
WST P 

Zostałe  wła cicielem markowego agregatu
HONDA: dzi kujemy za okazane nam zaufa
Napisali my t  instrukcj  aby  mógł b
bezawaryjnie u ytkowa  urz dzenie. Prosim
przeczytanie przed pierwszym uruchomie
aby  był wiadomy jakie rodki ostr
przedsi wzi  w trakcie jego u ytkow
zawiera tak e kompendium wiedzy p
wykonywaniu okresowych przegl dów techn
Aby w pełni korzysta  z naszego do wia
najnowszych osi gni  technologii, 
materiałów, nasze modele s  nieustan
dlatego te  informacje zawarte w niniejsze
ulec zmianie bez wcze niejszego powiadom
Je li masz problem lub pytania dotyc
pr dotwórczego - skontaktuj si  z 
dealerem HONDA, lub najbli szym 
serwisem. 
Pragniemy zwróci  uwag , e instrukcja st
cz  Twojego urz dzenia, powinna by  
pod r k , tak aby zawsze mo na było z niej 
Prosimy o przekazanie jej nowemu u
przypadku odsprzeda y urz dzenia. 
Karta Gwarancyjna jest osobnym 
wydawanym przez Sprzedawc  w momenc
Ten agregat został zaprojektowany tak
bezpieczn  i niezawodn  prac  je li je
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instr
Przed uruchomieniem agregatu prosim
informacjami w Instrukcji i upewnij si
ciebie jasne. Zaniedbanie tej czynno ci m
obra eniami oraz uszkodzeniem urz dzenia
 
INFORMACJE DOT. BEZPIECZE STWA 
Niektóre punkty niniejszej instrukcji nios  sz
informacj  dotycz c  bezpiecze stwa podcz
s  odpowiednio oznaczone: 

  
Niezastosowanie si  do zalece  ozn
znakiem spowoduje powa ne obra enia c
operatora lub osób postronnych. 

UWAGA: 
• Niezastosowanie si  do zalece  oz

znakiem mo e spowodowa  obra enia
lub innych osób.  

WA NE: Tak oznaczono informacje przy
u ytkowania agregatu. 

Model urz dzenia zapisany jest na tabliczce
formie serii i szeregu cyfr: 
 
        

Tutaj zapisz numer seryjny urz dz

 
 
         

Tutaj zapisz model urz dzenia
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INSTRUKC
Tłumaczenie Orygin

EC2000
EC5000 

Agregat pr dotw

 UTYLIZACJA AGREG
            (Dotyczy Niemiec i A
Symbol ten na agregacie o
mo e by  traktowany jako 
oddany do specjalnego punk
Recykling pomaga zreduko
szkodliwych substancji z
agregatów, a co za tym i
negatywnemu oddziaływani
ludzkie zdrowie. Recyklin
naturalne. 
Prosimy skontaktowa  si  
odbiorc  twoich odpadów 
agregatu w celu uzyskania
recyklingu. 
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ZALECENIA BEZPIECZE STWA 

Niektóre punkty niniejszej instrukcji nios  s
informacj  dotycz c  bezpiecze stwa podczas
odpowiednio oznaczone: 
 

 Niezastos
zalece  oznaczonych tym znakiem spow
obra enia ciała lub mier  operatora lub osób
 

UWAGA: 
• Niezastosowanie si  do zalece  oznaczonych 

spowodowa  obra enia ciała operatora lub inny
 

WA NE: Tak oznaczono informacje przy
u ytkowania agregatu. 
 

Ten znak ostrzega, aby zachowa
przeprowadzasz pewne czynno
Cyfry odnosz  si  do zasad bez
wymienionych poni ej. 

 
1. Nale y wiedzie , jak szybko zatrzyma  agr

elementy sterowania i regulacji. Nigdy nie
obsługiwa  agregatu, je li nie zapoznał si  z In

2. Nie pozwalaj zbli a  si  do pracuj cego 
poni ej 14 lat oraz zwierz tom. 

3. Przed uruchomieniem agregatu zawsze prz
zgodnie z Instrukcj  Obsługi aby zapobie
uszkodzeniom sprz tu. 

4. Pracuj cy agregat ustaw co najmniej 1 metr 
lub innych urz dze . 

5. Nie uruchamiaj agregatu w osłoni tych 
spalinowe zawieraj  bezwonny, truj cy tlenek
czy jest odpowiednia wentylacja. 
Pomieszczenie wentylowane, w którym 
agregat musi by  wyposa one w doda
przeciwpo arowe i przeciwwybuchowe. 

6. Agregat powinien pracowa  na poziomej p
agregat nie stoi poziomo, mo e to doprowa
paliwa i nieprawidłowego smarowania silnika.

7. Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pe
wybuchowa. Przechowuj benzyn  w pojemn
tego przeznaczonych. Nie trzymaj paliwa lub a
w miejscach niebezpiecznych. Nie pal pod
paliwa i nie u ywaj otwartego ognia w 
Napełniaj agregat paliwem w miejscach dobr
Nigdy nie odkr caj korka wlewu paliwa podcz
gdy jest gor cy. Je li rozlejesz paliwo, przen
miejsce i odczekaj zanim uruchomisz silnik, a
i opary si  rozprosz . Po pracy agregatu zaw
paliwa. Unikaj powtarzaj cego si  lub d
benzyny ze skór  jak równie  wdychania opar

8. Nie dotykaj cz ci wiruj cych, przewodu w
oraz tłumika podczas pracy agregatu. Niektó
gor ce i mog  doprowadzi  podczas kon
Zwracaj uwag  na znaki graficzne umieszczon

9. Niewła ciwa obsługa agregatu grozi po
elektrycznym. Nie obsługuj agregatu mokrymi
agregatu gdy jest wilgotny, a tak e w czasie o
niegu. 

10. Wykonanie poł cze  zasilania awaryjnego z 
musi by  powierzone odpowiednio w
elektrykowi, gdy  musi ono odpowiada  obo
zakresie przepisom reguluj cym zasady u
awaryjnego (*). le wykonane poł czenia m
zwrotny przepływ pr du do sieci u ytkowych
sposób na gro b  miertelnego pora e
elektrowni lub innych, którzy w czasie przerw
pracowa  na sieci, b d  te  na zniszczenie a
eksplozj  lub spalenie si  w czasie przyw
głównego, albo te  na zapalenie si  sieci w b

11. U ywaj tylko nie uszkodzonego osprz
(wtyczek i przewodów). 
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12. Wytyczne jak u ywa  
bezpiecze stwa zawarte 
AGREGATU. Bardzo wa nym
wytycznymi. 

13. Je li pracujesz w bezpo redn
zalecamy zakładanie ochronn

14. U ywanie akcesoriów innych
mo e spowodowa  uszkod
podlegało naprawie gwarancy
(*) Skontaktuj si  z oficjal
wszystkich niezb dnych inform

NAKLEJKI OSTRZEGA
 
W trakcie u ytkowania agreg
Dlatego na urz dzeniu zosta
przypomnienia najwa niejszych 
pracy. Ich znaczenie jest wyja nio
Naklejki s  integraln  cz ci  
zniszczeniu skontaktuj si  z autor
ich wymiany. 
Zdecydowanie zalecamy równ
bezpiecze stwa znajduj ce si  w

[1] Nieprawidłowe podł czeni
spowodowa  zwrotne zasi
pr d zwrotny mo e poraz
maj c  kontakt z liniami 
dopływie pr du oraz wybu
w sieci powróci. Przed wy
skontaktuj si  z firm  
wykwalifikowanym elektryk

[2] OSTRZE ENIE: Przeczyta
[3] Silnik emituje toksyczny t

zamkni tych pomieszczen
[4] Przed magazynowaniem p
[5] Benzyna jest wysoce 

zatrzymaj silnik. 
[6] OSTRZE ENIE: Podczas

si  do bardzo wysokiej
jeszcze przez pewien czas

 

IDENTYFIKACJA URZ

[7] Poziom mocy akustycznej 
2000/14/EC, 2005/88/EC. 

[8] Oznaczenie zgodno ci zgo
2000/14/EC, 2004/108/EC

[9] Rok produkcji. 
[10] Numer seryjny 
[11] Model – Typ 
[12] Nazwa i adres producenta
 

agregat zgodnie z zasadami 
s  w rozdziale U YTKOWANIE 

m jest aby post powa  zgodnie z tymi 

nim s siedztwie pracuj cego agregatu 
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nym dystrybutorem, który udzieli Ci 
macji. 

AWCZE 

atu musisz zachowa  ostro no . 
ały umieszczone piktogramy dla 
wzgl dów bezpiecze stwa podczas 

one poni ej. 
agregatu. Je li ulegn  zatarciu lub 
ryzowanym Dealerem Hondy w celu 

nie  dokładnie przeczyta  zasady 
w nast pnym rozdziale. 

 
e do sieci zasilaj cej budynek mo e 
ilenie sieci pr dem z agregatu. Taki 

zi  pracownika elektrowni lub osob  
przesyłowymi podczas przerwy w 

uch lub po ar agregatu gdy zasilanie 
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dostarczaj c  elektryczno  lub 
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tlenek w gla. Nie uruchamiaj go w 

niach. 
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łatwopalna. Przed tankowaniem 

 pracy urz dzenia tłumik nagrzewa 
 temperatury i pozostaje gor cy 
s po zatrzymaniu silnika. 

