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Va multumim ca ati ales un motor HONDA. 

Acest manual se refera la operatiunile de utilizare si intretinere ale grupurilor electrogene EC2000 
EC36000 EC5000 ECT7000. 

Toate informatiile sunt bazate pe ultimele date disponibile in momentul tiparirii, privind produsul. 

Hit Power Motor isi rezerva dreptul de a efectua modificari, in orice moment, fara preaviz si fara nici 
o obligatie din partea sa. 

Nici o sectiune din aceasta publicatie nu poate fi reprodusa fara o autorizare scrisa. 

Manualul trebuie considerat ca un element permanent de insotire a motorului, inclusiv \n caz de 
revanzare. 

Acordati o atentie speciala indicatiilor mentionate in felul urmator: 

ATENTIUNE!: Semnaleaza o foarte mare posibilitate de vatamari corporale grave, un pericol 
mortal daca instructiunile nu sunt urmate intocmai. 

PRECAUTIE: Semnaleaza o posibilitate de deteriorare a echipamentului, inclusiv a 
proprietatilor si caracteristicilor sale, daca nu se respecta instructiunile. 

REMARCA: Semnaleaza o posibilitate de deteriorare a echipamentului sau de pagube materiale 
daca instructiunile nu sunt respectate. 

NOTA: Furnizeaza informaati utile. 

In cazul aparitiei unor probleme si pentru orice chestiune ce priveste motorul pe care l-ati cumparat, 
adresati-va intotdeauna unui concesionar HONDA agreat. 

ATENTIUNE: 
Motorul Honda este conceput pentru a asigura o functionare sigura si fiabila in conditii de 
utilizare conforme cu instructiunile. Inainte de utilizarea motorului va rugam sa cititi cu atentie 
si sa asimilati continutul manualului. In caz contrar va veti expune la vatamari si veti produce o 
deteriorare a echipamentului. 

 
 

I. REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA 

Pentru a garanta securitatea dvs. şi longevitatea produsului, vă recomandăm ca la citirea 
acestui manual să acordaţi atenţie deosebită la rubricile precedate de următoarele menţiuni: 

 
AVERTIZARE: Avertisment împotriva riscului de rănire gravă sau moarte în situaţia în care nu sînt 
respectate instrucţiunile. 
 
 
PRECAUŢIE: Avertisment asupra unui risc posibil de rănire corporală sau distrugerea produsului, în  
situaţia în care nu se respectă instrucţiunile. 
 
 
NOTĂ: Sursă de informaţii utile. 

 Semnul alaturat va indica sa actionati cu prudenta la       
anumite operatiuni. 
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Etichete pentru protecţie  
 
Etichetele de securitate dau informaţii importante  
legate de protecţie. Vă rugăm să le citiţi cu  
atenţie. Acestea fac parte integrantă din grupul  
dvs. electrogen. Dacă una din ele se dezlipeşte  
sau devine ilizibilă, apelaţi la distribuitorul dvs  
pentru a o înlocui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etichete privind protecţia 
 
 

                                   Etichetă de precauţie pentru branşare            
                                         Această etichetă vă arată că branşarea la reţea nu este recomandată 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATENTIE !  Opriti motorul inainte de a alimenta cu benzina 
 

 
        ATENTIE ! 

• Cititi manualul utilizatorului. 
• Gazele care ies pe teava de esapament 

contin monoxid de carbon si sunt 
otravitoare. 

• Nu utilizati niciodata generatorul intr-
un spatiu inchis (fara aerisire). 

Acest grup electrogen este proiectat să asigure un serviciu sigur şi fiabil în condiţiile 
de utilizare conforme cu instrucţiunile. 
 
Înainte de utilizarea acestui grup electrogen, însuşiţi-vă conţinutul acestui manual. 
În caz contrar vă veţi expune la riscuri de răniri şi deteriorări ale echipamentelor. 
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PRECAUTIE: 
Suprafete fierbinti: 
Esapamentul ramane fierbinte chiar si dupa ce  
motorulo a fost oprit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICAREA PRODUSULUI  
 

1. Puterea acustica conform cu 2000/14/EC 
2. semnul de conformitate, conform cu EEC/89/392 
3. Anul fabricatiei 
4. Seria produsului 
5. Tipul produsului 
6. Numele si adresa fabricantului 

 
 
