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SÄHKÖSTARTILLA
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LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA
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Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin jälleen-
myyjän valtuuttama huoltoliike on korjannut lai-
tetta.

Pitääksesi takuun voimassa on tuote ja ostokuitti 
esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huol-
toliikkeeseen viimeistään 2 kuukautta vian totea-
misen jälkeen.

Kiitos, että valitsit HANDAI-aggregaatin.

Ennen laitteen käyttöönottoa tutustu tähän
omistajan oppaaseen / käyttöohjeeseen
huolellisesti.

Muista noudattaa ohjekirjassa annettuja ohjeita 
ja määräyksiä, jotta laitteesi toimii ja kestää
mahdollisimman pitkään.

Valmistuttaja OVR, 78200 Varkaus, Finland

YLEISET TAKUUEHDOT
Mikäli HANDAI tuotteesi rikkoontuu seuraavista 
syistä: materiaali- ja/tai valmistusvirhe, 12 kuukau-
den sisällä ostopäivästä, lupautuu jälleenmyyjä 
korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen.

Takuu ei kata seuraavia virheitä:
- Normaali kuluminen
-  Väärästä käytöstä tai huollon puutteesta johtuva 
rikkoontuminen
- Vieraat esineet, aineet tai onnettomuustapaus 
ovat vahingoittaneet tuotetta

www.handai . f i

SISÄLLYSLUETTELO
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TEKNISET TIEDOT
HANDAI aggregaatti HD-9595

Jatkuva teho 5000W

Max. teho 5500W

Ulosotot 2× 230V (norm. pistotulpat) / 50Hz (AC) Schuko 
ulosotto (automaattisulakkeet), 1× 12V/8A (DC) 
ulosotto (jännitemittarilla)

Moottori 4-tahtinen, 1-sylinterinen

Teho 13hv / 3600rpm

Iskutilavuus 389cc

Polttoainesäiliö 25L

Jatkuva käyttö 9 tuntia

Jännitesäätö AVR / Kondensaattori

Polttoaine 98-oktaaninen

Öljy Synteettinen moottoriöljy (esim. SAE 10W-30)

Öljysäiliön koko 1,1L

Sytytysjärjestelmä T.C.I.

Käynnistystavat Käsi- ja sähkökäynnistys

Äänentaso käytettäessä 67 dB(A) (7m)

Renkaat Kyllä

Kuljetuskahvat Kyllä

Polttoainemittari Kyllä

Jännitemittari Kyllä

Ulkomitat 700×525×580mm

Kokonaispaino 80 kg

Nettopaino 76 kg

Sytytystulppa BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (NIPPONDENSO)
F7RTC (LD)
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TÄRKEÄÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYEN

YLEISTÄ TURVALLISUUDESTA

Tämä käyttöohje sisältää turvallisuusvaroitukset ja 
-varotoimet, kokoamis-, käyttö-, tarkastus ja hoito-
ohjeet sekä osaluettelon ja -kaavion.

1. Pidä työskentelyalueesi ja aggregaatin ympäris-
tö aina puhtaana ja hyvin valaistuna. 

2. Älä käytä aggregaatteja räjähdysvaarallisissa ti-
loissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pö-
lyn läheisyydessä. Aggregaatin tuottamat kipinät 
voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

3. Pidä katselijat, lapset ja vierailijat kaukana
aggregaatista, kun se on käytössä. Aitaa tai suojaa 
se tarvittaessa.

4. Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai 
koruja. Pidä pitkät hiukset päähineessä. Pidä hiuk-
sesi, vaatteesi ja käsineesi liikkuvien osien ulottu-
mattomissa. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiuk-
set voivat tarttua liikkuviin osiin.

Lue käyttöohjeet, perehdy niihin 
sekä turvallisuus- ja huolto-ohjei-
siin

Huolehdi aina riittävästä
valaistuksesta ja valosta
työskentelyalueella

Sähkölaitejätteet tulee toimittaa kuntasi SER-keräyspisteeseen.
Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
Metalliromulle on oma keräyksensä.

Säilytä tämä käsikirja sekä ostokuittisi turvallisessa 
ja kuivassa paikassa mahdollisen tulevan tarpeen 
varalta.

