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GÝRÝÞ
Bir HONDA jeneratör satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA Jeneratörün kullanma ve bakým bilgilerini
içerir. Bu el kitabý basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM
VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli
gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar.
Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz.
Jeneratörünüzü yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun.
Bu el kitabý Jeneratörün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde Jeneratör ile birlikte
verilmelidir.
Jeneratör sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr.
Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda jeneratörün hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn.
Jeneratör üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn.
Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn.
Bunlar sizin güvenliðiniz için konmuþtur.
Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
Jeneratörün bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti
kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir.
Jeneratörün bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya
Jeneratörünüz hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini
el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz.
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GÝRÝÞ
Garanti Belgesini el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler
garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir.
NOT
14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanunda
tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr:
Tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da
tüzel kiþiyi  ifade eder.
Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr.
UYARI
Eðer el kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir.
DÝKKAT
Jeneratörü teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin.
Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okumadan, bütün çalýþtýrma, kontrol iþlemlerini öðrenmeden ve elektrik tesisatýnýn
güvenli olduðundan emin olmadan jeneratörünüzü çalýþtýrmayýn.
NOT
Bu el kitabý Jeneratörün çalýþtýrýlmasý ve bakýmý ile ilgili faydalý bilgiler içerir.
Anlayamadýðýnýz bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da mutlaka bir Anadolu Motor Yetkili Servisine danýþýn ve yardýmýný talep
edin.
Kullaným ömrü 10 yýldýr.
Ýtahalatçý Firma:
ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ.
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EMNÝYET KURALLARI
Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve jeneratörünüzün hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin.
Kullanýcýnýn sorumluluðu
Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA jeneratör size güvenli
hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Jeneratörü devreye almadan önce jeneratörle birlikte
verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir
kullaným sonucunda yaralanabilir veya jeneratöre ve tesisata hasar verebilirsiniz.
Emniyetli çalýþmayý saðlamak ;
 HONDA jeneratörünüzü devreye almadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara
uyun.
 Bir tehlike anýnda motorun acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin.
Kullaným bilgisi olmayan kiþilere jeneratörünüzü çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin.
 Çocuklarý ve evcil hayvanlarý jeneratörün çevresinden uzak tutun.
Jeneratörün üzerindeki sýcak parçalara dokunarak yaralanabilirler.
 Jeneratörün elektrik kumanda panosuna, priz veya fiþlerine ýslak elle dokunmayýn. 110 veya 200 Volt gerilim öldürücüdür.
 Jeneratörden çýkan güç kablolarýnýn emniyetli yerlerden geçtiðinden emin olun.
 Jeneratörünüzü çalýþtýrmadan önce motor yað seviyesini kontrol edin.
Gerekiyorsa el kitabýnda belirtildiði miktar ve özellikte yað koyun.
 Yakýt yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun.
 Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin,kibrit,vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn.
 Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun.
 Yakýt ikmali sýrasýnda motorunuzu mutlaka durdurun.
Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun.
 Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresine sýzabilir.
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EMNÝYET KURALLARI
 Jeneratörünüzün üzerine yakýt dökülmüþse jeneratörünüzün üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak
daðýlmadan jeneratörünüzü çalýþtýrmayýn.
 Jeneratörünüzün üzerine hiç bir þey koymayýn ve üzerini yanabilir nesnelerle örtmeyin, yangýna yol açabilir.
 Jeneratörünüzün çalýþtýðý ortama yeterli miktarda hava girmesini saðlayýn.
Jeneratörünüzü yapýlardan veya diðer eþyalardan en az 1m mesafede çalýþtýrýn.
 Kullaným sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra
da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep
verebilir.
 Egzoz çýkýþýnda kývýlcým tutucu mevcut olup opsiyonel bir parçadýr. Bulunduðunuz ortamda kývýlcýmdan etkilenecek
nesneler var ise kývýlcým tutucu parça olmadan jeneratörünüzü çalýþtýrmayýn.
 Jeneratörünüz soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn
soðumasýný bekleyin.
 Jeneratörünüzü sabit bir yüzeye yerleþtirin ve eðimi 20 dereceden fazla olan düzlemlerde çalýþtýrmayýn. Aþýrý eðim,
çalýþma esnasýnda yakýtýn sýzmasýna ve yaðsýz çalýþma sonucu motorun hasar görmesine neden olabilir.
 Jeneratörün fiþini evdeki prizlere kesinlikle direkt takmayýn. Jeneratör için mutlaka ayrý bir elektrik tesisatý çektirilmelidir.
Elektrik tesisatýnýn mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan çekilmesi gerekir.
 Jeneratör satýn almadan önce mutlaka ne kadarlýk bir güce ihtiyacýnýz olduðunun tespitini yaptýrýn.
 Trifaze jeneratörlerde monofaze cihazlar çalýþtýrýlýyor ise, yükün 3 faza da eþit olarak daðýtýlmasýna dikkat edilmelidir.
 Jeneratörünüzle ilgili bakým kurallarýný mutlaka uygulayýn.Yetkili Servislerimiz her türlü bakýmý yapmaya hazýrdýrlar.
Karbonmonoksit zehirlenmesi tehlikesi
Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek
bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir.
 Eðer jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir.
Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn.
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EMNÝYET KURALLARI
EMNÝYETÝNÝZ ÝÇÝN; DÝKKAT!

