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De  uitlaatgassen  van  de  motor  van  dit  product  bevatten  

giftig  koolmonoxide  (CO)  dat  bewustzijnsverlies  kan  

veroorzaken  en  tot  de  dood  kan  leiden.

Lees  deze  handleiding  aandachtig  door  voordat  u  deze  generator  gaat  gebruiken.  

Deze  handleiding  moet  bij  deze  generator  blijven  als  deze  wordt  verkocht.
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De  generator  is  een  potentiële  bron  van  elektrische  schokken  bij  misbruik.

GELIEVE  DEZE  HANDLEIDING  VOLLEDIG  TE  LEZEN  EN  BEGRIJPEN!

Daarom,  hoewel  deze  handleiding  de  nieuwste  is,  kan  er  een  klein  verschil  zijn  

tussen  uw  generator  en  deze  handleiding.

Laat  de  generator  nooit  draaien  in  een  gesloten  of  zelfs  gedeeltelijk  gesloten  

ruimte  waar  mensen  aanwezig  kunnen  zijn.

Uitlaatgassen  bevatten  giftig  koolmonoxide  (CO)  gas  dat  zich  in  gesloten  ruimtes  

tot  gevaarlijke  niveaus  kan  ophopen.

We  zijn  voortdurend  op  zoek  naar  verbeteringen  in  productontwerp  en  kwaliteit.

Houd  deze  gebruikershandleiding  bij  de  hand,  zodat  u  deze  op  elk  moment  kunt  

raadplegen.  We  behouden  ons  het  recht  voor  om  dit  product  of  deze  handleiding  op  elk  

moment  zonder  voorafgaande  kennisgeving  te  wijzigen.

Het  inademen  van  CO  kan  bewusteloosheid  of  de  dood  veroorzaken.

Deze  handleiding  geeft  u  een  goed  basisbegrip  van  de  bediening  en  het  onderhoud  

van  deze  machine.

Stel  de  generator  niet  bloot  aan  vocht,  regen  of  sneeuw.  Laat  de  generator  niet  

nat  worden  en  bedien  hem  niet  met  natte  handen.

ALVORENS  DE  GENERATOR  TE  GEBRUIKEN.
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Gefeliciteerd  met  uw  keuze  voor  een  geweldige  generator.  We  zijn  er  zeker  van  

dat  u  tevreden  zult  zijn  met  uw  aankoop  van  een  van  de  grootste  draagbare  

generatoren  op  de  markt.

Neem  bij  vragen  contact  op  met  een  geautoriseerde  dealer.

U  WORDT  GEDOOD  of  ERNSTIG  GEWONDEN  als  u  de  

instructies  niet  opvolgt.

Deze  handleiding  staat  vol  met  belangrijke  veiligheidsinformatie  lees  deze  

aandachtig  door.

Deze  signaalwoorden  betekenen:

U  KUNT  GEWOND  ZIJN  als  u  de  instructies  niet  opvolgt.

Deze  handleiding  geeft  u  een  goed  basisbegrip  van  de  bediening  en  het  

onderhoud  van  deze  machine,  lees  deze  aandachtig  door.

INVOERING

U  KAN  DOOD  of  ERNSTIG  GEWOND  WORDEN  als  u  de  

instructies  niet  opvolgt.
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1.  VEILIGHEIDSINFORMATIE

ÿ  Lees  en  begrijp  deze  handleiding  voordat  u  de  generator  

gebruikt.

ÿ  Draai  de  brandstofkraan  UIT  voordat  u  de  generator  kantelt.

ÿ  Plaats  de  generator  op  een  plaats  waar  voetgangers,  kinderen  en  

huisdieren  elkaar  niet  kunnen  aanraken.  Laat  kinderen  de  generator  

niet  zonder  toezicht  bedienen.

1.1  OPERATOR  ATTENTIE

ÿ  De  generator  mag  naar  beneden  worden  

gekanteld,  maar  UITSLUITEND  op  de  

disselzijde  liggen  en  alleen  na  het  

stoppen  van  de  motor.  Als  u  aan  de  

andere  kant  gaat  liggen,  kan  er  OLIE  

lekken  en  de  motor  of  uw  

eigendommen  beschadigen.  Ook  
BRANDSTOF  kan  lekken  en  BRAND  of  een  EXPLOSIE  veroorzaken.
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ÿ  Verwijder  GEEN  afdekking  van  de  generatorbehuizing  wanneer  de  motor  

draait.  Als  dit  niet  het  geval  is,  kunnen  de  omvormer,  dynamo  of  andere  

elektrische  onderdelen  beschadigd  raken  door  slechte  koeling.

ÿ  Uitlaatgassen  bevatten  het  giftige  koolmonoxideÿCOÿ,  een  kleur-  en  

geurloos  gas.  Het  inademen  van  CO  kan  bewustzijnsverlies  veroorzaken  

en  tot  de  dood  leiden.

1.2  GEVAREN  VAN  UITLAATDAMPEN

ÿ  Laat  uw  generator  nooit  in  een  garage  of  huis  draaien,  zelfs  niet  als  

de  deur  of  het  raam  open  staat.  Gebruik  de  generator  in  een  goed  
geventileerde  ruimte.

-  7  -



ÿ  Aard  de  unit  om  elektrische  gevaren  te  voorkomen.

1.3  GEVAREN  VAN  ELEKTRISCHE  SCHOKKEN

ÿ  Gebruik  de  motor  nooit  in  regen,  sneeuw  of  natte  locaties.  ÿ  Raak  de  machine  

nooit  met  natte  handen  aan.
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ÿ  De  geluiddemper  wordt  tijdens  het  gebruik  erg  heet  en  blijft  nog  een  

tijdje  heet  nadat  de  motor  is  afgezet.  Zorg  ervoor  dat  u  de  
geluiddemper  niet  aanraakt  als  deze  heet  is.

1.4  BRAND-  EN  BRANDGEVAREN

ÿ  Benzine  is  onder  bepaalde  omstandigheden  uiterst  ontvlambaar  en  

explosief.  Rook  niet  en  laat  geen  vlammen  of  vonken  toe  waar  de  

generator  wordt  bijgetankt  of  waar  benzine  is  opgeslagen.  Vul  

brandstof  bij  in  een  goed  geventileerde  ruimte  met  uitgeschakelde  

en  afgekoelde  motor.  ÿ  De  generator  mag  naar  beneden  worden  gekanteld,  

maar  UITSLUITEND  op  de  Disselzijde.  Als  u  aan  de  andere  kant  gaat  

liggen,  kan  er  OLIE  lekken  en  de  motor  of  uw  eigendommen  
beschadigen.  Ook  BRANDSTOF  kan  lekken  en  BRAND  of  een  EXPLOSIE  veroorzaken.

ÿ  Plaats  geen  ontvlambare  materialen  in  de  buurt  van  de  uitlaat
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ÿ  Sluit  het  apparaat  niet  aan  op  een  elektrisch  systeem  van  een  gebouw,  tenzij  een

1.5  AANWIJZINGEN  VOOR  DE  AANSLUITING

isolatieschakelaar  is  geïnstalleerd  door  een  gekwalificeerde  elektricien.

ÿ  Sluit  de  generator  niet  parallel  aan  op  een  andere  generator.

apparatuur,  of  de  generator  kan  oververhit  raken.  ÿ  

Laat  de  motor  afkoelen  voordat  u  de  generator  binnen  opbergt.

tijdens  bedrijf.  ÿ  Houd  

de  generator  op  minimaal  1  m  (3  ft)  van  gebouwen  of  andere
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2.  BELANGRIJKE  LABELLOCATIES

6

3

Lees  de  volgende  labels  zorgvuldig  door  voordat  u  deze  generator  
gebruikt.

