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Tak for at du har købt en Honda generator.

Denne betjeningsvejledning dækker betjening og vedligeholdelse af EM2300 
generatoren.

Alle informationer i denne betjeningsvejledning er baseret på de seneste 
produktinformationer, som var til rådighed på tidspunktet for trykningen.

Honda Motor Co. Ltd. forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og uden 
forpligtelser.

Ingen del af denne betjeningsvejledning må gengives uden skriftlig tilladelse.

Betjeningsvejledningen bør betragtes, som en del af generatoren og bør følge 
denne ved salg.

Læg specielt mærke til oplysninger der følger disse overskrifter;

                    
Stor risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke 
følges.

Hvis der opstår problemer eller du har spørgsmål vedrørende generatoren, 
bedes du kontakte din autoriserede Honda forhandler.

Honda's generator er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, 
når den bruges i henhold til vejledningen og til formålet. Læs og forstå 
betjeningsvejledningen, inden generatoren tages i brug. Undladelse kan 
resultere i personskader eller skader på generatoren.
• Illustrationerne er baseret på: Type B.
• Illustrationerne kan variere efter modeltype.

BEMÆRK: Risiko for personskade eller skader på generatoren, hvis 
instruktionerne ikke følges.

OBS: Nyttige informationer.
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1. SIKKERHEDSREGLER
VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION
Honda generatorer er designet til anvendelse med elektrisk
udstyr, som har et passende strømforbrug. Andre former for anvendelse
kan resultere i personskader eller skader på generatoren og andres 
ejendele.

De fleste personskader og skader på ejendele kan undgås, hvis du følger alle
instruktionerne i denne betjeningsvejledning og på generatoren. De mest 
almindelige
risici er beskrevet nedenfor, sammen med hvordan du bedst beskytter
dig selv og andre.

Forsøg aldrig at modificere generatoren. Det kan forårsage uheld og skader 
på generatoren og udstyr.

• Tilslut aldrig et forlængerrør på lydpotten.
• Undlad at ændre på indsugningssystemet.
• Juster aldrig på omdrejningsregualtoren.
• Afmonter aldrig kontrolpanelet.
• Udfør aldrig ændringer på ledningerne i kontrolpanelet.

Brugerens ansvar
Lær hvordan generatoren stoppes i nødstilfælde,
Forstå anvendelsen af alle generatorens betjeningsgreb, udgangstikdåser og
forbindelser.

Vær sikker på at alle, som skal anvende generatoren får korrekt
instruktion. Lad aldrig børn anvender generatoren uden forældrenes
opsyn.

Sørg for at overholde instruktionerne i betjeningsvejledningen om brug af 
generatoren og informationerne om vedligeholdelse. Hvis du ignorerer eller 
undlader at følge instruktionerne, kan det forårsage en uheld, som f.eks. 
elektriske stød og indholdet i udstødningsgassen kan forringes.

Overhold alle gældende love og regulativer, når generatoren anvendes.
Benzin og motorolie er giftige. Følg vejledningen fra hver enkel producent 
inden brug.

Placer generatoren på en plan flade inden anvendelse.

Anvend aldrig generatoren hvis en skærm er afmonteret. Du kan eventuelt få 
en hånd eller fod  fanget i generatoren, hvilket kan forårsage uheld.

Kontakt din autoriserede Honda forhandler for adskillelse og vedligeholdelse, 
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som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Risiko med kulilte
Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, en farveløs, lugtfri gasart.
Indånding af udstødningsgas kan medføre tab af bevidstheden og måske føre 
til dødsfald.

Hvis du kører med generatoren på et begrænset område eller som bare 
er delvist lukket, kan luften du indånder indeholde en farlig mængde 
udstødningsgas.

Lad aldrig generatoren køre inde i en garage, et hus eller nær åbne vinduer 
og døre.

Risiko for elektriske stød
Generatoren producere tilstrækkelig strøm til at forårsage farlige elektriske 
stød
eller endda dødelige stød.

Anvendelsen af generatoren og elektrisk udstyr under fugtige konditioner, 
som regn- eller snevejr, nær swimmingpools og sprinklersystemer eller blot 
når dine hænder er fugtige kan resultere i elektriske stød.

Hold gen eratoren tør.

Hvis generatoren opbevares udendørs, ubeskyttet mod vejrliget, skal alle 
elektriske komponenter på kontrolpanelet kontrolleres inden hver anvendelse.

Fugt eller is kan forårsage funktionsfejl eller kortslutning i de elektriske 
komponenter, hvilket  kan resultere i elektriske stød.

Hvis du får et elektrisk stød, kontakt en læge og modtag behandling 
omgående.

Risiko for brand og forbrændinger
Anvend aldrig generatoren på steder med stor risiko for brand.

Udstødningssystemet bliver under drift varmt nok til at antænde visse 
materialer.

– Hold generatoren mindst 1 meter fra bygninger og andet udstyr under drift.
– Luk aldrig generatoren inde i nogen former.
– Hold brandbare materialer væk fra generatoren. 
 
Nogle dele på en forbrændingsmotor bliver meget varme og kan forårsage 
brandsår. Vær opmærksom på advarselsmærkaterne på generatoren.
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Lydpotten bliver under drift meget varm og forbliver varm en tid efter motoren 
er stoppet. Pas på ikke at berøre lydpotten, mens den er varm. Lad motoren 
køle ned inden generatoren stilles til opbevaring indendørs.