DZENIA 

 
zgodnie z Dyrektywami 

odne z Dyrektywami 98/37/EC, 
C, 2005/88/EC, 2006/42/EC. 

a. 
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OGÓLNY OPIS URZ DZENIA 
(Poni sze ilustracje bazuj  na typach F, GV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Korek wlewu paliwa 
[2] Zbiornik paliwa 
[3] R czka startera 
[4] Zawór paliwa 
[5] D wigienka ssania 
[6] Uziemienie 
[7] Fajka wiecy zapłonowej 
[8] Korek wlewu oleju / wska nik poziomu 
[8’] Korek wlewu paliwa (wybór albo [8] albo [8’]) 
[9] Filtr powietrza 
[10] Naklejka z danymi technicznymi 
[11] Tłumik 
[12] Przeci eniowy wył cznik termiczny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Korek spustowy oleju silnikowego 
[14] Wł cznik zapłonu 
[15] Przeł cznik napi cia 115/230V, typ B 
[16] Gniazda 230V/16A (niebieskie) typ B, IT 
[17] Gniazda 230V/16A (czarne) typ F, (niebieskie) typ 

GV, IT 
[18] Gniazda 230V/10A (czarne) typ W 
[19] Gniazda 115V/16A ( ółte) typ B 
[20] Gniazda 115V/32A ( ółte) typ B 
[21] Gniazda 230V/16A (niebieskie) typ F, GV, GVW, RG 
[22] Gniazda 400V/16A (czerwone) typ F, GV, GVW, IT, 

RG 
[23] Gniazda 230V/32A (niebieskie) typ IT, F 
[24] Port uziemienia 
[A] Tabliczka znamionowa 

  



KONTROLA PRZED 
URUCHOMIENIEM 

 
Aby przeprowadzi  t  kontrol , ustaw agre
poziomej powierzchni z wył czonym silnikie
wiecy. 

Podczas sprawdzania poziomu oleju uwa aj, 
gor cych, metalowych cz ci silnika. 

Kontrola poziomu oleju 
UWAGA: 
• Olej silnikowy jest wa nym czynnikiem wp

ywotno  silnika. 
• Pracuj cy silnik bez dostatecznej ilo ci 

powa nemu uszkodzeniu. 
• Nie u ywaj oleju ro linnego lub bezdetergen
 
Stosuj olej Honda do silników 4-
suwowych lub wysokodetergentowy 
olej odpowiedniej jako ci, 
klasyfikowany wg API jako SE, SF, 
SG, SH. Olej SAE 10W30 jest 
zalecany do powszechnego u ycia 
w najszerszym zakresie temperatur. Pokazane w ta
by  stosowane, je li rednia temperatura powietrza
mie ci si  we wskazanym zakresie. 

1. Wykr  korek wlewu oleju [3] i 
wytrzyj bagnet [4] w czyst  
szmatk . 

2. Włó  bagnet w otwór wlewowy 
oleju bez wkr cania go. 

3. Je li poziom jest zbyt niski, dolej 
zalecanego oleju a  do poziomu 
kraw dzi otworu wlewowego. 
 

Kontrola poziomu paliwa 

 
Nie napełniaj zbiornika paliwa powy ej 
czerwonego znacznika [5] 
znajduj cego si  w szyjce wlewu 
paliwa. 
Po napełnieniu sprawd , czy korek 
paliwa jest prawidłowo dokr cony. 
NIE ZOSTAWIAJ PALIWA W ZASI GU DZIECI.

UWAGA: 
• Nigdy nie u ywaj mieszanki benzynowo-olejowe
• Tankuj tylko benzyn  bezołowiow  (zalecana 95
• Zapobiegaj przedostaniu si  brudu lub wody do 
• Nigdy nie u ywaj zanieczyszczonego paliwa (

paliwa zbyt starego. Jako  benzyny bezołowi
wraz z upływem czasu. Nie u ywaj benzyny 
miesi c. 

Pojemno  zbiornika paliwa: 
EC2000: 3,3 ℓ  / EC3600: 5,3 ℓ  / EC5000-ECT

 
Paliwa zawieraj ce alkohol: 
Stosowanie benzyny zawieraj cej alkohol nie je
jednak j  u ywasz, upewnij si , e liczba oktanow
tak wysoka jak zaleca Honda. Istniej  dwa r
benzynowo-alkoholowych; jedna zawiera etanol, d
Nie stosuj mieszanek zawieraj cych wi cej ni
metanolu (alkohol metylowy lub alkohol drzewny
metanolu.  
Kiedy u ywasz mieszanki zawieraj cej meta
inhibitora korozji) obni  zawarto  metanolu do 5%
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WA NE: Gwarancja nie 
zasilania i spadku mocy 
zawieraj cych alkohol. Honda
zawieraj cych metanol, od 
skład tych benzyn s  tak nied
 
URUCHOMIENIE SILNI
 
UWAGA: 
• Sprawd  czy odbiorniki pr

podł czone do agregatu. 

1. Przekr  zawór paliwa 
[6] w pozycj  "ON" 
(kierunek pozycji "ON" 
pokazuje strzałka), 
zamknij ssanie 
przesuwaj c d wigni  
[7] w kierunku 
symbolu. 

WA NE: Nie u ywaj 
ssania, gdy silnik jest ciepł
otoczenia. 
 
2. Przekr  wył cznik silnik
3. Poci gnij lekko r czk  sta

nast pnie energicznie s
ostro no  przy urucham
ze wzgl du na zmieniaj c
 

UWAGA:  
• Nie puszczaj swobodnie li

hamuj c lekko jej powrót. 
• Nigdy nie u ywaj doda

zawieraj cych lotne i łatw
wywoła  wybuch w urucham

 
4. W czasie nagrzewania

silnika przesu  stopn
d wigni  ssania [10
pozycj  przeciwn  do z
ssania. 

 

U ytkowanie agregatu n
du ych wysoko ciach 
Na du ych wysoko ciach m
ga niku jest bardzo bogata i p
zwi kszone zu ycie paliwa. 
Je li u ywasz agregat na wyso
nale y wyposa y  ga nik w dy
wyregulowa  skład mieszanki.
wykonane tylko przez autoryzo
Nawet w przypadku wła ciweg
moc silnika spada o 3,5% na ka
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Obsługa agregatu 
Twój agregat HONDA jest niezawodnym
zaprojektowanym tak, aby zapewni  Ci 
Mo e on ułatwi  Ci prac  oraz wypoczyne
e istnieje ryzyko pora enia pr dem je li nie

przestrzegał instrukcji podanych w tym rozdz
 
Agregat wytwarza 
wystarczaj co du o mocy aby 
w przypadku nieprawidłowego 
u ytkowania spowodowa  
powa ne pora enie pr dem.  
Upewnij si , e agregat jest 
uziemiony [1] je li podł czone 
odbiorniki s  uziemione. 
Aby uziemi  agregat u yj 
miedzianego przewodu o 
przekroju takim samym lub wi kszym
poł czenia odbiorników. 
Je li podł czasz odbiorniki posiadaj ce uz
zastosowa  kabel uziemiaj cy.  
Aby zlokalizowa  bolec uziemiaj cy, 
„Gniazda”. 
Je li podł czasz dwa lub wi cej odbiornik
podł cz RCBO (wył cznik ró nicowo-pr d
nadmiarowo-pr dowym) z wykrywaniem 
pr du i z czasem odci cia zasilania kr
sekundy w przypadku przeci enia ag
wi kszym ni  30A. 
Post puj według wskazówek producenta RC

[2] Poł czenie z 1 RCBO            [4] Agregat
[3] Poł czenie z 2 RCBO            [5] Odbiorn
 

 
• Nieprawidłowe podł czenie do si

budynek mo e spowodowa  zwrotne
pr dem z agregatu. Taki pr d zwrotn
pracownika elektrowni lub osob  ma
liniami przesyłowymi podczas przer
pr du oraz wybuch lub po ar agregat
w sieci powróci. Przed wykonaniem
podł cze  skontaktuj si  z firm
elektryczno  lub wykwalifikowanym e

• Nie podł czaj adnych odbiorników pr
przed jego uruchomieniem. 

• Nie zmieniaj wewn trznych poł cze  w 

• Nie reguluj silnika: napi cie i cz stotl
bezpo rednio zale ne od pr dko ci ob
regulacje te s  wykonane przez produce

• Podł czaj tylko sprawne odbiorni
wi kszo  przeno nych elektronarz dz
izolacj  (klasa II). Urz dzenia nie s
wymaga  (z metalow  obudow ) powin
3 yłowym kablem (z przewodem
aby zapewni  dobre uziemienie w wy
izolacji. 
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bezpiecze stwo. 

ek, lecz pami taj, 
e b dziesz ci le 
ziale. 

m ni  przewód 

ziemienie, nale y 

patrz rozdział 

ków do agregatu 
dowy z członem 
30mA przebicia 
rótszym ni  0,4 
gregatu pr dem 

CBO. 

 
t 
niki 

ieci zasilaj cej 
e zasilenie sieci 
ny mo e porazi  
aj c  kontakt z 

rwy w dopływie 
tu gdy zasilanie 

m jakichkolwiek 
 dostarczaj c  
elektrykiem. 
du do agregatu 

agregacie. 

liwo  pr du s  
rotowej silnika - 
enta. 

iki elektryczne; 
zi ma podwójn  
spełniaj ce tych 
nny by  zasilane 

m uziemiaj cym) 
ypadku przebicia 

• Zasilaj tylko te urz dzen
tabliczce znamionowej 
agregatu. 

• Ze wzgl du na wi ksz
mechaniczne powinien by
osłonie gumowej (zgod
analogiczny. 

• Generator spełnia wyma
60364-4-41 :grudzie  2005
 U yty system zasilania 
- z neutralnym przew

fazowych) oraz 
- nie uziemiony przew

wszystkie odkryte
generatora. 

• Uziemianie agregatu 
zabezpieczenia nie jest k

• Podł czaj wył cznie 
technicznym; wi kszo
elektrycznych jest k
Urz dzenia nie spełniaj
w metalowej obudow
przewodem 3- yłowym. 

