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YLEISET TAKUUEHDOT 

Mikali HANDAi tuotteesi rikkoontuu seuraavista 
syista: materiaali- ja/tai valmistusvirhe, 12 kuukau
den sisalla ostopaivasta, lupautuu jalleenmyyja 
korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen. 

Takuu ei kata seuraavia virheita: 

- Normaali kuluminen
- Vaarasta kaytosta tai huollon puutteesta johtuva
rikkoontuminen
- Vieraat esineet, aineet tai onnettomuustapaus
ovat vahingoittaneet tuotetta

Kiitos, etta valitsit HANDAl-generaattorin. 

Ennen laitteen kayttoonottoa tutustu tahan 
omistajan oppaaseen / kayttoohjeeseen 
huolellisesti. 

Muista noudattaa ohjekirjassa annettuja ohjeita 
ja maarayksia, jotta laitteesi toimii ja kestaa 
mahdollisimman pitkaan. 

Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin jalleen
myyjan valtuuttama huoltoliike on korjannut lai
tetta. 

Pitaaksesi takuun voimassa on tuote ja ostokuitti 
esitettava jalleenmyyjalle tai valtuutettuun huol
toliikkeeseen viimeistaan 2 kuukautta vian totea
misen jalkeen. 

Valmistuttaja OVR, 78200 Varkaus, Finland 



TEKNISET TIEDOT 

HANDAi dieselgeneraattori 4500/SOOOW, sahkokaynnistys 

Jatkuva teho 4500W (380V I 50Hz), 1500W (230V I 50Hz) 

Max.teho 5000W (380 V / 50Hz), 1600W (230V I 50Hz) 

Ulosotot 1 x 230V / 50Hz (AC) (ylijannitesuojalla), 

1 x 380V / 50Hz (ylijannitesuojalla) 

1 x 12V/8A (DC) ulosotto (jannitemittarilla) 

Moottori Yksisylinterinen, ilmajaahdytteinen, 

suoraruiskudieselmototori 

Teho 7hp / 3000rpm 

lskuti lavu us 418cc 

Polttoainesailio 12,5 L 

Jatkuva kaytto 7 tuntia 

Polttoaineenkulutus 2,43 L/h 

Jannitteensaato Automaattisaato 

Polttoaine Diesel 

Oljy Synteettinen moottorioljy (esim. SAE 5W-40) 

Oljysailion koko 1,65 L 

Magnetointi ltsemagnetointi 

Eristysluokka B 

Kaynnistystavat Veto- ja sahkokaynnistys 

Aanentaso kaytettaessa 78 dB(A) 

Renkaat Kylla 

Kuljetuskahvat Kylla 

Polttoainemittari Kylla 

Jannitemittari Kylla 

Ulkomitat 740x475x580mm 

Kuivapaino 98 kg 

Kotelointiluokka (IP) IP21 

Tekniset tiedot, selostukset ja kuvitus olivat tarkkoja julkaisuhetkella, mutta niita voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta. 

Kuvissa voi olla valinnais- ja lisavarusteita, eika niissa ole valttamatta kaikkia vakiovarusteita. 



Lue kayttoohjeet, perehdy niihin 
seka turvallisuus- ja huolto-ohjei
siin 

Huolehdi aina riittavasta 
valaistuksesta ja valosta 
tyoskentelyal ueel la 

Sahkolaitejatteet tu lee toimittaa kuntasi SER-kerayspisteeseen. 
Ala havita niita kotitalousjatteen mukana. 
Metalliromulle on oma kerayksensa. 

■■ ■■ ■■ 

TARKEAA TURVALLISUUTEEN LIITTYEN 

Tama kayttoohje sisaltaa turvallisuusvaroitukset ja Sailyta tama kasikirja seka ostokuittisi turvallisessa 
-varotoimet, kokoamis-, kaytto-, tarkastus ja hoito- ja kuivassa paikassa mahdollisen tulevan tarpeen 
ohjeet seka osaluettelon ja -kaavion. varalta. 

Tassa kayttoohjeessa kasiteltavat varoitukset, huomiot ja ohjeet eivat voi kattaa 
kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. 

Kayttajan on ymmarrettava, etta 
TERVETTA JARKEA JA VAROVAISUUTTA El VOIDA TOIMITTAA TUOTTEEN 

VAROITUS! MU KANA, VAAN NE JAAVAT KAYTTAJAN VASTUULLE. 

■■ 

YLEISTA 
Kyseisessa dieselgeneraattorissa on erittain kevyt, 
ilmajaahdytetty, dieselilla toimiva ruiskumoottori 
ja kaksi kaynnistysmahdollisuutta: kasi- ja sahko
kaynnistys. Siina on suuri tankki, ylijannitesuoja, 
tasa- ja vaihtovirtaulosotot seka matalan oljynpai
neen halytys ja automaattinen pysaytyslaite. Nai
den avulla sinun on mukavampi kayttaa konetta. 

