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Tack för att du köpt en generator från Honda.

Denna instruktionsbok omfattar drift och underhåll av generatorn
EU30i.

All information i detta dokument utgår ifrån den senaste tillgängliga
produktinformationen vid godkännandet för tryck.

Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att ändra innehållet när
som helst utan förvarning och utan att det medför något ansvar.

Ingen del av dokumentet får reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Instruktionsboken ska betraktas som en permanent del av generatorn
och ska medfölja om generatorn säljs vidare.

Observera särskilt information som föregås av följande:

 Visar på en stor risk för allvarliga personskador
eller dödsfall om instruktionerna inte följs.

VARNING: Visar på risk för personskador eller materialskador
om instruktionerna inte följs.

OBS! Viktig information.

Vid eventuella problem eller om du har frågor om generatorn,
kontakta en auktoriserad Honda-återförsäljare.

Generatorn från Honda är konstruerad för att ge säker och
pålitlig drift om den sköts enligt instruktionerna. Se till att du
läst och förstått instruktionsboken innan du använder
generatorn. Annars finns risk för personskador eller skador på
utrustningen.

• Bilden kan variera beroende på typ.

VARNING

VARNING
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1. SÄKERHETSANVISNINGAR
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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Generatorer från Honda är avsedda för användning med elektrisk
utrustning som har lämpligt effektbehov. Vid annan användning finns
risk att operatören skadar sig eller att generatorn eller annan
utrustning skadas.
De flesta personskador eller materialskador kan förebyggas om alla
instruktioner här och på generatorn följs. De vanligaste riskerna
förklaras nedan, tillsammans med en beskrivning av hur du bäst
skyddar dig själv och andra.

Försök aldrig modifiera generatorn. Det kan orsaka olyckor eller
skador på generatorn och annan utrustning.
• Anslut inte en förlängning till ljuddämparen.
• Modifiera inte insugningssystemet.
• Justera inte regulatorn.
• Ta inte bort kontrollpanelen eller ändra kabeldragningen till

kontrollpanelen.

Operatörens ansvar
Se till att du vet hur du stoppar generatorn snabbt i en nödsituation.
Se till att du förstår hur alla generatorkontroller, effektuttag och
anslutningar används.
Försäkra dig om att alla som kör generatorn får ordentliga
anvisningar. Låt inte barn använda generatorn utan föräldrarnas
tillsyn.

Var noga med att följa anvisningarna i denna instruktionsbok för
användning och underhåll av generatorn. Om anvisningarna
ignoreras eller följs felaktigt kan olyckor uppstå, till exempel elstötar,
och avgaserna kan försämras.

Ställ generatorn på ett fast och plant underlag innan den används.

Använd inte generatorn när några skydd är borttagna. Din hand eller
fot kan fastna i generatorn och olyckor kan uppstå.

Be en auktoriserad Honda-återförsäljare om hjälp vid demontering
och service på generatorn som inte beskrivs i denna instruktionsbok.
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Risker med koloxid
Avgaserna innehåller giftig koloxid, en färglös, luktfri gas. Att andas in
avgaserna kan leda till medvetslöshet eller dödsfall.

Om du kör generatorn i ett helt eller delvis inneslutet område kan
inandningsluften innehålla en farlig mängd avgaser.

Kör aldrig generatorn inne i garage, hus eller i närheten av öppna
fönster eller dörrar.

Risker med elektriska stötar
Generatorn producerar tillräckligt stark elström för att orsaka skadliga
eller dödliga stötar om den används på fel sätt.
Om generatorer eller elapparater används i våta förhållanden, t.ex. i
regn eller snö, nära en pool eller ett sprinklersystem eller om dina
händer är våta, kan dödliga elektriska stötar uppstå.
Håll generatorn torr.

Om generatorn förvaras utomhus, oskyddad från väderpåverkan,
måste alla elektriska komponenter på kontrollpanelen kontrolleras
varje gång före användning. Fukt eller is kan orsaka funktionsfel eller
kortslutning i elektriska komponenter som kan leda till dödliga stötar.

Om du får en elektrisk stöt, uppsök läkare och se till att du får
medicinsk behandling omedelbart.

Anslut inte generatorn till en byggnads elsystem om ingen
isoleringsbrytare har installerats av en kvalificerad elektriker.

(typ RG):  Använd inte generatorn utan en skyddsbrytaranordning.
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Brand- och brännskador
Använd inte generatorn i områden med stor risk för brand.

Vid installation i ventilerade rum ska ytterligare krav för brand- och
explosionsskydd observeras.

Avgassystemet blir varmt nog att antända vissa material.
– Förvara generatorn minst 1 meter (3 fot) från byggnader och annan

utrustning under drift.
– Generatorn får inte byggas in eller övertäckas.
– Håll brännbara material borta från generatorn.

Vissa delar av den interna förbränningsmotorn är varma och kan
orsaka brännskador. Observera noga varningstexterna på generatorn.

Ljuddämparen blir väldigt varm under drift och förblir varm en stund
efter att motorn stängts av. Var noga med att inte röra ljuddämparen
medan den är varm. Låt motorn svalna innan generatorn förvaras
inomhus.

Häll inte vatten direkt på generatorn för att släcka brand om sådan
uppstår. Använd en lämplig brandsläckare som är särskilt avsedd för
elektrisk brand eller oljebrand.

Om du inandas ångor som produceras av en brandolycka med
generatorn, kontakta läkare och se till att du får medicinsk behandling
omedelbart.

Tanka försiktigt
Bensin är extremt brandfarligt och bensinånga kan explodera.
Låt motorn svalna om generatorn har varit i drift.

Tanka endast utomhus i ett väl ventilerat utrymme med motorn
avstängd.

Överfyll inte bränsletanken.

Rök aldrig i närheten av bensin, och håll andra lågor och gnistor borta.

Förvara alltid bensin i en godkänd behållare.

Se till att spillt bränsle torkas upp innan motorn startas.
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Avfallshantering
För att skydda miljön får den uttjänta generatorn, batteriet, motoroljan
etc. inte slängas som vanligt avfall. Följ lokala lagar eller förordningar
eller kontakta en auktoriserad återförsäljare av Honda-generatorer för
att kassera dessa delar.

Kassera använd motorolja på ett sätt som skonar miljön. Vi föreslår att
den förs över till en sluten behållare och lämnas till din lokala
bensinstation för återvinning. Släng den inte i soporna eller häll ut
den på marken.

Felaktigt omhändertagande av batterier kan skada miljön. Kontrollera
alltid lokala föreskrifter för batterihantering. Kontakta din Honda-
återförsäljare för att skaffa nya batterier.



2. PLACERING AV SÄKERHETSSKYLTAR
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Dessa skyltar varnar dig för potentiella faror som kan orsaka allvarliga
skador. Läs noggrant skyltarna, säkerhetsmeddelandena och
beskrivningen av försiktighetsåtgärderna i denna handbok.

Om en skylt lossnar eller blir svårläslig, kontakta din Honda-
återförsäljare för att skaffa en ny.

För europeiska modellen: typ G/G8, GW, F, IT

VÄRMEVARNING

ELUTTAGSVARNING

LÄS INSTRUKTIONSBOKEN

AVGASVARNING

ANSLUTNINGSVARNING

BRÄNSLEVARNING
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Generatorn från Honda är konstruerad för att 
ge säker och pålitlig drift om den sköts enligt 
instruktionerna. 
Se till att du läst och förstått instruktions-
boken innan du använder generatorn. Annars 
finns risk för personskador eller skador på 
utrustningen.

Avgaserna innehåller giftig koloxid, en färglös, 
luktfri gas. Att andas in koloxid kan leda till 
medvetslöshet eller dödsfall.

Anslut inte generatorn till en byggnads 
elsystem om ingen isoleringsbrytare har 
installerats av en kvalificerad elektriker. 