7

1

5

2

4
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•,7
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3.  EENHEID  BESCHRIJVING:

10

8

11

1

18

3.1  COMPONENTEN  IDENTIFICATIE

5

7

3

18
6

15

2

7

14

4

9

17

(1).  Bedieningspaneel:  Locatie  van  generatorbedieningen  en  

uitgangscontactdozen.

12

13 16
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(8).  Trekstanghendel:  Trek  aan  de  hendel  om  deze  generator  over  de  grond  te  slepen.

(9).  Onderhoudsdeksel:  geeft  toegang  tot  luchtfilter,  carburateur  en  motoroliedop  enz.

(18).  Luchtinlaatlamellen:  zorgen  ervoor  dat  er  koellucht  in  de  behuizing  kan  komen.

(10).  Onderhoudsdeksel  voor  bougies:  Geeft  toegang  tot  de  bougie  van  de  motor.

(3).  Ontluchtingshendel  brandstofdop:  regelklep  tussen  atmosfeer  en  brandstoftank.

(11).  Olie-onderhoudsdeksel:  geeft  toegang  om  de  motorolie  te  vullen.

(2).  Tankdop:  Toegang  tot  brandstoftank  om  te  vullen.

(4).  Draaggreep:  Til  de  generator  alleen  aan  deze  handgreep  op.

(12).  Brandstofmeter:  Controleer  het  brandstofpeil  in  de  brandstoftank.

(13).  Geluiddemper:  Vermindert  het  uitlaatgeluid  van  de  motor.

(5).  Startgreep:  Trek  aan  de  startgreep  om  de  motor  te  starten.

(14).  Luchtfilter:  schone  lucht  voor  de  motor.

(6).  Chokeknop:  Starthulp  bij  koude  motor.

(15).  Carburateur:  Voer  het  brandstof-luchtmengsel  naar  de  motor.

(7).  Wielen:  Verplaats  de  generator  bij  de  wielen.

(16).  Bougie:  Ontsteekt  het  brandstof-luchtmengsel  wanneer  de  motorzuiger  de  bovenkant  van  

de  cilinder  bereikt.

(17).  Oliedop:  Toegang  om  motorolie  te  vullen  of  af  te  tappen.
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5

14

(1).  Brandstofkraan:  Regelt  de  brandstoftoevoer  naar  de  carburateur.

4

(2).  AC-aansluitingen:  AC-uitgangen  voor  het  aansluiten  van  AC-apparaten.

8

3.2  BEDIENINGSPANEEL

3

(3).  12V  DC-contactdoos:  aansluiting  voor  het  opladen  van  12V  DC-batterijen  

in  autostijl  terwijl  de  generator  in  werking  is.

2

10

1

(4).  12V  DC  Circuit  Breaker:  Overbelastingsbeveiliging  voor  het  12VDC  laadsysteem.

6

7

(5).  USB-stekker:  USB-uitgangen  voor  het  aansluiten  van  5VDC-apparaten.

9

11

(6).  Parallel  Terminal  (optioneel):  AC  Parallelle  werking  uitgangen  voor  dezelfde  twee  

generatoren.

(7).  Aardklem  (aarde):  Aardingspunt  voor  de  generator.

15

12

(8).  Motorschakelaar:  Deze  schakelaar  zet  het  ontstekingssysteem  van  de  motor  AAN  of  UIT.

13

(9).  ECO-schakelaar:  Door  deze  schakelaar  in  te  schakelen,  kan  het  motortoerental  worden  verlaagd  

wanneer  de  belasting  wordt  verminderd  om  brandstof  te  besparen,  geluid  en  motorslijtage  te  verminderen.
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API  SE/SF/SG/SH/SJ  of  hoger.

(12).  OVERBELASTINGS-LED  (rood):  Als  de  generator  overbelast  is,  of  als  er  een  kortsluiting  

is  bij  AC-contactdozen,  gaat  het  overbelastings-LED-lampje  (rood)  AAN  en  wordt  de  stroom  

naar  het  aangesloten  apparaat/de  aangesloten  apparaten  binnen  enkele  seconden  uitgeschakeld .

ÿ  Hoeveelheid  motorolie:  0,4L.

(10).  Reset-knop:  deze  schakelaar  kan  worden  gebruikt  om  de  output  van  de  generator  te  

herstellen  onder  de  voorwaarde  van  overbelastingsbeveiliging  en  is  niet  nodig  om  de  motor  in  

het  algemeen  opnieuw  te  starten.

(11).  READY-led  (groen):  READY-led  gaat  branden  wanneer  de  generator  normaal  

werkt.  Het  geeft  aan  dat  de  generator  elektrische  stroom  produceert  bij  de  contactdozen.

(15).  Wi-Fi-LED  (optioneel):  Het  lampje  gaat  AAN  en  knippert  langzaam  wanneer  de  

generator  met  Gen-mate-eenheid  (optionele  apparatuur)  via  Wi-Fi  is  verbonden  met  de  Gen-

mate  APP  in  smartphone.

NOTITIE

ÿ  De  motor  is  zonder  olie  vanuit  onze  fabriek  verzonden.  Doe  olie  bij  het  starten.  ÿ  

Aanbevolen  motorolie:  4-takt  motorolie,  SAE  10W-40,

(14).  POWER-LED  (optioneel):  Licht  op  wanneer  de  Gen-mate-eenheid  (optionele  

uitrusting)  in  de  generator  normaal  werkt.

4.1  MOTOROLIE

(13).  LOW  OIL  LEVEL  LED  (geel):  Brandt  wanneer  het  oliepeil  onder  het  veilige  

bedrijfsniveau  is  en  de  motor  wordt  automatisch  uitgeschakeld.  Tenzij  u  olie  bijvult,  zal  de  

motor  niet  opnieuw  starten.

4.  VOORBEREIDING
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NOTITIE

2

ÿ  De  motor  is  uitgerust  met  een  sensor  voor  laag  oliepeil  die  voorkomt  dat  de  

motor  loopt.  Als  het  oliepeil  onder  een  kritische  drempel  zakt,  stopt  de  motor  

automatisch.  ÿ  Wanneer  de  motor  automatisch  wordt  uitgeschakeld  door  het  

lage  oliepeil

ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  generator  op  een  vlakke,  horizontale  ondergrond  

staat.  ÿ  Houd  het  motoroliepeil  tussen  LOWER  LIMIT  en  UPPER

Motorolie  toevoegen:  

(1).  Open  het  olie-onderhoudsdeksel  1  en  verwijder  de  oliedop  2.

bescherming,  gaat  de  LED  LAAG  OLIEPEIL  (geel)  branden,  en  tenzij  u  olie  

bijvult,  zal  de  motor  niet  meer  starten.

BEGRENZING.  Te  veel  of  te  weinig  olie  verkort  de  levensduur  van

(2).  Vul  de  gespecificeerde  hoeveelheid  van  de  aanbevolen  motorolie  en  breng  

vervolgens  de  oliedop  aan  en  draai  deze  vast.

1
2

de  motor.

ONDERSTE  LIMIET

BOVENGRENS

losmaken
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ÿ  Benzine  is  onder  bepaalde  omstandigheden  uiterst  ontvlambaar  en  explosief.  Rook  niet  en  

laat  geen  vlammen  of  vonken  toe  waar  de  generator  wordt  bijgetankt  of  waar  benzine  is  

opgeslagen.  ÿ  Vul  brandstof  bij  in  een  goed  geventileerde  ruimte  met  uitgeschakelde  

motor.  ÿ  Vul  NIET  boven  het  rode  peil,  anders  kan  het  overlopen  als  de  brandstof  opwarmt  en  

uitzet.  ÿ  Veeg  gemorste  brandstof  onmiddellijk  af  met  een  schone,  droge,  zachte  doek,  

aangezien  brandstof  gelakte  oppervlakken  of  plastic  onderdelen  kan  aantasten.

(2).  Het  brandstofpeil  in  de  brandstoftank  kan  worden  gecontroleerd  via  de  brandstofmeter  3.