Siirrettava voimajarjestelma avoimille tyomaille 
ja rakennuskohteisiin, varavoimajarjestelmaksi 
elaintiloille, kalastukseen, metsatalouteen, puu
tarhoille, remonttikohteisiin ja taloihin jne. 

Kyseisesta kayttoohjekirjasta loydat uuden diesel
generaattorisi kaytt66n ja huoltoon liittyvia asioi
ta. 

O ikeanlaisen kasittelyn ja kayton varmistamisek
si sinun tulee lukea se ennen dieselgeneraattorin 
kayttoa. Pitaaksesi generaattori mahdollisimman 
hyvassa toimintakunnossa ja pidentaaksesi sen 
kayttoikaa sinun tu lee seurata ohjeita huolellisesti. 

Jos sinulla on kayttoohjeisiin liittyvaa kysyttavaa 
tai ehdotuksia, ota yhteytta jalleenmyyjaan. 

Tuotteidemme kehittyessa kayttoohjekirjassa ku
vatut yksityiskohdat voivat erota konkreettisista 
tuotteista, joten kayttajan tu lee tama huomioida. 



TURVALLISUUS 

Ala liita generaattoria sahkoverkkoon Pida palavat aineet etaalla generaattorista. 
Suositeltu vahimmaisetaisyys 1 metri. 

Ala kayta generaattoria sisalla Ala kayta generaattoria kosteissa olosuhteissa 

Ala tupakoi tankatessasi 
generaattoria 

Ala laikyta dieselia 
tankatessasi 

Pysayta moottori ennen 
kuin tankkaat 
generaattoria 



■■ 

TEKNISTA TIETOA GENERAATTORISTA 
■■ ■■ 

LAHTOPARAMETRIT 
Generaattorisarja tuottaa nimellistehoa ulosot
toon seuraavanlaisissa olosuhteissa 

Generaattorisarja tuottaa maaratehoa ulosottoon 
ja toimii luotettavasti seuraavanlaisissa olosuhteis
sa 

Korkeus 
Huoneen lampotila 
Suhteellinen kosteus 

AA = 475mm 
A = 326mm 
BB = 40mm 
B = 405mm 
H = 580mm 

0 metria 
+20°(
50%

Korkeus 
Huonelampotila 
Suhteellinen kosteus 

KOKO JA ASENNUSMITAT 

IJC11 

MUISTA! 
Generaattorille pitaa taata riittava ilmanvaihto. 

Generaattoria ei saa koskaan asentaa suljettuun tilaan. 

<1000 m 
5-40 °(
90%



GENERAATTORIN OSAT 

Moottorin nopeusvipu 

Polttoainesailion korkki 
���!'!!���;:;;:::;;;=::==---- Polttoainesailio 

llmanpuhdistin 

Veto-
- kaynnistyslaite

Kaynnistyskahva 

Oljysailion korkki / Oljytikku 



■■ ■■ 

GENERAATTORIN KATITO 
PAiiASIAT JA HUOMIOITAVAA 
Generaattorin turvallisen kayton varmistamiseksi 
sinun tu lee lukea ja ymmartaa kyseinen kayttooh
je. Kiinnita erityista huomiota seuraavassa kuvat
tuihin paaasioihin. Muussa tapauksessa kaytto voi 
johtaa henkilovahinkoon tai laitteen rikkoutumi-
seen. 

TULIPALOJEN EHKilSY 
Dieselmoottorissa kaytetaan normaalia dieselia. 
Siksi siina ei tule kayttaa bensiinia, kerosiinia tms. 
Pyyhi polttoaineroiskeet puhtaalla ratilla. Koska 
aanenvaimentimen lampotila on kayton aikana 
erittain korkea, ala pida bensiinia, dieselia, kero
siinia, tulitikkuja tai rajahtavia ja muita herkasti 
syttyvia aineita koneen laheisyydessa. Tulipalo
vaaran vahentamiseksi ja riittavan ilmanvaihdon 
saavuttamiseksi, pida generaattori kayton aikana 
vahintaan 1,5 metrin etaisyydella rakennuksista ja 
muista laitteista. 

■■ ■■ 

SAHKOISKUT JA OIKOSULUT 
Valttaaksesi sahkoiskuja ja oikosulkuja sinun ei 
tule koskea generaattoriin kun joko se tai sina 
olette markia. 

Tama generaattori ei ole vesitiivis, joten sita ei tule 
kayttaa paikoissa, jossa se altistuu sateelle, lumel
le tai vesisuihkeille. 

VAROITUS / HUOMIOI: Suurin osa lait
teiden moottoreista vaatii kaynnistyksen 

yhteydessa tehoa nimellistehoa enemman. 
Ala ylita maariteltyja virtarajoja yhdenkaan 

pistokkeen osalta. 

Sahkoiskujen valttamiseksi generaattori tulee 
maadoittaa. 

Kiinnita paksu johto 
generaattorin 
maadoitusyksikon ja 
ulkoisen maadoitus
laitteen valille. 