Om du kör generatorn i ett helt eller delvis 
inneslutet område kan inandningsluften 
innehålla en farlig mängd avgaser. 

Kör aldrig generatorn inne i garage, hus eller 
i närheten av öppna fönster eller dörrar.

Anslutningar för reservkraft till en byggnads 
elsystem måste göras av behörig elektriker, 
i enlighet med alla gällande lagar och elektriska 
koder. Felaktiga anslutningar kan göra att 
elektrisk ström från generatorn matas tillbaka 
till försörjningsledningarna. 
Sådan returmatning kan ge dödliga elektriska 
stötar till personal eller andra som kommer 
i kontakt med ledningarna under ett ström-
avbrott, och när strömtillförseln återställs kan 
generatorn explodera, fatta eld eller orsaka 
brand i byggnadens elsystem.
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Bensin är mycket brandfarligt och explosivt.

Stäng av motorn och låt den svalna före 

tankning.

Anslut och ta bort uttaget för parallelldrift 

med motorn avstängd.  

När avgassystemet är varmt finns risk för 

svåra brännskador.

Undvik kontakt när motorn varit igång.

För enskild drift måste uttaget för parallell-

drift tas bort.
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För typ RG och U

För typ U

För typ RGFör typ RG

För typ RG
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• Placering av CE-märke och bullermärkning

För europeiska modellen: typ G/G8, GW, F, IT

CE-MÄRKNING

Utförande

IP-klass

Tillverkningsår
Tillverkare och adress

Torrvikt

BULLERMÄRKNING

Återförsäljare och adress



3. HITTA RÄTT KOMPONENTER
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Anteckna ramens serienummer i fältet nedan. Du behöver serie-
numret när du beställer delar.

Ramens serienummer:                                                                                 

CHASSINUMMER

LJUDDÄMPARE

VENTILATIONSVRED PÅ TANK

TANKLOCK

FÄLLBART HANDTAG

STARTHANDTAG

LUFTRENARKÅPA

TÄNDSTIFTSLUCKA

OLJEUNDERHÅLLSLUCKA



13

KONTROLLPANEL

Typ G/G8, GW, F, RG

Typ IT

ÖVERLASTVARNARE

OLJEVARNARE
EFFEKTINDIKATOR

UTTAG FÖR 

PARALLELLDRIFT

LIKSTRÖMS-

UTTAG

SKYDDSBRYTARE 

LIKSTRÖM

MOTORSTRÖM-

BRYTARE ECO-OMKOPPLARE,

GASREGLAGE

JORDANSLUTNING

VÄXELSTRÖMSUTTAG

SKYDDSBRYTARE 

VÄXELSTRÖM 

(utom typ RG)

SKYDDSBRYTARE 

VÄXELSTRÖM 

(utom typ RG)

SKYDDSBRYTARE VÄXELSTRÖM

JORDANSLUTNING

VÄXELSTRÖMSUTTAG
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Typ U

ÖVERLASTVARNARE

OLJEVARNARE
EFFEKTINDIKATOR

UTTAG FÖR 

PARALLELLDRIFT

LIKSTRÖMSUTTAG

SKYDDSBRYTARE 

LIKSTRÖM

MOTORSTRÖMBRYTARE

ECO-OMKOPPLARE, GASREGLAGE

JORDANSLUTNING

VÄXELSTRÖMSUTTAG
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ECO-omkopplare, gasreglage

ECO:
Motorvarvtalet hålls automatiskt på tomgång när elförbrukaren
kopplas ifrån och återgår till rätt varvtal utifrån den elektriska
belastningen när en elförbrukare ansluts. Detta läge rekommenderas
för att minimera bränsleförbrukningen under drift.

OBS!
• Eco-gassystemet fungerar inte ordentligt om elförbrukaren kräver

omedelbar elkraft.
• När flera elförbrukare med hög elektrisk belastning är anslutna

samtidigt ska Eco-gasreglaget ställas i OFF-läge för att minska
spänningsvariationerna.

• I DC-drift ska Eco-gasreglaget vridas till OFF-läget.

OFF:
Eco-gassystemet fungerar inte. Motorvarvtalet hålls vid sitt nominella
värde.

ECO-OMKOPPLARE,GASREGLAGE

AV

ECO

ECO

OAVFAV



4. KONTROLL FÖRE START
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VARNING:
Var noga med att kontrollera generatorn på plant underlag
med motorn avstängd.

1. Kontrollera motoroljans nivå.

VARNING:
Olja utan renande egenskaper eller 2-taktsolja kan förkorta
motorns livslängd.

Rekommenderad olja

Använd 4-taktsolja som motsvarar eller överträffar kraven för API-
kategori SE eller senare (eller motsvarande). Titta alltid efter på API-
skylten på oljebehållaren för att se att bokstäverna där är SE eller
senare (eller motsvarande).

SAE 10W−30 rekommenderas för allmän användning. Andra visko-
siteter i diagrammet kan användas om medeltemperaturen i området
ligger inom det rekommenderade intervallet.

OMGIVNINGSTEMPERATUR
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Öppna oljeunderhållsluckan.
Avlägsna oljetanklocket och torka av oljestickan med en ren trasa.
Kontrollera oljenivån genom att föra in mätstickan i oljepåfyllnings-
hålet utan att skruva i den.
Om oljenivån är under mätstickans ände, fyll på med rekommenderad
olja upp till toppen av oljepåfyllningsröret.

VARNING:
Om motorn körs med otillräcklig oljenivå kan den skadas
allvarligt.

OBS!
Oljevarningssystemet stänger automatiskt av motorn innan oljan
sjunker under säkerhetsgränsen. För att undvika oönskade drifts-
avbrott är det dock ändå att rekommendera att oljenivån regelbundet
kontrolleras visuellt.

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK

MÄTSTICKA

OLJEPÅFYLLNINGSHÅL

ÖVRE NIVÅ

OLJEUNDERHÅLLSLUCKA

OLJEUNDERHÅLLSLUCKA
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2. Kontrollera bränslenivån.

Om bränslenivån är låg, fyll på bränsletanken upp till den nivå som
anges.
Efter tankning ska locket på bränsletanken skruvas åt ordentligt.

Använd blyfri bilbensin med research-oktantal 91 eller högre (pump-
oktantal 86 eller högre).
Använd aldrig för gammal eller förorenad bensin eller olje-/bensin-
blandningar.
Undvik smuts eller vatten i bränsletanken.

Vid påfyllning av en tom bränsletank ska tanken fyllas upp till det övre
nivåmärket. Generatorn startar inte om det inte finns tillräckligt med
bränsle i tanken.

• Bensin är extremt brandfarligt och explosivt under vissa
villkor.

• Tanka i ett väl ventilerat utrymme med motorn avstängd.
Rök inte och se till att inga lågor eller gnistor finns i
området där motorn tankas eller där bensin lagras.

• Överfyll inte bränsletanken (inget bränsle får finnas över
det övre nivåmärket). När du tankat färdigt, se till att
tanklocket stängs ordentligt och säkert.

• Var noga med att inte spilla bränsle vid tankning. Spillt
bränsle eller bränsleångor kan antändas. Om bränsle spills
ut, se till att området är torrt innan motorn startas.

• Undvik upprepad eller långvarig kontakt med huden och
inandning av ångor.
FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

VARNING

ÖPPNA

TANKLOCK

ÖVRE NIVÅMARKERING 

(RÖD)
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OBS!
Bensin förstörs mycket snabbt beroende på till exempel ljusexpone-
ring, temperatur och tid.
I värsta fall kan bensinen vara förorenad inom 30 dagar.
Om förorenad bensin används kan motorn skadas allvarligt (tilltäppt
förgasare, fastklämd ventil).
Sådana skador på grund av förstört bränsle täcks inte av garantin.
För att undvika detta är det viktigt att dessa rekommendationer följs:
• Använd endast angiven bensin (se sidan 18).
• Använd färsk och ren bensin.
• För att bromsa bränslets försämringsprocess ska bensin förvaras i

en certifierad bränslebehållare.
• Inför långvarig lagring (mer än 30 dagar) ska bränsletanken och

förgasaren tömmas (se sidan 48).