• Je li mimo wszystk
uziemiany – mo e
wykwalifikowany elektr
ochronne (IEC 364-4-41)

• Przewody elektryczne m
dopasowane i serwisowan
zapewnia bezpiecze stwo
by  okresowo sprawdz
wymienione, a nie napraw
Dobierz długo  i przekrój

Przekrój 
(mm2) 

Maks. długo  
(m) 

Nat
(A

1.5 25 10

2.5 40 16

4 60 28

 
• Aby nie przekroczy  do

napi cia 7V i nat enia p
poni szych zasad: 

• temperatura zewn trzna:
• rozwi  całkowicie kabel a
• stosuj si  do instrukcji u

• Ten agregat nie został za
aparatury elektronicznej, 
komputerów. Urz dzenia 
agregatem.

• Nie przeci aj agregatu. A
długo Ci słu ył stosuj si  d

- suma mocy odbiornikó
mocy podanej na ostatni

- niektóre odbiorniki pr
elektryczne, kompresor
startu moc wi ksz  n
uzyska  dokładniejsze 
autoryzowanym dilerem

- nie przekraczaj m
przył czeniowych agreg

• Nie obci aj agregatu m
niewystarczaj cego chłod

• Kiedy u ywasz agregat 
zmniejsz jego obci enie. 
Przykład: 28 A* (* ogranicz

 

nia, których napi cie podane na 
jest identyczne z napi ciem 

z  odporno  na uszkodzenia 
y  u ywany kabel wielo yłowy w 
dny z norm  IEC 245-4) lub 

agania zawarte w normach IEC 
5 §413 (oraz VDE0100 cz  728). 
jest systemem IT 

wodem N (dla urz dze  3-

wód wyrównawczy PE, ł cz cy 
e, przewodz ce elementy 

dla poprawnego działania 
konieczne. 
urz dzenia w dobrym stanie 

zo  przeno nych urz dze  
klasy II (podwójna izolacja).  

ce wymaga  tej klasy (narz dzia 
wie) musz  by  podł czone 

ko neutralny przewód b dzie 
e to wykona  wył cznie 
ryk, stosuj c dodatkowe rodki 
.  

musz  by  starannie wybrane, 
ne. Dobry stan techniczny izolacji 
o u ytkownikowi.  Kable musz  
zane, a w razie uszkodzenia 

wiane. 
j kabla w zale no ci do potrzeb:

enie 
A) 

Jedna faza 
(kW) (Cos  = 

1) 

Trzy fazy 
(kW) (Cos  

= 0.8) 

0 2.3 5.5 

6 3.7 8.8 

8 6.5 15.5 

opuszczalnego liniowego spadku 
pr du 7A na 1 mm2 stosuj si  do 

: 20oC, 
aby unikn  załama  izolacji, 

ytkowania producenta kabla. 
aprojektowany do zasilania czułej 

np. telewizorów, sprz tu hi-fi, 
te mog  by  niekompatybilne z 

Aby agregat pracował poprawnie i 
do poni szych zasad: 
ów pr du nie mo e przekracza  
ich stronach Instrukcji Obsługi. 
r du (w szczególno ci silniki 
ry itp.) pobieraj  w momencie 
ni  ich moc znamionowa. Aby 

informacje skontaktuj si  z 
 Honda. 

mocy maksymalnej gniazd 
gatu. 
moc  nominaln  w warunkach 

dzenia (ci . at.: 100kPa [1bar]).  
w niesprzyjaj cych warunkach 

 
zone do x A przez bezpiecznik). 
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Informacje o budowie agregatów 

• Uzwojenia agregatu nie s  podł czone do "masy"; dzi ki 
temu urz dzenie jest bezpieczne i minimalizuje ryzyko 
pora enia pr dem elektrycznym. Nigdy nie zalecamy 
podł czania uzwoje  do masy za wyj tkiem u ywania 30 mA 
wył cznika ró nicowego zabezpieczaj cego przed 
pora eniem. Instalacje tego urz dzenia musi by  
przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka i 
wymaga podł czenia wszelkich odbiorników do "masy". 

• Wył cznik ró nicowy (nie wyst puje w wyposa eniu 
standardowym) działa jako sprawdzian uszkodze  izolacji. 
Odcina on zasilanie, je li zostanie wykryte uszkodzenie 
izolacji pomi dzy przewodem a jak kolwiek cz ci  "masy". 

ECT7000 (230/400V) 
• Obydwa gniazda pr du jednofazowego (230V) s  poł czone 

z uzwojeniem równolegle specjalnie po to, aby wytrzyma  
obci enie do 20A. Moc wyj cia jednofazowego (230V) 
podana na tabliczce znamionowej a tak e w danych 
technicznych jest dost pna tylko na tych wyj ciach pod 
warunkiem, e inne odbiorniki pr du trójfazowego nie s  
podł czone do gniazda. Nigdy nie podł czaj gniazd 
trójfazowych agregatu do skrzynki rozdzielczej pr du 
jednofazowego.  

 Kiedy u ywasz jednocze nie pr du jednofazowego (230V) i 
pr du trójfazowego (400V), nat enie pr du na faz  nie 
mo e przekroczy  10A. 

Np.: dopuszczalne warto ci mocy pobieranych z gniazd 
jedno- i trójfazowych jednocze nie: 
 

Trzy fazy 0 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 7000 W 

Jedna faza 4000 W 1300W 950 W 650 W 300 W 0 

 

•  Ten typ agregatu jest wyposa ony w wył cznik termiczny, 
który działa jako zabezpieczenie przed przeci eniem. Je li 
nast pi przerwa w zasilaniu elektrycznym podczas pracy, 
mo e to by  spowodowane samoczynnym zadziałaniem 
wył cznika przeci eniowego. Je li to si  zdarzy, odczekaj 
chwil , wyeliminuj przyczyn  przeci enia i nast pnie wci nij 
wył cznik przeci eniowy [1]. Wył cznik przeci eniowy jest 
ustawiony zgodnie z charakterystyk  agregatu; je li trzeba to 
nale y go wymieni  w autoryzowanym serwisie Honda. 

Gniazda 

 

 

Obsługa 

UWAGA: Nie u ywaj przeł cznika napi cia gdy pr dnica 
jest obci ona. Mo e to spowodowa  uszkodzenie 
przeł cznika. 

1. Modele EC2000B, EC3600B, EC5000B: wybierz 
odpowiednie napi cie za pomoc  przeł cznika napi cia 
[2]. 

 
2. Podł cz odbiorniki pr du do gniazd zasilaj cych 

zachowuj c zasad  nie przekraczania mocy gniazd. 
3. Sprawd  czy wył cznik przeci eniowy jest wł czony. 



 
• Nie podł czaj dnych odbiornikó

agregatu przed jego uruchomieniem. 
• Nie zmieniaj fabrycznych ustawie  pr
• Nie zmieniaj fabrycznych ustawie  sil

cz stotliwo  wyj ciowa agregatu jes
zwi zana z pr dko ci  obrotow
ustawienia wykonywane s  w fabryce.

System alarmowy niskiego poziomu oleju
System alarmowy został zaprojektow
zabezpieczenia silnika przed uszkodzen
spowodowanym niedostateczn  ilo ci  o
korbowej. Zanim poziom oleju spadnie pon
granicy, system alarmowy wył czy silnik (w
pozostanie w pozycji "ON"). Nie b dzie m
silnika dopóki nie zostanie uzupełniony ole
 
 

ZATRZYMANIE SILNIKA 

1. Odł cz wszelkie odbiorniki pr du od gniaz
2. Przekr  wył cznik silnika w pozycj  "OFF"
3. Zamknij zawór paliwa [2]. 

Moc agregatu równie  spadnie, je li b dzies
wysoko ci ni szej od tej, na któr  jest 
zasilania. Zbyt uboga mieszanka paliwowo-
spowodowa  przegrzewanie si  silnika i
powa nego uszkodzenia. 

 
 

 
PRZEGL DY I KONSERWACJA  

 
Silnik i tłumik osi ga temperatur , któr
dotkni cia mo e spowodowa  o
spowodowa  po ar stykaj cych si  z n
Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek o
silnikowi ostygn . 

UWAGA: 
• U ywaj tylko oryginalnych cz ci Honda. U

niewła ciwych cz ci i akcesoriów mo
uszkodzenie agregatu. 

 

Wymiana oleju 
UWAGA: 
• Długotrwały i cz sty kontakt ze z

silnikowym mo e powodowa  raka skór
taki jest nie do unikni cia, nale y natyc
umy  r ce. 

• Spuszczaj olej, kiedy silnik jest gor cy p
on wtedy szybciej i dokładniej. 
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ów do gniazd 

dnicy. 
lnika: napi cie i 
st bezpo rednio 

w  silnika: te 
. 

u 
wany w celu 
niem (zatarciem) 
oleju w skrzyni 
ni ej bezpiecznej 

wył cznik zapłonu 
o na uruchomi  

ej. 

zd agregatu. 
" [1]. 

 
sz go u ywa  na 
ustawiony układ 

-powietrzna mo e 
 by  przyczyn  

ra w przypadku 
oparzenie lub 
nimi materiałów. 
obsługi pozwól 

U ycie innych lub 
o e spowodowa  

zu ytym olejem 
ry. Je eli kontakt 

chmiast dokładnie 

poniewa  spłynie 

1. Wykr  korek wlewowy o
spustowy oleju [4]. 

2. Zlej olej do podstawionego
3. Wkr  ponownie korek 

uszczelniaj c  [5] i mocno
4. Nalej zalecany olej i sp

kraw dzi szyjki wlewu. 

Pojemno  miski olejowej: 
EC2000: 0.6  / EC3600 - EC500

WA NE: Ochrona rodowis
powa nym ródłem z
Zdecydowanie zalecamy, aby
lub do punktu skupu w celu po
pojemników z olejem i nie 
kanalizacji.  

Konserwacja filtra pow
Silnik nie b dzie pracował p
brudny; dlatego wa nym je
wymienia . 