2

ÿ  Gebruik  alleen  loodvrije  benzine.  Het  gebruik  van  gelode  benzine  zal  ernstige  schade  aan  

interne  motoronderdelen  veroorzaken.  ÿ  Gebruik  nooit  een  olie/benzine  mengsel.

(1).  Verwijder  de  tankdop  1  en  vul  de  tank  met  brandstof  tot  aan  het  rode  niveau  2.

3

NOTITIE

Brandstof  toevoegen:

1

4.2  BRANDSTOF

(3).  Nadat  u  de  brandstof  hebt  bijgevuld,  moet  u  ervoor  zorgen  dat  de  tankdop  1  goed  vastzit.

losmaken
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Controleer  de  olie  VOOR  ELK  GEBRUIK  terwijl  de  generator  op  een  vlakke  ondergrond  staat  en  

de  motor  is  gestopt.

5.1  MOTOROLIE  CONTROLEREN

ÿ  U  mag  gewone  loodvrije  benzine  gebruiken  die  niet  meer  dan  10%  Ethanol  (E10)  bevat.  ÿ  

Zorg  ervoor  dat  de  generator  op  een  vlakke,  horizontale  ondergrond  staat.  ÿ  Inhoud  

brandstoftank:  4,2L.

5.  DE  MOTOR  STARTEN
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H

L

controleer  de  motorolie.

(1).  Open  het  olie-onderhoudsdeksel  1.

ÿ  De  motor  is  uitgerust  met  een  sensor  voor  laag  oliepeil  die  de  motor  

automatisch  stopt  wanneer  het  oliepeil  onder  een  kritische  drempel  zakt.

4-takt  motorolie,  SAE  10W-40,  API  SE/SF/SG/SH/SJ  of  hoger.

AANBEVOLEN  OLIE:

(2).  Verwijder  de  oliedop  2  en  veeg  de  peilstok  3  schoon.

ÿ  Wanneer  de  motor  automatisch  wordt  uitgeschakeld  door  het  lage  oliepeil

2

(3).  Controleer  het  oliepeil  door  de  Peilstok  3  in  de  vulhals  te  steken  zonder  hem  vast  

te  draaien.

(4).  Als  de  natte  lijn  op  de  peilstok  3  zich  tussen  de  "L"-positie  en  de  "H"-positie  bevindt,  

is  het  oliepeil  in  orde.  Als  de  olie  de  stand  "L"  niet  kan  bereiken,  is  het  oliepeil  te  laag.  

Vul  tot  de  bovengrens  van  de  olievulopening  met  de  aanbevolen  olie.

bescherming,  gaat  de  LED  LAAG  OLIEPEIL  (geel)  branden,  en  tenzij  u  olie  

bijvult,  zal  de  motor  niet  meer  starten.

1

(5).  Draai  de  oliedop  2  vast  en  plaats  de  olie-onderhoudskap  1  terug.

3

(6).  Controleer  de  generator  op  olielekkage.

NOTITIE

ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  generator  op  een  vlakke,  horizontale  ondergrond  staat  wanneer:

losmaken
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E

ÿ  Rook  niet  en  laat  geen  vlammen  of  vonken  toe  waar  de  generator  is

5.2  CONTROLEER  BRANDSTOF

(2).  Tank  indien  nodig  bij.

(3).  Controleer  na  het  vullen  van  de  brandstof  of  de  tankdop  goed  vastzit.

getankt  of  waar  benzine  is  opgeslagen.  ÿ  Vul  

brandstof  bij  in  een  goed  geventileerde  ruimte  met  uitgeschakelde  motor.  ÿ  Vul  NIET  

boven  het  rode  niveau.

(4).  Controleer  de  generator  op  brandstoflekkage.

F

NOTITIE

Controleer  de  brandstof  VOOR  ELK  GEBRUIK  terwijl  de  generator  op  een  vlakke  ondergrond  staat  

en  de  motor  is  uitgeschakeld.

ÿ  Gebruik  alleen  loodvrije  benzine.  ÿ  Gebruik  

nooit  een  olie/benzine  mengsel.  ÿ  Inhoud  brandstoftank:  

4,2L.  ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  generator  op  een  vlakke,  

horizontale  ondergrond  staat  wanneer:

(1).  Het  brandstofpeil  in  de  brandstoftank  gecontroleerd  via  de  brandstofmeter  1.  Als  de  rode  markering  

in  de  brandstofmeter  1  dicht  bij  de  "E"-positie  staat,  betekent  dit  dat  het  brandstofniveau  in  de  

brandstoftank  lager  is.  Als  de  rode  markering  in  de  brandstofmeter  1  dicht  bij  de  "F"-positie  staat,  

betekent  dit  dat  het  brandstofpeil  in  de  brandstoftank  hoger  is.

1

controleer  de  brandstof.
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"AAN"  positie

AAN

"UIT"  stand

AAN

1

UIT

5.3  OPEN  DE  BRANDSTOFDOP  VENTILATORHENDEL

Draai  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  1  naar  de  stand  "AAN".

UIT
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5.4  OPEN  DE  BRANDSTOFKRAAN

Draai  de  brandstofkraan  1  naar  de  stand  "AAN".

"UIT"  stand

1

"AAN"  positie
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1

(1).Draai  de  motorschakelaar  (rood)  1  in  de  “AAN”-stand.

"AAN"  positie

5.5  DE  MOTORSCHAKELAAR  &  ECO  SCHAKELAAR

2

(2).  Draai  de  ECO-schakelaar  (zwart)  2  naar  de  stand  "UIT".

"UIT"  stand
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ÿ  De  choke  is  niet  nodig  om  een  warme  motor  te  starten.  Druk  op  de

Trek  de  chokeknop  1  volledig  uit  naar  de  "START"-stand.

5.6  GEBRUIK  CHOKE

1

NOTITIE

ÿ  Houd  de  chokeknop  in  de  stand  "START"  voor  slechts  2  keer  trekken  

van  de  terugloopstarter.  Duw  na  de  tweede  keer  trekken  de  chokeknop  

in  de  "RUN"-stand  voor  maximaal  de  volgende  3  keer  trekken.  Te  

veel  choke  leidt  tot  vervuiling  van  de  bougie/overstroming  van  de  

motor  door  gebrek  aan  inkomende  lucht.  Hierdoor  zal  de  motor  niet  starten.

"Begin  positie

Choke  Knop  in  de  "RUN"  positie.

"RUN"  positie
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open.

5.7  START  DE  MOTOR

Start  de  motor:  

Trek  langzaam  aan  de  starthandgreep  1  totdat  u  weerstand  voelt  en  trek  dan  snel.

ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  generator  op  een  vlakke,  horizontale  ondergrond  

staat  wanneer  u  de  generator  start  of  bedient.  ÿ  Schakel  alle  

elektrische  belastingen  die  op  de  wisselstroomcontactdozen  van  de  

generator  zijn  aangesloten  uit  of  ontkoppel  ze  voordat  u  de  motor  

start.  ÿ  Laat  de  Starter  Grip  niet  terugklappen  tegen  de  generator.  Breng  

het  voorzichtig  terug  om  schade  aan  de  starter  te  voorkomen  of

ÿ  Uitlaatgassen  bevatten  het  giftige  koolmonoxideÿCOÿ,  een  kleur-  en  

geurloos  gas.  Het  inademen  van  CO  kan  bewustzijnsverlies  

veroorzaken  en  tot  de  dood  leiden.  ÿ  Gebruik  de  generator  in  een  

goed  geventileerde  ruimte.  Laat  uw  generator  nooit  in  een  garage  of  huis  

draaien,  ook  niet  als  de  deur  of  het  raam  is

1

NOTITIE
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5.8  SLUIT  CHOKE

huisvesting.

"RUN"  positie

ÿ  Normaal  gesproken  kan  de  motor  binnen  drie  keer  trekken  worden  

gestart.  Houd  de  chokeknop  slechts  2  keer  in  de  "START"-positie.  