Bensin som innehåller alkohol
Om du väljer bensin som innehåller alkohol (gasohol) måste dess
oktantal vara minst lika högt som Hondas rekommendationer. Det
finns två typer av ”gasohol”: en innehåller etanol och den andra
metanol.
Använd inte gasohol som innehåller mer än 10 % etanol. Använd inte
bensin som innehåller metanol (metyl eller träsprit) som inte också
innehåller hjälplösningsmedel och korrosionsskyddsmedel för meta-
nol. Använd aldrig bensin som innehåller mer än 5 % metanol, även
om det innehåller hjälplösningsmedel och korrosionsskyddsmedel.

OBS!
• Skador på bränslesystemet eller problem med motorns prestanda

till följd av användning av alkoholhaltiga bränslen täcks inte av
garantin.
Honda kan inte stödja användning av bränslen som innehåller
metanol eftersom det ännu inte bevisats fullt ut hur lämpliga de är.

• Innan du köper bränsle från en ny station, försök ta reda på om
bränslet innehåller alkohol. Om så är fallet, kontrollera alkoholens
typ och procentandel.
Om du märker oönskade symptom vid drift när du använder
alkoholhaltig bensin eller bensin som du tror innehåller alkohol, byt
till bensin som du vet inte innehåller alkohol.
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3. Kontrollera luftrenaren.

Kontrollera luftrenarelementen för att säkerställa att de är rena och i
gott skick.
Lossa luftrenarkåpans skruv och ta bort luftrenarkåpan.
Ta bort huvud- och ytterelementen från luftrenarboxen och kontrollera
elementen.
Rengör eller byt ut elementen om nödvändigt (se sidan 42).

LUFTRENARKÅPA

SKRUV PÅ LUFTRENARKÅPA

LUFTRENARBOX

HUVUDELEMENT

YTTERELEMENT
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Se till att gummitätningen ligger i spåret i luftrenarboxen. Byt ut
gummitätningen om den är skadad.
Installera om huvud- och ytterelementen. Sätt ytterelementet mellan
de övre och undre flänsarna.

VARNING:
Kör aldrig motorn utan luftfilterelementen. Motorn slits
snabbare om föroreningar, såsom damm och smuts, dras in
genom förgasaren in i motorn.

GUMMITÄTNINGLUFTRENARBOX

FLÄNSAR



5. STARTA MOTORN
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Innan motorn startas, koppla ifrån eventuell belastning från AC-
uttaget.

1. Vrid tanklockets ventilationsvred medurs ända till ON-läget.

OBS!
Vrid tanklockets ventilationshätta till OFF-läget när generatorn
transporteras.

2. Vrid motorbrytaren till ON-läget.
För att starta motorn när den är kall, ställ motorbrytaren på CHOKE.

OBS!
Använd inte choke när motorn är varm eller om lufttemperaturen är
hög.

PÅ

VENTILATIONSVRED PÅ TANKLOCK

OPÅ

MOTORSTRÖMBRYTARE

PÅ
CHOKE

PÅ
CHOKE
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3. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd, och dra sedan
snabbt i pilens riktning som på bilden nedan.

VARNING:
• Starthandtaget kan dras tillbaka mycket snabbt innan du

släpper det. Detta kan göra att din hand dras kraftfullt
mot motorn och skadas.

• Låt inte starthandtaget ryckas tillbaka. Släpp tillbaka det
långsamt för hand.

4. Om motorbrytaren vridits till CHOKE när motorn startades, ställ den
på ON-läget när motorn värms upp.

OBS!
Om motorn stannar och inte kan startas igen, kontrollera
motoroljans nivå (se sidan 17) innan du söker efter fel på andra
områden.

STARTHANDTAG

D
Dra i denna riktning

PÅ
CHOKE

PÅ
CHOKE

MOTORSTRÖMBRYTARE
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• Modifiering av förgasare vid drift på hög höjd

På hög höjd är förgasarens normala luft-/bränsleblandning för fet.
Detta ger sämre prestanda och högre bränsleförbrukning. En mycket
fet blandning förorenar också tändstiftet och gör det svårare att starta.
Drift på annan höjd än vad denna motor är certifierad för, under
längre perioder, kan öka utsläppen.

Prestanda på hög höjd kan förbättras genom särskilda modifieringar
av förgasaren. Om du alltid använder generatorn på höjder över 1 500
meter (5 000 fot) bör du låta en auktoriserad Honda-återförsäljare
utföra denna modifiering av förgasaren. Denna motor kommer, om
den används på hög höjd med förgasaren modifierad för hög höjd, att
uppfylla utsläppsnormen under hela sin livslängd.

Även med modifierad förgasare minskar motorns hästkrafter med ca
3,5 % per 300 meter (1 000 fot) höjdökning. Höjdens påverkan på
antalet hästkrafter blir större än så om ingen modifiering av
förgasaren görs.

VARNING:
Om generatorn används på en lägre höjd än vad förgasaren är
inställd för kan den allmänna funktionen försämras och
överhettning eller allvarliga motorskador uppstå till följd av
alltför mager luft-/bränsleblandning.



6. ANVÄNDA GENERATORN
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Var noga med att jorda generatorn när den anslutna utrustningen är
jordad.

(Typ RG): OBS! Det är obligatoriskt att göra en skyddsjordning innan
du använder generatorn. Skyddsjordningen måste överensstämma
med Regler för installation av elektrisk utrustning. Jordningsdon och
jordningsledare måste väljas i enlighet med kapitel 1.7 och 1.8 i Regler
för installation av elektrisk utrustning och statliga standarder (GOST)
16556-81
Vanligtvis krävs jordningsledare i koppar med minst 4 mm2 tvärsnitt.

• Anslut inte generatorn till en byggnads elsystem om ingen
isoleringsbrytare har installerats av en kvalificerad elektriker.

• Anslutningar för reservkraft till en byggnads elsystem
måste göras av behörig elektriker, i enlighet med alla gäl-
lande lagar och elektriska koder. Felaktiga anslutningar kan
göra att elektrisk ström från generatorn matas tillbaka till
försörjningsledningarna. Sådan returmatning kan ge död-
liga elektriska stötar till personal eller andra som kommer i
kontakt med ledningarna under ett strömavbrott, och när
strömtillförseln återställs kan generatorn explodera, fatta
eld eller orsaka brand i byggnadens elsystem.

VARNING

Typ IT

Typ UTyp RG JORDANSLUTNING JORDANSLUTNING

Typ G/G8, GW, F 
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VARNING:
• Gällande gränsvärden får inte överskridas för något uttag.
• Anslut inte generatorn till en hushållskrets. Detta kan

skada generatorn eller elektriska apparater i huset.
• Generatorn får inte modifieras eller användas för andra

ändamål än den är avsedd för.
• Anslut inte en förlängning till avgasröret.
• När en förlängningskabel behövs, se till att använda en hård

gummimantlad böjlig kabel (IEC 245 eller motsvarande).
• Längdbegränsning för förlängningskablar: 60 m (200 fot)

för kablar på 1,5 mm2 (0,0023 tum2) och 100 m (330 fot) för
kablar på 2,5 mm2 (0,0039 tum2). Långa förlängningskablar
minskar mängden användbar ström på grund av motstånd i
kabeln.

• Håll generatorn borta från andra elektriska kablar och
ledningar, till exempel allmänna strömledningar.

OBS!
• DC-uttag kan användas medan växelström (AC) används.

Om du använder båda samtidigt får den maximala AC-strömmen
inte överskridas.
Maximal ström AC: 2,5 kVA

• De flesta apparaters motorer kräver mer än märkeffekten vid start.
• Kontrollera att verktygets eller apparatens elektriska märkvärden

inte är större än generatorns. Överskrid aldrig generatorns
maximala märkeffekt. Effektnivåer mellan märkvärdet och
maxvärdet får användas i högst 30 minuter.