Kom aldrig vand på generatoren for at slukke en brand, hvis det skulle ske. 
Anvend en egnet brandslukker, som er specielt designet til brand i elektriske 
dele eller i olie.

hvis du indånder dampene fra en brand i generatoren, kontakt en læge og 
modtag omgående behandling.

Påfyld benzin forsigtigt
Benzin er meget brandfarlig og benzindampe kan eksplodere.
Lad generatoren køle ned, hvis den lige har kørt.

Påfyld kun benzin udendørs på et  sted med god ventilation og med motoren 
stoppet.

Påfyld aldrig benzin under drift.

Overfyld aldrig benzintanken.

Undgå rygning nær benzin og undgå åben ild og gnister.
Opbevar kun benzin i godkendte benzindunke.

Kontroller at eventuelt spildt benzin er tørret op inden start af motoren.

Eksplosionssikkerhed
Denne generator er ikke godkendt, som eksplosionssikker.

Bortskaffelse
For at beskytte miljøet, må en udslidt generator ikke bare kasseres,
batteri, motorolie og lign. må ikke efterlades som affald. Overhold
lokale love og regler eller kontakt din autoriserede Honda forhandler
for bortskaffelse af disse dele.

Bortskaf brugt motorolie på en måde, som er i overensstemmelse med 
miljøet. Vi anbefaler at du bringer den i en lukket beholder til din lokale 
benzinstation for genbrug. Smid den ikke væk sammen med det almindelige 
affald og hæld den heller ikke ud på jorden.
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2. PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER

Disse mærkater advarer dig om mulige risici, som kan forvolde alvorlige 
personskader. Læs og forstå anvisningerne og forholdsreglerne på 
mærkaterne, som også er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Hvis en mærkat falder af eller bliver ulæselig, kontakt din Honda forhandler
for en udskiftning.

1.

2.

3.

Advarsel ved 
tilslutning

Læs 
betjeningsvejledningen

Brandfare Risiko ved 
benzin

Risiko ved 
udstødningsgas

Risiko for forbrændinger

1

2

3
Læs betjeningsvejledningen

Risiko ved benzin

Risiko ved udstødningsgas
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• Honda's generatorer er designet til sikker 
og pålidelige drift, når de anvendes ifølge 
vejledningen. Læs og forstå betjeningsvejledningen 
inden brug af generatoren. Undladelse i dette kan 
resultere i personskader og muligvis dødfald.

• Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, en 
farveløs, lugtfri gasart. Indånding af kulilte kan 
medføre tab af bevidstheden og muligvis dødsfald.

• Hvis du kører med generatoren på et begrænset 
område eller som bare er delvist lukket, kan 
luften du indånder indeholde en farlig mængde 
udstødningsgas.

• Lad aldrig generatoren køre inde i en garage, et 
hus eller nær åbne vinduer og døre.

• Forkert tilslutning kan lade strøm løbe fra 
generatoren tilbage i ledningsnettet. Sådan en 
strøm kan bevirke at personer, som arbejder på 
ledningsnettet og andre, kan få elektriske stød, 
hvis de er i kontakt med blottede ledninger eller 
andet under et nedbrud, det kan også resultere i, at 
generatoren eksploderer, brænder eller forårsager 
brand, når den almindelige strøm vender tilbage. 
Kontakt din el-leverandør eller en autoriseret 
installatør for korrekt tilslutning.

• Benzin er meget brandfarlig og eksplosivt.
Stop motorer og lad den køle ned inden påfyldning.

• En varm lydpotte kan forårsage alvorlige brandsår.
Undgå kontakt med motoren, hvis den lige har kørt.
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Placering af CE mærkat og støjmærkat

Navn og adresse på producent og autoriseret repræsentant er beskrevet i 
"EU-overensstemmelseserklæringen" i denne betjeningsvejledning.

LWA

94dB

Støjmærkat

Ydelse
Klasse

IP kode

Kvalitetsklasse

Vægt

Navn og adresse på den bemyndigede 
repræsentant

ProduktionsårProducent
og adresse

Eksempel: EM2300 type GW



10

3. IDENTIFIKATION AF DELENE

Betjeningsgreb - Billeder

1. Tankdæksel
2. Tankmåler
3. Benzintank
4. Jordklemme
5. Målepind
6. Olieaftapningsprop
7. Lydpotte
8. Tændrør
9. Choker
10. Starthåndtag
11. Benzinhane
12. Luftfilterdæksel

Noter stelnumret på linien nedenfor. Du behøver dette nummer ved bestilling 
af reservedele.

Stelnummer:  _________________________________________

Motornummer: _________________________________________ 
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Stopkontakt på kontrolpanel

Stopkontakten, som  er placeret på 
kontrolpanelet kontrollerer tændingssystemet

1. Kørestilling 
Motoren kan startes.

2. Stopstilling 
Motoren kan ikke startes.

Bemærk:
Efter start undgå at bruge stopkontakten.

230 volt sikring

230 volt sikringen (termosikring) vil automatisk 
afbryde strømmen, hvis belastningen 
overskrider generatorens maksimale ydelse.