Duw  na  de  tweede  keer  trekken  de  chokeknop  in  de  "RUN"-stand  

voor  maximaal  de  volgende  3  keer  trekken.

1

"Begin  positie

Na  het  starten  van  de  motor,  duwt  u  de  chokeknop  1  volledig  in  de  “RUN”-

stand.
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3

2

(4).  Schakel  de  elektrische  apparaten  in  voor  gebruik.

5

1

6.1  GEBRUIK  DE  GENERATOR:

4

Wacht  een  paar  seconden  tot  het  motortoerental  stabiel  is  voordat  u  de  choke  

sluit,  en  wacht  langer  als  het  koud  is.

NOTITIE

Laat  de  motor  na  het  starten  2  of  3  minuten  draaien  om  op  te  warmen,  daarna  

kunt  u  de  generator  als  volgt  gebruiken:  (1).  Zorg  ervoor  dat  de  READY-LED  

(groen)  4  gaat  branden.

(3).  Sluit  de  stekker  aan  op  de  generator  AC  Receptacles  2  voor  AC  elektrische  
apparaten.

(2).  Draai  de  ECO-schakelaar  1  naar  de  stand  "AAN"  om  het  Economy  Control-

systeem  te  gebruiken.  Dit  systeem  regelt  het  motortoerental  op  basis  van  de  

aangesloten  belasting.  Het  resultaat  is  een  beter  brandstofverbruik  en  minder  geluid.

6.  AC  WERKING
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stroom.

ÿ  De  resetknop  3  kan  worden  gebruikt  om  de  output  van  de  generator  te  

herstellen  onder  de  voorwaarde  van  overbelastingsbeveiliging,  en

ÿ  De  ECO-schakelaar  1  moet  in  de  stand  "UIT"  worden  gedraaid  bij  gebruik  

van  elektrische  apparaten  die  een  grote  startstroom  vereisen,  zoals  

een  zware  compressor  of  sommige  hoge  elektrische  belastingen.  ÿ  

Zorg  ervoor  dat  alle  elektrische  apparaten,  inclusief  de  leidingen  en  

stekkerverbindingen,  in  goede  staat  zijn  voordat  u  ze  op  de  generator  

aansluit.  ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  totale  belasting  binnen  het  nominale  

vermogen  van  de  generator  ligt.  ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  laadstroom  van  het  

stopcontact  binnen  het  nominale  stopcontact  valt

ÿ  Als  de  generator  overbelast  is  (meer  dan  het  nominale  vermogen),  of  als  

er  een  kortsluiting  is  in  een  aangesloten  apparaat,  gaat  de  OVERLOAD  

LED  (rood)  5  AAN  en  wordt  de  stroom  naar  het/de  aangesloten  

apparaat(en)  uitgeschakeld ,  en  de  GEREED-LED  (groen)  4  gaat  UIT.

NOTITIE

ÿ  Zorg  ervoor  dat  u  de  generator  aardt  (aarden)  wanneer  het  elektrische  
apparaat  geaard  is.

Zorg  ervoor  dat  alle  elektrische  apparaten  zijn  uitgeschakeld  voordat  u  ze  
aansluit.

"UIT"  stand"AAN"  positie
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1

niet  nodig  om  de  motor  in  het  algemeen  opnieuw  te  starten.  Maar  controleer  

en  corrigeer  eerst  het  probleem,  als  er  een  kortsluiting  is  in  een  aangesloten  

apparaat  of  draad.  ÿ  Bij  het  starten  van  een  elektromotor  kan  de  OVERBELAST-

LED  (rood)  5  gaan  branden.  Dit  is  normaal  als  de  OVERBELAST-LED  (rood)  5  na  

enkele  seconden  uitgaat.

4

Zodra  de  generator  niet  langer  nodig  is,  kan  deze  worden  uitgeschakeld:  

(1).  Ontkoppel  of  schakel  alle  elektrische  belastingen  die  op  de  generator  zijn  aangesloten  uit

6.2  UITSCHAKELEN  VAN  DE  GENERATOR:

3

2
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"UIT"  stand

(2).  Draai  de  brandstofkraan  2  naar  de  stand  "UIT".

AC-contactdozen  1.

"AAN"  positie

UIT

(3).  Draai  de  motorschakelaar  3  naar  de  stand  "UIT".

"UIT"  stand

"AAN"  positie

UIT

(4).  Laat  de  motor  goed  afkoelen  en  draai  vervolgens  de  ontluchtingshendel  van  de  brandstofdop  

4  naar  de  stand  “UIT”.

AAN

"UIT"  stand

"AAN"  positie

AAN
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ÿ  SCHAKEL  alle  elektrische  belastingen  die  zijn  aangesloten  op  de  AC-

contactdozen  1  van  de  generator  UIT  voordat  u  deze  via  de  Gen-mate  

APP  in  smartphones  afsluit.

ÿ  Draai  de  ontluchtingshendel  4  van  de  tankdop  NIET  naar  de  stand  "UIT"

NOTITIE

ÿ  Bij  het  afsluiten  met  de  Gen-mate  APP  op  smartphones  is  de  bovenstaande  

stap  2/3  niet  nodig  en  moet  stap  4  worden  uitgevoerd  voordat  de  

generator  wordt  verplaatst  of  opgeslagen.

huid,  ogen  of  kleding.  Als  er  gemorst  wordt,  spoel  het  gebied  dan  

onmiddellijk  met  schoon  water.

alvorens  de  motor  af  te  koelen.  Laat  de  motor  goed  afkoelen,  zo  niet  kan  

de  brandstoftank  worden  bekneld  door  koude  samentrekking  van  het  
brandstofgas  in  de  brandstoftank.

ÿ  Laat  de  generator  altijd  afkoelen  voordat  u  hem  verplaatst  of

opslaan.  Na  het  uitschakelen  zullen  er  nog  enige  tijd  hoge  
temperaturen  aanwezig  zijn  aan  de  achterzijde  van  de  unit.

ÿ  Nooit  roken,  open  vuur,  vonken  of  verbindingen  maken  en  verbreken  bij  de  

accu  tijdens  het  opladen.  Vonken  kunnen  het  accugas  doen  ontbranden.  

Batterijen  geven  tijdens  het  opladen  explosief  waterstofgas  af.  Zorg  voor  

voldoende  ventilatie  bij  het  opladen  of  gebruiken  van  batterijen.  ÿ  Draag  

een  veiligheidsbril  en  handschoenen  wanneer  u  in  de  buurt  van  een  

batterij  werkt.  Accu-elektrolyt  is  een  extreem  corrosieve  zwavelzuuroplossing  

die  ernstige  brandwonden  kan  veroorzaken.  Vermijd  contact  met

7.  DC-WERKING:

-  32  -



5

1

(1).  Voordat  u  de  acculaadkabel  1  aansluit  op  een  accu  die  in  een  voertuig  is  

geïnstalleerd,  moet  u  de  massakabel  van  de  voertuigaccu  loskoppelen  van  

de  negatieve  (-)  accupool.

1

(2).  Steek  de  batterijoplaadkabel  1  in  de  12V  DC-aansluiting  2  van  de  

generator.

7.1  AANSLUITEN  VAN  DE  BATTERIJLAADKABEL:

3

(3).  Sluit  de  rode  laderaansluiting  4  aan  op  de  positieve  (+)  accupool  en  de  

zwarte  laderaansluiting  5  op  de  negatieve  (-).

(4).  Draai  de  ECO  Switch  3  naar  de  “OFF”-stand.

6

(5).  Start  de  motor  om  de  accu  op  te  laden.

4

2

NOTITIE

ÿ  De  12V  DC-aansluiting  mag  ALLEEN  worden  gebruikt  voor  het  opladen  

van  12V  -accu's  van  het  autotype .  De  12V  DC-uitgang  is  niet  

gereguleerd  en  zal  andere  12V  DC-producten  beschadigen.  ÿ  

Wanneer  u  de  12V  DC-uitgang  gebruikt,  zet  u  de  ECO-schakelaar  in  de  

“OFF”-stand.