Ala kiinnita muita 
laitteita generaatto
ria ennen sen kayn
nistamista. 

Kayta generaattoria tasaisella pinnalla, epatasai
nen pinta voi johtaa kallistuksen yhteydessa joh
taa polttoaineen laikkymiseen. 

■■ ■■ 

PAKOKAASUN SISAAN 
HENGITYKSEN ESTAMINEN 
Pakokaasut sisaltavat myrkyllista hiilimonoksidia. 
Ala koskaan kayta generaattoria huonosti ilmas
toiduissa tiloissa. Jos et voi valttaa generaattorin 
kayttoa sisatiloissa, sinun tu lee huolehtia riittavas
ta ilmanvaihdosta. Nain se ei vaikuta ihmisiin tai 
elaimiin. 

PALOVAMMOJEN ESTAMINEN 
Ala koskaan koske aanenvaimenninta, aanenvai
mentimen kuorta kun kone kay tai on kuuma. 

■■ 

MUITA KESKEISIA 
TURVALLISUUSOHJEITA 
Sinun tulee opetella pysayttamaan generaattori 
nopeasti ja ymmartamaan miten kukin saadin toi
mii. 

Ala anna kenenkaan kayttaa generaattoria ilman 
riittavaa ohjeistusta. 

Kayta aina riittavia suojavarusteita seka oikean
laista vaatetusta. Pida lapset ja kotielaimet poissa 
generaattorin luota kun se on kaytossa. 

AKUN LATAAMINEN 
Akun elektronit sisaltavat rikkihappoa. Suojaa sil
masi, ihosi ja vaatetuksesi. Jos joudut sen kanssa 
kosketuksiin, huuhtele kunnolla vedella ja huo
lehdi jalkihoidosta erityisesti jos sita on joutunut 
silmiin. 

Akuista vapautuu vetykaasua, joka voi olla erittain 
syttyvaa. Ala tupakoi tai paasta liekkeja tai kipi
noita akun lahistolle, erityisesti akkua ladattaessa. 

Vaihda akku taysin ilmastoidussa tilassa. 



ASENNUKSEN KULKU 

Ennen kuin aloitat generaattorin asennuksen tai kaytt66noton, perehdy ehdottomas
ti kaikkiin laitteen mukana tulleisiin kaytto-, turvallisuus- ja huolto-ohjeisiin. Laitetta 
kaytettaessa on aina noudatettava perusvarotoimia henkilo- ja laitevahinkovaaran va
hentamiseksi. 

1. Varmista, etta asennus on paikallisten sahkotur
vallisuusmaaraysten mukainen. Jata asennus pa
tevan, valtuutetun sahkoteknikon suoritettavaksi.

2. Jos generaattori asennetaan sisatiloihin, pako
kaasut on johdettava rakennuksesta ulos vuota
matonta, kuumuutta kestavaa putkistoa pitkin.
Putket ja aanenvaimennin eivat saa olla palavaa
materiaalia eika niita saa asentaa minkaan pala
vien materiaalien lahelle. Generaattorin pakokaa
sujen on pysyttava lakien ja kaikkien paikallisten
maaraysten asettamissa rajoissa.

3. Jos generaattori asennetaan ulos, se on suojat
tava saan vaikutuksilta ja aanieristettava. Gene
raattoria ei saa kayttaa ulkona suojaamatta sita ja
sahkojohtoja.

4. Ala koskaan nosta generaattoria moottorin tai
laturin nostokorvakkeista. Laita nostolaite kiinni
generaattorin runkoon. Varmista ennen generaat
torin nostamista, etta nostovalineet ja tukiraken
teet ovat hyvassa kunnossa ja valmistettu kesta
maan kyseisenlainen kuorma.

5. Generaattorin asennuspaikan lattian tai maa
pohjan on oltava tasainen ja riittavan vahva kesta
maan sen paino turvallisesti. Jos lattia tai maapoh
ja ei ole tasainen, on generaattorin alle laitettava
sen koko rungon pituudelta vahvat ristituet sen
matalien sivujen alle.

6. Jos generaattori asennetaan peravaunuun, se
on asennettava peravaunun keskelle, pyorien koh
dalle.

■■ ■■ ■■ 

UALMISTELUT ENNEN KATITOA 
POLTTOAINE 
Polttoainesailio: Generaattorissa voi kayttaa vain
dieselia. Polttoaine tulee suodattaa. Siina ei tule 
olla vetta eika polya koska nama aiheuttavat polt
toaineruiskupumppuun tai suuttimeen liittyvia 
ongelmia. 

Polttoainetankin todellinen tilavuus 12,5 L

VAROITUS: Tayta tankki yli polttoainetankin sisa
puolella olevan punaisen korkin. 

Korkki
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Punainen tulppa 

Ala tupakoi tai paasta 
kipinoita alueelle, jossa 
moottoriin lisataan polt
toainetta tai jossa polt
toainetta sailytetaan. 
Ala laikyta polttoainetta 
kun tankkaat. Varmista, 
etta suodattimen korkki 
on kunnolla kiinni. 