Nigdy nie u ywaj benzyny lu
czyszczenia wkładu filtra; sub
po ar i zniszczenie wkładó

EC2000 
1. Odkr  nakr tk  skrzydełk

zdejmij pokryw  filtra pow
Odkr  nakr tk  skrzydeł
wyjmij wkład filtra pow
rozdziel elementy [8] i [9]. 
je dokładnie czy nie s  po
zatkane; wymie  je 
uszkodzone. 

2. Wkład papierowy [8]: 
kilkakrotnie wkładem o
powierzchni  aby usun
przedmuchaj sp
powietrzem od wewn
zewn trz. Nigdy nie czy
szczotk , gdy  powoduje 
zanieczyszcze  we włókna
Wymie  wkład papierowy,
bardzo brudny. 

3. Wkład piankowy [9]: 
- umyj wkład piankowy w

wodzie z dodatkiem deterg
wypłucz i dokładnie wysusz

- nas cz wkład piankowy 
dokładnie wyci nij aby 
wkładzie pozostanie nadmi
przez pewien czas po uruc

4. Załó  uszczelk  [10], ob
pokryw  filtra [6] i dokr
[5]. 
 

UWAGA: 
• Nie u ywaj agregatu bez f

uszkodzi  silnik. 

1 

oleju [3] a nast pnie wykr  korek 

o odpowiedniego naczynia. 
spustowy [4], wraz z podkładk  
o dokr . 
prawd  czy poziom oleju si ga 

 

00 - ECT7000: 1.1  

ska naturalnego: zu yty olej jest 
zanieczyszczenia rodowiska. 
y  dostarczył go do stacji obsługi 
owtórnego przerobu. Nie wyrzucaj 

wylewaj go na ziemi  ani do 

wietrza 
poprawnie, je li filtr powietrza jest 
est aby go regularnie czy ci  i 

 
ub palnych rozpuszczalników do 
bstancje te mog  spowodowa  

ów filtra. 

kow  [5] i 
wietrza [6]. 
łkow  [7], 
wietrza i 
Sprawd  

odarte lub 
je li s  

 stuknij 
o tward  

 pył lub 
pr onym 

trz na 
 wkładu 

to wbicie 
a wkładu. 
, je li jest 

w ciepłej 
gentu (np. płyn do mycia naczy ), 
z, 
kilkoma kroplami oleju a potem 

usun  nadmiar oleju. Je li we 
ierna ilo  oleju, silnik b dzie dymił 
chomieniu. 
ba wkłady [8] i [9], nakr tk  [7], 
 dokładnie nakr tk  skrzydełkow  

filtra powietrza poniewa  mo e to 



EC3600 / EC5000 / ECT7000 
1. Odkr  nakr tk  skrzydełkow  [1] i 

zdejmij pokryw  [2]. Odkr  
nakr tk  [5], wyjmij wkład filtra 
powietrza i rozdziel elementy [3] i 
[4]. Sprawd  je dokładnie czy nie s  
podarte lub zatkane; wymie  je je li 
s  uszkodzone. 

2. Wkład papierowy [3]: stuknij 
kilkakrotnie wkładem o tward  
powierzchni  aby usun  pył lub 
przedmuchaj spr onym powietrzem 
od wewn trz na zewn trz. Nigdy nie 
czy  wkładu szczotk , gdy  
powoduje to wbicie zanieczyszcze  
we włókna wkładu. Wymie  wkład 
papierowy je li jest bardzo brudny. 

3. Wkład piankowy [4]: 
- umyj wkład piankowy w ciepłej 
wodzie z dodatkiem detergentu (np. 
płynu do mycia naczy ), wypłucz i dokładni
go w niepalnym rozpuszczalniku i pozwól dokła

- nas cz wkład piankowy kilkoma kroplami 
dokładnie wyci nij aby usun  nadmiar oleju

4. Załó  oba wkłady [3] i [4], nakr tk  skrzydeł
filtra [2], i dokr  nakr tk  skrzydełkow  [1].

UWAGA: 
• Nie u ywaj agregatu bez filtra powietrza po

uszkodzi  silnik. 

Czyszczenie osadnikowego filtra p

Zamknij zawór paliwa. Zdejmij 
osadnik [6] i O-ring [7] i umyj go w 
niepalnym rozpuszczalniku. Wysusz 
go dokładnie i powtórnie zamontuj. 
Otwórz zawór paliwa i sprawd  czy 
nie ma wycieków. 

 
Kontrola wiecy zapłonowej 
Zalecane wiece zapłonowe:   
BPR-6ES (NGK), W20EPR-U (NIPPONDENSO C

UWAGA: 
• U ywaj tylko zalecanych wiec zapłonowyc
• Stosowanie niewła ciwych wiec zap

spowodowa  uszkodzenie silnika. 

 
Je li silnik dopiero co przestał pracowa , ni
lub wiecy zapłonowej, poniewa  mo esz si  p

1. Zdejmij fajk  wiecy i wykr  wiec
u ywaj c odpowiedniego klucza do wiec. 

2. Dokładnie sprawd  wiec  i wymie  j , je
izolator jest p kni ty lub zniszczony. Oczy
wiec  drucian  szczotk . 

3. Zmierz odst p mi dzy elektrodami prz
pomocy szczelinomierza: powinien wynosi
od 0,7 do 0,8 mm. Je li regulujesz odst p
przygnij ostro nie boczn  elektrod . 

4. Sprawd  stan podkładki uszczelniaj ce
wkr  ponownie wiec  r k  a  do oporu. 

5. U ywaj c klucza do wiec dokr : now  w
½ obrotu aby cisn  podkładk , a dla wie
do ¼ obrotu. Nałó  fajk  wiecy. 

UWAGA: 
• wieca zapłonowa musi by  mocno do

innym przypadku mo e doj  do uszkod
przegrzania silnika. 
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ie wysusz lub umyj 
adnie wyschn . 
oleju, a nast pnie 
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łkow  [5], pokryw  
 

oniewa  mo e to 

paliwa 

Co., Ltd.). 

ch. 
płonowych mo e 

ie dotykaj tłumika 
poparzy ! 

c  
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zy 
i  
p, 

ej, 

wiec  o dodatkowe 
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dzenia gwintu lub 

Harmonogram przegl
Aby zapewni  poprawn  pra
dokonuj obsługi technicznej 
Zalecamy, aby  przeprowadz
Honda. 

Przegl dy, które nale y 
wykona  w okresach 

podanych obok lub po 
przepracowanych  ilo ciach 

godzin 

Przy 
ka dym
u yciu

Olej 
silnikowy 

Sprawdzenie 
poziomu 

 

Wymiana  

Filtr 
powietrza 

Wymiana  

Sprawdzenie  

Czyszczenie  

Osadnik Czyszczenie  

wieca 
zapłonowa 

Czyszczenie i 
regulacja 

 

Komora 
spalania i 
zawory 

Czyszczenie 

Luz 
zaworowy 

Sprawdzenie / 
Regulacja 

 

Zbiornik i filtr 
paliwa 

Czyszczenie  

Przewód 
paliwowy 

Sprawdzenie 
i wymiana 
je li trzeba 

Co 

Łapacz  
iskier 

Sprawdzenie  

Czyszczenie  

 
(1) Czy  cz ciej, je li agregat
(2) Te przegl dy musz  by  dok
(3) W Europie oraz innych kraja

2006/42/EC, ta czynno  
autoryzowany serwis. 

 

USUWANIE USTEREK
PROBLEM PRAWD

Nie mo na 
uruchomi  
silnika 

1. Wł cznik 
wył czony

2. Zawór pal
paliwa jes

3. Poziom ol
4. wieca za

odst p mi
nieprawid

5. Do gniazd
elektryczn

Silnik trudno 
si  uruchamia 
lub wytraca 
moc 

1. Filtr powie
2. W system

zanieczys
zanieczys

3. Otwór odp
zablokowa

W gniazdach 
nie ma pr du 

1. Bezpieczn
pozycji OF

2. Urz dzen
uszkodzon

 
Je li nie mo esz usun  uste
Serwisu. 
 

dów 
ac  i dług  ywotno  agregatu, 

zgodnie z tabel  przegl dów. 
zał je w autoryzowanym serwisie 

m 
u 

Po 1 -szym 
miesi cu 

lub po 20 h 

Co 3 m-
ce lub 
co 50 h 

Co 6 m-
cy lub co 

100 h 

Co rok 
lub co 
300 h 

    

(3)  (3)  

    

    

 (1)   

    

  (3)  

Po ka dych 500 godzinach (2) 

   (2) 

   (2) 

 2 lata (wymieni  je li to konieczne) (2) 

 (3)   

  (3)  

t pracował w zapylonym rodowisku. 
konane przez autoryzowany serwis.
ach, w których obowi zuje Dyrektywa 

powinna zosta  wykonana przez 

K 
DOPODOBNA PRZYCZYNA 

zapłonu w pozycji OFF – 
y 
liwa jest zamkni ty lub zbiornik 
st pusty. 
leju silnikowego jest zbyt niski. 
apłonowa jest uszkodzona lub 
i dzy elektrodami jest 
łowa. 

d podł czone s  jakie  urz dzenia 
ne. 

etrza jest zabrudzony. 
mie paliwowym znajduj  si  jakie  
szczenia lub paliwo jest 
szczone. 
powietrzaj cy zbiornik paliwa jest 
any. 

nik obwodu wyj ciowego jest w  
FF. 
ia podł czone do generatora s  
ne. 

erki, zgło  si  do Autoryzowanego 

 



TRANSPORT I  
PRZECHOWYWANIE 

Transportowanie agregatu 

Przed transportowaniem agregatu upewnij
zapłonu ustawiony jest w pozycji OFF. Pod
agregat musi zawsze znajdowa  si  w poz
korek wlewu paliwa musi by  dokładnie 
unikn  wszelkiego ryzyka rozlania paliwa.

