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Lue ohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät 

tärkeää tietoa turvallisuudesta

 

SINEMASTER
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JOHDANTO

Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR- generaattorin. Tämä ohjekirja sisältää IG1000 ja 
IG1000S – generaattorien käyttö- ja huolto-ohjeet. Tämän julkaisun kaikki tiedot 
tuotteesta perustuvat viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon. Pidätämme kaikki 
oikeudet muutoksiin milloin tahansa ilman ennakko-ilmoitusta ja siitä johtuvia 
velvoitteita. Julkaisua ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Ohjekirjaa tulisi pitää 
generaattorin pysyvänä osana. Jos generaattori myydään edelleen, ohjekirjan tulee 
olla mukana. Ota erityisesti huomioon seuraavat tiedonannot:

VAROITUS Näiden varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 
varallisuus- tai henkilövahinkoihin tai jopa 
KUOLEMAAN! Lue kaikki tuoteselosteet ja 
omistajan opaskirja ennen generaattorin käyttöä. 
Käytä laitetta ainoastaan hyvin tuuletetuilla 
alueilla. Pakokaasu sisältää myrkyllistä 
hiilimonoksidia eli häkää, joka voi olla tappavaa. 
Pysäytä aina moottori ennen tankkausta. Odota 
viisi minuuttia ennen uudelleen käynnistämistä. 
Tarkista, ettei polttoaine ole läikkynyt tai 
vuotanut. Puhdista ja /tai korjaa ennen käyttöä. 
Pidä aina kaikki sytytyslähteet kaukana 
polttoainesäiliöstä.

VAROITUS Merkitsee suurta henkilövahingon tai kuoleman vaaraa, jos ohjeita ei 
noudateta.

VARO Merkitsee suurta henkilö- tai laitteistovahingon vaara, jos ohjeita ei 
noudateta

HUOM: Antaa hyödyllistä tietoa. Ongelmatilanteissa tai kysymyksissä koskien 
generaattoria, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

VAROITUS Kipor-generaattori on suunniteltu turvalliseen ja riippumattomaan 
energiansyöttöön, jos sitä käytetään ohjeiden 
mukaisesti. Lue ohjekirja huolellisesti ennen 
generaattorin käyttöä. Ohjeiden lukematta 
jättäminen voi johtaa henkilö- tai 
laitteistovahinkoon.

 Kuvat voivat vaihdella riippuen generaattorin tyypistä.
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1. TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS Toimi varovasti ja varmista käyttäjän ja muiden turvallisuus

 Generaattori ovat suunniteltu turvalliseen ja 
riippumattomaan energiansyöttöön, jos niitä 
käytetään ohjeiden mukaisesti. Lue huolellisesti 
omistajan opaskirja ennen generaattorin 
käyttöä. Lukematta jättäminen voi johtaa 
henkilö- tai laitteistovahinkoon.

 Pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidia eli 
häkää. Älä koskaan käytä generaattoria 
suljetussa tilassa. Varmista, että tilassa on 
asianmukainen ilmastointi. Varmista laitteen 
asennus tuuletettuun paikkaan.

 Äänenvaimennin kuumenee erittäin paljon 
käytön aikana ja se pysyy kuumana hetken aikaa 
moottorin sammuttamisen jälkeen. Älä koske 
kuumaan äänenvaimentimeen. Anna 
generaattorin jäähtyä hetken ennen kuin viet 
sen sisätiloihin.

 Moottorin pakoputkisto kuumenee käytön 
aikana ja pysyy kuumana kun moottori 
sammutetaan. Kiinnitä huomio generaattorin 
varoitusmerkintöihin palovammojen 
välttämiseksi.



 Varmistaaksesi käytön turvallisuuden

 Polttoaine on erittäin syttyvää ja räjähdysherkkää tietyissä olosuhteissa. 
Tankkaa hyvin tuuletetussa paikassa moottori sammutettuna.

 Pidä savukkeita, savua ja kipinöitä loitolla tankatessa. Tankkaa aina hyvin 
tuuletetussa paikassa.

 Pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi.

 Rajoita generaattorin käyttöä alueella, jossa on suuri tulipalon vaara.

 Pätevän sähkömiehen on tehtävä varavirran liitokset 
kiinteistön sähköverkkoon ja niiden täytyy noudattaa 
kaikkia päteviä lakeja. Sääntöjenvastaiset liitokset voi 
kytkeä generaattorin sähkövirran takaisin yleisjohtoihin. 
Tämä voi olla tappavaa niille, jotka koskevat johtoihin 
sähkökatkoksen aikana, ja kun sähköt on palautettu, 
generaattori voi räjähtää, palaa tai aiheuttaa tulipaloja 
rakennuksen sähköjärjestelmään.

 Tee aina esitarkistus moottorille ennen kuin käynnistät sen. Niin voit ehkäistä 
onnettomuuden tai laitteistovahingon.

 Aseta generaattori vähintään 1 metrin päähän rakennuksista tai muista 
laitteista.