Tässä käyttöohjeessa käsiteltävät varoitukset, huomiot ja ohjeet eivät voi kattaa 
kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita.

Käyttäjän on ymmärrettävä, että 
TERVETTÄ JÄRKEÄ JA VAROVAISUUTTA EI VOIDA TOIMITTAA TUOTTEEN
MUKANA, VAAN NE JÄÄVÄT KÄYTTÄJÄN VASTUULLE.VAROITUS!

5. Aggregaatin kytkeminen sähköverkkoon on 
kielletty.

6. Aggregaattia ei saa käyttää ympäristössä, jossa 
on palavia ja räjähtäviä materiaaleja.

7. Bensiiniaggregaattien standardit ja käyttötila:
Ilmanpaine: 1013 mbar; ottoilman lämpötila: 20 °C

Aggregaatin asennuspaikan noustessa 300 m 
korkeammalle, teho laskee aina 3,5 %; lämpötilan 
noustessa vakiolämpötilasta, tuottoteho laskee n. 
1 %:n.



5

AGGREGAATIN TURVALLISUUS
1. Älä ylikuormita aggregaattia. 
Käytä käyttötarkoitukseesi sopivaa aggregaattia. 
Aggregaatti toimii paremmin ja turvallisemmin, 
kun sitä käytetään sille suunnitellulla nopeudella.

2. Älä altista sateelle tai kosteille oloille. 
Aggregaattiin joutuva vesi lisää sähköiskun vaa-
raa.

3. Ole valppaana. Tarkkaile mitä teet ja käytä 
maalaisjärkeä aggregaattia käyttäessäsi. 
Älä käytä aggregaattia väsyneenä tai lääkkeiden, 
alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 
Hetken tarkkaamattomuus aggregaattia käyttäes-
sä voi johtaa vakavaan henkilövammaan.

4. Käytä ulkokäytössä sähkötyökalulle jatko-
johtoa, jossa on asianmukainen IP-tunnus
(tippuvedenpitävä = IP 21, sateenpitävä = IP 23 tai 
IP 43, roiskevedenpitävä = IP 34 tai IP 44, vedenpi-
tävä = IP 67). Ulkokäyttöön sopiva johto vähentää 
sähköiskuvaaraa. Lisäksi varmista, että jatkojohtosi 
on teknisiltä ominaisuuksiltaan tarpeitasi vastaa-
va. Väärin valittu jatkojohto voi johtaa laitteiden 
rikkoontumiseen.

5. VAROITUS! Älä koskaan käy-
tä aggregaattia autotallissa tai 
muussa suljetussa tilassa ilman 
kunnollista, vuotamatonta pako-
kaasujen poistoletkua. 

Hiilimonoksidia, hajutonta ja väri-
töntä tappavaa kaasua voi kertyä ja 
aiheuttaa vakavan vamman tai kuo-
leman.

6. Älä käytä aggregaattia, jos sitä ei saa virta-
kytkimestä päälle ja pois päältä. 
Aggregaatti, jota ei pysty käyttämään kytkimestä, 
on vaarallinen ja se on korjattava.

7. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa 
ja kytke sytytystulppa irti, ennenkuin teet mi-
tään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai laitat 
aggregaatin varastoon säilytettäväksi.
Nämä ehkäisevät turvatoimet vähentävät
aggregaatin vahingossa käynnistymisen riskiä.

8. Pidä huolta aggregaatista. Älä käytä vahin-
goittunutta aggregaattia.
Pidä viallisessa
aggregaatissa korjaukseen asti lappua ”Älä käytä”.

9. Vain pätevät korjausteknikot saavat suorit-
taa aggregaatin huollon.
Epäpätevän huoltajan
suorittama huolto voi aiheuttaa loukkaantumis-
vaaran.