[1] R czki transportowe 
Zgodnie z Norm  Europejsk  EN 12601:2010
ok. 140 kg powinny przenosi  4 osoby. 
 

Magazynowanie przez dłu szy cza
1. Upewnij si , e miejsce 

przechowywania agregatu jest 
suche i nie nara one na kurz. 

2. Spu  paliwo: 
- Zamknij zawór paliwa, a 

nast pnie odkr  i opró nij 
osadnik [1]. 

- Otwórz zawór paliwa (pozycja 
ON) i spu  paliwo ze zbiornika 
paliwa do odpowiedniego 
pojemnika. 

- Załó  o-ring [2] i dokładnie dokr  osadnik
- Spu  paliwo z ga nika odkr caj c rub

umieszczaj c paliwo w odpowiednim pojem
3. Wymie  olej silnikowy. 
4. Wykr  wiec  zapłonow  i wlej do cylind

czystego oleju silnikowego. Delikatnie p
rozrusznika aby obróci  wał i rozpro
ciankach cylindra. Nast pnie poci gnij lin

momentu wyczucia oporu. Ustawi to wsz
pozycji zamkni tej i pomo e zapo
zanieczyszczeniu. Po r cznym ponownym 
zapłonowej, dokr  j  kluczem do wie
uszczelk . 

 

WA NE: Ochrona rodowiska naturalnego
benzyna jest powa nym ródłem zanieczyszc
Zdecydowanie zalecamy, aby  dostarczył 
pojemniku do stacji obsługi lub do punktu
powtórnego przerobu. Nie wylewaj benzyny 
kanalizacji.  

Przechowywanie paliwa 
WA NE: 
• Benzyna utlenia si  podczas przechowywania. St

powodowała problemy z uruchomieniem i 
osadzaj cy si  w przewodach paliwowych. Je l
pozostaj c w silniku, mo e by  konieczna 
naprawa lub wymiana ga nika i innych 
elementów układu paliwowego. 

• Upewnij si , e stosujesz pojemniki, 
kanistry przeznaczone do 
przechowywania w glowodorów [5]. 
Zapobiegnie to zanieczyszczeniu paliwa 
przez rozpuszczaj ce si  w w glowodorach skład
doprowadzi do spadku efektywno ci pracy silnika. 
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0 agregat o wadze 

as 

k [1]. 
b  spustow  [3] i 
mniku. 

dra ły k  stołow  
poci gnij za link  
owadzi  olej po 
k  rozrusznika do 

zystkie zawory  w 
obiec korozji i 
wkr ceniu wiecy 
ec aby docisn  

o: zanieczyszczona 
czenia rodowiska. 
j  w szczelnym 
u skupu w celu 
do gruntu ani do 

tara benzyna b dzie 
pozostawiała nalot 
i benzyna utleni si  

dników pojemnika, co 

• Przechowuj paliwo w ciemny
temperaturze (unikaj przechow

• Bezpłatna naprawa w ok
ga ników i zaworów 
zanieczyszczonym paliwem. 

• Jako  benzyny bezołowiow
nawet po 2, 3 tygodniach). 
miesi c. Przechowuj minimaln
 

PRZYDATNE INFORMA

Znajd  dilera 
Adresy i telefony dilerów Arie
znajdziesz na stronie: www.m

Cz ci zamienne, akce
materiały eksploatacyj
 E

Cz ci zamienne 
[6] Filtr powietrza – 
wkład piankowy  

1
Z

[7] Linka startera 2
Z

[8] wieca zapłonowa 
Akcesoria opcjonalne 
[9] Zestaw kół 
[10] Licznik godzin 
Materiały eksploatacyjne 
[11] Olej do silników 4-
suwowych SAE 10W30 

0

1

Dla twojego bezpiecze stw
ci le zakazane instalowan

innych akcesoriów ni  wym
powy ej, specjalnie 
zaprojektowanych do dane
modelu i typu agregatu. 

 

y miejscu, w pomieszczeniu o stałej 
wywania w szopach ogrodowych). 

kresie gwarancyjnym nie dotyczy 
zablokowanych starym lub 

wej bardzo szybko spada (czasem 
Nie stosuj paliwa starszego ni  1 

n  ilo  potrzebnego ci paliwa. 

ACJE 

es Power Equipment w Polsce 
mojahonda.pl 

 

esoria opcjonalne, 
jne 
C2000 EC3600 EC5000 

ECT7000 

17218-
ZE1-821 

17218-
ZE3-000 

17218-
ZE3-000 

28462-
ZH8-003 

28462-
ZE2-W11 

28462-
ZE3-W01 

98079-56876 

08174-ZL8-000HE 
08174-ZL8-000HE 

08221-
888-

100HE 
0,6  

08221-888-060HE 
1,1  

wa, jest 
nie 
mienione 

ego 
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SCHEMATY ELEKTRYCZNE 

EC2000 

 

[1] Rotor 

[2] Stojan       Kody kolorystyczne 

[3] Skrzynka z gniazdami     Br Br zowy 

[4] Cewka polowa      G Zielony 

[5] Uziemienie      Gr Szary 

[6] Wył cznik przeci eniowy    Bl Niebieski 

[7] Kondensator      R Czerwony 

[8] Przeł cznik (115V~ / 230 V~)    W Biały 

[9] Przeł cznik w pozycj  230 V~    Y ółty 

[10] Przeł cznik w pozycj  115V~ 
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EC3600 

 

[1] Blok agregatu      [11] Blok silnika 

[2] Wyj cia AC      [12] Układ termiczno-magnetyczny 

[3] Termiczne wył czniki przeci eniowe   [13] Układ alarmu olejowego 

[4] Gniazdo 230V / 16A (niebieskie)   [14] wieca zapłonowa 

[5] Uziemienie      [15] Cewka zapłonowa 

[6] Kondensator 22 F     [16] Wł cznik silnika 

[7] Blok panelu sterowania     [17] Wł cznik poziomu oleju 

[8] Przeł cznik wyboru napi cia 115 / 230    [18] Uziemienie silnika 

[9] Gniazdo 115V / 16A ( ółte)    [19] Uziemienie ramy 

[10] Wyj cie AC 115V 

 
 
[M1W] [M2W] Uzwojenie stojana 
[EX]  Uzwojenie wzbudza cza   Kody kolorystyczne 
[FW]  Uzwojenie polowe    B Czarny 
        Bl Niebieski 

G Zielony   
        R Czerwony 

W Biały 
Y ółty 

        Y/G ółty / Szary 
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EC5000 

 

[1] Blok agregatu      [12] Wyj cie AC 115V 

[2] Wyj cia AC      [13] Blok silnika 

[3] Termiczne wył czniki przeci eniowe   [14] Układ termiczno-magnetyczny 

[4] Gniazdo 230V / 16A (niebieskie)   [15] Układ alarmu olejowego 

[5] Uziemienie      [16] wieca zapłonowa 

[6] Kondensator 35 F     [17] Cewka zapłonowa 

[7] Blok panelu sterowania     [18] Wł cznik silnika 

[8] Gniazdo 230V / 32A (niebieskie)   [19] Wł cznik poziomu oleju 

[9] Przeł cznik wyboru napi cia 115 / 230    [20] Uziemienie silnika 

[10] Gniazdo 115V / 32A ( ółte)    [21] Uziemienie ramy 

[11] Gniazdo 115V / 32A ( ółte) 

 
 
[M1W] [M2W] Uzwojenie stojana 
[EX]  Uzwojenie wzbudzacza   Kody kolorystyczne 
[FW]  Uzwojenie polowe    B Czarny 
        Bl Niebieski 

G Zielony   
        R Czerwony 

W Biały 
Y ółty 

        Y/G ółty / Szary 
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ECT7000 

 

 

[1] Blok agregatu      [11] Układ termiczno-magnetyczny 

[2] Uziemienie      [12] Układ alarmu olejowego 

[3] Wyj cia AC 230V     [13] wieca zapłonowa 

[4] Termiczne wył czniki przeci eniowe   [14] Cewka zapłonowa 

[5] Gniazdo 230V / 16A (niebieskie)   [15] Wł cznik silnika 

[6] Wyj cia AC 400V     [16] Wł cznik poziomu oleju 

[7] Zabezpieczenie 400V / 10A    [17] Uziemienie silnika 

[8] Gniazdo 400V / 16A (czerwone    [18] Uziemienie ramy 

[9] Blok panelu sterowania     [19] Diody 

[10] Blok silnika 

 
 
[M1W] [M2W] [M3W]  Uzwojenie stojana 
[EX1W] [EX2W] [EX3W] Uzwojenie wzbudzacza   Kody kolorystyczne 
         B Czarny 
         Bl Niebieski 

G Zielony   
         R Czerwony 

W Biały 
Y ółty 

         Y/G ółty / Szary 
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DANE TECHNICZNE 

WYMIARY I WAGA 
 EC2000 EC3600 EC5000 ECT7000 

Typ F-GV-W-IT B F-GV-IT B B-F-GV-IT F-GV-IT 

Dł x Sz x Wys             mm 585 x 435 x 440 800 x 550 x 540 800 x 550 x 540 

Waga sucha               mm 36 58 75 77 
Pojemno  zbiornika 
paliwa                               

3,3 5,3 6,2 

AGREGAT 

 EC2000 EC3600 EC5000 ECT7000 

Typy F-GV-W-IT B F-GV-IT B F-GV-IT B F-GV-IT 

Kod opisowy EABF EZDJ EZDL EZDP 

Funkcja Wytwarzanie energii elektrycznej 

Liczba faz Jedna Trzy 

Napi cie znamionowe   V 230 115/230 230 115/230 230 115/230 230 400 

Cz stotliwo                Hz 50 

Pr d znamionowy          A 7,5 15/7,5 15 30/15 19,5 19,5/39 16 9,5 

Moc znamionowa      kVA 1,7 3,4 4,5 3,6 6,5 

Moc maksymalna      kVA 2,0 3,6 5,0 4,0 7,0 
Ci nienie akustyczne na 
stanowisku pracy 

 Zgodnie z Dyrektywami 2006/42/EC 
dB(A) 84 83 82 

Niepewno  pomiarowa 1 

Gwarantowany poziom 
mocy akustycznej   dB(A) 

Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC 

95 96 97 

Zmierzony poziom mocy 
akustycznej            dB(A) 

Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC 

93 95 97 96 

Niepewno  pomiarowa 1 
„Wielko ci podane s  poziomami emisji i niekoniecznie s  bezpiecznymi poziomami na stanowisku pracy. Poniewa  istnieje zale no  pomi dzy emisj , a 
poziomem nara enia, nie mog  okre la  bezpo rednio czy dalsze rodki ostro no ci s  potrzebne czy te  nie. Czynniki wpływaj ce na rzeczywisty poziom 
nara enia pracownika zawieraj  charakterystyk  pomieszczenia, inne ródła hałasu itp., np. liczb  pracuj cych jednocze nie urz dze , inne procesy 
przebiegaj ce w s siedztwie, czas pracy podczas którego pracownik jest nara ony na hałas. Tak e dopuszczalny poziom nara enia mo e si  ró ni  w 
zale no ci od kraju. Jednak e mimo to taka informacja umo liwi u ytkownikowi lepsz  ocen  zagro e  i ryzyka.