Reglematări privind protecţia 
 
1. Este imperios necesar a se şti cum se poate opri grupul electrogen în situaţii de urgenţă şi de a se 
cunoaşte toate comenzile. Nu permiteţi niciodată ca grupul electrogen să fie utilizat de persoane 
neinstruite. 
2. Nu permiteţi apropierea de grupul electrogen în funcţiune a copiilor sub 14 ani sau animalelor 
favorite. 
3. Pentru a evita accidentele sau deteriorarea echipamentului, efectuaţi sistematic verificările 
specifice înainte de punerea grupului electrogen în funcţiune. 
4. Plasaţi grupul generator la cel puţin un metru de clădire, în vederea utilizării. 
5. Nu utilizaţi motorul în incinte neaerisite; gazul de eşapare conţine monoxidul de carbon inodor şi 
otrăvitor. Asiguraţi o ventilaţie bună. 
6. Plasaţi grupul electrogen pe o suprafaţă orizontală. Dacă este înclinat, benzina poate curge din 
rezervor. 
7. Benzina este o substanţă extrem de inflamabilă, care poate exploda în anumite condiţii. Păstraţi 
benzina numai în canistre metalice. Nu depozitaţi benzină sau grupul cu rezervorul plin în locuri cu 
pericol de incendiu. Nu fumaţi în timpul alimentării cu benzină sau nu vă apropiaţi cu flacără de grupul 
electrogen. Alimentaţi în locuri bine aerisite. Nu desfaceţi niciodată buşonul rezervorului de benzină 
cînd motorul este în funcţiune sau imediat după oprire, cît este cald. Dacă aţi vărsat benzină , deplasaţi 
grupul electrogen din locul de alimentare, aşteptaţi ca benzina să se evapore, iar vaporii să se 
răspîndească şi apoi închideţi robinetul de benzină. Evitaţi contactul repetat sau prelungit cu pielea, 
precum şi inhalarea de vapori de benzină. 
8. Atunci cînd grupul electrogen este în funcţiune, nu atingeţi piesele în rotaţie, conductorul de înaltă 
tensiune de la bujie sau toba de eşapament. 
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9. Un grup electrogen reprezintă un pericol potenţial de electrocutare atunci cînd nu este utilizat 
corespunzător. A nu se utiliza cu mîinile umede. Grupul electrogen nu se va utiliza pe ploaie, zăpadă şi 
se va evita să fie udat. 
10.    Racordarea la o clădire ca sursă de avarie va trebui efectuată de către un electrician autorizat şi 
va fi conformă cu normele de ramură în vigoare. Racordările efectuate necorespunzător pot antrena un 
curent electric de retur de la grupul electrogen spre reţeaua publică, putînd provoca electrocutarea 
personalului aflat în acel moment în lucru. În plus, grupul electrogen riscă să explodeze, să se ardă sau 
să ducă la producerea de început de incendiu în circuitul electric al clădirii odată cu restabilirea 
curentului în reţea. 
11.    Informaţiile specific legate de protecţia persoanelor sînt tratate la capitolul “Utilizare”. Neapărat 
a se lua la cunoştinţă. 
 

II. DESCRIERE GENERALĂ 

 
EC 2000 
(Desenele din acest manual se referă la tipurile F, GV) 
 
 
(1) Buşon alimentare benzină 
(2) Rezervor de benzină standard 3,6 l 
(3) Mîner bobină pornire 
(4) Robinet combustibil 
(5) Levier soc 
(6) Tresă de nul (impamantare) 
(7) Fisa bujie 
(8) Buşon umplere ulei cu joja de ulei 
(8’) Buşon umplere ulei fara joja 
(9) Filtru de aer 
(10) Etichetă cu caracteristici 
(11) Eşapament 
(12) Siguranţă termică 
(13) Prize 230 V/16A  (albastră) 
(14) Prize 230 V/16A (neagra) 
(15) Prize 115 V/16A (galbenă) 
(16) Buşon drenaj (golire) ulei 
(17) Contact electric motor 
(18) Selector tensiune 115 V/230 V (tip B1) 
(19) Eticheta identificare produs 
 
 
 
EC 36000 
(Desenele din acest manual se referă la tipurile F, GV) 
 
(1) Buşon alimentare benzină 
(2) Rezervor de benzină standard 3,6 l 
(3) Mîner bobină pornire 
(4) Robinet combustibil 
(5) Levier soc 
(6) Tresă de nul (impamantare) 
(7) Fisa bujie 
(8) Buşon umplere ulei cu joja de ulei 
(8’) Buşon umplere ulei fara joja 
(9) Filtru de aer 
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(10) Etichetă cu caracteristici 
(11) Eşapament 
(12) Siguranţă termică 
(13) Prize 230 V/16A  (neagra) 
(13’) Prize 230 V/16A (albastra) 
(13’’) Prize 115 V/16A (galbenă) 
(14) Buşon drenaj (golire) ulei 
(15) Contact electric motor 
(16) Selector tensiune 115 V/230 V (tip B1) 
(17) Eticheta identificare produs 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
EC 5000 – ECT 7000 
(Desenele din acest manual se referă la tipurile F, GV) 
 
(1) Buşon alimentare benzină 
(2) Rezervor de benzină standard 3,6 l 
(3) Mîner bobină pornire 
(4) Robinet combustibil 
(5) Levier starter 
(6) Tresă de nul (impamantare) 
(7) Fisa bujie 
(8) Buşon umplere cu joja de ulei 
(8’) Buşon umplere fara joja ulei 
(9) Filtru de aer 
(10) Etichetă cu caracteristici 
(11) Eşapament 
(12) Siguranţă termică 
(13) Prize 115 V/16A (galbenă) 
(13’) Prize 115 V/32A (galbenă) 
(14) Prize 230 V/16A (neagra) 
(14’) Prize 230 V/16A (albastră) 
(14”) Prize 400 V/16A (rosie) 
(15) Buşon drenaj (golire) ulei  
(16) Contact electric motor 
(17) Eticheta identificare produs 
(18) Selector tensiune 115 V/230 V (tip B1) 
(19) Prize 230 V/32A (albastră) 
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III. VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE 

AVERTIZARE: Pentru a realiza această serie de verificări, aşezaţi grupul electrogen pe o suprafaţă 
stabilă şi orizontală, cu motorul oprit şi capacul de bujie scos. 
 