• Vid betydande överbelastning stängs skyddsbrytaren för växel-
ström av. Om tidsfristen för drift med maximal effekt överskrids
eller generatorn överbelastas en aning kopplas inte skyddsbrytaren
för växelström från, men generatorns livslängd förkortas.

• All drift som kräver maximal effekt ska begränsas till 30 minuter.
Maximal effekt: 3,0 kVA

• Vid kontinuerlig drift får inte den nominella effekten överskridas.
Märkeffekt: 2,6 kVA

• I samtliga fall måste det totala effektbehovet (VA) för alla anslutna
apparater medberäknas.
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Växelströmsutrustning

1. Starta motorn och kontrollera att effektindikatorn (grön) tänds.
2. Kontrollera att utrustningen som ska användas är avstängd och

koppla in den.

Om du vill använda Eco-gassystemet, vrid Eco-gasreglaget till ECO-
läget (se sidan 15).

VARNING:
• Betydande överbelastning som gör att överlastindikatorn

(röd) ständigt tänds kan skada generatorn. Marginell
överbelastning som gör att överlastindikatorn (röd) tänds
tillfälligt kan förkorta generatorns livslängd.

• Kontrollera att alla apparater är i fullt funktionellt skick
innan du ansluter dem till generatorn. Elektrisk utrustning
(inklusive ledningar och kontaktanslutningar) får inte vara
defekt. Om en apparat börjar fungera onormalt, går trögt
eller plötsligt stannar ska generatorns motor stängas av
omedelbart. Koppla sedan ifrån apparaten och undersök
eventuella tecken på fel.

EFFEKTINDIKATOR (GRÖN)

ÖVERLASTVARNARE (RÖD)

ECO-OMKOPPLARE,GASREGLAGE
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Skyddsbrytare växelström (typ G/G8, GW, F, IT)

Skyddsbrytarna för växelström slås av automatiskt (tryckknappen
kommer ut) om det uppstår en kortslutning eller betydande över-
belastning av generatorn vid uttaget.
Om en skyddsbrytare för växelström slås av automatiskt, kontrollera
att apparaten fungerar ordentligt och inte överstiger den
märkkapaciteten för kretsen innan du slår på skyddsbrytaren igen
(genom att trycka in tryckknappen).

Typ G/G8, GW, F

Typ IT

VÄXELSTRÖMSUTTAG nr 1

VÄXELSTRÖMSUTTAG nr 2

SKYDDSBRYTARE VÄXELSTRÖM 

(För växelströmsuttag nr 2) 

SKYDDSBRYTARE VÄXELSTRÖM 

(För växelströmsuttag nr 1) 

AV

PÅ

VÄXELSTRÖMSUTTAG

SKYDDSBRYTARE VÄXELSTRÖM
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Effekt- och överlastindikering

Effektindikatorn (grön) förblir tänd under normala driftsförhållanden.

Om generatorn är överbelastad (se sidan 26) eller om en kortslutning
uppstått i den anslutna apparaten släcks effektindikatorn (grön) och
överlastindikatorn (röd) tänds, samtidigt som strömmen till den
anslutna apparaten stängs av.

Stanna motorn om överlastindikatorn (röd) tänds och undersök källan
till överbelastningen.

OBS!
Överlastindikatorn (röd) tänds även i följande fall:
• När omriktaren är överhettad stängs strömmen till den anslutna

apparaten av. Kontrollera om luftintaget är blockerat.
• Innan du ansluter en apparat till generatorn, kontrollera att den är i

gott skick och att dess elektriska märkvärden inte är större än
generatorns. Anslut sedan apparatens nätkabel och starta motorn.

OBS!
När en elmotor startas kan det hända att både överlastindikatorn (röd)
och effektindikatorn (grön) tänds samtidigt. Detta är normalt om över-
lastindikatorn (röd) slocknar inom 9 sekunder. Om överlastindikatorn
(röd) fortsätter lysa, rådfråga din Honda generator-återförsäljare.

EFFEKTINDIKATOR 

(GRÖN)

ÖVERLASTVARNARE 

(RÖD)
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Parallelldrift

Läs avsnittet ”ANVÄNDA GENERATORN” innan du ansluter utrustning
som ska användas.

Använd endast ett uttag för parallell drift som godkänts av Honda
(tillvalsutrustning utom för typ G8) när du ansluter två EU30i-
generatorer för parallelldrift.

Kontrollera att verktygets eller apparatens elektriska märkvärden inte
är större än generatorns. Överskrid aldrig generatorns maximala
märkeffekt. Effektnivåer mellan märkvärdet och maxvärdet får
användas i högst 30 minuter.

All drift som kräver maximal effekt ska begränsas till 30 minuter.
Maximal effekt vid parallelldrift är: 6,0 kVA

Vid kontinuerlig drift får inte den nominella effekten överskridas.
Märkeffekt vid parallelldrift är: 5,2 kVA

I samtliga fall måste det totala effektbehovet (VA) för alla anslutna
apparater medberäknas.

VARNING:
Betydande överbelastning som gör att överlastindikatorn (röd)
ständigt tänds kan skada generatorn. Marginell överbelast-
ning som gör att överlastindikatorn (röd) tänds tillfälligt kan
förkorta livslängden för generatorn.

KOPPLINGSBOX FÖR PARALLELLDRIFT 

(tilläggsutrustning utom typ G8)
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• Anslut aldrig olika generatormodeller och -typer.
• Anslut aldrig en annan kabel än från uttaget för parallell-

drift.
• Anslut och ta bort uttaget för parallelldrift med motorn

avstängd.
• För enskild drift måste uttaget för parallelldrift tas bort.

1. Häng uttaget för parallelldrift på det främre handtaget på en
generator och knyt ihop den längre kabeln med det främre
handtaget på den andra generatorn med buntbandet.

2. Anslut varje kabel till parallelldriftuttaget och jordterminalen på
varje generator.
• Placera två generatorer minst 1 meter (3 fot) ifrån varandra vid

parallelldrift.
• Se noga till att kabeln mot starthandtagets sida inte hänger slak.
• Anslut den längre kabeln till den generator som uttaget för

parallelldrift inte är installerat i.
• Ställ inte generatorerna med avgassidan mot varandra.

VARNING

LÄNGRE KABEL

KABELBAND

JORDANSLUTNING

Minst 1 meter (3 fot) 

KOPPLINGSBOX FÖR 

PARALLELLDRIFT

FRÄMRE 

HANDTAG

ANSLUTNINGAR FÖR 

PARALLELLDRIFT
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3. Var noga med att jorda generatorn när den anslutna utrustningen är
jordad.

4. Starta motorerna och kontrollera att effektindikatorerna (gröna)
tänds.

5. Kontrollera att utrustningen som ska användas är avstängd och
koppla in den.

6. Koppla på den utrustning som skall användas.

JORDANSLUTNING

SPÄNNINGSINDIKATOR 

(GRÖN)

UTTAGSBOX FÖR 

PARALLELLDRIFT
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DC-användning

DC-uttaget (likström) kan endast användas för att ladda 12-volts
fordonsbatterier.

OBS!
I DC-drift ska Eco-gasreglaget vridas till OFF-läget.

1. Anslut laddningskabeln till generatorns DC-uttag och sedan till
batteripolerna.

• För att förhindra att gnistor bildas i närheten av batteriet
ska laddkabeln först anslutas till generatorn och sedan till
batteriet. Koppla först ur kabeln från batteriet.

• Innan du ansluter en laddkabel till ett batteri som är
installerat i ett fordon, koppla ur fordonets batterikabel.
Anslut fordonets batterikabel igen när laddkablarna tagits
bort. Detta förhindrar kortslutningar och gnistor vid
oavsiktlig kontakt mellan en batteripol och fordonets ram
eller kaross.