SILNIK 

 EC2000 EC3600 EC5000 – ECT7000 

Model 
Silnik benzynowy 

GX160T1 
Silnik benzynowy 

GX270T2 
Silnik benzynowy GX390T2 

Typ silnika 4-suwowy, 1-cylindrowy, górnozaworowy 
Pojemno  skokowa  cm3 
( rednica x skok)        mm 

163 
(68 x 45) 

270 
(77 x 58) 

389 
(88 x 64) 

Stopie  spr ania 8.5 : 1 8.0 : 1 

Pr dko  obrotowa    rpm 3000 

System chłodzenia Wymuszony obieg powietrza 

System zapłonu Koło zamachowe, iskrowy 

Ilo  oleju                         0,6 1,1 

wieca zapłonowa BPR6ES (NGK) – W20EPR-U (NIPPONDENSO Co., Ltd) 

Zu ycie paliwa             /h 1,2 2,32 2,7 2,8 



EC - Prohlášení o shodĕ
1) Zástupce výrobce, Yasushi Hamaguchi svým podpisem potvrzuje, že daný výrobek splňuje 

požadavky Smĕrnice pro strojní zařízení Daný výrobek rovnĕž splňuje požadavky následujících 
Smĕrnic: 

   - Hluková smĕrnice:   - Smĕrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 
2) Popis zařízení:
   a) Všeobecné označení: Elektrocentrála nízkého výkonu 
 b) Funkce: Výraba elektrické energie c) Typ:  d) Výrobní císlo:
3) Hluková smĕrnice:
   a) Namĕřený akustický výkon - b) Garantovaný akustický výkon 
   c) Parametry: Nominální výkon - d) Způsob stanovení shody - e) Notifikovaná osoba:
4) Výrobce:
5) Autorizovaná osoba povĕřená schvalováním technické dokumentace:
6) Odkazy na harmonizované normy:
7) Ostatní použité národní normy a specifikace:
 Podepsáno v: Datum: Prezident:                           Podpis:

EU Overenstemmelseerklæring
1) Undertegnede, Yasushi Hamaguchi, som repræsenterer producenten erklærer herved, at 

produktet beskrevet nedenfor opfylder alle retningslinier i maskindirektivet. Produktet opfylder 
også bestemmelserne i: 

   - Direktiv om støjemission fra maskiner til udedørs brug:  - EMC direktiv: 
2) Beskrivelse af produktet:
   a) Fællesbetegnelse: Generatortanlæg med lav ydelse
 b) Anvendelse: Produktion af elektricitet c) Type: d) Stelnummer:
3) Direktiv om støjemission fra maskiner til udedørs brug:
   a) Målt støjniveau - b) Garanteret støjniveau - c) Støjparameter: Installeret motoreffekt

  d) Overenstemmelsens vurderingsprocedure - e) Bemyndiget organ 
4) Producent:
5) Autoriseret repræsentant for udfærdigelsen af den tekniske dokumentation:
6) Reference til harminiserede standarder:
7) Andre nationale standarder eller specifikationer:
 Sted: Dato: Formand:  Underskrift:

 EG-Konformitätserklärung
1) Der Unterzeichner, Yasushi Hamaguchi der den Hersteller vertritt, erklärt hiermit dass die unten 

genannte Maschine den Bestimmungen aller relevanten Maschinenrichtlinien entspricht. Die 
Maschine entspricht ebenfalls den Vorschriften der: 

   - Outdoor Richtlinie:    - EMV Richtlinie:
2) Beschreibung der Maschine:
   a) Allgemeine Bezeichnung: Niederspannungs Stromerzeuger 
 b) Funktion: Strom produzieren c) Typ: d) Seriennummer:
3) Richtlinie zu Geräuschemissionen im Freien:
   a) Gemessener Schallleistungspegel - b) Garantierter Schallleistungspegel - c) Geräusch  

        Vorgabe: Tatsächliche Leistung     -  d) Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren 
   e) Benannte Stelle 
4) Hersteller:
5) Bevollmächtigter zur Erstellung der technischen Unterlagen:
6) Verweis auf harmonisierte Normen:
7) Andere herangezogene nationale Normen, Bestimmungen oder Vorschriften:
 Ort: Datum: Präsident: Unterschrift:

Declaracion de conformidad CE. 
1) El firmante, Yasushi Hamaguchi, en representación del fabricante, adjunto declara que la 

máquina descrita más abajo cumple con todas los requisitos relevantes de la Directiva de 
Maquinaria. La máquina también cumple con los requisitos de la: 

   - Directiva sobre Ruido exterior:   - Directiva EMC:
2)  Descripción de la máquina:
   a) Denominación genérica: Generador de baja potencia
 b) Función: Producción de electricidad c) Tipo: d) Número serie:
3) Directiva Ruido Exterior:
   a) Potencia medida sonido - b) Potencia sonido garantizada - c) Parámetros ruido:  

      Potencia neta instalada - d) Procedimiento valoración conformidad - e) Organismo  
      notificado.

4) Fabricante:
5) Representante autorizado para recopilar la Documentación Técnica:
6) Referencia de los estándar harmonizados:
7) Otros estándar nacionales o especificaciones:
 Realizado en: Fecha: Presidente:                         Firma:

EÜ Vastavusavaldus
1) Allakirjutanu, Yasushi Hamaguchi, kinnitab tootja volitatud esindajana, et alltoodud seadmed 

vastavad  kõikidele Tehniliste seadmete direktiivinõuetele. Lisaks selle vastavad seadmed 
järgmiste direktiivide nõuetele: 

   - Müratase välitingimustes:    - EMC direktiiv: 
2) Seadmete kirjeldus:
   a) Üldnimetus: Väikese võimsusega generaator b) Funktsiooon: Elektrienergia tootmine  
   c) Tüüp: d) Seerianumber
3) Müratase välitingimustes:
 a) Mõõdetav helivõimsuse tase - b) Tegelik helivõimsuse tase - c) Müra mõjutavad tegurid: Toite 

võimsus - d) Vastavushindamise menetlus - e) Teavitatud asutus 
4) Tootja:
5) Volitatud esindaja, kes on kvalifitseeritud koostama tehnilist dokumentatsiooni:
6) Viide ühtlustatud standarditele:
7) Siseriiklikud seadusaktid:
 Koht: Kuupäev: President: Allkiri:

Déclaration CE de conformité
1) Le soussigné, Mr Yasushi Hamaguchi, représentant du constructeur, déclare par la présente 

que la machine décrite ci-dessous est conforme aux dispositions de la  Directive Machine. 
Cette machine répond également aux dispositions de : 

   - Directive relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés 
    à être utilisés à l'extérieur des bâtiments : 
  - Directive relative à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques

     et électroniques :
2) Description de la machine :
   a) Denomination générique : Groupe électrogène de faible puissance
   b) Fonction : Produire du courant électrique c) Type : d) Numéro de série :
3) Directive relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être 

utilisés à l'extérieur des bâtiments :
   a) Puissance acoustique mesurée b) Puissance acoustique garantie c) Paramètres de bruit:
   Puissance nette installée d) Procédure d'évaluation de la conformité e) Organisme notifié.
4) Constructeur :
5) Représentant autorisé à valider la documentation technique :
6) Référence aux normes harmonisées :
7) Autres normes et spécifications techniques nationales :
 Fait à : Date : Président :  Signature :

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
1) Allekirjoittanut valmistajan edustaja Yasushi Hamaguchi vakuuttaa täten, että tuote on
 kaikkien EU: n konedirektiivin vaatimusten mukainen. Tuote on lisäksi seuraavien
 EU: n direktiivien vaatimusten mukainen: 
   - Meludirektiivi:  - sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi: 
2) Tuotteen kuvaus:
   a) Yleisarvomäärä: Matala tehoinen aggregaatti b) Toiminto: Sähkön tuottaminen 

  c) Tyyppi: d) Sarjanumero:
3) Meludirektiivi:
   a) Mitattu äänitehotaso - b) Taattu äänitehotaso -  c) Meluparametrit: asennettu nettoteho   

   d) Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely -  e) Ilmoitettu laitos
4) Valmistaja:  
5) Teknisen dokumentaation laatinut valmistajan edustaja:
6) Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin:
7) Muut kansalliset standardit tai tekniset eritelmät:
 Laadittu: Päivämäärä: Pääjohtaja: Allekirjoitus:

