
 1 

Generator  
Gebruiksaanwijzing 

       

9800004 – 1.0 kW.       9800005 - 2.0 kW.       

    

9800006 2.8 kW.     9800007 – 6.0 kW. 
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Voorwoord 

De volgende handleiding is slechts een leidraad om u te helpen, maar is geen 
volledige of uitgebreide handleiding van alle aspecten van het onderhoud en de 
reparatie van uw generator. Het apparaat wat u heeft gekocht is een complexe 
machine. Wij raden u aan contact op te nemen met de leverancier als u twijfels heeft 
omtrent uw ervaring of het vermogen om de machine goed te onderhouden of te 
repareren. Onze luchtgekoelde generatoren hebben een aantal van de volgende 
kenmerken: 
- Lichtgewicht constructie 
- Luchtgekoeld 
- Viertakt verbrandingsmotor 
- Direct brandstofinjectiesysteem  
- Repeteerstarter of een optionele elektrische starter 
- Grote brandstoftank 
- Automatische spanningsstabilisator 
- Circuit beschermer 
- AC en DC uitgangen 
- Druksensor bij laag oliepeil 
 
Onze ontwikkelaars zorgen voor een draagbare mobiele oplossing in het leveren van 
stroom voor de buitendienst of tijdens een bouwproject.  

Als u nog vragen of suggesties heeft over deze handleiding, neem dan direct contact 
op met uw dealer. Consumenten moeten rekening houden dat deze handleiding 
enigszins kan afwijken van het eigenlijke product zodra er verbeteringen zijn 
aangebracht in het product. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te 
brengen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder 
enige verplichting. 
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Veiligheid  

De veiligheidslabels waarschuwen u voor mogelijke gevaren. Leest u ze nauwkeurig en 
verwijder deze labels niet. 

 

Algemene hoofdlijnen van veiligheid tijdens het gebruik van de generator.  
Om veilig de generator te bedienen dient u alle instructies zorgvuldig op te volgen uit 
deze handleiding. Als u de instructies niet opvolgt kan dat leiden tot ongevallen en/of 
schade aan het apparaat. 

1 Brandpreventie 
De juiste brandstof voor de generator is benzine. Gebruik geen diesel, petroleum of 
andere brandstoffen. Houd alle ontvlambare brandstoffen uit de buurt van de generator. 
Om brand te voorkomen en om voldoende ventilatie voor mens en machine te voorzien 
moet de generator ten minste 1,5 tot 5 meter op afstand van gebouwen en/of andere 
apparatuur worden gehouden. Gebruik uw generator altijd op een vlak terrein. Als de 
generator wordt gebruikt op een helling, dan kan het smeersysteem binnen de motor 
niet goed presteren, wat kan leiden tot een defecte motor.  

2 Preventie van het inademen van uitlaatgassen 
Adem nooit uitlaatgassen in die de motor uitstoot. De uitlaatgassen bevatten giftig 
koolmonoxide. Gebruik uw generator nooit op plaatsen met slechte ventilatie. De 
generator uitsluitend buiten gebruiken.  

3 Preventie van brandwonden 
Raak de uitlaat en het deksel nooit aan wanneer de motor draait. Raak de uitlaat niet 
aan nadat de motor is gebruikt. De uitlaat blijft nog een tijd warm na gebruik.  
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4 Elektrische schokken en kortsluitingen 
Raak de generator nooit aan als de generator nat is. Dit geldt ook als uw handen vochtig 
zijn. Bedien nooit uw generator indien de weersomstandigheden vragen om problemen 
zoals regen, sneeuw of mist. Om elektrische schokken te voorkomen moet de generator 
geaard zijn. Gebruik een leiding om de aarding van de generator te verbinden met 
aarding oppervlakte na keuze.  

Opmerking! Wanneer de generator is verbonden aan andere apparaten, zorg er dan 
voordat het vermogen van de gekoppelde apparaten lager is dan de uitgangsspanning.  

5 Andere veiligheidspunten 
Voordat deze generator gebuikt wordt dienen alle gebruikers te weten hoe de stroom in 
geval van nood kan worden uitgeschakeld. Tevens dienen alle gebruikers voor het 
gebruik vertrouwd te zijn met alle schakelaars en functies van deze machine. Tijdens de 
bediening van de generator wordt het dragen van veilige en geschikte kleding 
aanbevolen. Houd kinderen en dieren uit de buurt van de generator.  
 
6 Geluidsdemper en uitlaatsysteem 
De geluidsdemper en het uitlaatsysteem worden erg heet en blijven ook enige tijd heet 
na gebruik. Raak deze niet aan en laat volledig afkoelen voor u de generator opbergt.  