 
 Verificarea nivelului de ulei 
 
PRECAUŢIE:  
• Uleiul de motor este un factor important care afectează performanţa motorului şi durata sa de 
viaţă. 
• Utilizarea motorului cu ulei în cantitate insuficientă, conduce la deteriorarea gravă a acestuia din 
urmă. 
• Nu se recomandă a se utiliza ulei non-detergent sau vegetal. 

Vă rugăm să folosiţi ulei HONDA în patru timpi sau un tip de ulei echivalent, cu grad înalt de 
dizolvare şi de primă calitate, certificat, care satisface sau depăşeşte exigenţele constructorilor de 
automobile din SUA, pentru clasele SG, SF, care vor purta aceste indicative pe bidoane. 

Utilizaţi ulei multi – grad HONDA 10W30 SJ în patru timpi, cu grad înalt de detergent şi de 
calitate superioară, cu clasificarea API, cel puţin SF, SG. Uleiul din clasa HONDA 10W30 SJ  este 
recomandat pentru o utilizare generală, la orice temperatură. Pentru stabilirea vîscozităţii 
corespunzătoare temperaturii medii din zona dvs., consultaţi tabelul de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Temperatura  
      mediului inconjurator 
 
 

1. Scoateţi buşonul de alimentare ulei (1), ştergeţi joja cu o cîrpă corespunzătoare. 
2. Introduceţi joja în orificiul de alimentare fără a înfileta. 
3. Dacă nivelul de ulei este prea scăzut, completaţi pînă la marcajul superior. 
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IV. VERIFICĂRI ÎNAINTE DE PORNIRE 

 
Verificarea nivelului benzinei 
 

AVERTIZARE: Nu umpleţi rezervorul peste măsură. După efectuarea plinului, verificaţi dacă 
buşonul de alimentare este strîns corespunzător. NU LĂSAŢI BENZINA LA ÎNDEMÎNA COPIILOR. 
 
PRECAUŢIE:  
• Nu folosiţi niciodată amestec de benzină cu ulei, sau benzină alterată sau veche. 
• Protejaţi rezervorul împotriva pătrunderii impurităţilor sau a apei. 
 

Capacitatea rezervorului de combustibil: 
 

Model Capacitate (litri) 
EC 2000 3.3 
EC 3600 5.3 
EC 5000 6,2 

ECT 7000 6,2 
 
 Benzină recomandată 
 

A se utiliza benzină auto, fără plumb pentru a se reduce depunerile de carburi din camera de 
ardere. 

 
NOTĂ: Garanţia nu acoperă defecţiunile rezultate din utilizarea de benzină conţinînd alcooli. 
HONDA nu aprobă utilizarea de benzine conţinînd metanol, în măsura în care compozitia si 
conformitatea lor nu a fost verificată. 
 

V. UTILIZARE 
 
PRECAUŢIE: Aveti grija ca in priza/prizele generatorului  

  sa nu existe consumatorii la pornire.  
 
1. Deschideţi robinetul de benzină (1) (în sensul  
    săgeţii “ON”), închideţi şocul punînd levierul  
    (2) în sensul arătat pe figură. 
 
NOTĂ: Nu utilizaţi şocul atunci cînd motorul este  
          cald, sau temperatura ambiantă este ridicată. 
 
2. Puneţi contactul motor (3) pe poziţia “ON”. 
 
3. Trageţi uşor de mînerul cablului de pornire 
       pînă ce întîmpinaţi rezistenţă, apoi brusc. 
 
PRECAUŢIE:  
 Nu lăsaţi mînerul să revină brusc la loc. Aduceţi-l uşor  

       pentru a evita deteriorarea  lui de capacul ventilatorului. 
 Nu utilizaţi niciodată aditivi de demaraj sub forma unor  

       substanţe inflamabile, care pot provoca explozie la demaraj. 
4. După ce motorul a intrat în funcţiune şi începe să se 
 încălzească, aduceţi gradat levierul de şoc (2) la poziţia deschis. 
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Sistemul de avertizare ulei 
  
 Sistemul de avertizare ulei este prevăzut pentru a evita riscul deteriorării motorului ca urmare a 
lipsei uleiului din carterul inferior. În momentul în care nivelul de ulei atinge o limită de securitate, 
sistemul de avertizare de ulei determină oprirea automată a motorului (contactul motor va rămîne pe 
poziţia “ON”!). Motorul nu va porni pînă cînd nu se va completa cu ulei, chiar dacă se va încerca 
pornirea lui prin tragerea cablului de pornire. 
 
  
Oprirea motorului  
 
1. Scoateţi toate aparatele din prize. 
2. Rotiţi contactul motor (1) pe poziţia “OFF”. 
3. Închideţi robinetul de benzină (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcţionarea la altitudine ridicată 
 

La altitudine mare, amestecul standard de aer şi benzină din carburator va fi excesiv de bogat. 
Performanţa se va diminua, iar consumul de benzină va creşte. 

Performanţa generatorului la altitudine mare poate fi îmbunătăţită prin montarea în carburator a 
unui jiclor cu diametru mai mic şi prin reglarea şurubului pilot. Dacă utilizaţi adesea generatorul la o 
înălţime mai mare de 1830 m faţă de nivelul mării, apelaţi la dealerul HONDA autorizat pentru a vă 
realiza modificările la carburator. 

Chiar cu un jiclor corespunzător, puterea motorului generatorului va scădea cu aprox. 3,5% la 
fiecare 350m de creştere în altitudine. Efectul altitudinii asupra puterii va fi mai mare dacă nu se face 
modificarea carburatorului. 