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ε.Ε.
1) Ο υπογράφων, Yasushi Hamaguchi εκπροσωπόντας τον κατασκευαστή, δια του παρόντος 

δηλώνει ότι το μηχάνημα που αναφέρεται πιό κάτω βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις προβλέψεις 
των οδηγιών της ΕΕ. Τα μηχανήματα βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις προβλέψεις των: 

   - Οδηγιών θορύβου εξωτερικού χώρου:
   - Οδηγίας EMC:
2) Περιγραφή μηχανήματος:
   α) Γενική ονομασία:  Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος χαμηλής ισχύος 
   β) Λειτουργία: για παραγωγή ηλεκτρικής γ) Τύπος δ) Αριθμός παραγωγής:
3) Οδηγία θορύβου εξωτερικού χώρου:
   α) Ισχύς μετρηθέντος θορύβου - β) Εγγυημένο επίπεδο θορύβου - γ) Παραμέτροι θορύβου:
    ισχύς κινητήρα - δ) Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης - ε) Όνομα κοινοποιημένου   

  οργανισμού 
4) Κατασκευαστής:
5) Εγγεκριμένος αντιπρόσωπος ικανός γιά σύσταση τεχνικού συγγράμματος:
6) Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα:
7) Αναφορά σε άλλα εθνικά πρότυπα ή προδιαγραφές:
  Η δοκιμή έγινε:  Ημερομηνία:                 Πρόεδρος: Υπογραφή:

EK-Megfelelőségi nyilatkozat
1) Alulírott Yasushi Hamaguchi, mint a gyártó képviselője nyilatkozom, hogy az alábbi 

berendezés mindenben megfelel a Gépekre irányuló rendelkezéseknek: 
 A berendezés megfelel a  Külső Hangkbocsátási és a  EMC Direktíváknak
2) A gép leírása:
 a) Általános megnevezés: Kisteljesítményű áramfejlesztő b) Funkció: Elektromos áram 

c) Típus:   d) Sorozatszám: 
3) Külső hangkibocsátási előírások:
 a) Mért hangerő  b) Garantált hangerő  c) Zaj paraméter: Üzembehelyezett zajszint 

d) Becslési eljárás megfelelősséghez  e) Bejegyzett teszt
4) Gyártó:
5) Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult képviselő:
6) Hivatkozással a szabványokra:
7) Más belföldi előírások, megjegyzések:
 Keltezés helye: Keltezés ideje:       Elnök: Aláírás:

EC - Декларация за съответствие
1) Долуподписалият се Г-н Канемура, представляващ производителя, с настоящия 

документ декларира че машина описана по-долу е в съответствие с всички изисквания на 
директивите за машини и съоръжения - Съоръжението също съответства с изискванията 
на: 

   - Директива за нивото на шума:  - EMC директива: 
2) Описание на оборудването:
   а) Общо наименование: Lower power generator set  
   б) Функция: производство на електроенергия  в) Тип: д) Сериен номер: 
3) Външен шум:
   а) измерена сила на звука - b) максимална сила на звука - c) параметри на шума;
   нетна инсталирана мощност - d) процедура на измерването - e) измерено на купе 
4) Производител:
5) Оторизиран представител, който може да съставя техническата документация:
6) Съответствие с хармонизирани етандарти:
7) Други национални стандарти и спецификации:
  Място на изготвяне: Дата на изготвяне: Мениджър по качество: Подпис:

 d) Conformity assessment procedure: Annex VI

 e) Notified body: CEMAGREF 
  Groupement d'Antony - Parc de Tourvoie - BP 44
  92163 ANTONY Cedex - France
   
4) Manufacturer: Honda France Manufacturing S.A.S.
  Pôle 45 - Rue des Châtaigniers - 45140 ORMES - FRANCE

5) Authorized Representative  able to compile the technical documentation:
  Honda France Manufacturing S.A.S.
  Pôle 45 - Rue des Châtaigniers - 45140 ORMES - FRANCE

6) Reference to harmonized standards
  EN12601 : 2010 - EN55012 : 2007 + A1: 2009

7) Other national standards or specifications
  N/A

Done at: Date: President: Signature:
ORMES 27 07 2011 Yasushi Hamaguchi 
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0EC-Declaration of Conformity

1) The undersigned, Mr Yasushi Hamaguchi, representing the manufacturer, 
herewith declares that the machinery described below complies with all the 
relevant provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC. 

 The machinery also complies with the provisions of the:
 - Outdoor noise Directive: 2000/14/EC, 2005/88/EC
 - EMC Directive: 2004/108/EC
2) Description of the machinery:
 a) Generic denomination: Lower power generator set
 b) Function:  Producing electrical power 
 c) Type:  EC2000K1 (F, GV, GVW, W, IT, B1)
 EC3600K1 - EC5000K1 (B, F, GV, GVW, IT)
 ECT7000K1 (F, GV, GVW, IT, RG)
 d) Serial number:

3) Outdoor noise Directive:
 a) Measured sound power: 93 dB(A) (EC2000K1) - 95 dB(A) (EC3600K1)
  97 dB(A) (EC5000K1) - 96 dB(A) (ECT7000K1)
 b) Guaranteed sound power: 95 dB(A) (EC2000K1) - 96 dB(A) (EC3600K1)
  97 dB(A) (EC5000K1 - ECT7000K1)
 c) Noise parameter: Pel = 1.7 kW (EC2000K1) - Pel = 3.4 kW (EC3600K1)
  Pel = 4.5 kW (EC5000K1) - Pel = 3.6 kW (ECT7000K1)

EC2000K1 EABF 1224862 ~ 1225942
EC3600K1 EZDJ 8400001 ~ 8400561
EC5000K1 EZDL 8400001 ~ 8400581
ECT7000K1 EZDP 8400001 ~ 8401601
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EB-Samræmisyfirlýsing
1) Undirritaður, Mr Yasushi Hamaguchi, fyrir hönd framleiðandans, lýsir hér með yfir því að vélin 

sem lýst er hér að neðan samræmist öllum gildandi ákvæðum tilskipunar:
 Vélbúnaðurinn samræmist einnig ákvæðum tilskipunar um hávaðamengun utanhúss: 
 - EMC tilskipunin
2) Lýsing á vélbúnaði:
 a) Almennt heiti: Lágspennu rafstöð b) Verkunarmáti: Framleiðsla á rafmagni
 c) Tegund: d) Raðnúmer:
3) Tilskipun varðandi hávaðamengun utanhúss
 a) Mælt hljóðafl:     b) Hljóðafl sem ábyrgst er:         c) Hávaðaviðmun:
 d) Aðferð við samræmingarmat: Viðauki VI               e) Tilkynntum aðila:
4) Framleiðandi
5) Viðurkenndur fulltrúi sem hefur heimild til að taka saman viðkomandi tækniskjal
6) Tilvísun í samræmda staðla
7) Aðrir innlendir staðlar eða tækniforskriftir
 Gjört í:         Dags.: Formaður stjórnar: Undirritun:

Dichiarazione di conformità
1) Il sottoscritto, Yasushi Hamaguchi in rappresentanza del costruttore, dichiara qui di seguito 

che la macchina sotto descritta è conforme con tutte le condizioni pertinenti della Direttiva 
Macchine. La macchina è anche conforme alle condizioni della: 

   - Direttiva sulle emissioni acustiche delle macchine destinate a funzionare all'aria aperta: 
  - Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 

2) Descrizione della macchina:
   a) Denominazione generica: Gruppo elettrogeno di bassa potenza 
 b) Funzione: Produzione di energia c) Tipo:  d) Numero di serie:
3) Direttiva emissioni acustiche:
   a) Livello di potenza sonora misurata - b) Livello di potenza sonora garantita
   c) Parametri rumorosità: Potenza netta installata - d) Procedura di valutazione conformità 
   e) Organismo notificato  
4) Costruttore:
5) Rappresentante Autorizzato idoneo a compilare la documentazione tecnica:
6) Riferimento agli standard armonizzati:
7) Altri standard o specifiche nazionali
 Fatto a:  Data:  Presidente: Firma:

EB Atitikties Deklaracija.
1) Žemiau pasirašes, p. Yasushi Hamaguchi atstovaujantis gamintoją, deklaruoja, kad 

įranga atitinka reikalavimus pagal direktyvą:
2) Mašinos aprašymas:

   a) Bendras pavadinimas: Mažo galingumo generatoriaus komplektas
   b) Funkcija: Elektros energijos c) Tipas:  d) Serijinis numeris:
3) Triukšmo direktyva:
   a) Išmatuotas riukšmo lygis - b) Garantuotas triukšmo lygis - c) Triukšmo parametrai:
   Nominali instaliuota galia - d) Atitikties įvertinimo procedūra - e) Atstovas.
4) Gamintojas:
5) Įgaliotas atstovas turintis techninę dokumentaciją:
6) Nuoroda į harmonizuotus standartus:
7) Kiti nacionaliniai standartai ir specifikacijos:
 Atlikta:   Data: Prezidentas: Parašas:

EK Atbilst ības deklarācija
1) Zemāk minētais Yasushi Hamaguchi, kā ražotāja pārstāvis ar šo apstiprina, ka atrunātā 

iekārta pilnībā atbilst visiem standartiem, kas atrunāti EC-Direktīvā Kā arī šī iekārta atbilst: 
   - trokšņa līmeņa direktīvai: 

  - EMC direktīvai:
2) Lekārtas apraksts:

   a) Vispārējais nosukums: Mazjaudas ģeneratora komplekts
   b) Funkcija: Elektriskās strāvas c) Tips:  d) Sērijas numurs:
3) Trokšņa līmeņa direktīva:
   a) Nomērītā trokšņa jauda - b) Garantētā trokšņa jauda - c) Trokšņa parametri: Kopējā
   uzstādītā jauda - d) Atbilstības noteikšanas procedūra - e) Atbildīgā iestāde
4) Ražotājs:
5) Autorizētais pārstāvis, kas ir kompetents apkopot tehnisko dokumentāciju:
6) Atsaucoties uz saskaņotajiem standartiem:
7) Citi valsts noteiktie standarti vai specifikācijas:
 Vieta:  Datums: Prezidents: Paraksts:

EU-Conformiteitsverklaring
1) Ondergetekende, Yasushi Hamaguchi, vertegenwoordiger van de constructeur, 

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven machine in overeenstemming is met de 
bepalingen van de Veiligheidsrichtlijn voor machines. De machine voldoet eveneens 
aan de bepalingen van de richtlijnen voor geluidsemissie van materieel voor gebruik 
buitenshuis en elektromagnetisme.