 Käytä generaattoria aina tasaisella pinnalla. Jos generaattori on vinossa, 
polttoaine voi vuotaa.

 Opettele pysäyttämään generaattori nopeasti sekä ohjainten toiminta. Älä 
koskaan anna kenenkään käyttää generaattoria ilman kunnollista ohjeistusta.

 Pidä lapset ja eläimet etäällä käynnissä olevasta generaattorista.

 Pysy etäällä pyörivistä osista kun generaattori on käynnissä.



 Generaattori on väärinkäytettynä mahdollinen sähköiskujen lähde; älä käytä 
märillä käsillä.

 Älä käytä generaattoria vesi- tai lumisateessa äläkä anna sen kastua.



2. TURVAMERKINTÖJEN SIJAINTI

Nämä turvamerkinnät varoittavat mahdollisista riskeistä, jotka voivat aiheuttaa 
vakavia vammoja. Lue huolellisesti turvamerkinnät, turvallisuushuomautukset ja 
varoitukset, jotka ovat kuvattu tässä ohjekirjassa. Jos etiketti irtoaa tai kuluu, ota 
yhteyttä jälleenmyyjääsi saadaksesi uuden tilalle.



3. OSIEN NIMITYKSET

Kaasuvipu Polttoainesäiliön korkin vipu





Ohjauspaneeli

SMART-kaasunsäätö

Moottorin kierrosluku pysyy automaattisesti tyhjäkäynnillä kun sähkölaitetta ei ole 
kytketty ja se palaa sopivalle kierrosluvulle kun sähkölaite kytketään. Tämä asento 
minimoi käytön aikana polttoaineen kulutusta. 

HUOM!

 SMART-kaasunsäätösysteemi ei toimi kunnolla jos elektroninen laite vaatii 
enemmän sähköä.

 Kun suuret sähkökuormitukset on liitetty yhtä aikaa, käännä SMART-
kaasunsäätö OFF-asentoon pienentääksesi jännitteen muutoksia.

 Tasavirtaa käyttäessäsi, käännä SMART-kaasunsäätö OFF-asentoon.

OFF-asennossa SMART-kaasutin systeemi ei toimi. Moottorin nopeus pysyy nopealla 
tasolla. 





4. TARKISTUS ENNEN KÄYTTÖÄ

VAROITUS

 Suorita generaattorin tarkistus tasaisella alustalla moottorin ollessa 
sammutettuna.

1. Tarkista moottorin öljyn taso

VAROITUS

 Käyttämällä ei-puhdistavaa öljyä tai 2-tahtiöljyä moottorin käyttöikä lyhenee

 Käytä hyvin puhdistavaa, korkealaatuista 4-tahtiöljyä, joka täyttää tai ylittää 
Yhdysvaltojen autonvalmistajien vaatimukset API-luokalle (SE/SF).

 Valitse oikea viskositeetti alueesi keskilämpötilan mukaan.

SAE viskositeettiluokat 

Lämpötila Moottoriöljyn tyyppi

-25°C-30°C 10W-30

-15°C-40°C 15W-40

VAROITUS

 Varastoi ja käytä öljyä huolellisesti ehkäistäksesi pölyn tai lian pääsemisen 
öljyyn. Jos öljy ylitäyttyy, pyyhi ylimääräinen öljy välittömästi.

 Älä koskaan sekoita kahdenlaista öljyä keskenään.

Irrota kannen ruuvi sekä vasemman puolen huoltokansi. Irrota öljytankin korkki ja 
pyyhi mittatikku puhtaalla rätillä. Tarkista öljyn taso laittamalla tikku täyttöreikään 
ruuvaamatta sitä sisään. Jos öljyn taso on tikun pään alapuolella, lisää suositeltua 
öljyä täyttöputken alareunaan asti.

VARO

 Moottoria käyttäminen sille sopimattomalla öljyllä saattaa aiheuttaa vakavia 
moottorivaurioita. 



 Alhaisen öljyntason hälytysjärjestelmä sammuttaa automaattisesti moottorin 
ennen kuin öljyn taso menee alle turvarajan. Välttääksesi kuitenkin moottorin 
odottamattoman sammumisen, on vielä suositeltavaa silmämääräisesti 
tarkistaa öljyn taso säännöllisin väliajoin. 



2. Tarkista polttoaineen määrä

Käytä auton lyijytöntä tai vähälyijyistä bensiiniä minimoidaksesi saostumien 
muodostumisen. Jos bensiinin määrä on matala, tankkaa sitä määrättyyn 
kohtaan saakka. Älä koskaan käytä öljy/bensiini-seosta tai likaista bensiiniä. Älä 
päästä likaa, pölyä tai vettä polttoainesäiliöön. Kierrä polttoainetankin korkki 
tiukasti kiinni tankkauksen jälkeen

VAROITUS

 Bensiini on herkästi syttyvää ja räjähtävää tietyissä olosuhteissa.

