
Honda EU70is 
handleiding 
 

Nominaal vermogen: 5.5kVA 

Maximum piek vermogen: 7kVA 

maximale belasting per groep: 3200W (let op piekbelasting bij HMI ballasts) 

Tank: 19,2L (in eco modus doet u hier 18uur mee)  

Kosten volle tank= 30euro. (ongelood, super plus) 

 

! Plaats de generator op een vlakke stevige ondergrond.  

! Gebruik enkel buiten. 

! Houd de generator droog, gebruik hem niet in regen, met natte handen etc. 

! Plaats geen brandbare materialen dichter dan een meter afstand. 

! De uitlaat kan heel heet worden en nog heet blijven na uitzetten. Raak deze dus niet aan! 

! Luiken dicht houden tijdens gebruik. (vanwege ventilatie) 

! Controleer of het vermogen van het apparaat niet hoger is dan wat de generator of 

contactdoos aan kan. 

! Gebruik geen langere verlengkabels dan 60m voor een doorsnede van 1,5mm² (en 100m 

voor 2,5mm²). 

! Als apparaten langzaam of abnormaal gaan functioneren zet deze dan direct uit en 

onderzoek het probleem. 

! Gebruik nooit andere modellen voor parallelschakeling. 
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Transport: 

- Vervoer de generator horizontaal. 

- Laat de generator afkoelen alvorens deze te verplaatsen. 

- Zorg dat hij niet langdurig in direct zonlicht staat of in een warm voertuig (vanwege 

brandstofverdamping). 

- Voorkom langdurig rijden op slechte wegen. 

 

Aanzetten: 

- Zorg dat alle apparaten verwijderd zijn uit de AC-contactdozen. 

- Zet de eco-schakelaar uit (haas). 

- Zet de generator aan met de hoofdschakelaar (rode sleutel).  

- Druk vervolgens op de grijze startknop ernaast. Als de generator niet aangaat wacht dan 

minstens tien seconden en probeer het dan opnieuw. Als hij dan nog niet aangaat is 

waarschijnlijk de accu leeg. Open dan de rechter klep en start de generator met de 

repeteerstarter.  

- Als de generator twee minuten aan staat kan je de eco-schakelaar aan zetten (haas en 

schildpad). De generator verlaagt/verhoogt dan de motortoeren afhankelijk van de situatie. 

Als de generator zwaar belast wordt laat dan de eco schakelaar uit staan om 

spanningswisselingen te voorkomen. 

 

Apparatuur Aansluiten: 

- controleer of het groene lampje ‘’afgifte vermogen’’ brandt. 

- sluit de apparaten aan. LET OP! Apparaten verbruiken bij het aanzetten net iets meer. Zet 

daarom apparaten nooit allemaal te gelijk aan, maar één voor één! 

 

i-monitor: 

stand 1: Geeft de totale bedrijfsuren van de generator weer. 

stand 2: Geeft hoeveelheid vermogen dat de generator afgeeft weer in voltampère.  

stand 3: Het motortoerental. 

stand 4: De accuspanning in volt. 

 

 