2) Beschrijving van de machine:
   a) Algemene benaming: Laag vermogen generator set
 b) Functie: Elektriciteit produceren c) Type:   d) Serienummer:
3) Geluidsemissie materieel voor gebruik buitenhuis:
   a) Gemeten geluidsvermogen - b) Gegarandeerd geluidsvermogen - 
   c) Geluidsparameter: Gëinstalleerd vermogen - 
   d) Conformiteitsbeoordelingprocedure - e) In kennis gestelde instantie
4) Konstrukteur :
5) Vertegenwoordiger die gemachtigd is om de technische documentatie samen te 

stellen:
6) Verwijzing naar geharmoniseerde normen:
7) Andere nationale normen of technische specificaties:
 Opgemaakt te: Datum:  President:  Handtening:

EU samsvarserklæring
1) Undertegnede, Yasushi Hamaguchi representerer produsenten og erklærer herved at 

produktet beskrevet nedenfor er i samsvar med relevante forskrifter i Maskindirektivet. 
Produktet samsvarer også med forskrifter vedr:

 - Rammedirektiv for utendørs støy:       - EMC direktiv
2) Produktbeskrivelse:
   a) Felles benevnelse: Generator  < 10 kVA b) Funksjon: Produsere strøm 
  c) Type:   d) Serienummer:
3) Rammedirektiv om utendørs støy:
   a) Målt lydeffekt - b) Garantert lydeffekt - c) Støyparameter: Netto installert effekt  
   d) Valgt samsvarsprosedyre - e) Teknisk kontrollorgan
4) Produsent:
5) Autorisert representant/innehaver av teknisk dokumentasjon:
6) Referanse til harmoniserte standarder:
7) Øvrige nasjonale standarder eller spesifikasjoner:
 Sted:  Dato: Formann: Underskrift:

Deklaracja zgodności wyrobu 
1) Niżej podpisany, Yasushi Hamaguchi rezprezentujący producenta, deklaruje iż 

urządzenie opisane poniżej jest zgodne z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami 
Dyrektywy Maszynowej. Urządzenie spelnia dodatkowo wymagania: 

   - Dyrektywy Halasowej:    - Dyrektywy EMC:
2) Opis urządzenia:
   a) Ogólne określenie: Agregat prądotwórczy małej mocy
   b) Funkcja: Produkcja energii elektrycznej c) Typ: d) Numery seryjne:
3) Dyrektywa Halasowa:
   a) Zmierzony poziom mocy akustycznej - b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
   c) Parametrycharakterystyczne: Zainstalowana moc netto
   d) Zastosowana procedura oceny zgodnosci - e) Jednostka Notyfikowana
4) Producent:
5) Upoważniony Przedstawiciel posiadający dostęp do dokumentacji technicznej:
6) Zastosowane normy zharmonizowane:
7) Pozostale normy i przepisy krajowe: 
 Miejsce:  Data: Prezes: Podpis:

Declaração CE de conformidade
1) O abaixo assinado, Yasushi Hamaguchi, representante do fabricante, declara que a 

maquinaria abaixo descrita cumpre com todas as normas referentes á Directiva  de 
Maquinaria. A maquinaria também cumpre as directivas de:

   - Directiva de ruído no exterior:    - Directiva EMC: 
2) Descrição da maquinaria:
   a) Denominação genérica: Grupo gerador de baixa potência
   b) Função: Produção de energia eléctrica  c) Tipo:  d) Número série:
3) Directiva de ruido no exterior:
   a) Potência de som medida - b) Potência de som garantida - c) Parâmetros de ruido: 
   d) Procedimento da avaliação da conformidade - e) Organismo notificado 
4) Fabricante:
5) Representante autorizado e apto para confirmar a documentação técnica:
6) Referência aos padrões harmonizados:
7) Outras normas nacionais ou especificações:
 Feito em:  Data: Presidente: Assinatura:

UE -Declaratie de Conformitate
1) Subsemnatul Yasushi Hamaguchi, reprezentand producatorul, declara prin prezenta ca 

chipamentele mai descrise mai jos respecta toate prevederile relevante din Directiva privind 
echipamentele Echipamentele respecta de-asemenea prevederile Directivei privind nivelul 

 de zgomot exterior si Directiva EMC:
2) Descrierea echipamentului:
   a) Denumire generica: Lower power generator set
  b) Domeniu de utilizare: Generarea energie c) Tip: d) Numar de serie:  
3) Directiva privind zgomotul exterior:
   a) Puterea sonora masurata: - b) Puterea sonora garantata: - c) Parametrii de zgomot  
   putere instalata neta - d) Procedura de evaluare a conformitatii: - e) Organismul notificat
4) Producator:
5) Reprezentantul Autorizat in masura sa intocmeasca documentatia tehnica:
6) Referinta la standardele armonizate:
7) Alte standarde nationale sau specificatii:
 Emisa la:  Data: Prezident:  Semnatura:

EG-deklaration för överensstämmande
1) Undertecknad, Yasushi Hamaguchi, representant för tillverkaren, försäkrar härmed att 

maskinerna beskrivna nedan uppfyller alla relevanta stadgar i Maskin Direktivet eller 
Maskinerna uppfyller också stadgarna för: 

   - Utomhus bullerdirektiv:   - EMC direktiv:
2) Maskinbeskrivning:
   a) Allmän benämning: Lågeffekts elverk
   b) Funktion: Producera elkraft c) Typ: d) Serie nummer:
3) Utomhus bullerdirektiv:
   a) Uppmätt ljudeffekt - b) Garanterad ljudeffekt - c) Bullerparameter: Installerad nettoeffekt 
   d) Utvärderingsprocedur för överensstämmande - e) Anmälda organ 
4) Tillverkare:
5) Auktoriserad representant som kan sammanställa den tekniska dokumentationen:
6) Referens till överensstämmande standarder:
7) Andra nationella standarder eller specifikationer:
 Utfärdat vid: Datum:  Ordförande: Underskrift:

Vyhlásenie o súlade s predpismi ES
1) Dolupodpísaný pán Yasushi Hamaguchi zastupujúci výrobcu týmto vyhlasuje, že stroje 

popísané nižšie vyhovujú všetkým relevantným predpisom smernice  Stroje vyhovujú 
predpisom:   - EMC direktiva: 

2) Popis strojov:
   a) Druhové označenie: Agregát na výrobu el. prúdu malého výkonu 
   b) Funkcia: Výroba elektrického napätia c) Typ:  d) Sériové číslo:
3) Smernica emisií hluku vo voľnom priestranstve:
   a) Nameraný akustický tlak - b) Garantovaný akustický tlak - c) Parameter hluku: Nominálny 
   čistý výkon  - d) Proces posudzovania zhody - e) Notifikovaný orgán 
4) Výrobca:
5) Autorizovaný zástupca schopný predložiť technickú dokumentáciu:
6) Referencia k harmonizovaným štandardom:
7) Ďaľšie národné štandardy alebo špecifikácie:
 Miesto:  Dátum: Predseda: Podpis:

ES-Izjava o skladnosti
1) Spodaj podpisani, Yasushi Hamaguchi, ki predstavljam proizvajalca, izjavljam da so spodaj 

navedene naprave v skladu z direktivo  Naprave prav tako ustrezajo naslednjim direktivam:
   - Direktiva o hrupnosti:  - EMC direktiva: 
2) Opis naprav:
   a) Vrsta stroja: Šibkejši elektrogenerator b) Funkcija:  Proizvodnja električne energije  

  c) Tip: d) Serijska številka:
3) Direktiva o hrupnosti:
   a) Izmerjena zvocna moč - b) Garantirana zvočna moč - c) Parametri: Neto moč
   d) Postopek meritve - e) Testiranja opravil  
4) Proizvajalec:
5) Pooblaščeni predstavnik, ki hrani tehnično dokumentacijo:
6) Upoštevani harmonizirani standardi:
7) Ostali standardi:
 Kraj:  Dátum: Predsednik: Podpis:

AB Uygunluk Beyanı
1) Ben aşağıda imzası bulunan, Yasushi Hamaguchi, işburada imalatçı firmayı temsilen 

aşağıda belirtilen makinelerin 2006/42/EEC sayılı Makine Direktifinin ilgili tüm 
hükümlerine uygun olduğunu beyan ediyorum. Bu makineler aşağıda belirtilen 
direktiflerin hükümlerine de uygundur:

 - Dış mekan gürültü Direktifi:                  - EMC Direktifi:
2) Makinelerin açıklaması:
 a) Genel adı: Lower power generator set b) İşlevi: Elektrik gücü üretilmesi
 c) Tipi: d) Seri numarası:
3) Dış mekan gürültü Direktifi:
 a) Ölçülen ses gücü: b) Garantili ses gücü:  c) Ses parametresi:  

d) Uygunluk değerlendirme prosedürü: Ek VI e) Onaylanmış kuruluş:
4) İmalatçı:
5) Teknik belgeleri düzenleyebilecek Yetkili Temsilci:
6) Uyumlulaştırılmış standartlara atıf:
7) Diğer ulusal standartlar veya spesifikasyonlar:
 Düzenlendiği yer: Tarih: Başkan: İmza: 17
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