VARNING:
• Försök inte starta en bilmotor när generatorn fortfarande är

ansluten till batteriet. Generatorn kan skadas.
• Anslut den positiva batteripolen till den positiva ladd-

kabeln. Flytta inte om laddkablarna, detta kan orsaka all-
varliga skador på generatorn och/eller batteriet.

DC-UTTAG

LADDKABEL 

(Tilläggsutrustning)

VARNING
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• Batterier skapar explosiva gaser: Om dessa antänds kan en
explosion uppstå, som leder till allvarliga ögonskador eller
blindhet. Se till att god ventilation finns vid laddning.

• KEMISK RISK: Batteriets elektrolyt innehåller svavelsyra.
Kontakt med ögon eller hud, även genom kläder, kan
orsaka svåra brännskador. Bär ansiktsskydd och skydds-
kläder.

• Håll lågor och gnistor borta och rök inte i området.
MOTGIFT: Om du får elektrolyt i ögonen, skölj noggrant
med varmt vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare
omedelbart.

• GIFT: Elektrolyt är gift.
MOTGIFT
– Utvändigt: Skölj noggrant med vatten.
– Invändigt: Drick stora mängder vatten eller mjölk.

Intag därefter magnesiumhydroxidsuspension eller vege-
tabilisk olja och kontakta läkare omedelbart.

• FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

2. Starta motorn.

OBS!
• DC-uttag kan användas medan växelström (AC) används.
• Överlast i en DC-krets aktiverar DC-kretsskyddet (tryckknappen

kommer ut).
Om detta inträffar, vänta några minuter innan du trycker in
kretsskyddet för att fortsätta arbeta.

• Kretsskyddet hindrar inte överladdning av batteriet.

VARNING

DC-KRETSSKYDD

PÅ AV
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Oljevarningssystem

Oljevarningen är utformad för att förhindra motorskador till följd av
otillräcklig mängd olja i vevhuset. Innan oljenivån i vevhuset sjunker
under en säkerhetsgräns stänger oljevarningssystemet automatiskt av
motorn (motorbrytaren står kvar i ON-läget).

Om oljevarningssystemet stänger av motorn tänds oljevarnaren (röd)
när du aktiverar startmotorn, och motorn kan inte köras. Om detta
inträffar, kontrollera motoroljans nivå (se sidan 17).

OLJEVARNARE (RÖD)



7. STÄNGA AV MOTORN
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Stoppa motorn i en nödsituation genom att vrida motorbrytaren till
OFF-läget.

VID NORMAL ANVÄNDNING:
1. Stäng av all ansluten utrustning och dra ur kontakten.

2. Vrid motorströmbrytaren till OFF-läget.

MOTORSTRÖMBRYTARE

AV

AV
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3. Vrid tanklockets ventilationsvred moturs ända till OFF-läget.

VARNING:
Se till att tanklockets ventilationsvred och motorströmbryta-
ren är i OFF-läget när generatorn stängs av, transporteras och/
eller förvaras.

4. När parallelldrift har skett ska uttaget för parallelldrift kopplas ur.

AV

VENTILATIONSVRED PÅ TANKLOCK
AV

KOPPLINGSBOX FÖR PARALLELLDRIFT 

(tilläggsutrustning utom typ G8)



8. UNDERHÅLL
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Syftet med underhålls- och justeringsschemat är att hålla generatorn i
bästa driftsskick.
Gör inspekteringar och service enligt tabellen nedan.

Se till att motorn är avstängd innan du påbörjar underhåll
eller reparationer. Detta förebygger flera potentiella risker:
• Koloxidförgiftning från avgaserna. Se noga till att det finns

tillräcklig ventilation när du kör motorn.
• Brännskador från heta delar. Låt motorn och avgassystemet

svalna innan du rör dem.
• Skador från rörliga delar. Kör inte motorn förrän du

instrueras att göra det.
Ljuddämparen blir väldigt varm under drift och förblir varm en
stund efter att motorn stängts av. Var noga med att inte röra
ljuddämparen medan den är varm. Låt motorn svalna innan
underhåll.

VARNING:
Använd Honda originaldelar eller motsvarande. Användning
av reservdelar som inte har likvärdig kvalitet kan skada
generatorn.

Underhållsschema

OBS! (1) Service krävs oftare vid användning i dammiga områden.
(2) Service på dessa produkter bör utföras av en Honda-serviceverkstad, om du inte har rätt

verktyg och behärskar tekniken. Se Hondas verkstadshandbok för serviceanvisningar.
(3) Om produkten används kommersiellt ska drifttimmarna loggas för att fastställa rätt

underhållsintervaller.

VARNING

ENHET
PERIOD FÖR REGELBUNDEN SERVICE (3) Varje 

använd-
ning

Första 
månaden 

eller 
efter 20 
timmar.

Var 3:e 
månad 

eller 
var 50:e 
timme.

(1)

Kontrollera nivå
Ändra
Kontrollera
Rengör
Kontrollera–justera
Byt ut
Kontrollera–justera
Rengör

Rengör
Kontrollera

Var 6:e 
månad 

eller 
var 100:e 

timme.

Varje år 
eller 

var 300:e 
timme.

(2)

(2)

Var 500:e timme (2)

Vartannat år (byt vid behov) (2)

Motorolja

Luftrenare

Tändstift

Ventilspel
Förbrännings-
kammare
Bränsletank och -filter
Bränsleledning

Görs efter varje angivet månads- 
eller arbetstidsintervall, beroende 
på vilket som nås först.
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Verktyg

En fast nyckel, tändstiftsnyckel och ett skiftnyckelhandtag medföljer
generatorn.
Använd medföljande verktyg för att utföra underhåll. Om du använder
fel verktyg kan generatorn skadas.

FAST NYCKEL

TÄNDSTIFTSNYCKEL

SKIFTNYCKELHANDTAG



40

1. BYTE AV OLJA

Tappa ur oljan medan motorn fortfarande är varm, så att den töms
snabbt och fullständigt.

VARNING:
Se till att vrida motorströmbrytaren och tanklockets ventila-
tionsvred till OFF-läget före tömningen.

1. Placera träblock under generatorn så att utrymmet under blir minst
90 mm (3,5 tum) som på bilden.

2. Öppna oljeunderhållsluckan och ta bort oljetanklocket.

TRÄBLOCK

Minst 90 mm (3,5 tum)

OLJEUNDERHÅLLSLUCKA

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK
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3. Öppna oljeavtappningspluggens lucka i botten av generatorn.
4. Ställ en lämplig behållare under oljeavtappningspluggen.
5. Ta bort oljeavtappningspluggen och tätningsbrickan med den

medföljande fasta nyckeln och skiftnyckelhandtaget och samla
noggrant upp oljan i behållaren.

6. Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen och en ny tätningsbricka. Dra
åt pluggen ordentligt.

7. Stäng oljeavtappningspluggens skydd.
8. Se till att generatorn står på ett jämnt underlag och fyll sedan på

med rekommenderad olja (se sidan 16) till den övre nivån på
oljeröret.

9. Sätt tillbaka oljetanklocket och stäng oljeunderhållsluckan.

Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av spillolja.

OBS!
Kassera använd motorolja på ett sätt som skonar miljön. Vi föreslår att
den förs över till en sluten behållare och lämnas till din lokala
bensinstation för återvinning. Släng den inte i soporna eller häll ut
den på marken.

TÄTNINGSBRICKA 

(Byt ut)

OLJEAVTAPPNINGS-

PLUGG

FAST NYCKEL

SKIFTNYCKEL-

HANDTAG

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK

SKYDD PÅ OLJE-

AVTAPPNINGSPLUGG
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2. SERVICE PÅ LUFTRENAREN

En smutsig luftrenare begränsar luftflödet till förgasaren. För att
förhindra funktionsfel i förgasaren ska service utföras regelbundet på
luftrenaren. Service ska utföras oftare om generatorn används i
extremt dammiga områden.