 Tankkaa hyvin tuuletetussa tilassa moottorin ollessa sammutettuna. Älä 
tupakoi tai päästä liekkejä tai kipinöitä alueelle, jossa tankkaat tai missä 
bensiini on varastoitu.

 Älä ylitäytä polttoainesäiliötä (polttoainetta ei saa mennä ylärajan 
yläpuolelle)

 Huolehdi, ettei polttoainetta ei läiky tankatessa. Läikkynyt polttoaine tai 
sen höyry voi syttyä. Jos polttoainetta läikkyy, huolehdi alueen olevan 
kuiva ennen moottorin käynnistystä.

 Vältä ihon toistuvaa tai pitkäaikaista kosketusta tai höyryjen hengittämistä. 
PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.



Polttoainetankin tilavuus: 2.6L

Alkoholia sisältävä bensiini

Jos päätät käyttää alkoholia sisältävää bensiiniä, varmista sen oktaaniarvon olevan 
yhtä suuri, kuin KIPORin suositus. On olemassa kahdentyyppistä alkoholia sisältävää 
bensiiniä: toinen sisältää etanolia ja toinen metanolia. Älä käytä bensiiniä, joka 
sisältää yli 10 % etanolia. Älä käytä metanolia sisältävää bensiiniä (metyylä tai 
puuspriitä), joka ei sisällä lisäliuottomia ja korroosionestoaineita. Älä koskaan käytä 
bensiiniä, joka sisältää yli 5 % metanolia, vaikka siinä olisikin lisäliuottimia ja 
korroosionestoaineita.

 VARO

Polttoainejärjestelmän vauriot tai moottorin käyttöongelmat, jotka johtuvat 
alkoholia sisältävästä polttoaineesta, eivät sisälly takuuseen. Emme voi hyväksyä 
metanolia sisältävän polttoaineen käyttöä, sillä tutkimukset niiden sopivuudesta on 
vielä kesken. Ennen kuin ostat polttoainetta tuntemattomalta huoltoasemalta, yritä 
selvittää, sisältääkö polttoaine alkoholia. Jos se sisältää, varmista alkoholin tyyppi ja 
prosenttimäärä. Jos havaitset joitakin haitallisia merkkejä alkoholia sisältävän 
bensiinin aikana, tai bensiinin, jonka luulet sisältävän alkoholia, vaihda se bensiiniin, 
joka ei sisällä alkoholia 



3. Ilmansuodattimen tarkistus

Tarkista ilmanpuhdistimen patruuna varmistaaksesi sen olevan puhdas ja 
hyväkuntoinen. Irrota vasemman puolen huoltokannen ruuvi ja irrota kansi. 
Paina ilmansuodattimen rungon päällä olevaa salpaa, irrota suodattimen kansi ja 
tarkasta suodattimen patruuna. Puhdista tai vaihda patruuna tarvittaessa.

VAROITUS

Älä koskaan käytä moottoria, jos ilmansuodatin ei ole paikallaan, tai moottori 
kuluu nopeasti pölyn ja lian, jotka pääsevät kaasuttimen läpi moottoriin, takia.



4. MOOTTORIN KÄYNNISTYS

VARO

 Ennen moottorin käynnistystä, irrota kuormitus tasavirran liitännästä.

 Jos generaattori käynnistetään tankkauksen jälkeen, tai jos sitä käytetään 
pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen, tai jos sitä käytetään polttoaineen 
loppumisen jälkeen, käännä polttoainesäiliön ilmausvipu ON-asentoon. Odota 
10–20 sekuntia ennen kuin käynnistät moottorin.

1. Käännä polttoainekorkin vipu ON-asentoon koko kierroksen myötäpäivään.

VARO

Käännä polttoainekorkin ilmareikävipu OFF-asentoon, kun siirrät generaattoria.

2. Käännä moottorin kytkin ON-asentoon



3. Siirrä rikastimen kahva START-asentoon

VARO

Älä käytä rikastinta kun moottori on lämmin tai ilman lämpötila on korkea

4. Vedä käynnistyskahvaa kunnes tunnet vastuksen. Vedä sitten 
käynnistyskahvaa riuskasti alapuolella olevan nuolen osoittamaan suuntaan.

VAROITUS

Älä päästä käynnistyskahvaa palaamaan vapaasti takaisin, vaan palauta se aina 
hitaasti käsin 



5. Käännä rikastimen vipu RUN -asentoon kun moottori lämpenee.

VAROITUS

Jos moottori sammuu eikä käynnisty uudelleen, tarkista moottorin öljyn taso ennen 
kuin etsit vikaa muualta

Käyttäminen korkeissa olosuhteissa

Korkeissa olosuhteissa normaali kaasuttimen ilma-polttoaineseos on erittäin rikasta. 
Suorituskyky pienenee ja polttoaineen kulutus lisääntyy.

Suorituskykyä korkeissa olosuhteissa voidaan parantaa asentamalla läpimitaltaan 
pienempi polttoaineruisku kaasuttimeen ja säätämällä ohjausruuveja. Jos käytät 
generaattoria aina yli 1.500 metrin korkeudessa, anna valtuutetun KIPOR-
jälleenmyyjän suorittaa nämä kaasuttimen asennukset.