ILMANPUHDISTUSlAITE 
Ala pese ilmanpuhdistuslaitetta puhdistusaineel
la. Vaihda laite kun sen toimintakyky heikkenee 
tai kun sielta tulevan pakokaasun vari on huono. 

NOPEUDEN SiiTOVIPU 

Pysayta 

Kaynnista 



MOOTTORIOLJYN LISiAMINEN 

Tarkista moottorin oljyt aina ennen laitteen 
kayton aloittamista! 

Aseta generaattori tasaiselle pinnalle, lisaa moot
torioljya voiteluaineen tuloaukosta. 

Oljytason tarkastamiseksi sinun ei tarvitse kuin 
kastaa oljytikku oljypohjaan. Ala kierra oljytikkua. 

Moottorioljykapasiteetti 1,65 litraa 
Moottorioljyn vaihtovali 
Kaytt66noton jalkeen noin kuukausi tai 20 tuntia, 
jonka jalkeen 3 kuukauden tai 100-tunnin valein. 

Dieselmoottorioljyn APl-luokitus, 
suositellut CC tai CD. 

Mikaan ei vaikuta generaattorin suorituskykyyn ja 
kestavyyteen yhta paljon kuin kayttamasi voite
luoljy. Jos moottorin sisalla oleva oljy kaytetaan 
loppuun tai jos moottorioljya ei vaihdeta saannol
lisesti, mannan kiinnileikkausriski, mannanren
kaan jumiutumisriski seka sisasylinterin, laakerin 
ja muiden liikkuvien osien hankaus lisaantyvat 
merkittavasti. Generaattorisi kayttoika voi nain ly
hentya huomattavasti. 

Vaikka generaattorissa on alhaisen 
oljynpaineen varoitusjarjestelma, sinun tulee 

tarkistaa oljytaso ja lisata oljya tarvittaessa 
ennen generaattorin kaynnistamista. 

Muista valuttaa oljy kun moottori on lammin. 
Jaahdyttyaan oljyn valuttaminen moottorista ko
konaan on hankalaa. 

&ALA Ll��A KONEESEEN OLJYA KUN 
KONE KAY! 
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Paakytkin 

�iipimutteri

Kayttojannitteen 
valitsin 380V/230V 

llmansuodatin
elementti 

Ylijannitesuoja 

LAITE TOIMITETAAN ILMAN 
POLTTOAINETTA JA 
MOOTTORIOLJYA 
Tarkasta oljyputket ja selvita paaseeko putkeen il
maa. Jos paasee, valuta ilma pois putkesta ennen 
polttoaineen lisaamista ja dieselkoneen kaynnis
tamista. 

Tama tapahtuu avaamalla ensin ruiskupumpun ja 
putken valissa oleva liitosmutteri. Taman jalkeen 
voit laskea ilman putkesta, kunnes polttoaineesta 
tulevat ilmakuplat loppuvat. 

ILMANSUODATINELEMENTIN 
TARKASTAMINEN 
llmanpuhdistuslaite tu lee vaihtaa kun koneen toi
minta heikkenee tai kun pakokaasun vari on epa
normaali. Ala kayta generaattoria koskaan ilman 
ilmanpuhdistuslaitetta. Tama voi johtaa mootto
rin nopeaan kulumiseen tai laitteen vioittumiseen 
muuten. 

1) Avaa siipimutteri, irrota ilmanpuhdistimen kan
si ja poista laite. Ala pese ilmanpuhdistuslaitetta
puhdistusaineella.
2) Laita ilmanpuhdistimen kansi takaisin
paikoilleen ja kiinnita siipimutteri.

GENERAATTORIN YLEINEN 
TARKASTAMINEN 

Varmista ennen koneen kaynnistamista, etta ge
neraattori on pois paalta paakatkaisimesta. 

Jos katkaisin ei ole OFF -asennossa, kuormituksen 
akkinainen lisaaminen dieselmoottorin kaynnisty
misen yhteydessa voi olla erittain vaarallista. 

Sahkoiskujen valttamiseksi generaattori tulee 
maadoittaa. 

■■ 

KAKSOISJANNITEmPPISEN 
■■ ■■ 

GENERAATTORIN KAmo 
Vaihto kytkimen avulla. 

Kun kaytat vaihtovirtaa, sinun tulee kayttaa oh
jausrasiassa olevaa automaattista ilmakatkaisinta: 

llmakatkaisija tulee olla "OFF" asennossa ennen 
koneen kaynnistamista. 

Generaattorisarjan kaynnistamisen jalkeen no
peus saavuttaa nimellisnopeuden ja voit kaantaa 
katkaisijan "ON" -asentoon. Nyt voit kayttaa kahta 
pistoketta nimellisjannitteen ulosottoon. 

Kun kaytat 12v ulosottoa, kaanna paakatkaisija 
"OFF" -asentoon. 