Använd inte bensin eller lösningsmedel med låg flampunkt för
rengöring. De är brandfarliga och explosiva i vissa förhållanden.

VARNING:
Kör aldrig generatorn utan luftrenaren. Motorn kan då slitas
snabbare.

1. Lossa luftrenarkåpans skruv och ta bort luftrenarkåpan.

2. Ta bort huvud- och ytterelementen.

VARNING

SKRUV PÅ LUFTRENARKÅPA

LUFTRENARKÅPA

YTTERELEMENT

HUVUDELEMENT
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3. Tvätta elementen i en lösning av vanligt diskmedel och varmt
vatten och skölj noggrant, eller tvätta i lösningsmedel som inte är
brandfarligt eller har hög flampunkt. Låt elementen torka ordentligt.
Om de är skadade måste de bytas ut.

4. Blötlägg elementen i ren motorolja och krama ur överflödig olja.

5. Se till att gummitätningen ligger i spåret i luftrenarboxen. Byt ut
gummitätningen om den är skadad.

6. Installera om huvud- och ytterelementen. Sätt ytterelementet
mellan de övre och undre flänsarna.

7. Installera om luftrenarkåpan och dra åt luftrenarkåpans skruv
ordentligt.

1. Blötlägg 2. Tryck ihop för att torka 3. Olja 4. Tryck ihop
Vrid inte Vrid inte

LUFTRENARBOX

GUMMITÄTNING

FLÄNSAR
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3. SERVICE PÅ TÄNDSTIFT

REKOMMENDERAT TÄNDSTIFT: BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

För att säkerställa att motorn fungerar korrekt måste tändstiftets gap
ställas in ordentligt och tändstiftet vara fritt från avlagringar.

Om motorn är varm, låt den svalna innan service utförs på tändstiftet.

1. Lossa lockets skruv och ta bort tändstiftets underhållslucka.

2. Avlägsna tändstiftets hylsa.
3. Avlägsna all smuts runt tändstiftets bas.
4. Ta bort tändstiftet med den medföljande tändstiftsnyckeln och

skiftnyckelhandtaget.

TÄNDSTIFTSLUCKA

LUCKSKRUV

TÄNDSTIFTS-

HYLSA

SKIFTNYCKEL-

HANDTAG

TÄNDSTIFTS-

NYCKEL
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5.Kontrollera tändstiftet visuellt. Kasta det om isoleringen är
sprucken, kantstött eller sotig. Rengör tändstiftet med en stålborste
om det ska återanvändas.

6.Mät stiftets gap med ett bladmått.
Korrigera efter behov genom att försiktigt böja sidoelektroden.
Gapet ska vara:

0.7−0,8 mm (0,028−0,031 tum)

7.Sätt försiktigt i tändstiftet för hand, för att undvika felgängning.
8.När ett nytt tändstift satts i för hand bör det dras åt 1/2 varv med

den medföljande tändstiftsnyckeln och skiftnyckelhandtaget så att
brickan trycks ihop.
Om ett använt tändstift satts i igen behöver det bara dras åt 1/8 till
1/4 varv när det satts i.

9.Sätt tillbaka tändstiftets hylsa på tändstiftet ordentligt.
10.Sätt tillbaka tändstiftets underhållslucka.

VARNING:
• Tändstiftet måste dras åt ordentligt. Om det inte sitter

ordentligt kan det bli mycket varmt och eventuellt skada
generatorn.

• Använd aldrig ett tändstift med felaktigt värmeintervall.

0,7-0,8 mm 

(0,028-0,031 tum)



9. TRANSPORT/FÖRVARING
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För att förhindra bränslespill vid transport eller tillfällig lagring bör
generatorn säkras upprätt i sitt normala driftsläge med motorn
avstängd.
Tanklockets ventilationshätta vrids moturs ända till OFF-läget.
Låt motorn svalna helt innan du vrider tanklockets ventilationshätta
till OFF-läget.

Transport

Vid transport av generatorn:
• Överfyll inte tanken (inget bränsle får finnas i påfyllnings-

röret).
• Använd inte generatorn när den är lastad på ett fordon. Ta

av generatorn från fordonet och använd den i ett välventi-
lerat utrymme.

• Undvik utrymmen med direkt solljus när du lastar
generatorn på ett fordon. Om generatorn är kvar i ett slutet
fordon för många timmar kan den höga temperaturen inne i
fordonet göra att bränslet förångas, vilket kan leda till en
explosion.

• Kör inte på gropig väg under lång tid med generatorn
ombord. Om du måste transportera generatorn på gropig
väg, töm generatorn på bränsle i förväg.

OBS!
När generatorn ska transporteras håller du den i greppdelarna
(skuggade områden på bilden nedan).

VARNING

GREPPDEL
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Fäst generatorn med rep eller spännband vid transport. Se till att bara
de främre och bakre handtagen används som anslutningspunkter.
Fäst inte rep eller band på några delar av generatorns stomme eller
fällhandtaget.

Fällhandtag
Fällhandtaget är avsett för att underlätta trans-
port och ska fällas in när generatorn står stilla.
Vila inga föremål på handtaget i transportläget.

Förlänga handtaget
Lyft handtaget uppåt med båda händerna.

Att fälla handtaget
Sänk handtaget med båda händerna.

OBS!
• Använd inte fällhandtaget när du flyttar generatorn över ojämna

ytor.
• Placera inga föremål på generatorn.

BAKRE HANDTAG

FRÄMRE HANDTAG

FÄLLBART HANDTAG

FÄLLHANDTAG

SPÄRR

Transportläge för handtag

Generator i uppställd position

FÄLLHANDTAG
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Förvaring
Innan generatorn ska ställas undan en längre period:
1. Se till att minimalt med fukt och damm finns i förvaringsutrymmet.
2. Töm ut bränslet.

Bensin är extremt brandfarligt och explosivt under vissa
villkor. Gör detta i ett väl ventilerat utrymme med motorn
avstängd. Rök inte och tillåt inga lågor eller gnistor i
området medan arbetet pågår.

a. Töm ut all bensin från bränsletanken i
en godkänd bensinbehållare.
Vi rekommenderar att du använder en
kommersiellt tillgänglig handpump för
bensin. Använd inte en elektrisk pump.

b. Lossa luftrenarkåpans skruv och ta bort
luftrenarkåpan (se sidan 20).

c. Placera en lämplig behållare under
avtappningsröret.

d. Vrid motorbrytaren till ON-läget för att öppna bränsleventilen (se
sidan 22).

e. Lossa förgasarens tömningsskruv och töm ut bensin från
förgasaren.

f. När all bensin tömts ut, dra åt förgasarens tömningsskruv
ordentligt.

g. Sätt tillbaka luftrenarkåpan och vrid motorbrytaren till OFF-läget.

VARNING

AVTAPPNINGSRÖR

TÖMNINGSSKRUV FÖR FÖRGASARE
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3. Byt motorolja (se sidan 40).
4. Ta bort tändstiftet och häll ungefär en matsked ren motorolja i

cylindern. Dra runt motorn flera varv för att fördela oljan, och sätt
sedan tillbaka tändstiftet.

5. Dra långsamt i starthandtaget tills motstånd känns. I detta läge
kommer kolven upp vid kompressionsslaget och både insug- och
avgasventilen är stängda. Om motorn förvaras i detta läge skyddas
den bättre mot invändig korrosion.

STARTHANDTAG
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Om motorn inte startar:

Finns det bränsle 
i tanken?

Är det tillräckligt 
med olja i motorn?

Är motorbrytaren 
PÅ?

Är tändstiftet i 
gott skick?

Om motorn fort-
farande inte startar, 
ta generatorn till 
en auktoriserad 
Honda-åter-
försäljare.

Fyll på 
bränsletanken 
(se sidan 18).

Vrid på motor-
brytaren 
(se sidan 22).