Vaikka kaasuttimen suuttimet ovat sopivia, moottorin hevosvoimat vähenevät n. 3,5 
% jokaista 305 metriä kohden korkeuden kasvaessa. Korkeuden vaikutus tehoon on 
suurempi jos kaasuttimen muutoksia ei tehdä.

VAROITUS

Generaattorin käyttäminen paikassa, jonka korkeus on matalampi kuin kaasuttimen 
asetuksiin sopiva, voi pienentää suorituskykyä, aiheuttaa ylikuumenemisen tai 
vakavan moottorivaurion, joka johtuu liian laihasta ilma-polttoaineseoksesta.



6. GENERAATTORIN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS

 Sähköiskun riskiä välttääksesi generaattori tulee maadoittaa. Liitä 
johto generaattorin maadoitusnavasta ulkopuoliseen 
maadoituslähteeseen.

 Pätevän sähkömiehen on tehtävä varavirran liitokset kiinteistön 
sähköverkkoon ja niiden täytyy noudattaa kaikkia päteviä lakeja. 
Sääntöjenvastaiset liitokset voi kytkeä generaattorin sähkövirran 
takaisin yleisjohtoihin. Tämä voi olla tappavaa niille, jotka koskevat 
johtoihin sähkökatkoksen aikana, ja kun sähköt on palautettu, 
generaattori voi räjähtää, palaa tai aiheuttaa tulipaloja rakennuksen 
sähköjärjestelmään.

VARO

 Suurin mahdollinen teho on käytettävissä 30 minuutin ajan. Älä 
ylitä tehon määrää, jos käytät laitetta pysäyttämättä sitä. 
Kummassakin tapauksessa generaattorin liitettyjen 
sähkölaitteiden yhteinen wattiluku on otettava huomioon.

 Älä ylitä sähkölaitteille määritettyä virtarajaa.

 Älä yhdistä generaattoria kotitalouden virtapiiriin. Tämä voi 
aiheuttaa vaurioita generaattoriin tai talon sähkölaitteisiin.

 Älä muuta tai käytä generaattoria muihin tarkoituksiin, kuin 
mihin se on tarkoitettu. Tarkkaile myös seuraavia asioita, kun 
käytät generaattoria

 Älä liitä generaattoreita toisiinsa

 Älä laita jatkopalaa pakoputkeen

 Kun tarvitset jatkojohtoa, varmista sen olevan kovalla kumilla 
päällystetty, joustava johto. (IEC245DV:n veroinen)



 Rajoita jatkojohtojen pituutta: jos johto on 2,5 mm², pituus alle 
60 m. Jos johto on 4 mm², pituus alle 100m.

 Pidä generaattori loitolla muista sähköjohdoista tai kaapeleista, 
kuten talouden sähköjohdoista.



VARO

 Tasavirran (DC) pistorasiaa voidaan käyttää samaan aikaan kun vaihtovirta (AC) on 
käytössä. Jos käytät molempia samanaikaisesti, huolehdi siitä, että tasa- ja vaihtovirran 
yhteinen sähkövirta ei ylity.

 Sähkötarvikkeet (sisältäen sähköjohdot ja pistotulpat) eivät saa olla vioittuneita

Vaihtovirran käyttäminen

1. Käynnistä moottori ja varmista, että tehon ilmaisimen vihreä valo syttyy.

2. Varmista, että käytettävä laite on pois päältä ja kytke laite pistorasiaan

VAROITUS

Varmista, että kaikki sähkölaitteet ovat hyvässä käyttökunnossa ennen kuin liität ne 
generaattoriin. Jos laite alkaa toimia epänormaalisti, hitaasti tai jos se pysähtyy yhtäkkisesti, 
käännä moottorin kytkin OFF –asentoon välittömästi. Irrota sitten laite ja tarkista se mahdollisten 
toimintahäiriöiden varalta.

3. Parhaan tehon ja suurimman mahdollisen generaattorin käyttöiän saadaksesi: Uuden 
generaattorin täytyy yleensä käydä 20 tuntia 50 % kuormituksella saavuttaakseen parhaan 
suorituskyvyn



Tehon ja ylikuormituksen ilmaisimet. Öljyn tason ilmaisin.

Tehon ilmaisimen vihreä valo pysyy ON -asennossa normaaleissa käyttöolosuhteissa

Jos generaattori ylikuormittuu (ylittää 1,0 kW), tai jos liitetyssä laitteessa on oikosulku, tehon 
ilmaisimen vihreä valo menee OFF – asentoon ja ylikuormituksen ilmaisimen punainen valo menee 
ON-asentoon. Liitettyyn laitteeseen menevä virta sammuu.

Pysäytä moottori jos ylikuormituksen ilmaisimen punainen valo syttyy ja selvitä ylikuormituksen 
lähde.