Terminaalin 12v tuottoa voi kayttaa 12v jannitteen 
lataamiseen, latauskytkinta voi kayttaa kun lait
teen kiinni- tai irtikytkennan yhteydessa. 



DIESELMOOTTORIN 
■■ ■■ 

TARKASTAMINEN JA KATITO 
■■ 

ALHAISEN OWYTASON VAROITUS-
JiRJESTELMi / PYSiYTYSLAITE 
Moottorin kiinnileikkaamisen estamiseksi, laite 
pysayttaa moottorin automaattisesti jos oljynpai
ne laskee liian alas. 

Oljyn lampotila nousee liian korkeaksi jos konetta 
kaytetaan oljytason ollessa liian matala. Toisaal
ta, liian suuri oljymaara on myos vaarallista, silla 
oljy voi palaa ja aiheuttaa moottorin kulumista ja 
nostaa yhtakkia kierroslukua. Ennen kayttoa sinun 
tulee tarkastaa, etta oljytaso ja oljyn syotto ovat 
suositusten mukaiset. 

■■ ■■ 

SISAANAJO 
Kun generaattorisi on viela uusi, raskaiden kuor
mien kaytto voi lyhentaa moottorin kayttoikaa. 

Seuraa sisaanajoon liittyvia ohjeita ensimmaisen 
20 tunnin ajan. 

1) Valta ylikuormitusta
Valta sisaanajoaikana raskasta kuormitusta.

2) Vaihda moottorioljy saannollisesti
Vaihda moottorioljy 20 tunnin kayton jalkeen tai
kuukausi ensimmaisen kayton jalkeen, ja taman
jalkeen 3 kuukauden tai 100 tunnin valein.



■■ ■■ 

GENERAATTORIN KAYNNISTAMINEN 
■■ ■■ 

KASIKAYNNISTYS 
(MANUAALINEN KiYNNISTYSl 
Moottori kaynnistetaan seuraavalla tavalla: 

1) Kaanna koneen nopeuden saatovipu 
"RUN" (kaytto) -asentoon.

2) Veda takaisinkelautuvaa kaynnistyskahvaa.

1. Veda kahvaa kunnes katesi tuntee vahvan vas
tuksen. Palauta se sitten alkuperaiseen asentoon.

2. Paina paineensaatovipu alas. (Se palautuu auto
maattisesti kun vedat kaynnistyskahvaa).

3. Veda kaynnistyskahvaa voimakkaasti molem
milla kasilla. Ala anna kahvan napsahtaa laittee
seen. Koneetta kaynnistaessasi (tai kaynnistyksen
jalkeen) sinun tulee palauttaa kahva varovasti,
nain ehkaiset rikkoutumiselta.

A. Ala koskaan veda kahvasta koneen ol
�lessa kaynnissa. Se vaurioittaa konetta.

SAHKOKiYNNISTYS 
1. Kaynnistys (Kaynnistykseen liittyvat valmiste
lut ovat samoja kuin kasikaynnistyksessa)

(1) Kaanna koneen nopeuden saatovipu "RUN"
(kaytto) -asentoon.

(2) Kaanna kaynnistysavainta myotapaivaan 
"START" (kaynnistys) -asentoon.

(3) lrrota otteesi avaimesta kun kone kaynnistyy ja 
anna avaimen palautua automaattisesti alkuperai
seen asentoonsa.

(4)  Jos starttimoottori ei kaynnisty 10 sekunnin 
kuluttua, odota 15 sekuntia ennen toista yritysta.

4. Kylmassa ilmassa kun dieselmoottoria on vaikea
kaynnistaa, poista vivun kannessa oleva tulppa ja
lisaa 2cl moottorioljya.

Laita korkki takaisin paikoilleen ennen kaynnista
mista. 

Pida korkki paikoillaan paitsi kun lisaat oljya. 

Muuten koneeseen paasee sadevetta, likaa ja mui
ta aineita, jotka voi nopeuttaa moottorin sisalla 
olevien osien kulumista. Tama voi aiheuttaa vaka
via ongelmia. 

Moottorin nopeuden saatovipu 

VAROITUS:
Jos starttimoottori kay liian pitkaan, akku tyh
jentyy. Jata avain aina "ON" -asentoon, kun kone
kay.

AKKU 

Generaattorissa on laadukas huoltovapaa akku, jos 
akun teho heikkenee, suosittelemme vaihtamaan 
akun. 



■■ ■■ 

MITEN KATIAT 

GENERAATTORIA OIKEIN 
■■ ■■ 

GENERAATTORIN KAfflO 

(1) Lammita konetta ilman kuormitusta noin 3
minuuttia

(2) Generaattorissa on matalan oljytason varoitus
mittari. Kone pysahtyy automaattisesti jos oljyn
paine laskee liian alas tai voiteluoljya on liian vahan.
Kone pysahtyy valittomasti jos se kaynnistetaan voi
teluoljya tayttamatta. Tarkasta oljytaso aina ennen
kayttoa ja tayta mikali tarvetta.