1.  I  "TÆNDT" 

2. O "AFBRUDT"

BEMÆRK:
Kontroller belastningen på generatoren er indenfor den maksimale 
ydelse, hvis 230 volt sikringen afbryder. Hvis sikringen igen afbryder, 
kontakt din autoriserede Honda forhandler for hjælp.
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BEMÆRK:
Kontroller generatoren, når den står på en plan vandret flade med 
motoren stoppet.
1. Kontroller motorolien inden hver anvendelse

BEMÆRK:
Brug af en ikke selvrensende motorolie eller 
en 2-taktsmotorolie vil forkorte motorens 
levetid.
Anvend en 4-takts motorolie, der opfylder 
kravene for API klassifikationen SE eller 
højere. Kontroller altid API klassifikationen på oliedunken og forvis dig om at 
bogstaverne SE eller højere er nævnt.
Læs vejledningen på oliedunken inden anvendelse.
SAE 10W-30 anbefales til almindelig brug. Andre viskositeters egnethed er 
vist i skemaet i henhold lufttemperaturen.

1. Skru oliepind/proppen ud og tør målepinden ren.
2. Kontroller niveauet ved at sætte oliepind/proppen i 

oliepåfyldningshullet hvilende på kanten, uden at skrue den i.
3. Hvis niveauet er lavt, fyldes op til det øverste mærke (1) på 

oliepinden, med den anbefalede olie.
4. Monter oliepind/proppen igen.

BEMÆRK:
Kørsel med for lidt motorolie på motoren vil forvolde alvorlige skader på 
den.
OBS:
Oliealarmsystemet vil automatisk stoppe motoren inden olieniveauet synker 
under minimum og der opstår skader på motoren. Alligevel bør olieniveauet 
kontrolleres jævnligt, for at undgå uventede driftsstop.

4. FORBEREDELSE INDEN START

1. Øverste niveau: Olieniveau

TEMPERATUR
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2. Kontroller benzinstand

Kontroller tankmåleren. Hvis benzinniveauet er lavt, påfyldes benzin 
som beskrevet med den anbefalede benzin. Efter påfyldning monter 
tankdækslet.

Anvend frisk, ren bilbenzin, med mindst oktantal 93 eller højere. 
Brug aldrig gammel, forurenet og olieblandet benzin.
Undgå snavs, støv og vand i benzintanken.

• Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige 
forhold.

• Påfyld kun benzin på steder med god ventilation og altid med 
motoren stoppet. Rygning og brug af åben ild skal undgås på stedet, 
hvor generatoren bliver fyldt op og hvor benzinen opbevares.

• Undgå overfyldning af benzintanken, da benzinen udvides ved 
varme (1). Der bør ikke være benzin i påfyldnings studsen (2). Efter 
påfyldning, kontroller, at tankdækslet er korrekt monteret.

• Pas på ikke at spilde benzin. Spildt benzin og benzindampe kan 
bryde i brand. Hvis der spildes benzin, skal området være helt tørt, 
inden generatoren startes.

• Undgå hyppig eller længere tids kontakt benzin/hud og indånding af 
benzindampe.

Opbevares utilgængeligt for børn.
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OBS:
Benzin nedbrydes meget hurtigt afhængigt af faktorer, som sollys, temperatur 
og tid.
I værste fald kan benzinen nedbrydes indenfor 30 dage.
Brug af nedbrudt benzin kan forårsage alvorlige skader på motoren
(tilstoppet karburator, hængende ventiler).
Sådanne skader, der skyldes ødelagt benzin, er ikke dækket af Hondas 
garanti.

For at undgå ovenstående, bør nedenstående retningslinier følges nøje:

• Anvend kun den korrekte benzintype (se side 13)
• Anvend frisk, ren automobilbenzin.
• For at mindske nedbrydningen, bør benzin altid opbevares i en 

godkendt benzindunk.
• Ved opbevaring i længere tid (mere end 30 dage), tøm benzintanken og 

karburatoren (se side 28)

Benzin indeholdende karburatorsprit
Hvis du beslutter at anvende benzin, der indeholder sprit, skal du kontrollere 
at oktantallet for alkoholen er mindst lige så højt, som det er foreskrevet af 
Honda.
Der findes to typer karburatorsprit - ætanol og metanol
Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ætanol.
Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 5 % metanol (metyl eller 
træsprit) og som ikke indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstof for 
metanol.

OBS:
• Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens 

trækkraft, der skyldes brug af benzin med sprit, er ikke dækket af 
garantien.

• Inden køb af benzin fra en tankstation, du ikke er kendt med, bør 
du forsøge at finde ud af om benzinen indeholder sprit og hvis den 
indeholder sprit, da hvilken art og mængde.

Hvis du under drift med benzin indeholdende sprit eller benzin, der muligvis 
indeholder sprit, bemærker nogen uregelmæssigheder, skift straks til benzin, 
som du ved ikke indeholder sprit.
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3. Kontrol af luftfilter

Kontroller om luftfiltret er rent og i god stand.

Åben de to clips på luftfilterdækslet, fjern dækslet og tag luftfikltret ud.

Rengør eller udskift luftfiltret om nødvendigt (se side 24).

BEMÆRK: Lad aldrig motoren køre uden luftfiltret.
Kraftig slitage på motoren vil være resultatet, da motoren vil suge 
urenheder, støv og snavs ind gennem karburatoren.