Fyll på rekom-
menderad olja 
(se sidan 16).

Rengör, justera 
gap och torka 
tändstiftet. 
Byt ut om det 
behövs 
(se sidan 44).

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

JA
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Apparaten fungerar inte:

Sätt på skydds-
brytaren för växel-
ström (se sidan 28).Är skydds-

brytaren för 
växelström PÅ?

Är effekt-
indikatorn tänd?

Kontrollera om 
något är fel på 
elapparaten eller 
utrustningen.

Är överlastindikatorn 
tänd?

Ta generatorn till 
en auktoriserad 
Honda-återförsäljare.

Ta generatorn till 
en auktoriserad 
Honda-återförsäljare.

Byt ut elapparaten 
eller utrustningen.
Ta elapparaten 
eller utrustningen 
till en elbutik för 
reparation.

Stäng av (se sidan 36) 
och starta om motorn 
(se sidan 22).

NEJ

NEJ
JA

JA

INGA FEL

FEL

JA

NEJTyp G/G8, GW, 
F, IT:
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Ingen el i DC-uttaget:

Är DC-
kretsskyddet PÅ?

Sätt på DC-krets-
skyddet 
(se sidan 34).

Ta generatorn till 
en auktoriserad 
Honda-åter-
försäljare.

NEJ

JA
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Mått och vikt

Motor

Generator

Modell EU30i
Beskrivningskod EAVJ
Längd 622 mm (24,5 tum)
Bredd 379 mm (14.9 tum)
Höjd 489 mm (19,3 tum)
Torrvikt (vikt) 35,2 kg (77,6 lbs)

Modell GX160K1
Motortyp 4-takt, toppventil, encylindrig
Slagvolym 163 cm3 (9,9 kubiktum)
Borrning  slag 68.0  45,0 mm (2,68 tum  1,77 tum)
Kompressionsförhållande 8,5:1
Motorvarvtal 3 600−4 000 v/min

(med Eco-gasreglage AV)
Kylsystem Kompressorkylning
Tändsystem Heltransistor
Oljevolym 0,53 l (0,56 US qt, 0,47 lmp qt)
Bränsletanksvolym 5,9 l (1,56 US gal, 1,30 Imp gal)
Tändstift BPR6ES (NGK) 

W20EPR-U (DENSO)

Modell EU30i
Typ G/G8, GW, F, IT, RG U

Effekt AC

Max. kontinuerlig 
spänning

230 V 240 V

Max. kontinuerlig 
frekvens

50 Hz

Max. kontinuerlig 
ström

11,3 A 10,8 A

Max. kontinuerlig 
effekt

2,6 kVA

Max uteffekt 3,0 kVA

Max. kontinuerlig likström
Endast för laddning av 12 V bilbatterier.

12 V, 8,3 A
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Buller

”Angivna värden är utsläppsnivåer och inte nödvändigtvis säkra
arbetsmiljönivåer. Även om det finns ett samband mellan utsläpp och
exponering kan detta inte användas för att säkert avgöra om ytter-
ligare försiktighetsåtgärder krävs. Faktorer som påverkar den faktiska
exponeringsnivån för personalen är bland annat arbetsrummets
utformning, andra bullerkällor m.m. Nivån påverkas alltså av antalet
maskiner och andra närliggande arbeten och tiden man är utsatt för
bullret. Den tillåtna exponeringen kan också variera mellan länder.
Dessa uppgifter är dock till hjälp för användaren av maskinen, för att
bättre kunna utvärdera faror och risker”.

OBS!
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Modell EU30i
Typ G/G8, GW, F, IT RG, U

Ljudtrycksnivå vid 
arbetsstationen
(2006/42/EC)

74 dB (A) −−−−−−−−−

Avvikelse 3 dB (A) −−−−−−−−−
Uppmätt ljudeffektnivå (2000/
14/EG, 2005/88/EG)

89 dB (A) −−−−−−−−−

Avvikelse 3 dB (A) −−−−−−−−−
Garanterad ljudeffektnivå 
(2000/14/EG, 2005/88/EG)

92 dB (A) −−−−−−−−−

KONTROLL-

PANEL

Mitten

1,60 m

1,0 m

Mikrofonpunkt
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INDEX
(Se baksidans insida)
Typ G/G8, GW, F, IT, RG ....................................................................  W-1
Typ U .................................................................................................  W-2

FÖRKORTNINGAR
Symbol Komponentnamn Symbol Komponentnamn
ACCP AC-kretsskydd RT Likriktare
ACNF AC-brusfilter SP Tändstift
ACOR Utgående AC-uttag SpU Tändstiftsanslutning
Lucka Uttag för parallelldrift SuW Underlindning
CPB Kontrollpanelblock TCMo Gasreglagemotor
DCCP Skyddsbrytare likström ToGe Till generator
DCD DC-diod
DCNF DC-brusfilter <F> F-typ
DCOR Utgående DC-uttag <G> Typ G, GW
DCW DC-lindning <G8> Typ G8
Eco Sw Eco-gasreglage <IT> Typ IT
EgB Motorblock <RG> Typ RG
EgG Motorjordning
EgSw Motorbrytare KABELFÄRGKOD
ExW Matarlindning Bl SVART
FrB Ramblock Y GUL
FCB Frontpanelblock Bu BLÅ
FrG Ramjordning G GRÖN
GeB Generatorblock R RÖD
GT Jordanslutning W VIT
IgC Tändspole Br BRUN
IU Omriktarenhet Lg LJUSGRÖN
IUB Omriktarblock Gr GRÅ
MW Huvudlindning Lb LJUSBLÅ
OAL Varningslampa för oljenivå O ORANGE
OI Överbelastningsvarnare P ROSA
OLSw Oljevakt
PC Pulsspole
PL Spänningsindikator
RBx Uttag för parallelldrift
RBxB Uttagsblock för 

parallelldrift

KOPPLINGSANSLUTNINGAR

PÅ

AV

ECO-OMKOPPLARE, GASREGLAGE
G/W R/W
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UTTAG

TypForm

G/G8, GW, RG

F

IT

U







KOPPLINGSSCHEMA

SCHÉMA DE CABLAGE

SCHALTPLAN

DIAGRAMA DE CONEXIONES
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Adresser till större Honda-återförsäljare

För mer information, kontakta Honda Customer Information Centre på följande
adress eller telefonnummer:

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda

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

ADRESSEN DER WICHTIGSTEN Honda-HAUPTHÄNDLER

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

DIRECCIONES DE LOS PRINCIPLES CONCESIONARIOS Honda

Para obtener más información, póngase en contacto con el Centro de información para clientes
Honda en la dirección o número de teléfono siguientes:



ÖSTERRIKE

BALTIKUM 

(Estland/Lettland/

Litauen)

BELGIEN

BULGARIEN

KROATIEN

CYPERN

TJECKIEN

DANMARK

FINLAND

FRANKRIKE

TYSKLAND

GREKLAND

Honda Motor Europe (North)

Honda Motor Europe Ltd. 

Honda Motor Europe (North)

Kirov Ltd.

Hongoldonia d.o.o.

Alexander Dimitriou & Sons Ltd.

BG Technik cs, a.s. 

Tima Products A/S

OY Brandt AB.

Honda Relations Clients

Honda Motor Europe (North) 

GmbH

General Automotive Co S.A. 

Hondastraße 1 

2351 Wiener Neudorf

Tel: +43 (0) 2236 690 0

Fax: +43 (0) 2236 690 480

http://www.honda.at

Estniska avdelningen 

Tulika 15/17

10613 Tallinn

Tel: +372 6801 300

Fax: +372 6801 301

honda.baltic@honda-eu.
com.