 
 PRECAUŢIE: Funcţionarea generatorului la o altitudine mai mică decît cea corespunzătoare 

diametrului de jiclor, poate duce la scăderea performanţei, supraîncălzire, precum şi serioase 
deteriorări ale motorului, ca urmare a amestecului prea sărac. 
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Utilizarea generatorului 
 
Grupul generator care face obiectul acestui manual este un echipament sigur, proiectat să 

asigure protecţia dvs. el vă va uşura în muncă, dar, în acelaşi timp, poate prezenta un pericol potenţial 
de prezentare, în situaţia în care nu respectaţi înstrucţinile de utilizare din acest capitol. 

 
 
AVERTIZARE: 

 Nu conectaţi niciodată generatorul la o priză de sector. 
 Nu introduceţi consumatorii în priză înainte de pornirea motorului. 
 Nu modificaţi conexiunile electrice interne. 
 Nu modificaţi reglajele motorului: frecvenţa şi tensiunea curentului furnizat de generator, direct 

legate de turaţia motorului, sînt reglate din fabrica. 
 Nu conectati decît aparatele în stare bună: cea mai mare parte a sculelor electrice portabile sînt de 

clasa a 2-a (dublă izolaţie). În situaţia în care utilizaţi un aparat care nu este din această categorie (cele 
cu carcase metalice) este necesar a-l alimenta cu un cablu cu 3 conductori (cu un cablu de nul) pentru a 
se asigura potenţial egal în caz de defecţiune electrică. 
 Nu alimentaţi decît acele aparate la care s-a făcut în prealabil verificarea încadrării puterii marcate 

pe aparat în puterea furnizată de generator. 
 Traseele electrice vor fi alese cu grijă, protejate şi întreţinute. Izolaţiile corespunzătoare sînt o 

garanţie a protecţiei utilizatorului. Cablurile vor trebui verificate regulat, iar în caz de deteriorare, ele 
vor fi înlocuite şi nu reparate. Adaptaţi secţiunile cablurilor de traseu în funcţie de activitatea ce 
urmează a se efectua: 
 
 
Grosime cablu mm Lungime maxima Curent (A) Monofazat (Kw) 

 
Trifazat (Kw) 

1.5 25 10 2.3 5.5 
2.5 40 16 3.7 8.8 
4 60 28 6.5 15.5 

 
 Nu se recomandă utilizarea acestor grupuri electrogene pentru televizoare, aparate electronice tip 

HI-FI sau calculatoare, care ar putea fi incompatibile. 
 Se va evita supraîncărcarea, iar pentru optimizarea randamentului acestui grup electrogen este 

bine să se ţină cont de următoarele reguli: 
 Puterea însumată a aparatelor conectate la generator se va încadra în valorile indicate la    

sfîrşitul acestui manual. 
 Unele aparate necesită o putere de pornire superioară celei nominale (ex. motoare electrice, 

compresoare, etc.). Vă recomandăm ca în caz de nelămurire să vă adresaţi dealerului HONDA. 
Nu depăşiţi intensitatea maximă indicată la fiecare priză de ieşire din generator. 
 Grupul electrogen nu se va utiliza la puterea nominală dacă nu sînt îndeplinite condiţiile de răcire 

motor-generator. În situaţia în care generatorul se utilizează în condiţii nefavorabile, reduceţi puterea 
cerută. 
 Condiţiile ideale de utilizare sînt următoarele: 
- presiune atmosferică: 100 kPa (1 bar); 
- temperatura mediului ambient: 200 C; 
- umiditatea aerului: 30 %. 
 
 Informaţii asupra construcţiei grupului electrogen 
 

 Bobinele generatorului nu sînt legate la masă, sistemul este, deci, sigur prin construcţie şi limitează 
riscul de electrocutare. Deci, nu este nici necesar şi nici recomandat să se lege bobinele la masa 
generatorului, cu excepţia faptului în care se utilizează o siguranţă de 30 mA, pentru protecţia 
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utilizatorului. Instalarea unui astfel de dispozitiv trebuie efectuată de un electrician specializat şi 
necesită o împămîntare. 
 

 Siguranţa intră în funcţiune în cazul unui defect de izolaţie. Ea întrerupe alimentarea în situaţia în 
care se produce un defect de izolaţie între un conductor sub tensiune şi împămîntare. 
 

 EC 2000 tip B2 (110 V) 
Bobina generatorului este fixată în interior pe carcasa generatorului. Aceasta limitează tensiunea 
conductorilor sistemului la max. 55 V raportat la valoarea de referinţă şi oferă o cale pentru curentul de 
avarie. Sistemul avînd o tensiune redusă, nu va putea împiedica electrocutarea, iar dacă aceasta se 
produce, poate fi gravă. 
 

 EC 2000 tip D – EC 3600 tip D – EC 5000 tip D 
Bobinele statorului sînt legate la masă în mijlocul lor, pentru a evita o eventuală tensiune de avarie de 
110 V. 
 

 ECT 7000 (230 V / 400 V) 
Cele 2 prize de 230 V monofazice, sînt legate în paralel la bornele unei bobine, proiectate pentru a 
suporta un curent de 20 A. puterea pentru 230 V dată pe placa de identificare, este indicată în tabloul 
de caracteristici, nefiind disponibilă decît pe aceste prize şi atîta timp cît nu există o sarcină trifazică 
cuplată. 
 Nu conectaţi niciodată priza trifazică a generatorului la un tablou de distribuţie monofazică. 
 În situaţia utilizării simultane a curentului monofazic şi trifazic, curentul pe fază nu trebuie să 
depăşească 10 A. 
 