10. Käytä tarpeeseen sopivaa aggregaattia! Älä 
yritä pakottaa pientä aggregaattia hoitamaan
suuremman teollisuusaggregaatin tehtäviä. 
Tämä aggregaatti on suunniteltu tiettyihin käyttö-
kohteisiin. Se suoriutuu paremmin ja turvallisem-
min tehtävistään, jos sitä käytetään suunnitellulla 
kuormituksella. Älä muuta tätä aggregaattia, äläkä 
käytä sitä tehtäviin, joihin sitä ei ole tarkoitettu.
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ASENNUKSEN KULKU

AGGREGAATIN KÄYTTÖ
1. MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Ennen kuin aloitat aggregaatin asennuksen tai käyttöönoton, perehdy ehdottomas-
ti kaikkiin laitteen mukana tulleisiin käyttö-, turvallisuus- ja huolto-ohjeisiin. Laitetta 
käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia henkilö- ja laitevahinkovaaran vä-
hentämiseksi.

1. Varmista, että asennus paikallisten sähköturval-
lisuusmääräysten mukainen. Jätä asennus päte-
vän, valtuutetun sähköteknikon suoritettavaksi.

2. Jos aggregaatti asennetaan sisätiloihin, pako-
kaasut on johdettava rakennuksesta ulos vuota-
matonta, kuumuutta kestävää putkistoa pitkin. 
Putket ja äänenvaimennin eivät saa olla palavaa 
materiaalia eikä niitä saa asentaa minkään pala-
vien materiaalien lähelle. Aggregaatin pakokaa-
sujen on pysyttävä lakien ja kaikkien paikallisten 
määräysten asettamissa rajoissa.

3. Jos aggregaatti asennetaan ulos, se on suojat-
tava sään vaikutuksilta ja äänieristettävä. Aggre-
gaattia ei saa käyttää ulkona suojaamatta sitä ja 
sähköjohtoja.

1. Käännä moottorin kytkin asentoon ON.

Moottorin kytkin kytkee sytytysjärjestelmän pääl-
le ja pois päältä.
 OFF  pysäyttää moottorin
 ON käynnistää moottorin

4. Älä koskaan nosta aggregaattia moottorin tai 
laturin nostokorvakkeista. Laita nostolaite kiinni 
aggregaatin runkoon. Varmista ennen aggregaa-
tin nostamista, että nostovälineet ja tukirakenteet 
ovat hyvässä kunnossa ja valmistettu kestämään 
kyseisenlainen kuorma.

5. Aggregaatin asennuspaikan lattian tai maapoh-
jan on oltava tasainen ja riittävän vahva kestä-
mään sen paino turvallisesti. Jos lattia tai maapoh-
ja ei ole tasainen, on aggregaatin alle laitettava 
sen koko rungon pituudelta vahvat ristituet sen 
matalien sivujen alle.

6. Jos aggregaatti asennetaan perävaunuun, se on 
asennettava perävaunun keskelle, pyörien kohdal-
le.

2. Polttoainehana on polttoainesäiliön ja kaasut-
timen välissä. Kun hana on auki (ON), polttoaine 
pääsee virtaamaan polttoainesäiliöstä kaasutti-
meen. Muista kääntää polttoainehana kiinni (OFF), 
kun olet sammuttanut moottorin.

Moottorin kytkin

Päällä

Pois päältä

ON (Auki)

Polttoaine-
hanan vipu

OFF
(Kiinni)

1. 2.
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3. Kun käynnistät moottoria kylmiltään, siirrä rikas-
tinvipu CLOSED-asentoon.

Kun käynnistät uudelleen lämmintä moottoria, 
jätä rikastinvipu OPEN -asentoon. Rikastinvipu 
avaa ja sulkee kaasuttimen rikastinläpän.
CLOSED-asennossa polttoaineseos rikastuu ja kyl-
mä moottori käynnistyy.

OPEN-asennossa polttoaineseos sopii käyttöön 
käynnistyksen jälkeen sekä lämmintä moottoria 
käynnistettäessä.

Vedä käynnistyskahvasta ensin kevyesti,
kunnes tunnet vastusta, vedä sitten reippaasti.

Palauta käynnistyskahva varovasti. 

Käynnistyskahvasta veto pyörittää moottoria sen 
käynnistämiseksi.

Jos rikastinvipu on siirretty moottoria käynnis-
tettäessä CLOSED -asentoon, siirrä se vähitellen 
OPEN -asentoon, kun moottori lämpenee.