 

Aan/Uit schakelaar: 

On : om de motor aan te zetten 

Off: om de motor uit te zetten 

 

Handmatig starten: 

Om de motor te starten: 
- Zet de stroomonderbreker op OFF 
- Zet de brandstofhendel op ON. 
- Zet de choke in de gesloten positie. 
- Zet de aan/uit schakelaar op ON. 
- Trek aan de handgreep tot u een lichte weerstand voelt,  
  geef dan een flinke ruk aan de greep. 
  Let op dat u na het starten de greep niet direct loslaat,  

  om beschadiging van de starter te voorkomen.   
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Brandstofhendel: 

Wanneer deze op ON gedraaid is, kan de brandstof 
van de tank naar de carburateur stromen. Zodra de 
motor uit staat, dient deze hendel op OFF gezet te 
worden.  De brandstofhendel zit tussen de 
brandstoftank en de carburateur. 

 

 

Choke: 
De choke is bedoeld om extra brandstof toe 
te voegen bij het starten van een koude motor. 
U kunt de choke handmatig bedienen. 
 
 
 
 
 
 
Olie waarschuwingssysteem: 
Dit systeem is ontwikkeld om beschadiging aan de motor te voorkomen door een te laag 
olieniveau. Voordat het oliepeil te laag wordt, zal de motor worden uitgeschakeld. De 
aan/uit schakelaar blijft echter op ON staan. Controleert u het oliepeil voordat u de motor 
herstart. Mocht na het bijvullen van de olie de motor niet starten, kijkt u dan bij de 
mogelijke problemen verderop in deze handleiding. 
 
Stroomonderbreker: 
 
De AC stroomonderbreker zal de aan/uit schakelaar  
automatisch op OFF zetten bij een overbelasting of  
kortsluiting. Voordat u de motor weer aanzet, controleert  
u eerst of het apparaat in goede staat is  
en de werkomgeving veilig. 
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Mocht u de generator willen aansluiten op een vast elektrisch systeem, dient u hiervoor 
een gekwalificeerde elektricien in te schakelen. De stroom van de generator dient 
volgens de geldende regels geïsoleerd  te blijven van de te gebruiken stroom. 
Indien dit niet correct opgevolgd wordt, kan dit ernstige problemen veroorzaken, 
waaronder brand of explosies. 
 
AC-toepassingen 
Voordat u een apparaat aansluit op de generator, controleer of het apparaat en het 
snoer in goede staat is. Wanneer een aangesloten apparaat abnormaal werkt, trager 
werkt of plotseling stopt, schakel deze dan direct uit. 
Onderzoek waar het probleem vandaan komt en verzeker uzelf dat het apparaat niet het 
maximale vermogen van de generator overschrijdt. 
 
Wanneer u regelmatig het maximaal vermogen licht overschrijdt, zal de 
stroomonderbreker niet direct de motor uitschakelen. Dit gaat echter wel ten koste van 
de levensduur van de generator. 
 
Stroomaansluiting: 

1. Start de motor 
2. Zet de schakelaar om 
3. Sluit de stekker van het apparaat aan 

 
 
Motorolie: 
Gebruik altijd motorolie van goed kwaliteit die geschikt is voor de 4-takt motor. 
Gebruik van andere oliën kunnen de motor beschadigen. 
10W-30 is aanbevolen voor gebruik bij verschillende temperaturen. (zie afbeelding A) 
Controleer het oliepeil voor ieder gebruik terwijl de generator op een vlakke ondergrond 
staat.  
 
Afbeelding A: 
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Bijvullen : 
Verwijder de dop en veeg de oliepeilstok schoon met een doek. 
Steek de peilstok  weer terug in het reservoir zonder de dop  
weer vast te draaien. 
Wanneer het peil laag is, dient u de olie met de aanbevolen  
olie aan te vullen tot  de opening. 
 
 
 
Brandstof: 
Controleer het peil en vul de brandstoftank bij indien nodig. 
Wees voorzichtig en voorkom morsen.  
Vul niet boven het filter. 
Waarschuwing:  
- Benzine is brandbaar en explosief, voorkom ongelukken tijdens het bijvullen. 
- Zet motor uit en houdt hitte, vonken of vuur weg. 
- Vul alleen bij in de buitenlucht. 
- Indien brandstof gemorst, dit direct opruimen. Brandstof kan de verflaag en 
kunststoffen beschadigen. 
 