(3) Ala avaa tai saada koneen nopeutta saatavaa
pulttia tai polttoaineen syottoa saatelevaa pulttia
uudelleen (ne on saadetty jo tehtaalta lahtiessa),
se voi vaikuttaa koneen toimintaan.

KUORMITTAMINEN 
Lisaa kuormitusta tiettyjen parametrien mukaisesti. 
Oheinen piirros esittaa generaattorin sahkokaaviota. 

VAIHTOVIRTASOVELLUS 

(1) Kaynnista kone ja varmista, etta merkkivalo
syttyy. Jos se ei syty, hehkulanka voi olla palanut.

(2) Generaattorin tulee saavuttaa nimellisnopeus.
Generaattorin nimellisnopeuden loydat teknisista
tiedoista ja yleisista parametreista.

(3) Generaattori lataa kun paneelin ohjaustaulussa
oleva volttimittarin osoittimet nayttavat 230±10%
(SOHz). 

(4) Kiinnita laite generaattoriin.

VAROITUS - Ala kaynnista kahta tai enempaa 
laitetta samanaikaisesti. Kaynnista ne yksi ker
rallaan. Ala kayta valaisimia muiden laitteiden 
kanssa yhdessa. 

■■ ■■ 

KAYTONAIKAISET TARKASTUKSET 

(1) Esiintyyko epanormaaleja aania tai varinaa?

(2) Kone katkoo tai kay kovaa.

(3) Enta pakokaasun vari? (Onko se mustaa tai
liian valkoista?)

Jos huomaat mitaan epanormaalia, pysayta kone 
ja kysy lisatietoja jalleenmyyjaltasi. 

Generaattorin (SOHz) nopeus tulee nousta nimellis
nopeuteen 30001</min (paalla oleva nopeudensaa
tovipu) 

(5) Varmista kaikkien laitteiden toimintakunto ennen
kun liitat ne generaattoriin. Jos laitteen toiminta on
epanormaali, jos sen herkkyys muuttuu tai jos se yht
akkia pysahtyy, sammuta generaattori valittomasti
paakatkaisijasta. lrrota taman jalkeen laite ja tarkasta
sen toiminta.

Jos kytkennan ylikuormitus laukaisee vaihtovirta yli
jannitesuojan, vahenna sahkokuormitusta ja odota 
muutama minuutti ennen kayton aloittamista uu
delleen. 

Jos volttimittarin lukemat nayttavat liian alhaisia tai 
korkeita lukemia, pysayta kone ja tarkista sen toimin
ta. 



TASAVIRTASOVELLUS 
Tasavirtaterminaalia voi kayttaa vain 12-volttisten 
akkujen lataamiseen. 

(1) Kun kaytat akkuja akkukaapelien avulla, sinun
tulee ennen latauksen aloittamista varmistaa, etta
akun miinusnapa on irti akusta.

(2) Kaynnista moottori.

(3) Kiinnita latauskaapeli akun napoihin ja generaat
torin tasavirtanapoihin.

Kiinnita akun plusnapa generaattorin plusnapaan. 
Ala laita latauskaapeleita vaarinpain, tama voi aihe
uttaa vakavia vaurioita generaattorille ja/tai akulle. 
Ala anna kaapelin irti olevien paiden koskettaa toisi
aan. Jos nain tapahtuu, se aiheuttaa akkuun oikosu
lun. Jos lataat suurkapasiteetti-akkua, virrankulku on 
liiallista (arvo vaihtelee purkausolosuhteista) ja 
tasavirtasulake palaa. 

(4) Akut tuottavat helposti syttyvia kaasuja. Pida ki
pinat, liekit ja tupakat poissa lahistolta. Jotta voisit
valttaa mahdolliset akun aiheuttamat kipinat, kiin
nita kaapelit aina ensin akkuun ja vasta sitten gene
raattoriin. Kun irrotat kaapeleita, sinun tulee ensin
irrottaa ne generaattorista.

(5) Lataa akut hyvin ilmastoidussa tilassa. Ennen lata
usta sinun tulee poistaa akun napojen paalla olevat
korkit. Keskeyta lataaminen jos elektrolyytin lampo
tila nousee yli 45°C asteen.

VAROITUS: 

Ala yrita kaynnistaa auton moottoria kun ge
neraattori on viela kiinni akussa. 

Ala kayta 12-voltin tasavirtaa ja vaihtovirtaa 
samanaikaisesti. 

■■ ■■ 

GENERAATTORIN PYSATITAMINEN 
Kaanna generaattori pois paalta paakatkaisijasta. 

Aseta moottorin nopeuden saatovipu "RUN" (kayt
to) -asentoon, kayta konetta ilmankuormitusta noin 
kolmen minuutin ajan. 