 Acest grup electrogen este echipat cu o siguranţă termică pentru suprasarcină. Dacă distribuţia 
de curent electric este întreruptă în timpul funcţionării, aceasta se poate datora unei suprasarcini care 
poate declanşa siguranţa termică. În acest caz, se va aştepta cîteva minute, se va înlătura cauza care a 
dus la declanşarea siguranţei termice, apoi se va rearma siguranţa apăsînd butonul (1) aflat în imediata 
apropiere a prizelor, sau se va înclina butonul (2) (EC 2200 B2). Siguranţa termică este proiectată în 
funcţie de caracteristicile maşinii, iar în caz de înlocuire, se va utiliza una originală HONDA. 
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 Punerea în lucru 
 
1. Alegeţi tensiunea corespunzătoare prin intermediul selectorului de tensiune (3) (modelele EC    
2000 B1, EC 3600 B). 
2. Branşaţi aparatele la prize avînd în vedere să nu se depăşească intensitatea maximă. 
3. Se va asigura că siguranţa este declanşată. 
 
 

VI. ÎNTREŢINERE 

Pentru a asigura o durată îndelungată de viaţă şi a menţine performanţele grupului electrogen, este 
indinspensabil să se respecte graficul de întreţinere. 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUŢIE:  
 Motorul şi peretele exterior al eşapamentului ating, în timpul funcţionării, temperaturi suficiente 

pentru a provoca arderi şi a determina incendii, dacă în imediata lor apropiere sînt materiale 
inflamabile. Înainte de orice întreţinere lăsaţi motorul să se răcească timp de 15 minute. 
 Utilizaţi numai piese originale HONDA sau echivalente. Piesele care nu corespund 

caracteristicilor tehnice concepute de firma HONDA vor putea provoca deteriorarea grupului 
generator. 
 
Programul de întreţinere 

Element 

Frecvenţa 
întreţinerii 

(efectuaţi aceste 
operaţiuni după 
numărul de luni 

sau de ore indicat) 

La
 fi

ec
ar

e 
ut

ili
za

re
 

Pr
im

a 
lu

nă
 sa

u 
la

 2
0 

or
e 

La
 fi

ec
ar

e 
3 

lu
ni

 sa
u 

la
 5

0 
or

e 

La
 fi

ec
ar

e 
6 

lu
ni

 sa
u 

la
 8

0 
or

e 

În
 fi

ec
ar

e 
an

 
sa

u 
la

 3
00

 o
re

 

Ulei de motor Verificare *     
Schimb  *  *  

Filtru aer 
Schimbare     * 
Verificare *     
Curăţare   * (1)   

Pahar carburator Curăţare     *  
Bujie Reglare-curăţare    *  

Camera de ardere 
şi supapele Curăţare      * (2) 

Joc supape Reglare-Verificare     * (2) 
Filtru de benzină Curăţare     * (2) 
Conducte alim. 

benzină 
Verificare 
(înlocuire)     * 

 
NOTĂ: 
(1)   Mărire frecvenţă operaţiuni în zone cu praf. 
(2)  Operaţiunile trebuie încredinţate unui dealer autorizat HONDA dacă nu există scule şi calificarea 
necesară. Consultaţi manualul tehnic HONDA. 
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Schimbare uleiului 
 
PRECAUŢIE: Uleiul uzat de motor poate determina cancerul pielii dacă este ţinut în mod repetat şi 
prelungit în contact cu pielea. Deşi nu se recomandă să manipulaţi ulei uzat în fiecare zi, vi se 
recomandă să vă spălaţi din abundenţă cu apă şi săpun imediat ce aţi manipulat ulei uzat de motor. 
Efectuaţi drenajul uleiului imediat după oprirea motorului (cît acesta este cald) pentru a asigura o 
drenare rapidă şi completă. 
 
1) Scoateţi buşonul de alimentare ulei (1) şi buşonul de drenaj (2) 
2) Lăsaţi să se scurgă uleiul.intr-un recipient corespunzator.  
3) Remontaţi buşonul de drenaj (2) cu garnitura (3) şi strîngeţi-l corespunzător. 
4) Alimentaţi cu ulei recomandat conform instrucţiunilor din cap. III, pînă la nivelul specificat. 
 
Capacitate ulei: 
 
EC 2000 – EC 3600 = 0,6 litri 
EC 5000 – ECT 7000 = 1,1 litri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ:  
Protecţia mediului înconjurător: Se recomandă a nu se dispune uleiul uzat de motor într-o asemenea 
manieră încît să se intre în contradicţie cu normele de protecţie a mediului înconjurător. Uleiul este 
recomandat a se depune în bidon etanş la staţia locală de service. A nu se abandona pe sol sau arunca 
în reţeaua de ape reziduale. 
 
 Întreţinerea filtrului de aer 
 
 Un filtru de aer colmatat (impregnat cu impurităţi), va diminua fluxul de aer din carburator. 
Pentru a se preveni funcţionarea defectuoasă a carburatorului, întreţineţi regulat filtrul de aer. 
 
AVERTIZARE: Nu utilizaţi niciodată benzină sau alţi solvenţi inflamabili pentru spălarea filtrului de 
aer, deoarece aceste produse pot provoca incendiu sau deteriora elementele. 
 
