да
прегрее значително, което ще повреди двигателя.

ПОДДРЪЖКА___________________________________________________________
ИСКРООТВОД
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако генераторът току-що е работил, заглушителят ще бъде все още много
горещ. Оставете го да се охлади, преди да продължите с тази операция.
ВНИМАНИЕ:
- Небрежното отношение към поддръжката на искроотвода може да доведе до
сериозна повреда на двигателя.
ЕСМТ7000
1. Развъртете 6-те винта, поддържащи лявата странична пластина, и я свалете
(вижте стр. 17)
2. Разхлабете и отстранете 4-милиметровия винт (2)
3. Свалете искроотвода с помощта на отвертка(1)
4. С помощта на телена четка отстранете въглеродните отлагания по растера на
искроотвода и проверете дали не е повреден.
5.Сглобете искроотвода и завийте (2)
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ПОДДРЪЖКА___________________________________________________________
ПОЧИСТВАНЕ НА УТАИТЕЛЯ И ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР
1. Затворете клапата за затваряне на горивото (OFF позиция)
и махнете капачката (1), О-образния пръстен (2) и филтъра
на клапата за затваряне на горивото.
2. Измийте частите с незапалим разтворител и ги подсушете.
Проверете дали филтърът не е повреден.

3. Отворете клапата за затваряне на горивото (ON позиция)
и източете бензина от резервоара, като го съберете в
надежден контейнер.
4. Сменете филтъра (3), О-образния пръстен (2) и затегнете
утаителната капачка докрай (1).

5. Развийте гайката (4), за да махнете клапата за затваряне
на горивото и горивния филтър (6).
6. Измийте филтъра с незапалим разтвор и го подсушете.
Проверете дали не е повреден.
7. Изплакнете и почистете резервоара, ако е необходимо.
8. Проверете дали О-образният пръстен (5) е правилно
поставен, сменете филтъра (6) и затегнете гайката (4).
9. Уверете се, че няма никакви течове.
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ТРАНСПОРТИРАНЕ - СЪХРАНЯВАНЕ__________________________________
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди транспортиране на генератора се уверете, че ключът на двигателя е в
позиция ‘STOP”. По време на транспортирането винаги следете за
нивелацията на генератора и дръжте затворена клапата за затваряне на
горивото, за да избегнете риска от изтичане на гориво.
СЪХРАНЯВАНЕ ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД
1. Убедете се, че мястото за съхранение не е влажно или прашно
2. Източете горивото, съдържащо се в резервоара (вижте стр. 21)
3. Източете карбуратора, като освободите дренажната букса (1) и
съберете бензина в надежден контейнер

4. Сменете маслото на двигателя (вижте стр. 17)
5. Махнете свещта и сложете една пълна лъжица чисто двигателно масло в
цилиндъра. Стартирайте внимателно двигателя, като използвате стартерната бобина,
за да се разнесе маслото, и спрете буталото в най-високата му точка (компресиране):
това затваря всмукателните клапи и тези за изгорелите газове.
6. Почистете и покрийте генератора.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ_______________________________________
Проблем
Двигателят
не стартира

Причина за проблема
1. Ключът за двигателя е в позиция ‘STOP’

Вижте
страница
12

2. Клапата за затваряне на горивото е затворена или няма
бензин в резервоара

12

3. Нивото на двигателното масло е твърде ниско

12

4. Свещта е дефектна или електродното разстояние е
неправилно

19

5. Електрически уреди са свързани към щепселните
розетки

Двигателят
стартира
трудно или
губи
мощност

Няма ток в
щепселните
розетки

1. Въздухоочистителят е замърсен

18

2. Има нечистотии в горивната инсталация или горивният
филтър е замърсен

21

3. Вентилният отвор на капачката на пълнителя за гориво
е блокиран

15

1. Терморелето не е било рестартирано
2. Оборудването, свързано с генератора, е дефектно

Ако не успеете да решите проблема, свържете с Вашия дилър на Хонда.
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СПЕЦИФИКАЦИИ______________________________________________________
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
ЕСМТ7000
F-GV
755х550х560
104
25

ТИП
Общо Дължина х Ширина х Височина (мм)
Сухо тегло
(кг)
Вместимост на резервоара
ГЕНЕРАТОР
ЕСМТ7000
F-GV
EZFP
Еднофазен

ТИП
Описателен код
Фаза

Волтаж

Честота
Ток
Извод
Максимален извод
Ниво на звуковото
налягане

(V) 230

(Hz)
(А)
(W)
(W)

трифазен

400

50
20 (Cos Ф=1)
9.5 (Cos Ф=0.8)
3600 (Cos Ф=1)
5200 (Cos Ф=0.8)
4000 (Cos Ф=1)
5600 (Cos Ф=0.8)
Съгласно Директива ЕИО/89/392
85 dB(A)
86 dB(A)

Гарантирано ниво на
звуковата сила
dB(A)

Съгласно Директива ЕО/2000/14
96
97
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ДВИГАТЕЛ
ЕСМТ7000
Модел
Бензинов двигател GX390
Тип двигател
Тип двигател, 4-тактов, 1 цилиндър, въздушни клапи
Литраж
389 см³ (88 х 64 мм)
Съотношение на
8.0 : 1
компресиране
Скорост на двигателя
3000
(обороти в минута)
Охлаждаща система
Форсиран въздух
Запалителна система
Транзисторно-индукторна
Вместимост на маслото (л)
0.6
1.1

Свещи

BPR-6ES (NGK) – W20EPR-U (NIPPONDENSO CO.,
Ltd
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