16

5. START AF MOTOREN
BEMÆRK:
Ved start af generatoren efter påfyldning af benzin for første gang, efter 
lang tids opbevaring eller efter motoren er kørt tør for benzin, åben 
benzinhanen og vent 10 til 20 sekunder inden start af motoren.

Inden start af motoren, frakobl al tilsluttet udstyr 
fra 230 volt stikdåserne.

1. Kontroller at 230 volt sikringen er slukket. 
Motoren vil være vanskelig at starte, hvis der 
belastning tilkoblet.

2. Åben benzinhanen.

Drej til lodret (Åben)

3. Skub chokeren til venstre for at lukke den.
OBS: Det kan at det ikke er nødvendigt at 
lukke chokeren ved start af en driftsvarm 
motor.

4. Vip stopkontakten hen i "Kørestilling" (ON)

Start motoren: træk langsomt i starthåndtaget 
indtil der føles modstand og træk derefter til.

5. Skub chokeren tilbage i åben stilling (til højre) 
efter start.

6. Lad motoren blive varm inden der tilsluttes 
belastning.

 1.

 2.

 3.

 4.

BEMÆRK:
• Starthåndtaget kan blive trukket tilbage med stor kraft inden du 

slipper det. Dette vil kunne trække din hånd tilbage mod generatoren 
og forvolde personskader.

• Undgå at starthåndtaget farer tilbage. Før det langsomt tilbage med 
hånden.

• Lad aldrig startsnoren glider op ad generatoren, da dette vil slide 
startsnoren for hurtigt.
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Anvendelse i stor højde
Ved anvendelse af generatoren i store højder vil benzin/luftblandingen blive 
for fed. Ydelsen fra motoren vil mindskes og benzinforbruget vil øges.

Ydelsen under drift i store højder kan forbedres ved en specifik modifikation 
af karbura toren. Hvis du altid skal anvende generatoren i højder over 1.500 
meter over havets over flade, bør din autoriserede Honda forhandler udføre 
denne modifikation.

Selv med korrekt karburatormodifikation vil motorens ydelse mindskes med 
ca. 3,5 % for hver 300 meter højden øges. Ydelsen vil dog være større end 
uden eventuel modifikation.

BEMÆRK:
Drift med generatoren i under 1.500 meter højde med en modificeret 
karburator, vil resul tere i mindsket ydelse, overophedning og eventuelt 
kraftige skader på motoren, grundet en for mager benzin/luftblanding.

OBS:
Justering af karburatoren, bør udføres af en autoriseret Honda forhandler med 
den nødvendige viden og udstyr til at det kan udføres korrekt.
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6. ANVENDELSE AF GENERATOREN
Generatoren leverer tilstrækkelig elektrisk kraft til at forårsage alvorlige 
elektriske stød og endda med dødelig udgang, hvis den anvendes forkert.
Kontroller at generatoren tilsluttes til en korrekt 
jordforbindelse, når det tilsluttede udstyr kræver 
dette.

For at tilslutte jordklemmen på generatoren til 
et jordspyd kræves en kobberledning i samme 
dimension, som kablet til det tilsluttede udstyr 
eller større.

Anvend et forlængerkabel med jord, når det 
tilsluttede udstyr kræver jordforbindelse.

Tilslut et fejlstrømsrelæ med overbelastningsbeskyttelse HPFI med afbryder 
ved 30 mA fejlstrøm og reaktionstid på mindre end 0,4 sekunder ved større 
end 30 A strømstyrke, hvis du tilslutter to eller flere forbrugere.

Følg altid instruktionerne fra producenten af fejlstrømsrelæ inden anvendelse.

Forkert tilslutning til en bygning kan lade strøm løbe fra generatoren 
tilbage i ledningsnettet.
Sådan en strøm kan bevirke at personer, som arbejder på ledningsnettet 
og andre, kan få elektriske stød, og det kan også resultere i, at 
generatoren eksploderer, brænder eller forårsager brand, når den 
almindelige strøm vender tilbage.
Kontakt din el-leverandør eller en autoriseret installatør for korrekt 
tilslutning.

BEMÆRK:
• Overbelast aldrig nogen af 230 volt stikdåserne.
• Undlad at ændre og anvende generatoren til andre formål end hvad 

den er påtænkt til.
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• Undlad at montere rør til forlængelse af udstødningen.
• Når der skal anvendes et forlængerkabel, brug kun et kraftigt 

gummikabel.
• Største længde på et forlængerkabel; 60 meter for kabler på 1,5 mm². 

og 100 meter for kabler på 2,5 mm². Et for langt forlængekabel vil 
mindske spændingen til det tilsluttede udstyr, grundet modstanden i 
kablet.

• Hold generatoren borte fra andre elektriske installationer, som 
offentlige el-net m.v.

• Tilslut aldrig generatoren parallelt med en andre generatorer.
• Hvis generatoren opbevares udendørs, ubeskyttet mod vind og vejr, 

bør alle elektriske komponenter på kontrolpanelet kontrolleres inden 
hver start. Fugt og is kan forårsage kortslutninger i de elektriske 
dele og kan derigennem øge risikoen for stød.