EC 2200 
 
1. Desurubati piuliţa fluture (1) şi capacul filtrului de  
       aer (2). Desurubati si piulita fluture (3) şi separaţi elementele  
       (4) şi (5). Verificaţi dacă aceste elemente sînt rupte sau  
       obturate şi, dacă sînt deteriorate, înlocuiţi-le. 
2. Elementul din hîrtie (4): bateţi-l uşor de cîteva ori  
        de o suprafaţă dură, pentru a face să cadă depunerile,  
        suflaţi-l cu aer comprimat de la interior către exterior.  
        A nu se peria niciodată elementul, întrucît periajul face  
        să pătrundă impurităţile către interiorul fibrelor. Dacă  
        elementul filtrant din hîrtie este foarte murdar, înlocuiţi-l. 
3. Elementul spongios (5): spălaţi elementul într-o soluţie  
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       de apă călduţă cu detergent menajer nespumant, clătiţi-l şi  
       lăsaţi-l să se usuce complet sau spălaţi-l într-un solvent  
       neinflamabil şi lăsaţi-l să se usuce complet. Muiaţi  
       elementul cu cateva picaturi de ulei curat de motor şi  
       apoi stoarceţi-l pentru a elimina uleiul în exces. Dacă uleiul  
       rămas este în cantitate mare, motorul va fumega.  
4. Aşezaţi la loc garnitura (6), elementele (4) şi (5) ale  
       filtrului de aer, insurubati piulitan fluture (3), puneti capacul (2) şi strîngeţi corespunzător piuliţa         
       fluture (1). 
 
PRECAUŢIE: Nu lăsaţi grupul electrogen fără filtru de aer, întrucît se poate produce deteriorarea 
motorului. 
 
EC 3600 / EC 5000 / ECT 7000 
 
1. Scoateţi piuliţa fluture (1) şi capacul filtrului de  
 aer (2). Scoateţi piuliţa fluture (5) şi separaţi elementele  

(3) şi (4). Verificaţi dacă aceste elemente sînt rupte sau  
obturate şi, dacă sînt deteriorate, înlocuiţi-le. 

2. Elementul din hîrtie (3): bateţi-l uşor de cîteva ori de  
 o suprafaţă dură, pentru a face să cadă depunerile, suflaţi-l  

cu aer comprimat de la interior către exterior. A nu se  
peria niciodată elementul, întrucît periajul face să pătrundă  
impurităţile către interiorul fibrelor. Dacă elementul filtrant  
din hîrtie este foarte murdar, înlocuiţi-l. 

3. Elementul spongios (4): spălaţi elementul într-o soluţie  
de apă călduţă cu detergent menajer nespumant, clătiţi-l şi  
lăsaţi-l să se usuce complet sau spălaţi-l într-un solvent  
neinflamabil şi lăsaţi-l să se usuce complet. Muiaţi  
elementul în ulei curat de motor şi apoi stoarceţi-l pentru 
a elimina uleiul în exces. Dacă uleiul rămas este în  
cantitate mare, motorul va fumega la demarajele ulterioare. 

4. Aşezaţi la loc elementele (3) şi (4) ale filtrului de aer,  
 piuliţa fluture (5), capacul (2) şi strîngeţi corespunzător  
 piuliţa fluture (1). 
 
PRECAUŢIE: Nu lăsaţi grupul electrogen fără filtru de aer, întrucît se poate produce deteriorarea 
motorului. 
 
 Spălarea paharului decantor 
 
Închideţi robinetul de benzină. Scoateţi cupa (1) şi O-ringul (2), spălaţi-le într-un solvent neinflamabil. 
Uscaţi-le complet şi puneţi-le la loc. Deschideţi robinetul de benzină şi verificaţi dacă nu curge 
benzina. 
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Întreţinerea bujiei 
 
Bujii recomandate:  BPR-6ES (NGK) 
              W20EPR-U (NIPPODENSO) 
 
PRECAUŢIE: Utilizarea bujiilor cu indeice termic necorespunzător poate duce la deteriorarea 
motorului. 
 
AVERTIZARE: Nu atingeţi eşapamentul sau bujia cînd motorul este în funcţiune. Pericol de arsuri. 
 
1. Scoateţi capacul de bujie şi deşurubaţi bujia cu ajutorul unei chei de bujii. 
2. Examinaţi bujia cu atenţie, înlocuiţi-o dacă are depuneri importante pe electrozi sau are izolantul 
*fisurat sau rupt. Curăţaţi bujia cu ajutorul unei perii de sîrmă. 
 
PRECAUŢIE: Nu curăţaţi bujia prin sablare. 
 
3. Măsuraţi jocul dintre electrozi cu ajutorul unei truse de lere;  
       acesta trebuie să fie cuprins între  
       0,7-0,8 mm. Dacă este necesar reglaj, este suficient să răsuciţi  
      cu grijă electrodul lateral. 
4. Verificaţi starea şaibei de etanşare, apoi înşurubaţi bujia cu mîna  
       pînă ce se aşează pe scaunul său. 
5. Cu ajutorul unei chei de bujie, rotiţi cu ½ rotaţii în plus, în cazul în  
       care este bujie nouă, sau 1/8-1/4 rotaţii în cazul în care montaţi o bujie refolosită.  
       Montaţi capacul   de bujie. 
 
PRECAUŢIE: Bujia trebuie strînsă corect, în caz contrar riscă să se supraîncălzească şi să deterioreze 
motorul. 
 