(6).  De  oplaadtijd  is  afhankelijk  van  het  formaat  en  de  staat  van  de  batterij.  

De  DC  Circuit  Breaker  6  voorkomt  niet  dat  een  accu  overladen  wordt.
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(4).  Koppel  de  acculaadkabel  los  van  de  12V  DC-aansluiting  van  de  generator.

7.2  DE  LAADKABEL  VAN  DE  ACCU  LOSKOPPELEN:

Draai  NOOIT  de  polariteit  om  bij  het  aansluiten  van  de  accupolen  op  de  

oplaadaansluiting.  Er  kan  ernstige  schade  ontstaan  aan  de  generator  en  

de  accu.  ÿ  Start  het  voertuig  niet  terwijl  de  acculaadkabel  is  aangesloten  

en  de  generator  draait.  Het  voertuig  of  de  generator  kan  beschadigd  raken.

Een  overbelast  DC-circuit  of  een  bedradingsprobleem  zal  de  DC-

stroomonderbreker  6  uitschakelen  (PUSH-knop  steekt  uit).  Als  dit  gebeurt,  

wacht  dan  een  paar  minuten  voordat  u  de  DC-stroomonderbreker  6  

indrukt  om  de  werking  te  hervatten.  Als  de  DC-stroomonderbreker  6  UIT  

blijft  gaan,  stop  dan  met  laden  en  neem  contact  op  met  uw  erkende  

generatordealer.

(3).  Koppel  de  rode  oplaadstekker  van  de  batterijoplaadkabel  los  van  de  positieve  

(ÿ)  batterijpool.

Twee  SE2000i-generatoren  kunnen  parallel  worden  gebruikt  om  het  totale  

beschikbare  uitgangsvermogen  met  3,6  kW  te  vergroten.  Voor  de  parallelle  werking  

is  een  parallelle  kit  2  (optionele  uitrusting)  vereist.

(2).  Koppel  de  zwarte  oplaadaansluiting  van  de  batterijlaadkabel  los  van  de  

negatieve  (-)  batterijpool.

(5).  Sluit  de  massakabel  van  de  voertuigaccu  aan  op  de  negatieve  (-)  accupool.

(1).  Draai  de  motorschakelaar  naar  de  stand  "UIT"  om  de  motor  te  stoppen.

8.  AC  PARALLELLE  WERKING  (optioneel)
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(1).  Ontkoppel  of  schakel  alle  elektrische  belastingen  van  beide  generatoren  uit.

(2).  Sluit  de  Parallel  Kit  2  aan  tussen  de  twee  SE2000i-generatoren  Parallel  Terminal  1.

ÿ  Voor  gebruik  met  één  generator  moet  de  parallelle  kit  2  zijn:

(3).  Start  de  motoren  en  zorg  ervoor  dat  de  READY  LED  (groen)  gaat  branden.

VERWIJDERD.

1
3

(4).  Steek  de  stekker  van  het  apparaat  in  de  stopcontacten  van  de  Parallel  Kit  2.

ÿ  Als  een  apparaat  abnormaal  begint  te  werken,  traag  wordt  of  plotseling  stopt,  

moet  u  het  onmiddellijk  uitschakelen.  Koppel  vervolgens  het  apparaat  los  van  

de  stopcontacten  van  de  Parallel  Kit  2  en  bepaal  of  het  probleem  het  apparaat  

is  of  dat  het  nominale  laadvermogen  van  de  generator  is  overschreden.

2

(5).  Schakel  het  te  gebruiken  apparaat  in.

NOTITIE

4

ÿ  Sluit  de  generator  nooit  parallel  aan  op  een  andere

5

generator.

8.1  START  AC  PARALLEL

ÿ  Sluit  of  verwijder  de  Parallel  Kit  2  nooit  wanneer  de  generator

is  aan  het  rennen.
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Zodra  de  generatoren  niet  langer  nodig  zijn,  kunnen  ze  worden  uitgeschakeld:  

(1).  Ontkoppel  of  schakel  alle  elektrische  belastingen  uit  van  de  contactdozen  van  

de  parallelle  kit  2.

NOTITIE

8.2  STOP  AC  PARALLEL

ÿ  De  ECO  Switch  3  moet  op  beide  in  dezelfde  stand  staan

(3).  Laat  de  generator  afkoelen  voordat  u  hem  verplaatst  of  opbergt.

generatoren.  

ÿ  Zorg  ervoor  dat  het  nominale  vermogen  van  het  elektrische  apparaat  het  totale  

nominale  vermogen  van  twee  generatoren  niet  overschrijdt.  ÿ  De  meeste  

gemotoriseerde  apparaten  hebben  meer  nodig  dan  hun  nominale  vermogen  om  

op  te  starten.  Bij  het  starten  van  een  elektromotor  kan  de  OVERBELAST-LED  

(rood)  5  gaan  branden.  Dit  is  normaal  als  de  OVERBELAST-LED  (rood)  5  na  

enkele  seconden  uitgaat.  ÿ  Als  de  generatoren  overbelast  zijn,  of  als  er  een  

kortsluiting  is  in  een  aangesloten  apparaat,  gaat  de  OVERBELAST-LED  (rood)  5  

branden,  en  de  stroom  naar  de  aangesloten  apparaten  wordt  uitgeschakeld  

en  de  READY-LED  (groen)  4  gaat  branden.  ga  af.  Stop  de  motoren  en  

onderzoek  het  probleem.

(2).  Stop  de  motor  één  voor  één  als  volgt:  ÿ  Draai  

de  brandstofkraan  naar  de  “OFF”-stand.  ÿ  Draai  de  

motorschakelaar  naar  de  stand  "UIT".

SCHAKEL  alle  elektrische  belastingen  die  zijn  aangesloten  op  contactdozen  

van  de  Parallel  Kit  2  UIT  voordat  u  deze  via  de  Gen-mate  APP  in  smartphones  

afsluit.
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9.  BIJZONDERE  EISEN

1

volgt:

ÿ  Wijzig  de  generator  op  geen  enkele  manier.

(3).  Sluit  de  brandstofdop  goed.

ÿ  Draai  de  brandstofkraan  UIT  voordat  u  de  generator  kantelt.  ÿ  Ga  

voor  het  transporteren  en  opslaan  van  de  generator  te  werk  als:

NOTITIE

(2).  Laat  de  generator  afkoelen  voordat  u  hem  verplaatst  of  opbergt.

ÿ  De  generator  mag  naar  beneden  worden  gekanteld,  maar  UITSLUITEND  op  de  

disselzijde  1.  Als  u  hem  aan  de  andere  kant  neerlegt,  kan  er  OLIE  lekken  en  de  

motor  of  uw  eigendommen  beschadigen.  Ook  BRANDSTOF  kan  lekken  en  

BRAND  of  een  EXPLOSIE  veroorzaken.

(1).  Zet  de  brandstofkraan  UIT.
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NOTITIE

(4).  Zet  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  

UIT.  ÿ  Draai  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  NIET  naar  de  stand  "UIT"  

voordat  de  motor  is  afgekoeld.  Laat  de  motor  goed  afkoelen,  zo  niet  kan  de  

brandstoftank  worden  bekneld  door  koude  samentrekking  van  het  
brandstofgas  in  de  brandstoftank.  ÿ  Houd  alle  koelgaten  open  en  vrij  van  

vuil,  modder,  water,  enz.  Koelgaten  bevinden  zich  op  het  voorpaneel  en  de  

achterkant  van  de  generator.  Als  de  koelgaten  verstopt  zijn,  kan  de  

generator  oververhit  raken  en  de  motor,  omvormer  of  wikkelingen  

beschadigen.