Ala pysayta konetta yhtakkia koska se voi aiheuttaa 
lampotilan epanormaalin nousun ja suuttimen leik
kaamiseen kiinni ja lopuksi koneen rikkoutumiseen 

(1) Paina pysaytysnappulaa.

(2) Kaanna avain "OFF" (pois paalta) -asentoon jos
koneessa on elektronikaynnistys, tasavirtasulake pa
laa.

(3) Aseta polttoainehana "S" (kiinni) -asentoon.

(4) Veda kaynnistyskahvaa hitaasti kunnes tunnet
paineen (eli siihen saakka etta mannan puristusruis
kun imu-ja pakoventtiilit sulkeutuvat) ja jata kahva
tahan asentoon.

Tama ehkaisee ruosteen muodostumista kun konet
ta ei kayteta. 

VAROITUS: 

Jos kone kay vaikka nopeuden saatovipu on 
kaannetty "Stop" -asentoon, kaanna joko 
polttoainehana "Close" -asentoon tai loysaa 
pumpun sivussa olevaa polttoaineputkiston
mutteria koneen pysayttamiseksi. Ala pysayta 
konetta paineenalennuskahvasta. 



■■ ■■ ■■ 

MAARAAI KAI STAR KASTUKSET 

JA HUOLTO 
Maaraaikaistarkastukset ja huollot ovat erittain tar
keita koneen pitamiseksi hyvassa kunnossa ja pitka
aikaisena. Generaattorissa on dieselmoottori, vaih
tojannitegeneraattori, kojelaatikko, runko jne. Lue 
kutakin osaa kasittelevat yksityiskohtaiset kuvaukset 
kayttoohjekirjasta. 

Kaanna moottori pois paalta ennen huoltotoiden 
aloittamista. Jos sinun tu lee kayttaa moottoria, sinun 
tulee huolehtia, etta tila on kunnolla ilmastoitu. Pa
kokaasut sisaltavat myrkyllista hiilimonoksidia. 

Huoltovali 

Tarkasta ja taydenna 

polttoaine 

Valuta polttoaine 

tankista 

Tarkasta ja taydenna 

voiteluoljy 

Tarkasta oljyvuodot 

Tarkasta ja kirista 

koneen kaikki osat 

Vaihda 

voiteluoljy 

Puhdista 

oljysuodatin 

llmanpuhdistusele

mentin vaihto 

Puhdista polttoaine

suodatin 

Tarkista 

polttoaineputki 

Saada imu- ja pak

oventtiilien valjyys 

Puhdista imu- ja 

pakoventtiilit 

Akku 

Koneen kayton jalkeen, puhdista se kulumisen esta
miseksi ratilla ja poista kerrostumat valittomasti. 

Paivittainen Ensimmaisen 

tarkastus kuukauden 

tai 20 tunnin 

jalkeen 

X 

X 

X 

Tarkista 

1. kerralla

3 kuukauden 

tai 100 tunnin 

valein 

2. kerralla ja

ta man jalkeen 

100 tunnin 

valein 

Puhdista 

Huolla useammin jos kaytat 

laitetta polyisissa tiloissa 

Huoltovapaa akku 

6 kuukauden 

tai 300 tunnin 

valein 

Kirista 

kansiruuvi 

Puhdista 

Vaihda 

Puhdista 

Tarkista + 

vaihda jos 

tarpeen 

Kerran 

vuodessa 

tai 1000 

tunnin 

valein 

Vaihda 



M00TT0RI0LJYN VAIHT0 
C 100 TUNNIN VALEIN) 
Poista oljyn tayttokorkki. Poista pohjatulppa ja laske 
kaytetty oljy kun kone on viela lammin. 

Tulppa sijaitsee sylinterilohkon pohjassa. Kirista 
pohjatulppa ja tayta suositellulla oljylla. 

KATSO USAA SIVULTA 10. 

ILMANSU0DATTIMEN VAIHT0 
Ala pese ilmanpuhdistuselementtia puhdistusai
neella. Vaihda 6 kuukauden tai 500 tunnin valein (tai 
useammin jos likainen) 

VAROITUS: 

Ala koskaan kaynnista konetta ilman ilman
puhdistuslaitetta tai jos laite on viallinen. 

Vaihda ilmansuodatin ajoissa. 

P0LTT0AINESU0DATTIMEN 
PUHDISTUS JA VAIHT0 
Myos polttoainesuodatin tulee puhdistaa saannolli
sesti koneen tayden toiminnan varmistamiseksi. 

Puhdista 6 kuukauden tai 500 tunnin valein. 
Vaihda kerran vuodessa tai 1000 tunnin valein 

(1) Valua polttoaine tankista.

(2) Loysaa polttoainehanan pienet ruuvit ja veda
suodatin ulos tankista. Pese suodatin kunnolla
dieselilla.

Poista lukkomutteri, tulppa ja diffuusiolevyt ja 
puhdista hiilikarsta. Puhdistusvali 3 kuukauden tai 
1000 tunnin valein 

Qljyn 
tyhjennysruuvi 

Qljyn 
tayttoaukko 

RUISKUN SUUTTIMEN, RUISKU
PUMPUN JNE. TARKASTAMINEN 
(1) I mu-ja pakoventtiilien venttiililautasen valityksen
saataminen.