Rikastinvipu / CHOKE ROD 
  (malli voi vaihdella)

Rikastinvipu / CHOKE ROD 
  (malli voi vaihdella)

2. KÄYNNISTIMEN KÄYTTÖ

3. RIKASTIN AGGREGAATIN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN

Käynnistin / narukäynnistin

Hiilimonoksidi on myrkkyä. Sen hengittäminen voi aiheuttaa tiedottomuuden ja se voi
jopa tappaa. Vältä paikkoja ja toimintoja, joissa altistut hiilimonoksidille.

3.
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4. MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN

Irrota lähtevästä virtapiirisistä siihen kytketyt
laitteet ja sulje virta katkaisimesta.

Käännä moottorin kytkin asentoon
OFF (pois päältä)

Käännä polttoainehana OFF-asentoon.

Kun moottori ei ole käytössä, jätä polttoainehana 
OFF-asentoon, jotta kaasutin ei kastuisi ja vähen-
tääksesi polttoainevuodon mahdollisuutta.

Katkaisija ON (Päällä)

OFF
(Pois päältä)

Moottorin kytkin

Päällä

Pois päältä

ON (Auki)

Polttoaine-
hanan vipu

OFF
(Kiinni)
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2. VIRTAKATKAISIJA

3. JÄNNITEMITTARI

Aggregaatin maadoitusliitäntä on kytketty aggre-
gaatin runkoon, aggregaatin virrattomiin metal-
liosiin sekä sen jokaisen pistorasian maadoitusliit-
timiin.

Kysy aina neuvoa pätevältä sähköteknikolta, säh-
kötarkastajalta tai paikalliselta viranomaiselta, jol-
la on päätösvalta aggregaattien aiottuun käyttöön
liittyvien paikallisten lakien tai säädösten toi-
meenpanon suhteen.

Käytä asennuksessa aina ammattilaista!

Virtakatkaisija katkaisee virran automaattisesti ag-
gregaatin pistorasian oikosulkuja ylijännitetilan-
teissa.

Jos virtakatkaisin kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä, tarkista, että laite toimii asianmukaisesti 
eikä ylitä virtapiirin nimelliskuormitusta, ennen-
kuin kytket virran uudelleen päälle (ON) virtakat-
kaisijasta.

Virtakatkaisijaa voidaan käyttää aggregaatin vir-
ran kytkemiseen päälle ja pois päältä.

Jännitemittari näyttää aggregaatin tuottaman 
jännitteen.

1. MAADOITUSLIITÄNTÄ

Maadoitusliitäntä

AGGREGAATIN TEKNISET OSAT

Katkaisija
ON (Päällä)

OFF
(Pois päältä)

Jännitemittari
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4. VAIHTOVIRTAKÄYTTÖ

5. HAVAINNETAULUKKO SÄHKÖLAITTEIDEN VIRTATARPEESTA

1. Moottorin käynnistys

2. Kytke vaihtovirtakatkaisija päälle

3. Kytke laite

      Useimmat sähkölaitteet tarvitsevat
      käynnistettäessä tehoa nimellistehoaan 
       enemmän

4. Varmista, että jännitemittari näyttää määritetyn 
jännitteen

Jännitemittari

Vaihtovirtapistorasiat

Älä ylitä minkään pistorasian määriteltyä jänniterajaa. Jos ylikuormitettu piiri saa
vaihtovirtakatkaisijan katkaisemaan virran, vähennä piirin sähkökuormitusta,
odota muutama minuutti ja nollaa sitten virtakatkaisija.

Sähkölaitteet, etenkin moottorit, vaativat paljon virtaa käynnistyessään.

Seuraavassa taulukossa on tietoa niiden virtatarpeesta ja merkittävää tietoa aggregaattiin kytkemistä 
ajatellen.

Kun aggregaattiin kytketään enemmän kuin yksi laite, kytke aina ensin eniten tehoa vaativat.

Laite Virta (Watit) Esimerkki

Käynnistys Nimellinen Asennus- 
järjestys Asennus Käynnistys Nimellinen

Hehkulamppu x 1 x 1

TV

Hehku-
lamppu

Hehkulamppu 100W 100 VA (W) 100 VA (W)

Loistelamppu x 2 x 1,5 Loistelamppu Loistelamppu 40W 80 VA (W) 60 VA (W)

Moottori,
käynnistyksen 

aikana
x 3-5 x 2

Jääkaappi

Tuuletin
Jääkaappi 150W 450-750 

VA (W) 300 VA (W)
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TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ

1. MOOTTORIÖLJY

MOOTTORIÖLJYN TARKASTAMINEN

HUOMIO! Moottoriöljy on erittäin tärkeä moottorin suorituskykyyn ja käyttöikään 
vaikuttava tekijä. Lisäaineettomat öljyt sekä 2-tahtimoottoriöljyt vaurioittavat moot-
toria eikä niitä suositella.