ÿ  Verwijder  GEEN  afdekking  van  de  generatorbehuizing  1  wanneer  de  motor  

draait.  Als  dit  niet  het  geval  is,  kunnen  de  omvormer  of  andere  elektrische  

onderdelen  beschadigd  raken  door  slechte  koeling.

beschikken  over  de  benodigde  tools  en  

vaardigheden.  ÿ  Zet  de  motor  af  voordat  u  met  

onderhoudswerkzaamheden  begint.  ÿ  Wees  voorzichtig  bij  het  werken  in  de  

buurt  van  benzine  om  de  kans  op  brand  of  explosie  te  verkleinen.  Gebruik  

alleen  een  niet-ontvlambaar  oplosmiddel,  geen  benzine,  om  onderdelen  te  

reinigen.  Houd  sigaretten,  vonken  en  vlammen  uit  de  buurt  van  alle  brandstofgerelateerde.

geautoriseerde  dealer  doet  het  voor  u.

ÿ  Gebruik  de  onze  of  gelijkwaardige  kwaliteitsonderdelen  voor  vervanging.  
Vraag  een  erkende  dealer  om  verdere  aandacht.

ÿ  Lees  de  instructies  voordat  u  begint,  en  zorg  ervoor  dat  u

ÿ  Als  u  niet  bekend  bent  met  onderhoudswerkzaamheden,  laat  dan  een

Periodiek  onderhoud  zorgt  ervoor  dat  uw  generator  in  de  beste  staat  blijft.

10.  ONDERHOUD
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(1).  Motorolie  verversen  na  de  eerste  10  uur.

tenzij  u  over  het  juiste  gereedschap  beschikt  en  mechanisch  vaardig  bent.

schema  kan  leiden  tot  storingen  die  niet  onder  de  garantie  vallen.

NOTITIE

Onderhoudsschema

juiste  onderhoudsintervallen.  Het  niet  opvolgen  van  dit  onderhoud

(3).  Deze  items  moeten  worden  onderhouden  door  uw  servicedealer,

(5).  Voor  commercieel  gebruik,  lange  bedrijfsuren  om  te  bepalen:

(2).  Onderhoud  vaker  bij  gebruik  in  stoffige  ruimtes.

(4).  Vervang  de  brandstofleiding  indien  nodig  om  de  2  jaar.

Kamer

Schoon

of  50

Schoon

ÿ

Elke  6

100  uur.

Schoon

ÿ

(3)

jaar  of

Motorolie

Elk

Item

Luchtreiniger

Brandstoftank  &  filter

(4)

elke  1

300  uur.

Schoon

Verbranding

Brandstofleiding

Reguliere  serviceperiode  (5)

gebruiken

Check-aanpassen

Vonkenvanger

ÿ

(3)

jaar  of

Wijziging

Bougie

Controleren

Controleer  niveau  ÿ

(2)

ÿ

maanden

Vervangen

Klepspeling  controleren-aanpassen

Elke  2

uur

(1)
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A4

losmaken

5

3

1

10.1  MOTOROLIE  VERVANGEN

4

2

2

4

Ø30mm



(4).  Verwijder  de  oliedop/peilstok  2  en  gebruik  A4-papier  om  een  pijp  4  te  maken  met  
een  diameter  van  ongeveer  30  mm.

(5).  Plaats  de  papieren  buis  4  volledig  buiten  de  olievulopening  5  en  laat  de  gebruikte  
olie  in  de  container  3  lopen  door  de  motor  in  de  richting  van  de  olievulopening  5  te  
kantelen.

(6).  Vul  met  de  motor  in  horizontale  positie  tot  de  BOVENSTE  LIMIET  van  de  
olievulopening  5  met  de  aanbevolen  olie.

ONDERSTE  LIMIET

BOVENGRENS

(7).  Plaats  de  oliedop/peilstok  2  stevig  terug.

Tap  de  gebruikte  olie  af  terwijl  de  motor  warm  is.  Warme  olie  loopt  snel  en  volledig  weg.

(8).  Plaats  de  olie-onderhoudskap  terug  1.

NOTITIE

(1).  Draai  de  brandstofkraan  UIT,  sluit  de  brandstofdop  stevig  en  draai  de  
ontluchtingshendel  van  de  tankdop  UIT  om  de  kans  op  brandstoflekkage  te  verkleinen.

ÿ  Kantel  de  generator  niet  bij  het  bijvullen  van  motorolie.  Dit  kan  leiden  tot  
overvulling  en  schade  aan  de  motor.  ÿ  Onjuiste  verwijdering  van  motorolie  

kan  schadelijk  zijn  voor  het  milieu.  De  gebruikte  olie  moet  in  een  afgesloten  
container  worden  gedaan  en  naar  een  recyclingstation  worden  gebracht.  
Gooi  het  niet  weg  in  een  prullenbak,  gooi  het  niet  op  de  grond  of  giet  het  niet  
in  een  afvoer.

(2).  Open  het  olieonderhoudsdeksel  1 .

10.2  LUCHTFILTERSERVICE

(3).  Plaats  een  geschikte  container  3  naast  de  motor  om  de  gebruikte  olie  op  te  vangen.

Een  vuil  luchtfilter  zal  de  luchtstroom  naar  de  carburateur  beperken.  Om  defecten  aan  

de  carburateur  te  voorkomen,  moet  u  de  luchtreiniger  regelmatig  onderhouden.  Voer  

vaker  onderhoud  uit  als  de  generator  in  extreem  stoffige  omgevingen  wordt  gebruikt.
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4

Als  u  de  motor  laat  draaien  zonder  luchtfilter  of  met  een  beschadigd  luchtfilter,  
kan  er  vuil  in  de  motor  komen,  waardoor  de  motor  snel  slijt.

Het  gebruik  van  benzine  of  een  ontvlambaar  oplosmiddel  om  het  luchtfilter  te  

reinigen  kan  brand  of  een  explosie  veroorzaken.  Gebruik  alleen  zeepsop  of  een  

niet-ontvlambaar  oplosmiddel.

NOTITIE

Vijf  schroeven

4

3

2

1

Dit  soort  schade  wordt  niet  gedekt  door  de  beperkte  garantie  van  de  distributeur.

losmaken
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10.3  BOUGIESERVICE

(2).  Draai  de  dekselschroef  2  los  en  verwijder  het  luchtfilterdeksel  3.

(1).  Draai  vijf  schroeven  los  en  verwijder  de  onderhoudskap  1.

5

3

(3).  Was  de  Sponge  4  in  een  oplossing  van  huishoudelijk  wasmiddel  en  warm  water,  
spoel  vervolgens  grondig  af  of  was  in  een  niet-ontvlambaar  oplosmiddel  of  oplosmiddel  
met  een  hoog  vlampunt.  Laat  de  luchtfilters  goed  drogen.

2

NOTITIE

1

(4).  Plaats  de  spons  4  en  het  luchtfilterdeksel  3  terug  en  draai  de  dekselschroef  2  
vast.

ÿ  Om  een  goede  werking  van  de  motor  te  garanderen,  moet  de  bougie  correct  

gesprongen  en  vrij  van  afzettingen  zijn.  ÿ  Een  verkeerde  bougie  kan  

motorschade  veroorzaken.  ÿ  Als  de  motor  heeft  gelopen,  deze  laten  afkoelen  

voordat  u  onderhoud  aan  de  bougie  uitvoert.

(5).  Plaats  de  onderhoudskap  terug  1.
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De  opening  moet  zijn:  0,024ÿ0,028  in  (0,60ÿ0,70  mm)  of  0,027ÿ0,031  in  (0,70ÿ0,80  

mm)  volgens  het  type  bougie  in  SPECIFICATIES.

(3).  Gebruik  een  bougiesleutel  4  om  de  bougie  3  te  verwijderen.

Corrigeer  de  opening,  indien  nodig,  door  de  zijelektrode  voorzichtig  te  buigen.