• Udfør aldrig ændringer på generatoren.
• Udfør aldrig ændringer på motorens indstilling: spænding 

og frekvens på generatoren er direkte forbundet til motorens 
omdrejninger; disse indstillinger er udført på fabrikken.

• Denne gennerator kan ikke anbefales til anvendelse sammen med 
følsomt elektronisk udstyr, som TV, Hi-Fi og computere. Sådan 
udstyr kræver en mere stabil spænding og kan blive beskadigede 
ved tilslutning til generatoren.

OBS:
• De fleste elektriske motorer har et større forbrug under start, end opgivet 

på typeskiltet. Kontroller at belastningen ikke overskrider generatorens 
maksimale ydelse.   
Maksimum ydelse er:   
EM2300 B1  : 2.3kVA (230V) / 2.3kVA (115V)  
EM2300 F/G/GW/IT/W : 2.3kVA (230V)

• Ved konstant drift, bør  den kontinuerlige ydelse ikke overskrides.  
Kontinuerlig ydelse er: 
EM2300 B1  : 2.0kVA (230V) / 1.84kVA (115V)   
EM2300 F/G/GW/IT/W : 2.0kVA (230V)

• I alle tilfælde skal det totale forbrug af alle tilsluttede apparater beregnes.
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Anvendelse af 230 volt
Tilslut 230 volt udstyr ved at følge nedenstående:
1. Start motoren (se side 16)
2. Kontroller at udstyret er slukket
3. tilslut udstyret og vip 230 volt sikring op på 

"Tændt" (ON) (1)
4. Tænd for udstyret

BEMÆRK:
• Betydelig overbelastning vil få 230 volt sikringen til at afbryde. 

Marginal overbelastning vil ikke afbryde 230 volt sikringen,men vil 
forkorte generatorens levetid.

• Kontroller at det udstyr du ønsker at tilslutte til generatoren er i 
driftmæssig forsvarlig stand inden tilslutningen. Elektrisk udstyr 
(inkl. ledninger og stik) må ikke have beskadigelser. Hvis et tilsluttet 
udstyr begynder at arbejde unormalt, arbejder trægt eller pludselig 
stopper, skal generatoren stoppes omgående. Derefter tages 
udstyret ud af 230 volt stikdåsen og undersøges for fejl.

• Kontroller at alt udstyr er "Slukket" inden det tilsluttes, har 
den korrekte spænding 230 volt og ikke overskrider stikdåsen 
maksimum.

• Det meste transportable udstyr er i klasse II (Dobbelt isoleret). 
Udstyr som ikke opfylder denne standard (værktøj med metalhus) er 
udstyret med et 3-leder kabel (med jordledning) for at sikre korrekt 
jordforbindelse i tilfælde en elektrisk fejl.

Oliealarmsystemet
Oliealarmsystemet er designet til automatisk 
stoppe motoren inden olieniveauet synker 
under minimum og der opstår skader på 
motoren. Så snart olieniveauet kommer under 
minimum vil oliealarmsystemet automatisk 
stoppe motoren (stopkontakten forbliver i 
"Kørestilling"). Forsøg på start vil ikke få 
motoren til at starte før motorolien er blevet 
efterfyldt.

OBS: Generatoren sælges uden olie på 
motoren. Påfyld motorolie inden start.
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7. STOP AF MOTOREN

BEMÆRK:
Inden stop af motoren, kontroller at alt udstyr 
tilsluttet generatoren er slukket.

Stop motoren ved at følge nedenstående:
1. Vip 230 volt sikring ned på "Afbrudt" (OFF)
2. Vip stopkontakten hen på "Stop"
3. Luk benzinhanen (Vandret)

OBS: Ved opbevaring af generatoren i længere tid, 
se venligst “2. OPBEVARING” på side 28

1.

2.

3.
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8. VEDLIGEHOLDELSE
Formålet med periodiske eftersyn og justeringer af generatoren er, at sikre 
generatoren maksimal ydelse og levetid.
Kontroller og udfør service som vist i skemaet nedenfor.

Kontroller at generatoren er stoppet inden du begynder at udføre nogen 
form for vedligeholdelse og service.Dette vil eliminere adskillige risici:
• Forgiftning fra kulilte fra udstødningsgassen. Kontroller at der er 

tilstrækkelig ventilation, hver gang du skal køre med motoren.
• Forbrændinger fra varme motordele. Lad motoren køle ned inden 

berøring.
• Skader fra roterende dele. Lad aldrig motoren køre, medmindre det 

udtrykkeligt kræves.
• Lydpotten bliver under drift meget varm og forbliver varm en tid efter 

motoren er stoppet. Pas på ikke at berøre lydpotten, mens den er 
varm. Lad motoren køle ned inden du udfører vedligeholdelse.

• Anvend kun originale Honda reservedele til vedligeholdelse 
og reparation. Brug af uoriginale reservedele kan beskadige 
generatoren.

HYPPIGHED (1)
Regelmæssig vedligeholdelse udføres ved 
hver angiven måned eller driftstime afhængig 
af, hvad der kommer først.