Doornveld 180-184 

1731 Zellik

Tel: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

http://www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

49 Tsaritsa Yoana blvd 

1324 Sofia

Tel: +359 2 93 30 892

Fax: +359 2 93 30 814

http://www.kirov.net

honda@kirov.net

Jelkovecka Cesta 5 

10360 Sesvete - Zagreb

Tel: +385 1 2002053

Fax: +385 1 2020754

http://www.hongoldonia.hr

jure@hongoldonia.hr

162, Yiannos Kranidiotis Avenue 

2235 Latsia, Nicosia

Tel: +357 22 715 300

Fax: +357 22 715400

U Zavodiste 251/8 

15900 Praha 5 - Velka 

Chuchle

Tel:  +420 2 838 70 850

Fax:  +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

Tårnfalkevej 16 

2650 Hvidovre

Tel: +45 36 34 25 50

Fax: +45 36 77 16 30

http://www.tima.dk

Tuupakantie 7B 

01740 Vantaa

Tel: +358 20 775 7200

Fax: +358 9 878 5276

http://www.brandt.fi

TSA 80627 

45146 St Jean de la Ruelle Cedex

Tel: 02 38 81 33 90

Fax: 02 38 81 33 91

http://www.honda-fr.com

espaceclient@honda-eu.com

Sprendlinger Landstraße 166 

63069 Offenbach am Main

Tel: +49 69 8309-0 

Fax: +49 69 8320 20

http://www.honda.de

info@post.honda.de

71 Leoforos Athinon 

10173 Athens

Tel: +30 210 349 7809

Fax: +30 210 346 7329

http://www.honda.gr

info@saracakis.gr



UNGERN MALTA PORTUGAL

NEDERLÄNDERNAISLAND REPUBLIKEN 

VITRYSSLAND

NORGEIRLAND RUMÄNIEN

POLENITALIEN RYSSLAND

Motor Pedo Co., Ltd. The Associated Motors 

Company Ltd.

Honda Portugal, S.A.

Honda Motor Europe (North)Bernhard ehf.

Scanlink Ltd.

Berema ASTwo Wheels ltd Hit Power Motor Srl

Aries Power Equipment Sp. z o.o.Honda Italia Industriale S.p.A. Honda Motor RUS LLC

Kamaraerdei ut 3. 

2040 Budaörs

Tel: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

http://www.hondakisgepek.hu

info@hondakisgepek.hu

New Street in San Gwakkin Road 

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

Rua Fontes Pereira de Melo 16 

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel: +351 21 915 53 33

Fax: +351 21 915 23 54

http://www.honda.pt

honda.produtos@honda-eu.
com.

Afd. Power Equipment - 

Capronilaan 1 

1119 NN Schiphol-Rijk

Tel: +31 20 7070000

Fax: +31 20 7070001

http://www.honda.nl

Vatnagardar 24-26 

104 Reykjavik

Tel: +354 520 1100

Fax: +354 520 1101

http://www.honda.is

Kozlova Drive, 9 

220037 Minsk

Tel: +375 172 999090

Fax: +375 172 999900

http://www.hondapower.by

P.O. Box 454 

1401 Ski

Tel: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

http://www.berema.no

berema@berema.no

M50 Business Park, Ballymount 

Dublin 12

Tel: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851 

http://www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

Calea Giulesti N° 6-8 Sector 6 

060274 Bucuresti

Tel: +40 21 637 04 58

Fax: +40 21 637 04 78

http://www.honda.ro

hit_power@honda.ro

ul. Wroclawska 25 

01-493 Warszawa

Tel: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

http://www.ariespower.pl

http://www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

Via della Cecchignola, 5/7 

00143 Roma

Tel: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

http://www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

21. MKAD 47 km., Leninsky district. 

Moscow region, 142784 Ryssland

Tel: +7 (495) 745 20 80

Fax: +7 (495) 745 20 81

http://www.honda.co.ru

postoffice@honda.co.ru



SERBIEN Provinsen Tenerife

SVERIGE

SCHWEIZ

SPANIEN & 

Provinsen Las Palmas

SLOVAKIEN

TURKIET

UKRAINA

STORBRITANNIEN

AUSTRALIENSLOVENIEN

Bazis Grupa d.o.o.

(Kanarieöarna)

Automocion Canarias S.A.

Honda Nordic AB

Honda Suisse S.A.

(Kanarieöarna)

Greens Power Products, S.L.

Honda Slovakia, spol. s r.o.

Anadolu Motor Uretim ve

Pazarlama AS

Honda Ukraine LLC

Honda (UK) Power Equipment

AS Domzale Moto Center D.O.O. Honda Australia Motorcycle and 

Power Equipment Pty. Ltd

Grcica Milenka 39 

11000 Belgrad

Tel: + 381 11 3820 295

Fax: + 381 11 3820 296

http://www.hondasrbija.co.rs

Carretera General del Sur, KM. 8,8 

38107 Santa Cruz de Tenerife

Tel: + 34 (922) 620 617

Fax: + 34 (922) 618 042

http://www.aucasa.com

ventas@aucasa.com

taller@aucasa.com

Box 31002 – Långhusgatan 4 

20049 Malmö

Tel: + 46 (0)40 600 23 00

Fax: + 46 (0)40 600 23 19

http://www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

10, Route des Moulières 

1214 Vemier - Genève

Tel: + 41 (0)22 939 09 09

Fax: + 41 (0)22 939 09 97

http://www.honda.ch

Poligono Industrial Congost- 

Av Ramon Ciurans n°2 

08530 La Garriga - Barcelona

Tel: + 34 93 860 50 25

Fax: + 34 93 871 81 80

http://www.hondaencasa.com

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel: + 421 2 32131112

Fax: + 421 2 32131111

http://www.honda.sk

Esentepe mah. Anadolu 

Cad. No: 5 

Kartal 34870 Istanbul

Tel: + 90 216 389 59 60

Fax: + 90 216 353 31 98

http://www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

101 Volodymyrska Str. - Build. 2 

Kiev 01033

Tel: + 380 44 390 1414

Fax: + 380 44 390 1410

http://www.honda.ua

CR@honda.ua

470 London Road 

Slough - Berkshire, SL3 8QY 

Tel: + 44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk

Blatnica 3A 

1236 Trzin

Tel: + 386 1 562 22 42

Fax: + 386 1 562 37 05

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

1954 - 1956 Hume Highway 

Campbellfield Victoria 3061

Tel: (03) 9270 1111

Fax: (03) 9270 1133



“EU-försäkran om överensstämmelse” INNEHÅLLSÖVERSIKT
“CE-Déclaration de conformité” DESCRIPTION DE TABLE DES MATIERES
“EU-Konformitätserklärung” INHALTSÜBERSICHT
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DE LA “Declaración de Conformidad CE”

EU-försäkran om överensstämmelse
1. Undertecknad, Piet Renneboog, på uppdrag av behörig representant, förklarar här-

med att maskinerna som beskrivs nedan uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i:
• Direktiv 98/37/EU och 2006/42/EU om maskiner
• Direktiv 2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet
• Direktiv 2000/14/EU – 2005/88/EU om buller utomhus

2. Beskrivning av maskinen
a) Allmän benämning:
b) Funktion:

Generatoraggregat
produktion av elkraft

c) Varunamn d) Typ e) Serienummer
*1 *1

3. Tillverkare
Honda Motor Co., Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

4. Behörig representant
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V),
9300 Aalst – BELGIEN

5. Referens till anpassade standarder 6. Andra standarder eller specifikationer

EN 12601:2001 -

7. Direktiv för buller utomhus
a) Uppmätt ljudeffekt:
b) Garanterad ljudeffekt:
c) Bullerparametrar:
d) Bedömningsmetod för 

överensstämmelse:
e) Rapporterat till organ:

*1
*1
*1
BILAGA VI
VINCOTTE Environment
Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde BELGIEN

8.
9.

Ort:
Datum:

Aalst, BELGIEN

Piet Renneboog
Homologation Manager
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office

*1: se sidan med specifikationer.
*1: voir page de spécifications

*1: Siehe Spezifikationen-Seite
*1: consulte la página de las 

especificaciones