(2).  Verwijder  de  bougiedop  2.

(5).  Meet  de  elektrodenafstand  van  de  bougie  met  een  voelermaat  van  het  draadtype.

(1).  Draai  de  schroef  5  los  en  verwijder  vervolgens  de  bougie-onderhoudskap  1.

4

(6).  Controleer  of  de  afdichtring  van  de  bougie  in  goede  staat  is.

(4).  Inspecteer  de  bougie  3.  Vervang  deze  als  de  elektroden  versleten  zijn  of  als  de  

isolator  gebarsten,  afgebroken  of  vervuild  is.

losmaken
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NOTITIE

Vijf  schroeven

ÿ  Als  de  generator  heeft  gedraaid,  is  de  geluiddemper  erg  heet.

Een  losse  bougie  kan  oververhitten  en  de  motor  beschadigen.  Te  vast  aandraaien  

van  de  bougie  kan  de  schroefdraad  in  de  cilinderkop  beschadigen.

Laat  het  afkoelen  voordat  u  verder  gaat.  ÿ  

De  vonkenvanger  moet  elke  100  uur  worden  onderhouden  om  zijn  efficiëntie  

te  behouden.

(8).  Plaats  de  bougiedop  2  stevig  terug  op  de  bougie  3.

10.4  VONKENVANGER  ONDERHOUD

(7).  Nadat  de  bougie  3  op  zijn  plaats  zit,  draait  u  hem  vast  met  een  bougiesleutel  om  de  

ring  samen  te  drukken.  Als  u  een  nieuwe  bougie  installeert,  draai  dan  een  halve  slag  na  

de  bougiezittingen  om  de  ring  samen  te  drukken.  Als  u  een  gebruikte  bougie  terugplaatst,  

draait  u  1/8ÿ1/4  slag  vast  na  de  bougiezittingen  om  de  ring  samen  te  drukken.

(9).  Plaats  de  bougie-onderhoudskap  terug  1.

2

NOTITIE
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Scherm  B

(3).  Gebruik  een  borstel  om  koolstofafzettingen  van  Screen  A  en  B  te  verwijderen.

Scherm  A

1

(2).  Verwijder  de  vonkenvanger  1.

1

(5).  Plaats  de  vonkenvanger  1  en  de  achterklep  2  terug.

Reinig  de  vonkenvanger  1  als  volgt:  (1).  

Verwijder  de  vijf  schroeven  en  verwijder  de  achterklep  2.

(4).  Inspecteer  zeef  A  op  breuken  of  scheuren  en  vervang  deze  indien  nodig.
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(2).  Reinig  het  brandstoftankfilter  2  met  benzine.  Als  het  beschadigd  is,  vervang  het  dan.

2

10.5  SCHOONMAKEN  BRANDSTOFTANKFILTER

Gebruik  de  benzine  nooit  terwijl  u  rookt  of  in  de  buurt  van  open  vuur.

(1).  Verwijder  de  brandstofdop  1  en  brandstoftankfilter  2.

(4).  Installeer  de  brandstofdop  1  stevig.

2

(3).  Veeg  het  brandstoftankfilter  2  schoon  en  installeer  het.

1
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11.VERVOER  EN  OPSLAG

(1).  Zet  de  brandstofkraan  UIT.

(4).  Zet  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  

UIT.  ÿ  Draai  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  NIET  naar  de  stand  "UIT"  voordat  

de  motor  is  afgekoeld.  Laat  de  motor  goed  afkoelen,  zo  niet  kan  de  

brandstoftank  worden  bekneld  door  koude  samentrekking  van  het  brandstofgas  

in  de  brandstoftank.

volgt:

(3).  Sluit  de  brandstofdop  goed.

ÿ  Ga  voor  het  transporteren  en  opslaan  van  de  generator  te  werk  als:

(2).  Laat  de  generator  afkoelen  voordat  u  hem  verplaatst  of  opbergt.

Als  de  generator  langer  dan  zes  (6)  maanden  wordt  opgeslagen,  moet  de  generator  

als  volgt  worden  voorbereid:

volledig.

Het  is  belangrijk  om  te  voorkomen  dat  er  tijdens  langdurige  opslag  gomafzettingen  

ontstaan  in  essentiële  onderdelen  van  het  brandstofsysteem,  zoals  de  carburateur,  

brandstofslang  of  tank.

ÿ  Transporteer  of  sla  de  generator  alleen  op  als  deze  is  afgekoeld

-  48  -



"UIT"  stand

1

1

5

3

"AAN"  positie

Vijf  schroeven

11.1  AFVOER  DE  BRANDSTOF  UIT  DE  CARBURATEUR

5

2

4

losmaken
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(2).  Draai  vijf  schroeven  los  en  verwijder  de  onderhoudskap  4.

(6).  Draai  de  aftapschroef  3  stevig  met  de  klok  mee  vast.

(1).  Draai  de  brandstofkraan  5  naar  de  stand  "UIT".

(3).  Haal  de  afvoerslang  1  uit  het  gat  in  de  onderste  behuizing  en  plaats  deze  in  een  

geschikte  bak.

(2).  Leeg  de  brandstoftank  in  de  geschikte  container  door  de  generator  langzaam  naar  

de  brandstoftankhals  1  te  kantelen.

11.2  AFVOER  DE  BRANDSTOF  UIT  DE  BRANDSTOFTANK

(3).  Plaats  het  brandstoftankfilter  en  de  brandstofdop  terug.

(4).  Draai  de  aftapschroef  3  linksom  los.

(4).  Draai  de  brandstofdop  stevig  met  de  klok  mee  vast.

1

(5).  Tap  de  benzine  uit  de  Carburateur  2  af  in  de  container  via  de  Afvoerslang  1.

(1).  Draai  de  brandstofdop  los,  verwijder  het  brandstoftankfilter.
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(1).  Draai  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  naar  de  stand  "AAN".

(2).Draai  de  brandstofkraan  naar  de  "AAN"-stand.

ÿ  Benzine  is  licht  ontvlambaar  en  explosief.  ÿ  Houd  hitte,  

vonken  en  vlammen  uit  de  buurt.  ÿ  Behandel  brandstof  

alleen  buitenshuis.  ÿ  Veeg  gemorste  vloeistoffen  

onmiddellijk  op.

(3).  Plaats  de  afvoerslang  1  in  een  geschikte  bak.

3

11.3  LEEG  DE  BRANDSTOF  OPNIEUW  UIT  DE  CARBURATEUR

(4).  Draai  de  aftapschroef  3  linksom  los.

(6).  Draai  de  aftapschroef  3  stevig  met  de  klok  mee  vast.

(5).  Tap  de  benzine  uit  de  Carburateur  2  af  in  de  container  via  de  Afvoerslang  1.

2

(7).  Plaats  de  afvoerslang  1  terug  in  het  gat  in  de  onderste  behuizing.

1

(8).  Plaats  de  onderhoudskap  terug  4.

1

(9).  Draai  de  brandstofkraan  naar  de  stand  "UIT".

(10).  Draai  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  naar  de  stand  "UIT".

Draai  vast
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(Dit  voorkomt  dat  de  cilinder  en  kleppen  roesten)

(4).  Trek  aan  de  startgreep  totdat  u  compressie  voelt  en  stop  dan  met  trekken.

(6).  Bewaar  het  apparaat  op  een  schone,  droge  plaats.  Bewaar  het  apparaat  indien  mogelijk  

binnen  en  dek  het  af  om  het  te  beschermen  tegen  stof  en  vuil.

(3).  Monteer  en  draai  de  bougie  vast.

(5).  Reinig  de  buitenkant  van  de  generator.  Controleer  of  de  koelluchtsleuven  en  openingen  

op  de  generator  open  en  onbelemmerd  zijn.