Tarkista öljymäärä AINA ENNEN KÄYTTÖÄ
aggregaatin ollessa tasaisella pinnalla moottori 
pysäytettynä.

Käytä laadukasta 4-tahtiöljyä, runsaasti puhdistus-
ainetta sisältävää, laadukasta moottoriöljyä, jonka 
taataan täyttävän Yhdysvaltalaisten autonvalmis-
tajien vaatimusluokat SG, SF/CC, CD.

1. Irrota öljykorkki ja pyyhi mittatikku puhtaaksi.

SG, SF/CC, CD -luokitelluissa moottoriöljyissä on 
moottoriöljypakkauksissa kyseinen merkintä.

SAE 10W-30 -öljyjä suositellaan yleiskäyttöön 
kaikkiin lämpötiloihin.

Öljysäiliön korkkiÖljyn täyttöaukko Öljysäiliön korkki

Öljyn ylätaso

2. Tarkista öljymäärä laittamalla mittatikku täyttö-
aukkoon kiertämättä sitä kiinni.

3. Jos öljy on vähissä, lisää suositeltua öljyä mitta-
tikun ylämerkkiin asti.

Huolehdi öljypakkausten ja öljyisten jätteiden asianmukaisesta 
kierrätyksestä / hävittämisestä.
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2. POLTTOAINE
1. Tarkista polttoainemittari

2. Jos polttoainetta on liian vähän, täytä polt-
toainesäiliö. Älä täytä polttoainesuodattimen 
ylänurkan yläpuolelle.

Polttoainesäiliön koko 25 litraa.
Käyntiaika jatkuvalla käytöllä 9 tuntia.

Käytä polttoainetta, jonka oktaaniluku on
vähintään 86.

Suosittelemme lyijytöntä 98-oktaanista bensiiniä, 
koska siitä jää moottoriin ja sytytystulppiin vä-
hemmän jäämiä ja se pidentää pakojärjestelmän 
ikää.

Älä koskaan käytä väljähtynyttä tai saastunutta 
bensiiniä tai öljyn ja bensiinin seosta.

Älä päästä likaa tai vettä polttoainesäiliöön.

VAROITUS!
- Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja 
voi räjähtää.

- Lisää polttoainetta paikassa, jossa on 
hyvä ilmanvaihto, moottori sammutettu-
na. Älä tupakoi ja pidä liekit sekä kipinät 
poissa polttoaineen tankkaus- ja säilytys-
paikalta.

- Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen 
(täyttöputkessa ei saa olla polttoainetta).

- Varmista tankkauksen jälkeen, että polt-
toainesäiliön korkki tulee kunnolla kiin-
ni. Älä läikytä polttoainetta tankatessasi. 
Läikkynyt polttoaine tai polttoainehöyry 
voi syttyä. Jos polttoainetta läikkyy, älä 
kuivaa käynnistä moottoria ennenkuin 
käyttöpaikka on kuiva.

- Vältä toistuvaa tai pitkäaikaista polttoai-
neen ihokosketusta sekä polttoainehöyry-
jen hengittämistä.

SÄILYTÄ POLTTOAINE POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA

Polttoainemittari Polttoainesäiliön korkki

AUKI (OPEN) KIINNI (CLOSE)
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SÄÄNNÖLLINEN HUOLTOJAKSO
Suoritettava aina merkityin kuu-
kausi- tai käyttötuntivälein, sen 

mukaan kumpi tulee ensin täyteen.

