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Kjære Kunde,
Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr 
for ditt Honda EU70is aggregat.  
Vi håper dette vil bidra til større fleksibilitet og bruksområde for ditt ag-
gregat ved at du nå kan starte og stoppe aggregatet via fjernkontroll.
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1. Sikkerhet
Les brukermanual nøye før du bruker den trådløse fjernstart løsningen. 
Ta vare på brukermanualen slik at den er tilgjengelig for senere hvis det skulle dukke opp spørs-
mål ved bruk av fjernkontroll sammen med aggregat.
Produsent og distributør kan ikke holdes ansvarlig for skader eller mangler som oppstår på grunn 
av feil bruk, eller bruk i strid med brukermanual og monteringsanvisning.



3

3. Symbolforklaring
1. ON-knapp for å slå på tenning på aggregatet.

2. START-knapp for å starte aggregatet.

3. OFF-knapp for å stoppe aggregatet.

1. Hovedbryter på aggregatet settes i  
posisjon 1.

2. Start og stopp av aggregat med fjernkontroll

3. Aggregatet startes ved å trykke på START-knapp på fjernkontroll. Fjernkontroll vil vibrere et 
kort øyeblikk og avgi 2 blink i hver sin grønne lysdiode for å bekrefte at aggregatet har startet.

4. Aggregatet stoppes ved å trykke og holde OFF-knapp på fjernkontrollen i 1-2 sekunder. Fjern-
kontroll vil vibrere et kort øyeblikk for og gi et blink i hvit lysdiode for å bekrefte at aggregatet 
har stoppet.

5. Hovedbryter kan bli stående i stilling 1 slik at det er klart for starte via fjernkontroll igjen.

6. Det er ikke nødvendig å sette hovedbryter i stilling 0 med mindre det er lang tid til du skal  
bruke aggregatet neste gang. Hvis du ikke skal bruke aggregatet på flere uker kan du med 
fordel sette hovedbryter i stilling 0 for å slå av alt som kan trekke strøm fra startbatteri.  
Antennemodulen som sitter på aggregatet er imidlertid designet for å trekke minimalt med 
strøm i standby modus. Dette for å unngå at startbatteri blir utladet selv om aggregatet ikke 
blir benyttet på noen uker med hovedbryter stående i stilling 1.

2. ON-knapp på fjernkontroll trykkes ned 
og slippes umiddelbart. Fjernkontroll vil 
vibrere et kort øyeblikk og gi et blink i 
grønn lysdiode for å bekrefte at tenning er 
aktivert.
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4. Manuell start av aggregatet uten fjernkontroll
Hvis du har mistet fjernkontrollen eller av en eller annen grunn ikke får startet via fjernkontroll, 
kan aggregatet også startes via trykk-knapp på antenne modulen som er montert på aggregatet.

1. Trykk en gang på knapp på antennemodul for å aktivere 
tenning.

2. Trykk en gang til for å starte aggregatet.

3. Trykk en siste gang for å stoppe aggregatet.

Merk!
Hvis tenning ikke går på, displayet er dødt og hovedbryter står 
i stilling 1, kan det være at startbatteriet på aggregatet har for 
lav spenning. Aggregatet må da startes manuelt for hånd med 
snorstart. ( se instruksjonsbok for Honda EU70is som fulgte med 
aggregatet)

6. Programmering av ekstra/ny fjernkontroll (parring)
1. Trykk og hold nede ”OFF” knapp + blank knapp øverst til høyre på fjernkontroll samtidig.

2. Hold disse to knappene  
nede samtidig med at du  
trykker inn sort knapp  
på antennemodul.

3. Fjernkontroll vi da avgi  
et hvitt blink og vibrering  
for å bekrefte at  
fjernkontroll er parret  
med mottaker.

5. Før du ringer forhandler/support
Tenningen og display på aggregat aktiviseres 
ikke når ON-knapp på fjernkontroll trykkes ned.

Kontroller at hovedbryter på aggregatet står i 
posisjon 1. 