(2).  Verwijder  de  bougie  en  giet  ongeveer  15  ml  (1/2  ounce)  motorolie  in  de  cilinder  via  

het  bougiegat  op  de  cilinderkop  van  de  motor,  en  bedek  het  bougiegat  met  een  doek.  

Trek  meerdere  keren  aan  het  startkoord  om  de  cilinderwanden  met  motorolie  te  bedekken.

11.4  MOTOR

(1).  Tap  de  olie  uit  het  carter  af  terwijl  de  motor  nog  warm  is.  Vul  bij  met  de  aanbevolen  

nieuwe  olie.
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NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

JA

JA
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JA

Reinig,  stel  de  afstand  af  en  droog  de  

bougie.  Vervang  het  als

Staan  de  motorschakelaar  en  de  

brandstofkraan  AAN?

brandstof  in  de  carburateur

Zet  de  twee  schakelaars  aan

volledig

nodig

Zit  er  brandstof  in  de  tank?

Staat  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  AAN?

Zit  er  genoeg  olie  in  de  motor?

Zet  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  aan

Vul  de  brandstoftank  bij

Voeg  de  aanbevolen  olie  toe

Zit  de  brandstof  in  de  carburateur?

Als  de  motor  nog  steeds  niet  start,  

neem  dan  contact  op  met  een

Draai  de  aftapschroef  tegen  de  klok  in

goed?

geautoriseerde  dealer

Trekt  de  chokeknop  eruit?

Is  de  bougie  goed?

op  de  bodem  van  de

Trek  de  chokeknop  uit

voorwaarde?

carburateur  om  de  slechte  af  te  tappen

Wanneer  de  motor  niet  kan  worden  gestart:

12.  PROBLEEMOPLOSSING



Motor  start  en  slaat  vervolgens  af:

Is  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop  gesloten?

Zit  de  brandstof  in  de  brandstoftank?

maak  het  brandstoffilter  schoon

Vervang  brandstof  in  de  brandstoftank,

Contact  met  een  bevoegde

handelaar

Open  de  ontluchtingshendel  van  de  tankdop

Motoroliepeil  controleren,  bijvullen

of  laat  uitlekken  indien  nodig

Brandstof  aan  tank  toevoegen

vervuild?

Is  het  motoroliepeil  niet  correct?

Is  het  brandstofpeil  laag?

NEE

NEE

NEE

JA
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JA

NEE

JA



Motor  start,  loopt  dan  stroef:

Zit  de  choke  vast  of  blijft  hij  aan?

Contact  met  een  bevoegde

element

Is  de  bougie  defect  of  vuil?

Reinig  of  vervang  het  luchtfilter

handelaar

Draai  de  choke  naar  de  run-stand

Vervang  of  reinig  de  bougie

Is  de  luchtreiniger  vuil  of  verstopt?

NEE

NEE

JA

NEE

JA

JA
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Geen  AC-uitgang:

Is  de  generator  overbelast?

Contact  met  een  bevoegde

Verminder  belastingen  en  druk  op  reset

Is  het  elektrische  apparaat  kort?

Is  de  wisselspanning  laag?

controleer  luchtfilter

knop  om  module  te  resetten

stroomkring?

Controleer  of  de  choke  in  de  bedrijfsstand  

staat  en  controleer  de  brandstof  in  de  

brandstoftank  en  carburateur,  en

wordt  aangedreven,  druk  dan  op

Controleer  de  staat  van  eventuele  

verlengsnoeren  en  alle  items

resetknop  om  module  te  resetten

handelaar

NEE

NEE

JA

NEE
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Geen  DC-uitgang

Is  de  gelijkspanning  laag?

handelaar

Controleer  het  elektrische  apparaat  op  

eventuele  storingen

Controleer  of  ECO  Switch  op  "0"  staat

Is  de  DC-circuitbeschermer  UIT?

Het  apparaat  wijzigen  of  vervangen

Contact  met  een  bevoegde

Zet  de  DC-circuitbeschermer  AAN.

JA

JA

NEE

JA  UIT  positie

NEE

NEE
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13.  SPECIFICATIES

JA  druk

NEE

JA

NEE
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Zit  de  carburateur  aftap  in  de  kom?

niet  gesloten?
Draai  de  aftapschroef  rechtsom  naar

Totale  lengte

Is  de  druk  in  de  brandstoftank  ook?

dichtbij

Totale  breedte

Type

hoog?

530  mm  (20,9  inch)

Koelsysteem

Cilinderopstelling

Open  de  ontluchting  van  de  brandstoftank  om  te  balanceren

Contact  met  een  bevoegde

320  mm  (12,6  inch)

430  mm  (16,9  inch)

handelaar

24  kg  (52,9  lbs)

Verplaatsing

4-takt  benzine  OHV

Totale  hoogte:

Geforceerde  lucht

Hellend,  enkele  cilinder

Droog  gewicht

79cm3

Er  lekt  brandstof  uit  de  afvoerslangen.

DIMENSIES  EN  GEWICHT

MOTOR

SE  2000i  SPECIFICATIES



2.1kVA

AC-uitgang

Boring  ×  Slag

4.2L

Gat

Operatie  uren

Brandstof  tank  capaciteit

120/230VNominale  spanning

8A

DC-beschermer

10Hr@1/4  nominale  belasting

Plug

Nominale  stroom

Uitgang:

Type  veiligheidsapparaat

3000~5000rpm  (met  ECO  AAN)

CDI

52~61dBA

elektronischType  veiligheidsapparaat

Motoroliecapaciteit:

Brandstof

Geluidsniveau

1,8  kVANominaal  vermogen

Motor  snelheid

0,4  l  (0,42  Amerikaanse  qt)

A5RTC  (TORCH)

60/50Hz

Nominale  stroom

USB 5V/2A/1A

gelijkstroom

Ongelode  benzine

Type

Nominale  frequentie:

Maximale  output

Vonk

12VNominale  spanning

4  uur  @  nominale  belasting

0,6  ~  0,7  mm  (0,024  ~  0,028  inch)

15/7.8A

48,6  mm  ×  43,0  mm  (1,91  inch  ×  1,69  inch)

Ontbrandingssysteem

@  Vanaf  7m  door  ISO3744

De  specificaties  van  de  generatoruitgang  zijn  gebaseerd  op  de  standaard

ÿ  Hoogte:  0m

ÿ  Relatieve  luchtvochtigheid:  30%

ÿ  Omgevingstemperatuur:  25ÿ

omgeving  als  volgt:

NOTITIE

GENERATOR
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14.  BEDRADINGSSCHEMA:
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15.  MILIEUCORRECTIE

0,85

0,71

0

0,87

0,56

ÿ  Hoogte:  0m

1000

0,89

0,78

0,52

0,80

30  35  40

1

0,58

NOTITIE:

Voorbeeld:  Nominaal  vermogen  generator  PN  =  1,8  kVA,  hoogte:  1000  m,

Factor  van  omgevingscorrectie  C:

4000

0.90

0,73

0,93

Werkelijk  vermogen  P:

Relatieve  vochtigheid  90%  correctiefactor  C-0.03;

ÿ  Omgevingstemperatuur:  25ÿ

2000

0,52

0,91

0,60

Relatieve  vochtigheid  60%  correctiefactor  C-0.01;

Het  nominale  uitgangsvermogen  is  als  volgt  gebaseerd  op  de  standaardconditie:

P=PN*(C-0.02)=1,8*(0.82-0.02)=1.44kVA

500

0,75

0.46

0,82

0.48

0.96

0,69

Omgevingstemperatuur:  35ÿ,  Relatieve  vochtigheid:  80%,

Hoogte  (m)

0,93

0,66

0,50

Relatieve  vochtigheid  80%  correctiefactor  C-0.02;

25

0,84

0,62

Omgevingstemperatuurÿ

0,87

Relatieve  vochtigheid  100%  correctiefactor  C-0.04;

0,64

0,98

ÿ  Relatieve  luchtvochtigheid:  30%

3000

45

-  61  -
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