Öljyn tason ilmaisin

Jos öljyn tason ilmaisimen valo syttyy, ole hyvä ja tarkista

VARO

Ennen, kuin liität sähkölaitteen generaattoriin, tarkista sen olevan hyvässä kunnossa ja että sen 
sähköluokitus ei ylitä generaattorin luokitusta. Liitä sitten sähkölaitteen sähköjohto ja käynnistä 
moottori.

VARO

Kun sähkömoottori käynnistetään, sekä tehon ilmaisimen vihreä valo että ylikuormituksen 
ilmaisimen punainen valo voivat syttyä samaan aikaan. Tämä on normaalia jos ylikuormituksen 
ilmaisimen punainen valo sammuu n. neljän sekunnin kuluttua. Jos valo ei sammu, keskustele 
generaattorin jälleenmyyjäsi kanssa. 



1. Yhdistä maadoitusnapa

2. Käynnistä moottori ”MOOTTORIN KÄYNNISTYS” –kohdan mukaan. Kun ylikuormituksen 
ilmaisimen punainen valo syttyy tehon ilmaisimen vihreän valon sijaan, säädä moottorin 
katkaisin STOP- asentoon. Pysäytä moottori välittömästi ja käynnistä se sitten uudelleen. 

3. Varmista, että käytettävät laitteet ovat poissa päältä. Aseta laitteen pistotulppa tasavirran 
napaan.

VARO

Varmista, että liitettävä laite on poissa päältä. Jos käytettävä laite on päällä, se alkaa toimia 
yhtäkkiä, mikä voi aiheuttaa vammoja tai vahinkoja.



4. Kytke käytettävän laitteen virta. Jos käytettävään laitteeseen tulee ylikuormitus, tai muu 
ongelma ilmenee, tehon ilmaisimen vihreä valo sammuu ja ylikuormituksen ilmaisimen 
punainen valo palaa yhtä mittaa, eikä virtaa tuoteta. Tällöin moottori ei kuitenkaan 
sammu, joten sen tehdäksesi se täytyy sammuttaa asettamalla moottorin katkaisin STOP – 
asentoon.

VARO

On normaalia, jos laitteen, joka tarvitsee paljon virtaa käynnistymiseen (kuten moottori), 
ylikuormituksen ilmaisimen punainen valo ja tehon ilmaisimen vihreä valo palavat yhtä aikaa n. 4 
sekunnin ajan. Laitteen käynnistymisen jälkeen ylikuormituksen ilmaisimen punainen valo 
sammuu ja tehon ilmaisimen vihreä valo pysyy päällä.

Tasavirtapistoketta voidaan käyttää ainoastaan lataamaan 12 voltin auton akkua, jonka 
nollakurormituksen jännite on 15V-30V.

Tasavirran antoteho muuttuu SMART- kaasunsäätökatkaisimen asennon mukaan.

HUOM

Kun käytät tasavirtaa, käännä kaasunsäätökatkaisin OFF-asentoon.



1. Kiinnitä latauskaapelit generaattorin tasavirta-liittimiin ja sen jälkeen akun napoihin.

VAROITUS

Estääksesi kipinän syttymistä akun lähellä, liitä latauskaapelit ensin generaattoriin, sitten vasta 
akkuun. Irrota kaapeli ensin akusta.

Ennen kuin liität akkukaapelit akkuun, joka on ajoneuvossa, irrota ajoneuvon maadoitettu 
akkukaapeli. Liitä ajoneuvon maadoitettu akkukaapeli sen jälkeen, kun latauskaapelit on irrotettu. 
Tämä varotoimenpide estää oikosulun mahdollisuuden, jos akun napa ja ajoneuvon runko tai kori 
koskettavat.

VARO

Älä yritä käynnistää auton akkua jos generaattori on yhdistetty akkuun. Generaattori voi vioittua. 
Liitä akun positiivinen napa positiiviseen latausjohtoon. Älä vaihda latauskaapeleiden paikkaa, tai 
generaattori ja/tai akku voi vaurioitua vakavasti.



VAROITUS

• Akku päästää räjähtäviä kaasuja; pidä kipinät, liekit ja savukkeet poissa lähettyviltä. Järjestä 
hyvä ilmastointi ladatessasi.

• Akku sisältää rikkihappoa (elektrolyytti). Kontakti ihon tai silmien kanssa voi aiheuttaa 
vakavia palovammoja. Käytä suojavaatteita ja pidä kasvot suojattuna.

- Jos elektrolyyttiä pääsee ihollesi, huuhtele vedellä.

- Jos elektrolyyttiä pääsee silmiisi, huuhtele vedellä 
vähintään 15 minuutin ajan ja soita lääkärillesi.

• Elektrolyytti on myrkyllistä.

- Jos sitä pääsee nieluun, juo suuria määriä nesteitä ja 
soita lääkärillesi.

• PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA

2. Käynnistä moottori

VARO

Tasavirtaliitintä voidaan käyttää kun vaihtovirta on käytössä.