Daglig Første 
måned 
eller 20 
timer

Efter 3 
måneder 
eller 50 
timer

Efter 6 
måneder 
eller 100 
timer

Hvert 
år eller 
300 
timer

PUNKT

Motorolie Kontroller niveau O

Skift O O

Luftfilter Check O

Rengør O (2)

Slamglas Rengør O

Tændrør Kontrol-juster O

Udskift O

Gnistfanger Rengør O

Ventilspillerrum Kontrol-juster O (3)

Forbrændingskammer Rengør Efter hver 500 timer (3)

Benzintank og filter Rengør O (3)

Check Hvert 2. år (Udskift om nødvendigt) (3)

OBS: (1) Ved professionel brug, anvend timer i drift for korrekt vedligeholdelse.
 (2) Renses oftere under drift i støvede forhold.   
 (3) Disse punkter bør udføres af din autoriserede Honda forhandler, medmindre du har det 
      rigtige  værktøj og mekanisk kunnen. Se Honda's værkstedshåndbog.



23

1. SKIFT MOTOROLIEN
1. Placer generatoren på en plan flade og lad motoren køre i nogle minutter 

for at varme motorolien op. Dette vil sikre hurtig og komplet aftapning af 
olien. Stop derpå motoren.

2. Rengør området omkring oliepinden/proppen. Skru derefter oliepinden/
proppen og olieaftapningsproppen ud.

3. Placer en oliebakke under motoren. 
Skru aftapningsproppen helt ud og aftap 
motorolien fuldstændigt.

4. Kontroller aftapningsproppen og 
pakningen. Hvis der er skader skal de 
udskiftes. (1) Aftapningsprop (2) Pakning

5. Monter aftapningsproppen igen. Moment 
17,6 Nm.

6. Påfyld den korrekte mængde motorolie op 
til øverste niveau (4).

7. Skru oliepinden/proppen fast i 
påfyldningshullet.

På en ny generator skiftes motorolien efter 20 
driftstimer og derefter ved Almindelig  Kontrol 
og Serviceskemaet.

Lad ikke andre genstande komme ind i krumtaphaset.

OBS: Bortskaf brugt motorolie på en måde, som er i overensstemmelse 
med miljøet. Vi anbefaler at du bringer den i en lukket beholder til din lokale 
benzinstation for genbrug. Smid den ikke væk sammen med det almindelige 
affald og hæld den heller ikke ud på jorden.
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2. VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFILTER
Et snavset luftfilter vil hindre luften i at komme ind i karburatoren. For at 
modvirke karburatorfejl, rens luftfiltret jævnligt. Rens luftfiltret oftere, hvis 
generatoren bruges i støvede områder.

Brug aldrig benzin eller anden brandfarlig væske til at rengøre filtrer. 
De er brandfarlige og eksplosive under særlige forhold.
Bemærk:
Lad aldrig motoren køre uden luftfiltret. 
Det vil resultere i hurtig slitage.
1. Åben de to clips på luftfilterdækslet, fjern dækslet og tag luftfikltret ud.

2. Vask luftfiltret i varmt sæbevand og skyl det grundigt eller rens det i en 
ikke brandfarlig rensevæske. Lad filtret  
tørre godt. Udskift luftfiltret, hvis det er  
meget snavset. Dyp luftfiltret i ren motorolie 
og pres overskydende olie ud. Motoren vil 
ryge under start, hvis der er for meget olie 
i filtret. Anbefalet olie til rengøring af  
luftfiltret: Speciel filterolie eller  
SAE 20W motorolie.

3. Monter luftfilret og luftfilterdækslet.

OBS:
Kanten på luftfiltret skal ligge tæt op ad luftfilterhuset, uden mellemrum til 
passage af luften.
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3. VEDLIGEHOLDELSE AF SLAMGLAS

Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. 
Undgå rygning, brug af åben ild og gnister i nærheden af benzinen.
SLamglsset forhindrer snavs og vand, som måske 
er i benzintanken, i at komme ned i karburatoren. 
Hvis motoren ikke har kørt i nogen tid, bør 
slamglsset rengøres.

1. Vip stopkontakten op på stop.

2. Luk benzinhanen. Skru slamglasset og 
pakningen af.

3. Rengør slamglasset i en ikke brandfarlig 
rensevæske.

4. Monter en ny O-ring og slamglasset.

5. Åben benzinhanen og kontroller for 
benzinutætheder.

Efter monteringen af slamglasset, kontroller at det er korrekt spændt 
fast. Kontroller for utætheder og vær sikker på at området er helt tørt 
inden start af motoren.



26

4. VEDLIGEHOLDELSE AF TÆNDRØR
Anbefalede tændrør:  BPR6ES (NGK)
   W20EPR-U (DENSO)

For at sikre korrekt motordrift, skal tændrøret være korrekt justeret og fri for 
koksaflejringer.

Bemærk:
Hvis motoren er varm. Lad den køle ned inden der udføres service på 
tændrøret. Pas på ikke at berøre lydpotten.
1. Tag tændrørshætten af.
2. Rens eventuel snavs væk fra området 

omkring tændrøret.
3. Skru tændrøret ud ved hjælp af en 

tændrørsnøgle.
4. Undersøg tændrøret. Smid det væk, hvis 

isolatoren er krakeleret eller revnet. Rens 
tændrøret med en stålbørste, hvis det 
kan anvendes igen.