Joka 
käytön 
yhtey-
dessä

1 kk
tai

20 tuntia

3 kk
tai

50 tuntia

6 kk
tai

100 tuntia

12 kk
tai

300 tuntia

OSA / KOHDE TOIMENPIDE

Moottoriöljy Määrän
tarkistus X

Vaihto X X
Ilmanpuhdistin Tarkista X

Puhdista X (1)
Keräilykuppi Puhdista X

Sytytystulppa Tarkista /
puhdista X

Kipinänsammutin Puhdista X

Venttiilivälys Tarkista / 
säädä X

Polttoainesäiliö  
ja -suodatin

Tarkista /
puhdista X

Polttoaineletku
Tarkista
(vaihda 

tarvittaessa)
2 vuoden välein

AGGREGAATIN HUOLTO
Aggregaatti on huollettava ja säädettävä säännöl-
lisesti, jotta se pysyy hyvässä käyttökunnossa. 

Suorita huolto ja tarkastus seuraavassa huoltoai-
kataulussa näkyvin aikavälein.

HUOMIO! Käytä vain aitoja HANDAI-osia tai niitä 
vastaavia huoltaessa ja korjatessa. Varaosat, joiden 
laatu ei ole yhtä hyvä, voivat vahingoittaa aggre-
gaattia.

(1) Suorita toimenpide useammin jos käytät pölyisessä paikassa

     Jos käytät aggregaattia harvoin, suosittelemme tekemään laajan tarkastuksen
     jokaisen käytön yhteydessä.

                         TÄYTÄ SUORITETUT HUOLTOTOIMENPITEET JA KÄYTTÖTUNNIT
        TARKASTI SEURAAVAN SIVUN HUOLTOPÄIVÄKIRJAAN!

VAROITUS!
Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimo-
noksidia (häkää). Sammuta moottori aina 
ennen huollon suorittamista. Jos mootto-
rin on oltava käynnissä, huollon saa suorit-
taa vain hyvin tuuletetussa paikassa.
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Päivämäärä / 
Käyttötunnit Suoritetut toimenpiteet Huoltopaikka

HUOLTOPÄIVÄKIRJA
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MOOTTORIÖLJYN VAIHTO

ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO

1.

Tyhjennä öljyt moottori lämpimänä, jotta kaikki 
öljy tulee nopeasti pois.

1. Irrota tyhjennystulppa ja tiivisterengas, öljyn 
täyttökorkki ja valuta öljyt astiaan.

2. Laita tyhjennystulppa ja tiivisterengas paikal-
leen. Kiristä tulppa kunnolla.

3. Täytä suositellulla öljyllä (ks. tekniset tiedot) ja 
tarkista öljyn määrä.

Öljysäiliön koko: 1.1 litraa

Käytetty moottoriöljy voi aiheuttaa ihosyöpää, jos sitä jää toistuvasti iholle 
pidemmäksi aikaa. Vaikka se ei olekaan todennäköistä, jos et käsittele öljyä 
päivittäin, kannattaa silti pestä kädet hyvin saippualla ja vedellä mahdollisim-
man pian käytetyn öljyn käsittelyn jälkeen.

Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristöä vahingoittamatta.
Suosittelemme, että viet suljetun astian paikalliselle kierrätyspisteeseen, joka ottaa vastaan jäteöljyjä.
Älä heitä sitä roskiin äläkä kaada sitä maahan.

Likainen ilmanpuhdistin vähentää ilman virtausta 
kaasuttimeen. Jotta kaasutin toimisi, huolla ilman-
puhdistin säännöllisesti.

Huolla useammin, jos käytät generaattoria erittäin 
pölyisessä paikassa.

1. Napsauta ilmanpuhdistimen kannen kiinnik-
keet auki

Ilmanpuhdistimen suodatinelemen-
tin puhdistus bensiinillä tai liuotti-
mella voi aiheuttaa tulipalon tai rä-
jähdyksen. Käytä vain saippuavettä 
tai palamatonta liuotinta.

Älä koskaan käytä generaattoria il-
man ilmanpuhdistinta. Moottori ku-
luu silloin nopeasti.

Öljyn tyhjennystulppa

Öljysäiliön korkki

Ihokosketusta öljyn kanssa välttääksesi, käytä asianmukaisia
suojahansikoja, jotka kestävät varmasti käsiteltävän öljyn asianmukaisesti.