VII. TRANSPORT – DEPOZITARE 

  
 Transportul grupului electrogen 
 
AVERTIZARE: Înainte de a transporta grupul electrogen, verificaţi dacă contactul motor este pe 
poziţia “OFF”. În timpul deplasării, aşezaţi întotdeauna grupul orizontal, avînd robinetul de benzină 
închis pentru a elimina riscul scurgerii benzinei. 
 
 Depozitare îndelungată 
 
1. Verificaţi ca aerul din depozit să nu fie excesiv de umed şi cu praf. 
2. Scoateţi benzina: 

- Închideţi robinetul de benzină, desfaceţi cupa de  
    sedimente (1) şi goliţi-o.  
- Deschideţi robinetul de bunzină (poziţia “ON”).  
     Scoateţi benzina din rezervor colectînd-o într-un  
     bidon corespunzător. 
- Puneţi garnitura (2) şi strîngeţi cupa (1). 
- Scoateţi benzina din carburator desfăcînd şurubul  
    de purjare (3) şi colectaţi-o într-un bidon corespunzător. 

3. Schimbaţi uleiul de motor (vezi cap. VI). 
4. Scoateţi bujia şi turnaţi puţin ulei curat de motor în cilindru. Rotiţi arborele cotit uşor pentru a se 
repartiza uleiul şi a fixa pistonul la punctul mort superior, cu supapele închise. Puneţi la loc bujia, 
strîngeţi-o, dar fără a o bloca. 
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VIII. DEPISTAREA DEFECŢIUNILOR 

PROBLEMA CAUZA PROBABILĂ CAPITOLUL 

Motorul nu porneşte 

1. Contactul motor este pe poziţia “OFF” V 
2. Robinetul de benzină este închis sau nu există benzină 
în rezervor IV – V 

3. Nivelul de ulei este prea scazut IV 
4. Bujia este defectă; fanta este incorectă VI 
5. Consumatorii sînt în prize V 

Demaraj dificil sau 
motorul pierde putere 

1. Filtrul de aer este murdar VI 
2. Există impurităţi în sistemul de combustibil sau filtrul 
de benzină este colmatat VI 

3. Aerisirea buşonului de benzină este obturată  

Lipsa curentului în prize 1. Siguranţa termică nu este declanşată V 
2. Aparatul conectat la grupul electrogen este defect  

 
 
IX. CARACTERISTICI TEHNICE 
 

DIMENSIUNI / 
GREUTATI 

 
EC 2000 

 
EC 3600 

TIP F - GV-W-IT B1 F-GV B 
Lxlxh 585 x 435 x 440 800 x 550 x 540 
Greutate gol (Kg) 36 58 70 
Capacitate rez (l) 3.3 5.3  

   
GENERATOR   

Cod produs EABF EZDJ 
Tensiune nom. (V) 230  115 / 230 230  115 / 230 
Frecventa nom. (Hz) 50 
Curent nom. (A) 7,5 15 / 7,5 15,5 29,5 / 14,8 
Putere nom. (kW) 1,7 3,4 
Putere max. (kW) 2,0 3,6 
Numar faze. 1 monofazata 
Nivel zgomot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONFORM CU EEC/89/392 
  
 
 
 
 
 

84 dB (A) 85 dB (A) 
   

MOTOR GX 160 pe benzina GX 270 pe benzina 
Tip motor 4 timpi, monocilindru, supape in cap 
Cilindru  
Alezaj x Cursa 

163 cmc 
68 x 45 mm 

270 cmc 
77 x 58 mm 

Raport compresie 8,5 :1 8,2 : 1 
Turatie nominala 3000 rpm 
Sistem racire Aer fortat 
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Sistem aprindere / pornire Electronic, fara ruptor / manual 
Capacitate baie ulei 0,6 litri 1,1 litri 
Buije BPR-6ES (NGK)  - W20EPR-U  (NIPPONDENSO Co.,Ltd) 

 
 
DIMENSIUNI / GREUTATI  

EC 5000 
 

ECT 7000 
TIP B–F–GV  F-GV 
Lxlxh 800 x 550 x 540 
Greutate gol (Kg) 75 77  
Capacitate rez (l) 6,2 

   
GENERATOR F - GV B F - GV 

Cod produs EZDL EZDP 
Numar faze 1 1 1 / 3  
Tensiune nom. (V) 230 115 / 230 230 400 
Frecventa nom. (Hz) 50 
Curent nom. (A) 19.5 19.5 / 39 16 (COS Ф = 1) 9,5(COS Ф = 0.8)
Putere nom. (kW) 5.3 4,3 (COS Ф = 1) 6,5(COS Ф = 0.8)
Putere max. (kW) 5,8 4,5 (COS Ф = 1) 7 (COS Ф = 0.8)
Nivel zgomot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 CONFORM CU EEC/89/392 
  
 
 
 
 
 
               87 dB (A)                                            86 dB (A) 

   
MOTOR GX 390 pe benzina 

Tip motor 4 timpi, monocilindru, supape in cap 
Cilindru  
Alezaj x Cursa 

389 cmc 
88 x 64 mm 

Raport compresie 8,0 : 1  
Turatie nominala 3000 rpm 
Sistem racire Aer fortat 
Sistem aprindere / pornire Electronic, fara ruptor / manual 
Capacitate baie ulei 1,1 litri 
Buije BPR-6ES (NGK)  - W20EPR-U  (NIPPONDENSO Co.,Ltd) 