KAPALI YERLERDE ÇALIÞTIRMAYIN

YANICI MADDELERDEN UZAK TUTUN

EVDEKÝ TESÝSATA BAÐLAMAYIN
CIVALI LAMBALAR SÖNDÜÐÜNDE TAM
SOÐUMADAN YENÝDEN DEVREYE ALMAYIN

YAKIT DOLDURURKEN;
MOTORU DURDURUN

ISLAK / NEMLÝ ORTAMLARDA
KULLANMAYIN
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YAKITI ETRAFA
DÖKMEYÝN

SÝGARA ÝÇMEYÝN

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

EU SERÝSÝ
Motor modeli
Motor tipi
Çap x Strok
Silindir hacmi
Ateþleme sistemi
Çalýþtýrma sistemi
Yakýt depo kapasitesi
Sürekli çalýþtýrma süresi
Yakýt tüketimi
Yað kapasitesi
Gürültü seviyesi
Frekans
Gerilim
Sürekli çalýþma gücü
Maksimum çalýþma gücü
Doðru akým çýkýþý
Faz
Boyutlar
Boþ aðýrlýk
Eko-gaz
AC devre kesici
DC devre kesici
Yað ikazý
Yüksek kapasiteli hava filtresi
Paralel baðlantý kablosu
(*) Eko-gaz sistemi devrede iken
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EU 10 Ý
GXH 50

(mm)
(cm3)

(lt)
(saat)
(lt/saat)
(lt)
(dBA-7m)

(cm)
(kg)

EU 20 Ý
EU 30 ÝS
GX 100
GX 200
Benzinli, 4- zamanlý, hava soðutmalý, tek silindirli
41.8x36
56x40
68x54
50
98
196
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Ýpli
Ýpli
Ýpli, marþlý
2.3
4.1
13
8.7*-4
10*-4
20*-7.1
0.62
1
1.7
0.25
0.4
0.6
52*-57
54*-59
51*-58
50 Hz
50 Hz
50 Hz
220 V
220 V
220 V
900 VA
1.6 kVA
2.8 kVA
1 kVA
2 kVA
3 kVA
12 V-8 A
12 V-8 A
12 V-8.3 A
Monofaze
Monofaze
Monofaze
45x24x38
51x29x42.5
65.5x44.5x55.5
13
21
59
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel

7

KULLANIM - KONTROLLER
Motor yaðý
Motorunuzda SAE 20W-50 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4 zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn.
1. Yað seviyesini kontrol edin.
2. Yað seviyesi düþükse doldurma deliðinin alt kenarýna kadar yað ilave edin.
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KULLANIM - KONTROLLER
Yakýt seviyesi
1. Yakýt seviyesini kontrol edin.
2. Yakýt seviyesi düþükse, yakýt süzgecinin kenarýna kadar yakýt doldurun.
Asla yað/benzin karýþýmý veya kirli benzin kullanmayýn.
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KULLANIM - KONTROLLER
Hava filtresi
1. Bakým kapaðýný açýn ve hava filtresi kapaðýný çýkarýn
2. Hava filtresi elemanlarýnýn, temiz ve iyi durumda olduklarýný kontrol edin. Gerekli ise temizleyin.
3. Hava filtresini ve kapaðý yerine takýn
 Hava filtresi týkalý ise yenisi ile deðiþtirin.

Yýkayýn

Sýkýn

Yað
emdirin
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Sýkýn

4- Zamanlý motor yaðý

KULLANIM - KONTROLLER
Motorun çalýþtýrýlmasý
1. Yakýt deposu kapaðýndaki havalandýrma
düðmesini saat yönünde çevirerek ON (açýk)
konumuna getirin.