5. Mål elektrodeafstanden med en 
tændrørssøger. Juster forsigtigt ved at 
bøje sideelektroden. Afstanden skal 
være: 0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)

6. Kontroller at pakningen er i orden og skru 
tændrøret i med hånden, for at undgå at 
skrue det skævt i gevindet.

7. Efter tændrøret er monteret med hånden, 
spændes det med tændrørsnøglen for at 
tætne pakningen. Moment 20 Nm.

8. Monter tændrørshætten på tændrøret. 
 

Tændrøret skal spændes korrekt. Et tændrør, der ikke er spændt korrekt, 
kan blive meget varmt og kan muligvis beskadige motoren. Anvend 
aldrig et tændrør med forkert glødetal.
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9. TRANSPORT/OPBEVARING
1. TRANSPORT
For at undgå spild af benzin, når generatoren transporteres eller under 
opbevaring,
bør generatoren placeres stående op i normal position med stopkontakten på 
stop.

Benzinhanen bør være lukket.

Når generatoren transporteres:
• Overfyld aldrig benzintanken.
• Anvend aldrig generatoren, mens den står på eller i en bil. Tag 

generatoren ned fra bilen og anvend den kun på steder med god 
ventilation.

• Undlad steder med direkte sollys, når generatoren stilles ind i en bil. 
Hvis generatoren efterlades i en lukket bil i mange timer, kan den 
høje temperatur i bilen forårsage, at benzinen fordamper, hvilket kan 
resultere i en eksplosion.

• Undgå kørsel på ujævne veje i længere tid med generatoren i bilen. 
Hvis du skal transportere generatoren på ujævne veje, bør benzinen 
aftappes på forhånd.

Bemærk: Når generatoren løftes bør gøres det i bærehåndtagene (1).
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4. Efter aftapning af al benzinen fra karburatoren, spændes 
aftapningsskruen fast.

5. Placer en passende beholder under slamglasset og brug en tragt for at 
undgå at spilde benzin.

6. Skru slamglasset af (se side 25) og åben benzinhanen.
7. Aftap benzinen fuldstændigt og monter slamglasset igen (se side 25).
8. Skift motorolien (se side 23).
9. 4. Skru tændrøret ud og kom ca. en skefuld ren motorolie i tændrørshullet. 

Træk nogle gange i håndtaget til rekylstarteren for at fordele olien i 
cylinderen, derefter monteres tændrøret igen. 

10. Træk langsomt i håndtaget til rekylstarteren, indtil der mærkes modstand; 
stemplet kommer op i kompressionsslaget. I denne position er både 
indsugnings- og udstødningsventilen lukket.

11. Opbevar generatoren på et tørt sted.

2. OPBEVARING
1. Luk benzinhanen.
2. Placer en passende beholder under karburatoren og brug en tragt for at 

undgå at spilde benzin.
3. Åben aftapningsskruen i karburatoren og aftap benzinen fra karburatoren.

Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige
forhold. Udfør dette arbejde på et sted med god ventilation og motoren 
stoppet. Undgå rygning, åben ild og gnister under arbejdet.
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10. FEJLFINDING
Når motoren ikke kan starte:

Er der benzin i 
tanken?

Fyld benzin på 
tanken  

(se side13)

Nej

Ja

Er benzinhanen 
åben?

Åben benzinhanen
(se side16)

Nej

Ja

Er stopkontakten i 
kørestilling?

Vip stopkontakten 
op i kørestilling

(se side16)

Nej

Ja

Er der nok olie i 
motoren?

Påfyld den 
anbefalede 
motorolie 

(se side12)

Nej

Ja

Er tændrøret i 
orden?

Rengør, juster 
og tør tændrøret. 

Udskift det om 
nødvendigt  
(se side 26)

Nej

Ja

Kommer der benzin 
til karburatoren?

Rengør slamglasset
(se side 25)

Nej

Ja

Hvis motoren stadig 
ikke kan startes, 

bring generatoren 
til en autoriserede 
Honda forhandler.

Til kontrol:

1. Vip stopkontakten ned på stop og skru 
aftapningsskruen løs (se side 28)

2. Åben benzinhanen. Der bør løbe benzin ud fra 
aftapningen, når benzinhanen åbnes.
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Når der ingen spænding er på 230 volt stikdåserne:

Er 230 volt 
sikringen tændt?

Tænd for 230 volt 
sikringen 
(se side 20)

Nej

Ja

Kontroller det 
elektriske udstyr for 

fejl.

Bring 
generatoren 
til din Honda 
forhandler.

INGEN FEJL

• Udskift det 
elektriske udstyr.

• Bring det 
elektriske udstyr 
til reparation.

DEFEKT
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11. SPECIFIKATIONER

Model EM2300
Type B1 F / G / GW / IT / W
Frekvens (Hz) 50
Ydelse (kVA / kW) 2,0 (230V)

1,84 (115V)
2,0 (230V)

Maksimal ydelse (kVA / kW) 2,3 2,3
Spænding (V) 115 / 230 230
Faser Enkel
Faktor (cosφ) 1.0
Isolationsgrad B
12 volt udtag Nej
Motormodel Honda GX160H
Motortype Luftkølet, 4-takt, topventilet, elektronisk
Cylindervolumen (cm3) 163
Cylider diam. x slaglængde 
(mm)

68x45

Kompressionsforhold 8.5:1
Startsystem Rekylstarter
Motorolie indhold (L) 0,58
Benzintank indhold (L) 12 (Fuld)
Støjniveau (dB) 94
Vægt (kg) 40,0
Dimensioner (mm) (LxBxH) 535x435x450