Kannen kiinnikkeet
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2. Ota ilmansuodattimen kansi ja suodatinele-
mentti pois

3. Pese suodatin lämpimään veteen sekoitetulla 
miedolla pesuaineella ja huuhtele hyvin tai pese 
se palamattomalla tai hyvin kuumuutta kestävällä 
liuottimella. Anna suodatinelementin kuivua kun-
nolla.

4. Liota suodatinta puhtaassa moottoriöljyssä ja 
purista siitä ylimääräinen öljy pois. Moottori savu-
aa käynnistettäessä ensimmäisen kerran, jos suo-
dattimeen jää liikaa öljyä.

5. Laita suodatinelementti ja kansi takaisin paikal-
leen

2.

Suodatinelementti

KERÄILYKUPIN PUHDISTAMINEN

SYTYTYSTULPAN HUOLTO

Keräilykuppi estää polttoainesäiliössä mahdol-
lisesti olevien roskien ja veden pääsyn kaasutti-
meen. Jos moottoria ei ole käytetty pitkään
aikaan, on keräilykuppi puhdistettava.

1. Käännä polttoainehana OFF-asentoon. Irrota 
keräilykuppi sekä O-rengas.

2. Puhdista keräilykuppi ja O-rengas palamatto-
massa tai korkean leimahduspisteen omaavassa 
liuottimessa.

3. Kiinnitä O-rengas ja keräilykuppi takaisin paikal-
leen.

4. Käännä polttoainehana ON-asentoon ja tarkista, 
ettei ole vuotoja.

Jotta moottori toimisi oikein, on sytytystulpan kär-
kivälin oltava oikea eikä tulpassa saa olla hiilijää-
miä.

Jos moottori on äskettäin ollut käynnissä, on ää-
nenvaimennin kuuma. Varo, ettet kosketa äänen-
vaimenninta!

Ole tarkkaavainen ja varovainen käsitellessäsi sy-
tytystulppaa!

Keräilykuppi

Polttoainehana

O-rengas

Keräilykuppi

SUOSITELLUT SYTYTYSTULPAT
BPR6ES (NGK)

W20EPR-U (NIPPONDENSO)

F7RTC (LD)
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1. Irrota sytytystulpan hattu

2. Puhdista lika sytytystulpan runko-osasta

3. Käytä laitteen mukana toimitetun työkalusarjan 
avainta sytytystulpan irrottamiseen

4. Tarkista sytytystulppa silmämääräisesti. Hylkää 
tulppa, jos sen eriste on murtunut tai lohjennut. 
Puhdista sytytystulppa teräsharjalla, jos et hylkää 
sitä.

5. Mittaa tulpan kärkiväli välystulkilla. Säädä tarvit-
taessa taittamalla sivuelektrodia varovasti.

6. Tarkista, että sytytystulpan tiivisterengas on hy-
vässä kunnossa ja kierrä sytytystulppa käsin pai-
kalleen, jotta se ei mene väärille kierteille.

7. Kun sytytystulppa on oikein paikallaan, kiristä se 
tulppaavaimella niin tiivisterengas puristuu.

- Jos asennat uuden sytytystulpan, kiristä 1/2 kier-
rosta käsikiristyksen jälkeen, jotta tiivisterengas 
puristuu. Jos asennat käytetyn sytytystulpan, kiris-
tä 1/8–1/4 kierrosta käsikiristyksen jälkeen, jotta 
tiivisterengas puristuu.

Sytytystulppa on kiristettävä 
kunnolla. Huonosti kiristetty 
sytytystulppa voi tulla hyvin 
kuumaksi ja se voi vahingoittaa 
moottoria.
Älä koskaan käytä sytytystulp-
pia, joiden lämpöarvo on väärä. 
Käytä vain suositeltuja sytytys-
tulppia tai vastaavia.

Tulppa-avain

Tulpan hattu

0,70-0,80 mm
(n. 0,30 tuumaa)

Kärkivälin pitää olla:
0,70–0,80 mm
(n. 0,30 tuumaa)
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KULJETUS / SÄILYTTÄMINEN
Kun kuljetat aggregaattia, käännä moottorin kyt-
kin ja polttoainehana OFF-asentoon. Pidä aggre-
gaatti suorassa, jotta polttoainetta ei läiky.

Läikkynyt polttoaine tai polttoainehöyry voi syt-
tyä.