 
 
1. Nu fac obiectul garantiei: 

a. componentele ce sunt supuse uzurii normale rezultate in urma utilizarii (bujii; fise; filtre 
de combustibil, ulei sau aer; curele de transmisie sau de distributie; becuri, freze; discuri 
taietoare, cauciucuri sau elemente de rulaj si alte consumabile) 

b. componentele fragile usor de deteriorat de beneficiar ca urmare a unei 
utilizari/intretineri gresite, suprasolicitante sau neconforme cu domeniul de utilizare al 
produsului (carcase din plastic sau ebonita; comutatoare, prize, intrerupatoare; furtune 
exterioare de plastic sau cauciuc; amortizoare de cauciuc; startere, sfori starter; saci de 
colectare; sorburi, stuturi, dopuri, busoane, clapete, garnituri de cauciuc si etansari 
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mecanice); precum si orice alte piese de schimb sau subansamble asupra carora se 
dovedeste ca a intervenit beneficiarul. 

2. Urmatoarele actiuni au ca efect pierderea garantiei: 
a. nerespectarea de catre cumparator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, 

utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare, precum si a domeniului de 
utilizare, cuprinse in documentatia ce insoteste produsul la livrare (suprasolicitare, 
neefectuarea la termene a operatiunilor de intretinere in functie de caracteristicile 
mediului etc.) 

b. utilizarea unor piese de schimb, lubrifianti, consumabile, accesorii, diferite de cele 
utilizate si recomandate de producator. 

c. Aplicarea unor modificari neaprobate de producator (actionarea asupra reglajelor fixate 
de producator; schimbarea performantelor produsului; modificarea sistemului de 
alimentare sau evacuare; modificarea, eliminarea sau neutralizarea sistemelor de 
protectie din dotarea echipamentelor etc). 

d. Interventia asupra produsului de catre persoane neautorizate de producator. 
e. Orice defectiuni cauzate de dezastre naturale inevitabile, focului, coliziunii, furtului sau a 

unor cauze secundare legate de acestea. 
f. pierderea certificatului de garantie. 

 
 

GARANŢIA EXTINSĂ 
 
 Produsele importate şi distribuite prin reţeaua proprie de HIT POWER MOTOR, pot beneficia 
de garanţie extinsă la 3 ani dacă produsul este prezentat la inspecţiile obligatorii în perioada de 
garanţie la termenele prevăzute în Certificatul de garanţie   
        În cadrul inspecţiilor obligatorii în perioada de garanţie se execută gratuit următoarele 
operaţii : 
 

1. Verificarea stării generale a produsului(integritatea şi curăţenia) 
2. Verificarea nivelul şi aspectul uleiului din motor 
3. Verificarea nivelului şi a aspectului uleiului din transmisie  
4. Verificarea filtrului de aer 
5. Verificarea prezenţei impurităţilor în sistemului de alimentare 
6. Verificarea stării bujiei 
7. Verificarea valorii tensiunii şi a frecvenţei-turaţiei de sincronism(în cazul 

generatoarelor) 
8. Verificarea prezenţei impurităţilor inacceptabile în carcasa bazin fără demontare(în 

cazul pompelor) 
9. Verificarea comenzilor(în cazul motocultoarelor, frezelor de zăpadă, motocoaselor 

frontale, maşinilor de tuns gazon etc.)  
10. Probe funcţionale cu verificarea funcţionarii corecte a “protecţiei lipsă ulei" şi a clapetei 

de şoc  
NOTA:  -Aceste operaţii se vor executa la termenele prevăzute în tabelul de mai jos 
 
       a) Manopera prestată pentru executarea inspecţiilor obligatorii este gratuită 
       b) Dacă la verificările efectuate se constată necesitatea operaţiilor de întreţinere sau 
remedieri, acestea se vor efectua şi achita conform unui deviz de reparaţii  
       c) Materialele consumabile : ulei motor, ulei transmisie, lichid pt. racire, electrolit, necesare 
la inspecţiile din perioada de garanţie se achită de către client. 
       d) Componentele care nu fac obiectul garanţiei, in conformitate cu certificatul de garanţie, 
constatate a fi deteriorate, se inlocuiesc pe cheltuiala clientului(manoperă+piese) ; ne înlocuirea 
acestora conduce la expirarea perioadei de garanţie 
      e) Dupa efectuarea inspecţiilor obligatorii, în certificatul de garanţie se fac următoarele 
notaţii, după caz : 
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        -OPERAŢII EFECTUATE : CONFORM CU INSTRUCŢIUNILE PENTRU 
INSPECŢIILE OBLIGATORII 
        - ADMIS 
        - RESPINS 
        - REMEDIERE CONFORM DEVIZ ANEXAT 
Nota :  Calificativul « ADMIS » semnifică continuarea perioadei de garanţie  
           Calificativul « RESPINS » semnifică expirarea perioadei de garanţie din cauze imputabile 
clientului 
 
IMPORTANT :  RESPONSABILITATEA EFECTUARII OPERAŢIILOR DE ÎNTREŢINERE 
LA TERMENELE PREVĂZUTE ÎN MANUALUL UTILIZATORULUI CADE EXCLUSIV ÎN 
SARCINA DEŢINATORULUI 
 
Prezentul manual de utilizare conţine 20 de pagini şi a fost editat de HIT POWER MOTOR 
pentru a însoţii produsul vândut 