Specifikationer
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Model EM2300
Type B1 / F / G / GW / IT / W
Lydtryksniveau ved generatoren 
(2206/42/EU)

79 dB (A)

Usikkerhed 1 dB (A)
Målt lydeffektniveau
(2000/14/EU, 2005/88/EU)

93 dB (A)

Usikkerhed 1 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau
(2000/14/EU, 2005/88/EU)

94 dB (A)

De nævnte værdier er niveauet for emission og er ikke nødvendigvis de 
samme som arbejdsværdierne. Fordi der er en korrelation mellem emission 
og eksponeringsniveau, kan disse ikke anvendes pålideligt til at bestemme 
om eventuelle forholdsregler er eller ikke er nødvendige. Faktorer, som har 
indflydelse på den aktuelle eksponering, kan være arbejdet inklusiv stedet 
hvor arbejdet udføres, andre kilder til støj f.eks. antallet af maskiner, andre 
tilstødende processer og perioden hvor brugeren er udsat for støjen. Den 
tilladte støjgrænse kan variere fra land til land. Denne information skal bruges 
til at give brugeren af generatoren en mulighed for bedre at vurdere risikoen 
for skader.

 
OBS: Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Støj
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12. LEDNINGSDIAGRAM

DK - Farvekoder

B Sort
Br Brun
BW Sort / Hvid
G Grøn
L Blå
R Rød
W Hvid
Y Gul
GY Grøn / Gul

DK- 
Forkortelser

[ACCP] Vekselstrøm - 
beskyttelse

[ACR] Stikdåser

[ACW] Vekselstrøm - 
vikling

[CbB] Kontrolboks

[EgB] Motorblok

[ESw] Tændingskontakt

[GB] Generatorenhed

[GND] Stel/jord

[HM] Timetæller

[IC] Tændingsspole

[OA] Oliealarm

[OLS] Olieniveaukontakt

[OWL] Olieadvarselslys

[SP] Tændrør

[VsS] Voltomskifter 
115/230V
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EM2300 B1 (115/230V)

[GND]

[HM]

[VsS]

[VsS]

[ACCP]

[ACR] [ACR]

 [GB] [CbB]

[GND]

[ESw]

[OWL]

[EgB]

[OLS] [OA] [SP] [IC]

[ACCP]

EM2300 B1 (115/230V)



Hr

Br

Earth

  AC circuit 
breaker

Hour 
meter

AVR

Carbon brush

Oil warning 
light  

R

Br Br

Br
AC Socket

R R

Br

GY GY

GY

Earth

Engine switch

Oil Alert unitOil Level Switch Spark plug Ignition coil

L

Y

GY

B

B

BWL

YBYY

GY

AC winding

Sub coil

AC Socket

Y

Y

Br Brown
R Red
GY Green/Yellow

Y Yellow
WhiteW
BlueL

Y
Y

Br

L

Black/WhiteBW
BlackB

G Green

Wiring color code

Hour meter
winding

GENETATOR CONTROL PANEL

ENGINE

EM2300 F/G/GW/IT/W(230V)
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EM2300 F / G / GW / IT / W (230V)

[GND]

  [HM]

 [ACCP] [ACR]

[GB] [CbB]

[GND]

[ESw]

[OWL]

[EgB]

[OLS] [OA] [SP] [IC]

[ACW]

[ACR]
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13. STIKDÅSER

Type Form Stik

B1, IT

F

G, GW, IT

W

Jord



EC Declaration Of Conformity 
1. The undersigned, Kosuke Sato, on behalf of the manufacturer, herewith declares that the 

machinery described below fulfills all the relevant provision of: 
• Directive 2006/42/EC on machinery 
• Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility 
• Directive 2000/14/EC - 2005/88/EC on outdoor noise 
• Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in 

electrical and electronic equipment 

2. Description of the machinery 
 

a) Product: Generating sets 
b) Function: Producing electrical power 

 

c) Model d) Type e) Serial number 
EM2300 JSLE 1000001-9999999 

 

3. Manufacturer 
Jialing-Honda Motors Co., Ltd 
No.1, Guan Yue South Road 
Yu Bei District 
Chongqing 
China 

4. Authorized representative and able to 
compile the technical documentation 

Honda Motor Europe Ltd. 
Cain Road, Bracknell, RG12 1HL 
United Kingdom 

 
5.    References to harmonized standards 6. Other standards or specifications 

EN ISO 8528-13:2016 
EN 55012:2007/A1:2009 
EN 60204-1:2006/AC:2010 

- 

7. Outdoor Noise Directive 
a) Measured sound power dB(A): 93 (JSLE) 
b) Guaranteed sound power dB(A): 94 (JSLE) 
c) Noise parameter Pel≤15 
d) Conformity assessment procedure: ANNEX VI 
e) Notified body: AV TECHNOLOGY 

Unit 2, Easter Court 
Europa Boulevard 
Warrington, Cheshire 
WA5 7ZB 
UNITED KINGDOM 

8. Done at: Cheshire, United Kingdom 
9. Date: 01 February 2017 

 
 
 
 
 

 

Kosuke Sato 
General Manager Sales Dept. 
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