Varo, ettei aggregaatti putoa tai saa iskuja kulje-
tettaessa. Älä laita raskaita esineitä aggregaatin 
päälle.

1. Varmista, että varastointipaikka on kuiva ja pölytön.
2. Suorita huollot seuraavan taulukon mukaisesti:

1. Tyhjennä kaasutin löytäämällä tyhjennysruuvia. 
Valuta bensiini sopivaan astiaan.

2. Vaihda moottoriöljy

3. Irroita sytytystulppa ja kaada n. ruokalusikal-
linen puhdasta moottoriöljyä sylinteriin. Kierrä 
moottoria useita kierroksia käsikäynnistimen avul-
la, jotta öljyä leviää tasaisesti. Asenna sitten syty-
tystulppa takaisin.

Kosketus kuumaan moottoriin 
tai pakojärjestelmään voi ai-
heuttaa vakavia palovammoja 
tai tulipalon. Anna moottorin 
jäähtyä ennen generaattorin 
kuljetusta tai varastointia.

VAROITUS!

PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI

TOIMENPITEET

Varastointiaika Suositellut huoltotoimet käyntivaikeuksien välttämiseksi
Alle 1 kuukausi - Valmisteluja ei tarvita
1-12 kuukautta - Täytä tuoreella bensiinillä ja bensiinin säilyvyyttä parantavalla lisäaineella.
2-12 kuukautta - Täytä tuoreella bensiinillä ja bensiinin säilyvyyttä parantavalla lisäaineella.

- Tyhjennä kaasuttimen uimurikammio.
- Tyhjennä keräilykuppi.

1 vuosi tai enemmän - Täytä tuoreella bensiinillä ja bensiinin säilyvyyttä parantavalla lisäaineella. 
- Tyhjennä kaasuttimen uimurikammio.
- Tyhjennä keräilykuppi.
- Irrota sytytystulppa.
- Laita ruokalusikallinen moottoriöljyä sylinteriin.
- Käännä moottoria hitaasti käynnistinnarulla, jotta öljyä leviää tasaisesti. 
- Laita sytytystulppa takaisin.
- Vaihda moottoriöljy
- Kun otat generaattorin pois varastosta, tyhjennä bensiini sopivaan astiaan ja 
laita tilalle tuoretta bensiiniä ennen käynnistystä.

Tyhjennysruuvi
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4. Vedä hitaasti käynnistysnarun kahvasta, kunnes 
tunnet vastusta. Tässä vaiheessa mäntä on tulossa 
ylös puristusvaiheen aikana ja sekä imu- että pa-
koventtiilit ovat suljettuna. Moottorin varastointi 
tässä asennossa auttaa suojaamaan sitä sisäiseltä 
korroosiolta.

VIANETSINTÄ
Kuvaus Toimenpide / ratkaisu

Moottori ei käynnisty
Onko polttoainesäiliössä polttoainetta? - Ei Lisää polttoainetta
Onko moottorissa öljyä riittävästi? - Ei 

(Öljyn varoitusvalo 
vilkkuu moottoria 
käynnistettäessä)

Lisää suositeltua öljyä

Tuleeko sytytystulpasta kipinä?

VAROITUS!

Varmista, että sytytystulpan ympärille ei 
ole roiskunut polttoainetta. Polttoaine voi 
syttyä.

- Ei 1) Irrota sytytystulpan suojus ja 
puhdista sytytystulpan ympäristö
2) Irrota sytytystulppa ja asenna 
sytytystulppa tulpan hattuun
3) Laita tulpan puoleinen elek-
trodi sylinterinkanteen
4) Kun pyörität moottoria, kip-
inöiden tulisi hyppiä välin poikki

Vaihda sytytystulppa.
 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään 
tai huoltoliikkeeseen laitteen 
huoltoon saattamiseksi

Pääseekö polttoainetta kaasuttimeen? - Ei Puhdista keräilykuppi

TARKISTA:
1) Kytke moottori pois päältä ja 
löysää tyhjennysruuvia
2) Polttoainetta pitäisi valua 
tyhjennysruuvilta, kun polttoaine-
hana kytketään auki (ON)

Jos moottori ei vieläkään käynnisty, ota yhteyttä aggregaatin jälleenmyyjään.
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KYTKENTÄKAAVIO