Ylikuormitettu tasavirran virtapiiri voi tuhota tasavirran virtapiirin sulakkeen. Jos niin käy, kytke 
kuormitus irti ja vaihda samanlainen sulake.



Alhaisen öljyn tason hälytysjärjestelmä.

Alhaisen öljyn tason hälytysjärjestelmä on suunniteltu estämään moottorin vaurioitumista, joka 
johtuu riittämättömästä öljyn määrästä. Ennen kuin öljyn taso putoaa alle turvarajan, alhaisen 
öljyn tason hälytysjärjestelmä sammuttaa moottorin automaattisesti (moottorin katkaisin pysyy 
ON-asennossa)

Jos alhaisen öljyn tason hälytysjärjestelmä sammuttaa moottorin, alhaisen öljyn tason ilmaisimen 
punainen valo syttyy kun käytät käynnistintä, eikä moottori käy. Jos näin tapahtuu, lisää 
moottoriöljyä.



7. MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN

Käännä moottorin katkaisin OFF-asentoon pysäyttääksesi moottorin hätätilanteessa.

Pysäyttäminen normaalissa käytössä:

1. Sammuta liitetty laite ja vedä johto irti generaattorista.

2. Käännä moottorin katkaisin OFF-asentoon.



3. Käännä korkin käsikahva koko kierroksen vastapäivään OFF-asentoon.

VARO

Varmista, että polttoaineen korkin käsikahva, rikastin sekä moottorin katkaisin ovat OFF-
asennossa, kun pysäytät, kuljetat ja /tai varastoit generaattoria.



8. HUOLTO

Moottorin huollon ja tarkistamisen tarkoituksena on pitää generaattori parhaassa käyttökunnossa.

VAROITUS

• Sammuta moottori ennen huoltoa. Jos moottorin täytyy käydä, varmista, että alue on hyvin 
ilmastoitu. Pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidia, eli häkää.

VARO

• Käytä alkuperäisiä tai niitä vastaavia KIPOR – varaosia. Generaattori voi vauroitua, jos 
käytät osia, jotka eivät ole vastaavia,

SÄÄNNÖLLINEN 
HUOLTOVÄLI (1) Suorita 
merkittyinä kuukausina tai 
käyttötuntien aikavälillä

NIMIKE

JOKA 
KÄYTTÖ-
KERRALLA

ENSIMMÄISEN 
KUUKAUDEN 
AIKANA TAI 10 
TUNNIN 
KÄYTÖN 
JÄLKEEN

3 KK 
VÄLEIN 
TAI 50 
TUNNIN 
KÄYTÖN 
JÄLKEEN

6 KK 
VÄLEIN 
TAI 100 
TUNNIN 
KÄYTÖN 
JÄLKEEN

1 VUODEN 
VÄLEIN TAI 
300 
TUNNIN 
KÄYTÖN 
JÄLKEEN

Moottoriöljy Tarkista

Vaihda

     X

       X     X
Ilmanpuhdistin Tarkista

Puhdista

     X

X (2)

Sytytystulppa Puhdista 
ja säädä

    X

Kipinänjohbdin Puhdista     X
Polttoaineen 
sakkakuppi

    X

Venttiilin 
puhdistaminen

Tarkista ja 
säädä

    X (3)

Polttoainetankki 
ja suodatin

Puhdista     X (3)

Polttoaineputki Tarkista  Kahden vuoden välein (vaihda tarvittaessa)

HUOM: (1) Pidä kirjaa käyttötunneista määrittääksesi oikean huoltoajan. (2) Huolla useammin, jos 
laitetta käytetään pölyisissä paikoissa. (3) Ammattilaisen tulee suorittaa esineiden huolto, paitsi 
jos omistajalla on sopivat työkalut ja jos hän on mekaanisesti pätevä. Katso kaupan käsikirjaa.  



1. ÖLJYN VAIHTO

Valuta öljy pois moottorin ollessa lämmin varmistaaksesi nopean ja täydellisen valumisen.

VARO

Varmista, että moottorin katkaisin ja polttoaineen korkin käsikahva ovat OFF-asennossa ennen 
valuttamista.

1. Irrota kannen ruuvit ja vasemman puolen huoltokansi.

2. Irrota öljynsuodattimen korkki.

3. Valuta likainen öljy kokonaan astiaan.

4. Täytä suositellulla öljyllä ja tarkista öljyn taso.

5. Laita vasemman puolen huoltokansi paikoilleen ja kiristä ruuvit varmasti.

Moottoriöljyn kapasiteetti: 0,25 litraa

Huoltokansi

Pese kätesi vedellä ja saippualla käytetyn öljyn käsittelemisen jälkeen.

VARO

Hävitä käytetty moottoriöljy tavalla, mikä suojelee luontoa. Ehdotamme, että viet sen tiivistetyssä 
astiassa paikalliseen huoltoasemalle uusiokäyttöön. Älä heitä sitä roskiin tai kaada maahan.



2. ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO

Likainen ilmanpuhdistin rajoittaa ilmavirtauksen pääsyä kaasuttimeen. Estääksesi kaasuttimen 
vioittumisen, huolla ilmanpuhdistinta säännöllisesti. Huolla useammin, kun käytät generaattoria 
hyvin pölyisessä paikassa.

VAROITUS

Älä käytä bensiiniä tai herkästi räjähtäviä liuottimia puhdistukseen. Ne ovat syttyviä ja räjähtäviä 
tietyissä olosuhteissa

VARO

Älä käytä generaattoria ilman ilmanpuhdistinta, jotta moottorin kuluminen ei nopeudu.

a. Irrota vasemman puolen huoltokannen ruuvit ja kansi.

b. Paina salvan läppää ilmanpuhdistimen rungon päällä ja irrota ilmanpuhdistimen kansi.

c. Pese kenno aineella, joka ei ole syttyvää tai räjähtävää, ja kuivaa se huolellisesti.

d. Upota kenno puhtaaseen moottoriöljyyn ja purista ylimääräinen öljy pois.

e. Asenna ilmanpuhdistimen kenno sekä kansi takaisin.

f. Laita vasemman puolen huoltokansi paikalleen ja kiristä kannen ruuvit varmasti.





3. SYTYTYSTULPAN HUOLTO

Suositeltu sytytystulppa: UR5/A7RTC

Varmistaaksesi kunnollisen moottorin toiminnan, sytytystulpassa täytyy olla sopiva väli ja 
siinä ei saa olla sakkaumia

1. Irrota sytytystulpan huoltokansi

2. Irrota sytytystulpan suojus

3. Puhdista kaikki liat sytytystulpan kannan ympäriltä

4. Käytä jakoavainta irrottaaksesi sytytystulpan



5. Tarkista silmämääräisesti sytytystulppa. Heitä se pois jos eriste on haljennut tai 
lohkeillut. Puhdista sytytystulppa teräsharjalla, jos käytät sitä uudestaan.

6. Mittaa tulpan väli siihen tarkoitetulla mittarilla. Välin tulisi olla 0.6-0.7 mm. Korjaa 
tarvittaessa väliä taivuttamalla varovasti elektrodin sivua

VARO

Sytytystulppa täytyy kiristää varmasti. Huonosti kiristetty tulppa voi kuumentua ja mahdollisesti 
vaurioittaa generaattoria. Älä koskaan käytä sytytystulppaa väärässä lämpötilassa.

7. Asenna sytytystulppa varovasti käsin välttääksesi kierteen vääristymistä.

8. Kun olet asentanut sytytystulpan käsin, se tulee kiristää puolikkaan käännöksen verran 
jakoavaimella aluslevyn tiiviyden takia. Jos käytät samaa tulppaa kuin aikaisemmin, sen 
pitäisi tarvita ainoastaan 1/8 – ¼ kierrosta.

9. Laita sytytystulpan suojus paikalleen varovasti.

10. Sulje vasemman puolen huoltokansi.



4. KIPINÄSIEPPARIN HUOLTO

VAROITUS

Generaattorin käytön jälkeen äänenvaimennin on erittäin kuuma. Anna sen jäähtyä ennen 
jatkotoimia.

VARO

Kipinän johdin täytyy huoltaa 100 käyttötunnin jälkeen pitääksesi sen tehoa yllä.

1. Irrota neljä M5 ruuvia sekä äänenvaimentimen suoja.

2.  Irrota kolme M6 pulttia sekä äänenvaimennin, kipinän johdin sekä äänenvaimentimen 
tiiviste.





3. Käytä harjaa poistaaksesi hiilen jäänteet kipinän johdattimen suojuksesta.

4. Tarkista äänenvaimentimen tiiviste; vaihda, jos se on vaurioitunut. Laita takaisin 
äänenvaimentimen tiiviste, kipinän johdatin, äänenvaimennin ja äänenvaimentimen suoja.



9. KULJETTAMINEN/VARASTOINTI

Estääksesi polttoaineen läikkymistä kuljettamisen tai tilapäisen varastoinnin aikana, generaattori 
on tuettava pystyasentoon, mikä on normaali käyttöasento, moottorin katkaisimen ollessa OFF-
asennossa. Käännä korkin käsikahva vastapäivään OFF-asentoon.

VAROITUS

Generaattorin kuljettamisen aikana:

Älä ylitäytä tankkia 

Älä käytä generaattoria sen ollessa ajoneuvossa. Ota generaattori pois ajoneuvosta ja käytä sitä 
hyvin ilmastoidussa paikassa.

Vältä paikkaa, joka altistuu suoralle auringonvalolle, kun laitat generaattorin ajoneuvoon. Jos 
generaattori jätetään suljettuun ajoneuvoon moneksi tunniksi, sisätilan korkea lämpötila voi 
aiheuttaa polttoaineen höyrystymisen, mikä voi johtaa räjähdykseen.

Älä aja kuoppaisella tiellä pitkiä aikoja, jos generaattori on kyydissä. Jos generaattori on 
kuljetettava kuoppaista tietä pitkin, valuta polttoaine pois generaattorista.