Aggregatet starter ikke når du trykker START-
knapp på fjernkontroll

Kontroller at hovedbryter på aggregatet står 
i posisjon 1 og at det er tilstrekkelig spenning 
på batteriet i selve aggregatet

Motoren drar rundt men aggregatet vil ikke 
starte

Sjekk at det er tilstrekkelig med bensin på 
tanken.

Fjernkontroll virker ikke Sjekk/bytt batteri i fjernkontroll (se punkt 10)

Feilmelding i displayet på aggregatet Se i instruksjonsbok for Honda EU70is
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7 Monteringsanvisning for trådløst  
 fjernstartkit EU70is 

Før du begynner bør du kontrollere innholdet i esken som skal bestå av:
• Fjernkontroll 1 stk
• Mottaker med antenne, ledning, plugg og borrelås 1 stk
• Brukermanual/monteringsanvisning 1 stk
• Plastpose med 2 kabelstrips, gummigjennomføring og ledningsholder 1 stk

1. Løsne skrue og ta av deksel i forkant av 
aggregatet.

2. Koble vekk ledning på minuspol på  
startbatteriet.

3. Ta ut hvit plugg fra fjernstartkontakten som sitter på aggregatet.  
NB! Ta vare på denne pluggen til senere hvis aggregatet skal tilbakestilles og brukes uten fjern-
start. Uten denne pluggen vil ikke aggregatet fungere. Legg pluggen i plastpose som følger med 
i esken og strips fast som vist på bildet. 
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4. Koble til mottaker med antenne ved å 
sette pluggen inn i fjernstartkontakten på 
aggregatet.  
Fest svart ledning med kabelsko på  
minuspol på batteriet.  
Sjekk at det er god kontakt. 

5. Lag en åpning i deksel for gjennomføring 
av kabel. Klipp en åpning i gummigjen-
nomføring, tre den på ledningen og 
monter den som vist på bilde slik ledning 
tres ned i overkant og at deksel kan tas av/
på senere. 

6. Fest antennemodul med medfølgende 
borrelås som vist på bildet.  
Vask ren overflate med isopropanol etc.  
før montering av borrelås.

7. Trekk ledning ned på siden, fest med  
ledningsholder og lag en fin bue på  
ledningen slik at det ser pent ut.

8. Sett på deksel i forkant og trekk til skrue.

 Aggregatet er klart til bruk med  
fjernkontroll! 
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8. Miljø
Følg de nasjonale lover og regler for avfall og resirkulering av elektronisk avfall.

9. Tekniske data
Fjernkontroll Mottaker med antenne
Mål (LxBxH) 77x55x23 mm Mål (LxBxH) 140x40x16 mm

Vekt 66 gram Vekt 100 gram

Batteritype CR123 (3V) Litium Strømtilførsel 12 V dc

Batterilevetid Inntil 5 år Strømforbruk 0,3 mA

IP klasse IP-X7 Maks last 10 A

Felles data
Frekvensbånd 433.05 – 434.79 MHz

Rekkevidde Minimum 30 meter

Temperaturområde -20° til +60°

11. Varenr 
TSF70 Trådløs fjernstart til EU70is, komplett kit
TFS70F Fjernkontroll til TFS70
TFS70M Mottaker med antenne og plugg til TSF70
TFS70K Kabel, 3 m forlenger med plugg i hver ende til TFS70M

10. Batteribytte på fjernkontroll
1. Skru ut de tre stjerneskruene på undersiden av fjernkontrollen.  

Ta vare på skruene så du ikke mister disse. (se figur 1)

2. Hold fast i underdeksel og løft av av toppdeksel. (figur 2 viser fjernkontrollen delt)

3. Fjern det gamle batteriet i underdekselet. Legg merke til hvordan batteriet er montert med 
tanke på polaritet. ( - og +) Sett inn nytt batteri (CR123 3V litium). Kontroller at batteriet er 
korrekt montert ( se figur 3) Viktig ! Feil polaritet kan føre til skade på elektronikken!

4. Monter sammen topp- og bunndeksel. Skru først alle skruene forsiktig inn. Deretter strammes 
skruene til slik at topp- og bunndeksel sitter godt sammen. (se fig 4)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4



Fagforhandler:
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Mer informasjon om Honda-produktene finner du på: 
www.berema.no