(2) lmu-ja pakoventtiilin puhdistus.

(3) Mannanrenkaan vaihtaminen.

Kaikki nama vaativat erityistyokaluja ja -taitoja. 
Ala kokeile ruiskusuutinta avotulen tai muunlaisen 
tulen laheisyydessa. Polttoainesuihku voi syttya tu
leen. Ala altista paljasta ihoa polttoaineen suihkulle. 

Polttoaine voi syopya ihoon ja vahingoittaa kehoa. 
Pida kehosi aina poissa suuttimelta. 



AKKUNESTEEN TARKASTUS 
■■ ■■ ■■ 

JA TAfflO SEKA AKUN lATAUS 
Akkua ei tarvitse huoltaa. Akku on huoltovapaa. 

SYLINTERIEN KANSIRUUUIEN 
KIRISTYS 
Toimita laite jalleenmyyjan valtuuttamaan huolto
liikkeeseen. Ala yrita tehda sita itse. 

PITKiAIKAISSAILYTYKSEN 
■■ ■■ ■■ 

YHTEYDESSA TEHTAUA HUOLTO 
Jos sailytat generaattorin pitkaksi aikaa, sinun 
tulisi valmistella sita seuraavalla tavalla: 

1) Kayta dieselmoottoria noin 3 minuuttia ja
pysayta se.

2) Sammuta dieselmoottori kun se on viela kuuma,
valuta van ha voiteluoljy ulos ja lisaa uusi oljy.

3) Poista dieselmoottorin kannessa oleva
kuminen tulppa ja lisaa 2 ml voiteluainetta
sylinteriin. Laita tulppa takaisin paikoilleen.

4) Kaynnistysasennon huolto

(1) Manuaalinen kaynnistys
Paina paineenpoiston kahvaa (ei-painetilassa), veda
takaiskukahvaa 2-3 kertaa. (Ala kaynnista diesel
moottoria).

(2) Sahkoinen kaynnistys
Kun kaynnistyskahva on ei-painetilassa, kayta diesel
moottoria 2-3 sekunnin ajan. Kun katkaisin on kayn
nistysasennossa, ala kaynnista dieselmoottoria.

5) Veda paineenpoistokahva ulos, veda kaynnistys
kahvaa hitaasti.

Kun tun net vetoa, ala veda pidemmalle (Nyt imu- ja 
pakoventtiilit ovat kiinni, mika ehkaisee ruosteen 
syntymista. 

6) Puhdista ja varastoi kuivaan paikkaan.



Kuvaus Toimenpide / ratkaisu 

Moottori ei kaynnisty 

Ei ole riittavasti polttoainetta Lisaa polttoainetta 

Paakatkaisin ei ole 11

0N
11 -asennossa Kaanna "ON" -asentoon 

Korkeapainepumppu ja oljysuutin ei ruis- Poista oljysuutin ja korjaa se tai lisaa oljya. 
kuta oljya tai oljya ei ole riittavasti 

Nopeuden saatovipu ei ole 11RUN" -asen- Kaanna vipu "RUN" -asentoon 
nossa 

Tarkasta voiteluoljyn maara Oljytason tu lee olla ylatason ja alatason valissa. 

Kasikaynnistyksen tarvittava nopeus ja Kaynnista dieselmoottori kaynnistykseen liittyvien 
voima ei riita ohjeiden mukaisesti. 

Oljysuutin on likainen Puhdista oljysuutin 

Akussa ei ole virtaa Lataa tai vaihda akku 

Generaattori ei tuota 

Paakytkin on pois paalta Kaanna paakytkin "ON" -asentoon 

Pistorasian kontakti ei ole hyva Saada pistokkeen tuki 

Generaattori ei saavuta nimellisnopeutta Saada se vaatimusten mukaisesti 

Jos laite ei vielakaan toimi oikein, ota yhteytta laitteen jalleenmyyjaan. 

KYSYMYKSIA TAI ONGELMIA? 
Jos sinulla on kysymyksia tai ongelmia toimintaamme liittyen, ota yhteytta 
jalleenmyyjaan ja kerro seuraavat tiedot: 

(1) Dieselgeneraattorisarjan tyyppi: Dieselmoottorin numero ja tyyppi ja generaattorin numero ja tyyppi

(2) Ongelma / tilanne / kysymys
Mika ongelma on kaytonaikana syntynyt ja selita miten milla nopeudella se toimii.

(3) Kayttoaika

(4) Muut yksityiskohtaiset olosuhteet kuten esimerkiksi missa yhteydessa ongelma syntyi, miten usein sita on
esii ntynyt j ne.



HUOLTOPAIVAKIRJA 
Paivamaara / 

Suoritetut toimenpiteet Huoltopaikka 
Kayttotunnit 