Ennen kuin varastoit laitteen pitkäksi aikaa:

1. Pidä huoli, että varastossa ei ole kosteutta tai pölyä

2. Valuta polttoaine pois kokonaan.

VAROITUS

Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja räjähtävää tietyissä olosuhteissa.

Älä tupakoi tai päästä liekkejä tai kipinöitä alueelle





a. Valuta bensiini kokonaan polttoainetankista bensiinikanisteriin.

b. Käännä moottorin katkaisin ON-asentoon ja löysää kaasuttimen tyhjennyskorkki ja valuta 
bensiini kaasuttimesta sopivaan astiaan.

c. Tyhjennyskorkin ollessa löysättynä, ota sytytystulpan suoja pois ja vedä käynnistyskahvasta 
3-4 kertaa valuttaaksesi bensiiniin polttoainepumpusta.

d. Käännä moottorin kytkin OFF-asentoon ja kiristä tyhjennyskorkki varmasti.

e. Laita sytytystulpan suoja takaisin sytytystulppaan.

3. Vaihda moottoriöljyt

4. Ota sytytystulppa pois ja kaada n. ruokalusikallinen puhdasta moottoriöljyä sylinteriin. 
Kierrä moottoria monta kierrosta levittääksesi öljyn, laita sitten sytytystulppa takaisin 
paikoilleen.

5. Vedä hitaasti käynnistyskahvasta, kunnes tunnet vastuksen. Tässä vaiheessa mäntä on 
tulossa ylös puristusiskunsa aikana ja molemmat, sekä imu- että pakoventtiilit ovat 
suljettuja. Varastoimalla moottori tässä asennossa auttaa suojelemaan sitä sisäiseltä 
syöpymiseltä.



10.VIANETSINTÄ

Tarkistaaksesi:

1. Poista sytytystulpan suoja ja puhdista liat 
sytytystulpan ympäriltä

2. Irrota sytytystulppa ja aseta sytytystulppa 
sytytystulpan suojaan

3. Aseta tulpan puolen elektrodi sylinterin 
päähän maadoittaaksesi.

 4.  Vedä rekyylikäynnistintä, ja kipinöiden 
pitäisi iskeä raon läpi.





11.TEKNISET TIEDOT



12. KYTKEMISKAAVIO



13. VALOSARJA

IG1000s VALOSARJAN ASENNUSOHJEET

IG1000s valosarja on suunniteltu erityisesti IG1000 – generaattoriin.

Tarvittavat työkalut: Philips ruuvimeisseli

Lisävarusteet:

(1) IG1000 kannettava digitaaligeneraattori

(2) KGE1000 Tsi-05100 valosarja

(3) KGE1000Tsi-05001a mutteri

(4) KGE1000Tsi-05002a ruuvi

(5) KGE1000Tsi-05003 Valokotelon vasen asennusalusta

(6) KGE1000Tsi-05004 Valokotelon oikea asennusalusta

(7) Ruuvi M5x45 2kpl

(8) Ruuvi M5x16 1 kpl

(9) Mutteri M5 1kpl

1. Irrota ruuvit IG2000 kannettavasta digitaaligeneraattorista sekä ohjauspaneelin puolelta



2. Pura valon asennusalusta. Etsi generaattorin valokotelon asennusalusta. Käytä ruuveja M5 
x 45 sekä M5x16, mutta ÄLÄ KIRISTÄ NIITÄ

3. Laita kierreruuvit valon oikean ja vasemman asennusalustan läpi vuorotellen ja kiristä 
mutteri.

4. Kun olet säätänyt valon kääntyvän kulman, kiristä yllä mainitut kierreruuvit. Ruuvaa 
vuorotellen M5x65 ja M5x16. Ennen valon virroittamista, lue generaattorin käyttäjän opas 
saadaksesi parasta tietoa käytöstä ja huollosta, sekä turvaohjeista. On suositeltavaa, että 
valokatkaisin on OFF-asennossa, kun generaattori käynnistetään.

14.LIITE

Ympäristön olosuhteiden muutoskerrointaulukko

Generaattorin nimellisantotehon olosuhteet:

Korkeus: 0 m Lämpötila: 25°C Ilman suhteellinen kosteus 30%

Ympäristön muutoskerroin: C (suhteellinen kosteus 30%)



Huom: Kun ilman suhteellinen kosteus on 60%, muutoskerroin on C-0.01

Kun ilman suhteellinen kosteus on 80%, muutoskerroin on C-0.02

Kun ilman suhteellinen kosteus on 90%, muutoskerroin on C-0.03

Kun ilman suhteellinen kosteus on 100%, muutoskerroin on C0-04

Laskentaesimerkki:

Kun generaattorin nimellisteho on Pn =5KW, korkeus on 1000m, lämpötila on 35°C, ilman 
suhteellinen kosteus on 80%, generaattorin nimellisteho on: P=Pn x (C-0.02) = d x (0.82-0.02) = 
4KW