2. Motor kontak anahtarýný
ON (açýk) konumuna getirin.

3. Jigleyi kapalý konuma getirin.
Motor sýcakken jigleyi
kullanmanýza gerek yoktur.

NOT: Jeneratörü taþýrken, yakýt deposu kapaðýndaki
düðme OFF (Kapalý) konumda olmalýdýr.

4. Çalýþtýrma ipini bir direnç
hissedene kadar hafifçe,
daha sonra kuvvetle çekin.

5. Motor çalýþtýktan sonra
jigleyi açýk konuma getirin.
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KULLANIM - KONTROLLER
Yað uyarý sistemi

Jeneratörün kullanýmý

Yað uyarý sistemi, karterde yeterli miktarda yað
olmamasýndan dolayý meydana gelebilecek hasarlarý
önlemek amacýyla tasarlanmýþtýr. Yað uyarý sistemi motoru
durdurursa, marþ sistemini kullandýðýnýzda yað uyarý ýþýðý
yanacak ve motor çalýþmayacaktýr. Böyle bir durumda
motor yaðý ilave edin.

 Jeneratörün mekanik ve elektrik olarak her zaman en iyi
durumda kalmasý için, aþaðýdakilere dikkat edin:
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UYARI !
 Arýzalý olabilecek cihazlar nedeniyle elektrik
çarpmasýný önlemek için, jeneratör topraklanmalýdýr.

KULLANIM - KONTROLLER
Eko-gaz

AC Uygulamasý

 Eko-gaz anahtarý açýldýðýnda, baðlanan cihazýn
ihtiyacýna göre otomatik olarak motor devri deðiþtirilerek,
jeneratörün çýkýþ gücü ayarlanacaktýr.

1. Motoru çalýþtýrýn.
2. Eko-gaz anahtarýný ON (açýk) veya OFF (kapalý)
konumuna getirin.

 Eko-gaz anahtarý kapalýyken, belirtilen nominal çýkýþý
saðlamak için, motor sabit bir devirde çalýþacaktýr.

3. Kullanýlacak cihazýn kapalý olduðundan emin olun ve
cihazýn fiþini AC prizine takýn.
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KULLANIM - KONTROLLER
4. Kullanýlacak cihazý açýn.
Normal çalýþma:
Çýkýþ göstergesi yanar.

Paralel çalýþtýrma
(Yalnýzca özel tiplerde)

 Aþýrý yüklenmede veya kýsa devrede aþýrý yüklenme ýþýðý
yanacak ve dýþarýya güç çýkýþý olmayacaktýr. Motoru
durdurun ve nedenini araþtýrýn.

Paralel çalýþtýrma için özel kablo/prizin takýlabileceði
terminaller vardýr.
Paralel çalýþtýrma için her zaman özel kabloyu kullanýn.
(opsiyonel)

 Jeneratörünüzün kapasitesinden fazla yük çekmeyin,
aksi takdirde jeneratörünüz zarar görür. Jeneratörünüzün
kapasitesi teknik özellikler kýsmýnda belirtilmiþtir.

Deðiþik model veya tipte jeneratörleri birlikte
kullanmayýn.

 Jeneratör çalýþmadan prizine yük baðlamayýn, jeneratör
çalýþtýktan sonra besliyeceðiniz cihazlarý teker teker devreye
alýn.
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Elde edilebilen çýkýþ:

1.8 kVA (EU 10Ý)
3.2 kVA (EU 20Ý)
5.6 kVA (EU 30 ÝS)

KULLANIM - KONTROLLER
1. Paralel çalýþma için iki jeneratöre özel kablo/prizi baðlayýn.

4. Çalýþtýrýlacak cihazýn kapalý olduðundan emin olun ve
cihazýn fiþini A ya da B jeneratörün prizine takýn.
(EU 20 Ý tipinde fiþi, paralel çalýþma için öngörülmüþ özel
prize takýn)

EU 10 Ý

2. Her iki eko-gaz düðmesini de ON (açýk) veya
OFF (kapalý) konumuna getirin (ayný konuma)

EU 20 Ý

EU 30 ÝS

5. Kullanýlacak cihazý açýn. Eðer aþýrý yüklenme ýþýðý
yanarsa, her iki motoru da durdurun ve nedenini araþtýrýn.

3. Motorlarý çalýþtýrýn.
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KULLANIM - KONTROLLER
DC uygulamasý
NOT: DC çýkýþý, sadece 12 volt otomotiv tipi aküleri þarj
etmek için kullanýlabilir.