          

    Inhoud brandstoftank: Inhoud oliecarter: 
   1 kW.  - 9 liter  0.4 liter  
   2 kW   - 16 liter  0.6 liter 
   5 kW  - 31 liter  1.1 liter 

      
 
- Gebruik alleen benzine met een octaangehalte van 86 of hoger 
- De motor is geschikt voor loodvrije benzine. 
- Loodvrije benzine verlengt de levensduur van de motor. 
- Gebruik geen brandstofmengsels  
- Voorkom vuil of water in de brandstoftank. 
- Soms hoort u een meervoudige vonk of een metalen tik-geluid wanneer de generator 
zwaar wordt belast, dit is geen reden tot zorg. 
Hoort u deze geluiden onder normale of lichte belasting, kan het zijn dat u het soort 
brandstof aan moet passen. Blijft dit geluid, laat het apparaat dan door een deskundige 
nakijken, gebruik deze tot dit gebeurd is niet meer. 
 
 
Motor uitschakelen: 
 
In noodsituatie; zet de aan/uit schakelaar direct om. 
 
In een normale situatie: 
- Zet de stroomonderbreker op OFF 
- Zet de aan/uit schakelaar op OFF 
- Zet de brandstofhendel op OFF 
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LET OP: 
 
Aard de generator altijd tijdens gebruik. (Figuur A) 
Verplaats de aarddraad niet en raak deze niet aan.  
 
 
 
 
         Figuur A 

 
 
Indien er  meerdere apparaten tegelijk aangesloten  
worden op de generator, zorg er dan voor dat het  
apparaat met het hoogste voltage als eerste 
aangesloten wordt. (zie figuur B)   

Figuur B 
 
 

 

Onderhoudsschema: 

 

Normaal periodiek onderhoud (3) 

 

Voor ieder 

gebruik 

Eerste 

maand of 

na 20 uur. 

Om de 3 

maanden of 

na 50 uur. 

Ieder half 

jaar of na 

100 uur. 

Jaarlijks of 

na 300 uur. 

· Motorolie Controle peil ○     

Vervangen  ○  ○  

· Lucht filter Controle ○     

Schoonmaken   ○   

Vervangen     ○* 

· Bougies Controle/ 

aanpassen 

   ○  

Vervangen     ○ 

 Vonken vanger Schoonmaken    ○  

· Toerental Controle/ 

aanpassen 

    ○ 

· Kleppen Controle / 

aanpassen 

    ○ 

· Verbrandingskamer Schoonmaken Na iedere 500 uur 

· Brandstoftank en -filter Schoonmaken    ○  

· Brandstofleiding Controle Iedere 2 jaar, vervangen indien nodig. 
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Motorolie vervangen: 
 
Verwijder de olie terwijl de motor nog warm is, zodat  de olie eenvoudig en volledig 
afgetapt kan worden. 
1 Verwijder de aftapplug, ring en de oliefilterdop en laat de olie afvloeien. 
2 Plaats de aftapplug, ring en dop weer terug en draai stevig vast. 
3 Vul met geschikte olie en controleer het oliepeil. 
 
Voer de motorolie af volgens de geldende richtlijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandstoffilter reinigen: 
 
Het bezinksel cupje voorkomt dat er  
vuil of  water vanuit de tank in de  
carburateur komt. Wanneer de motor 
langere tijd niet gedraaid heeft, dient  
deze gereinigd te worden. 
 
1 Zet de brandstofhendel op OFF. 
Verwijder de cup, ring en het filter. 
 
2 Reinig de cup, ring en filter in een 
onontvlambare oplossing. 
 
3 Plaats de onderdelen weer terug. 
 
4 Zet de brandstofhendel weer op ON 
en controleer op eventuele lekken. 
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De motor wil niet starten : 
Oorzaak:         Oplossing: 
 
Te weinig brandstof       Brandstof bijvullen 
 
Te weinig olie       Vul de olie bij. 
 
De startknop staat niet op positie ON/Start Zet de startknop op de 

positie ON/Start 
 
Controleer het oliepeil      Oliepeil moet zich 
         bevinden tussen het 
         min. en max. niveau 
 
De bougies werken niet goed.      Vervangen. 
 
De batterij geeft niet voldoende stroom Opladen of vervangen door 

een nieuwe. 
 
Als er geen elektriciteit wordt opgewekt : 
Oorzaak:         Oplossing: 
 
De hoofdschakelaar staat niet op ‘ON’                            Draai de schakelaar op‘ON’  
 
De koolstofborstels zijn versleten     Vervangen 
 
De wandcontactdoos is defect.  Controleren en  repareren. 
 
De nominale snelheid kan niet worden  Instellen volgens de  
bereikt. aanwijzingen 
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9800004: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9800005/ 9800006: 
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9800007: 

 
 
 


