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GENERATOR MANUAL

LÄS NOGA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN GENERATORN ANVÄNDS
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(I) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs noga inom dessa föreskrifter.

2. Varning! Generatorns avgaser är giftiga. Använd inte generatorn i utrymmen som saknar ventilation!

3. Håll barn borta från generatorn!

4. Påfyllning av bränsle får inte göras när generatorn är igång!

5. Om generatorn placeras i ett stängt utrymme, skall åtgärder vidtas för att förhindra explosion!

6. Generatorn får inte anslutas till fastighetens elsystem!

7. Generatorn får inte användas i fuktig miljö!

8. Se till att inget brandfarligt material finns nära generatorn!

9. Vid påfyllning av bensin skall:

motorn stoppas

ingen rökning förekomma

se till att inget bränsle läcker ut

1. Delarnas namn:
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（1） Bränsletank (2) Eluttag

（3） Jordanslutning （4） Växelströmsuttag

（5） Oljesticka （6） Strömbrytare växelström

（7） Start-/stoppkontakt （8） Choke

（9） Starthandtag (10) Bränslekran

（11） Luftfilter (12) Rörstativ

（13） Tändstift (14) Bränsletankens lock

3．Kontroll före användning

⑴ Oljenivån i motorn

OBS!: Placera generatorn på ett jämnt underlag, stoppa motorn och kontrollera generatorn.

① Ta ur oljestickan och dra av den på ett rent tygstycke.

Oljemängd: 0,6 L

Typ: 10W-30W

② Skjut ner oljestickan i hålet utan att vrida den.

Om oljenivån ligger under den lägsta

markeringen på stickan, skall olja fyllas på.

③ Fyll på olja till den övre markeringen

på stickan.
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④ Dra fast oljestickan.

⑵ Kontrollera bränslenivån i tanken

① Öppna tanklocket.

② Kontrollera nivån och fyll på om

nödvändigt.

③ Fyll på till bränslefiltrets överdel.

④ Sätt tillbaka tanklocket.
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⑶ Luftfilter

① Lossa låsbygeln och ta bort kåpan

från filtret. Ta bort filtret.

②

③

Sätt tillbaka filtret

⒋ Start av motorn

⑴ Ta ur kontakten till växelströmsuttaget och

slå ifrån strömbrytaren.

⑵Öppna bensinkranen, läge ”ON”.

⑶ Ställ chokereglaget i
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chokeläge.

⑷ Ställ start-/stoppkontakten i läge ”ON”.

⑸ Dra försiktigt ut startsnöret tills det är spänt,

dra därefter kraftigt i snöret.

⑹ För tillbaka chokereglaget när motorns temperatur

stigit. Se pilen på bilden.

5．Användning av generatorn

För att hålla generatorn i gott skick skall nedanstående regler följas:

⑴Använd generatorn på rätt sätt, se till att generatorn är ansluten till

jord.

(2) När mer än två elapparater skall anslutas till generatorn, skall den med

högsta förbrukningen anslutas först och därefter de med den lägre

strömförbrukningen.
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Anmärkning:

Vid anslutning av generatorn till fastighetens elsystem skall arbetet utföras av en behörig elektriker.

Sedan anslutningarna gjorts, kontrollera att de är korrekt utförda, annars finns risk för brand.

6．Underhåll

Kontrollera oljenivån före varje användning.

Oljan skall bytas efter en månads användning av generatorn, och därefter var 6:e månad.

Luftfiltret skall rengöras var 3:e månad.

Kontrollera även att avståndet mellan tändstiftets elektroder är 0,7 - 0,8 mm.

Rätt

Rätt

Fel
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OK

7．Felsökning

⑴ Motorn startar inte.

⑵ Kontrollera att kontakten står på ”ON”.

⑶ Kontrollera motoroljan.

⑷ Kontrollera att bränsle finns i tanken.

⑸ Skruva ur tändstiftet

⑹ Kontrollera tändstiftet.
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BENSINDRIVEN GENERATOR

Typ: AG-HA-2700

Spänning/frekvens: 2x230V/1x12V DC~50Hz

Utgångseffekt 2700 W

Motor 5,5 4-takts, luftkyld
Slagvolym: 196 cc

Bränsle Blyfri oktan 95

Mått/Vikt 62x45x50 / 43 kg

Driftstid/Tank 8 T / 15 L
Ljudnivå 68 dB

INTYG OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE :

Undertecknade QUINE APS bekräftar att denna produkt, definierad i inledningen av denna instruktion, överensstämmer med

följande direktiv :

98/37/EEC Maskindirektivet

72/23/EEC Lågspänningsdirektivet

89/336/EEC EMC-direktivet

93/68/EEC CE-märkningsdirektivet

QUINE ApS,

Assensvej 9,

9220 Aalborg Øst