2. Devre kesicinin ON (açýk) konumda olduðundan emin
olun.

DC uygulamasý için her zaman opsiyonel özel kabloyu
kullanýn.
1. Þarj kablosunu önce jeneratörün DC çýkýþýna,
sonra da akünün kutup baþlarýna resimde gösterildiði
sýrada baðlayýn.
<Baðlama sýrasý>

AÇIK

3. Eko-gaz anahtarýný OFF (kapalý) konumuna getirin.

4. Motoru çalýþtýrýn.
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KAPALI
(Devre kesik)

KULLANIM - KONTROLLER
Motorun durdurulmasý
1. Baðlanan cihazý kapatýn ve takýlý olan fiþi çýkarýn.

3. Yakýt deposu kapaðýndaki havalandýrma düðmesini saat
yönünün tersine tamamýyle çevirerek OFF (kapalý)
konuma getirin.

2. Motor kontak anahtarýný OFF (kapalý) konuma getirin.

4. Paralel çalýþtýrma iþlemi bittikten sonra paralel çalýþtýrma
iþlemi için takýlmýþ olan kabloyu ayýrýn.

NOT: Jeneratörünüzü uzun süreli çalýþmalardan sonra
kapatmadan önce bir süre (1-2 dakika) boþta (yüksüz)
çalýþtýrarak soðumasýný saðlayýn.
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BAKIM

NOT: Jeneratörünüzün verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve
bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gereklidir.
JENERATÖR BAKIM ZAMAN ÇÝZELGESÝ - EU 10 Ý, EU 20 Ý VE EU 30 ÝS
Her
kullanýmda

Kontrol edilecek kýsýmlar
Motor yaðý
Hava filtresi

Seviye Kontrolü

Her 3 ayda Her 6 ayda
veya
veya
50 saatte 100 saatte

Yýlda bir
veya
300 saatte

O
O

Deðiþtirme
Kontrol

Ýlk ay veya
10 saatte

O

O

Temizleme

O(1)

Buji

Temizleme-Ayar

Supap aralýðý

Temizleme-Ayar

O(2)

Temizleme

O(2)

Yakýt deposu ve yakýt filtresi
Yakýt borusu

Kontrol ve Deðiþtirme

O

Her 2 yýlda bir (2)

1) Jeneratörünüzü tozlu ortamlarda çalýþtýrýyorsanýz daha sýk bakým yapýn.
2) Bu bakýmlar Anadolu Motor Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr.

Not: Bu tabloda yer alan tüm periyodik bakýmlar Anadolu Motor Yetkili Servisleri tarafýndan ücreti karþýlýðýnda yapýlýr.
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BAKIM
Yað deðiþtirme

Buji

1. Yaðý boþaltmak için, yað doldurma tapasýný
ve yað boþaltma tapasýný açýn ve
yaðý boþaltýn motor yaðýnýn hýzlý
ve tamamen boþalmasý için
bu iþlemi motor sýcak iken yapýn.
Yað boþaltma tapasýný takýp sýkýþtýrýn.

1. Bujiyi sökün.

2. Motor yaðý doldurun ve yað seviyesini
kontrol edin.

Motor yað kapasitesi:
0.25 litre

3. Yað doldurma tapasýný takýn.

2. Elektrodlar arasýndaki
kurumlarý temizleyin.

3. Buji týrnak aralýðýný ölçün,
gerekirse ayarlayýn
CR5HSB (NGK)
U16FSR-UB (DENSO)
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ARIZA BULMA

Motor çalýþmýyor.
Elektrik yok

 Baðlanan cihazda aþýrý yüklenme
ve kýsa devre olup olmadýðýný
kontrol edin.

1. Yakýtý kontrol
edin

2. Yaðý kontrol edin.

3. Bujiyi söküp
kontrol edin.

4. Kontak anahtarýný
çevirin

 Gideremediðiniz tüm arýzalarda bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun.
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5. Kývýlcýmý
kontrol edin.

DEPOLAMA
JENERATÖRÜNÜZÜ UZUN BÝR SÜRE KULLANMAYACAÐINIZ DURUMLARDA

DEPOLAMA

2. Boþaltma tapasýný
gevþetin ve yakýtý boþaltýn.

3. Yað doldurma tapasýný
açýn ve yaðý boþaltýn.

1. Yakýt deposundan yakýtý boþaltýn.

Boþaltma tapasýný sýkýþtýrýn
5. Çalýþtýrma ipini bir direnç
hissedene kadar yavaþça çekin.

6. Jeneratörü temiz bir yerde depolayýn.

4. Yað doldurma aðzýnýn
kenarýna kadar yað doldurun.
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