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● Les og forstå brukermanualen før du bruker aggregatet.

● Utslippet fra motoren inneholder giftig
karbonmonoksid. Bruk aggregatet i ventilerte
omgivelser.

● Ikke rør den varme lyddemperen når aggregatet er i 
bruk, eller før den er helt avkjølt.

● Bensin er svært eksplosivt og brannfarlig. Aggregatet
må stoppes og få tid til å kjøle seg ned før man fyller på
bensin. Sigaretter, åpen ild og gnistkilder må holdes på
trygg avstand.

● Ikke koble aggregatet til bygningens elektriske system
eller til et annet aggregat. Dette for å unngå elektrisk
støt og brann.

● Aggregat i bruk må holdes på minimum en meters
avstand til bygninger og andre elektriske apparater.

1.SIKKERHETSINFORMSJON
For sikkerheten til personer og eiendom ber vi deg 
lese nøye gjennom følgende informasjon.
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ADVARSEL

● Plasser aggregatet på vatret underlag, for å unngå at
det velter eller at bensin søles.

● Barn og kjæledyr må holdes unna aggregatet.

● Skal ikke opereres med våte hender.

● Ikke utsett aggregatet for regn, fuktighet eller snø.

● Aggregatet skal plasseres minst 1 meter fra bygning og
annet utstyr.

● Reparasjoner på aggregatet skal kun utføres av fagfolk.

● Ikke bruk aggregatet i underjordisk arbeid.

● Ikke bruk aggregatet i potensielt eksplosive miljøer.

● Alltid bruk verneutstyr når du bruker eller
vedlikeholder aggregatet: hansker, maske, øreplugger.



2. SIKKERHETSSKILT

® @

� 

• Ikke fyll drivstoff når aggregatet går.
• Ikke fyll drivstoff mens du røyker eller ved flammer
• Vask vekk overflødig drivstoff.
• La aggregatet avkjøles før lagring
• Bensin er eksplosivt og brannfarlig.
• Bruk aggregatet utendørs. 

• Brukes aldri inne i et hus eller i dårlig ventilerte 
omgivelser ( eksos inneholder karbonmonoksyd)� w

• Koble aldri aggregatet til en 
bygnings elektriske system. 

• Ikke utsett aggregatet for regn, 
fuktighet eller snø.

• Les manualen før du bruker
aggregatet

<<04>> 
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Plassering av sikkerhetsskilt



LYDDEMPER

BENSINLOKK

LUFTRENSER 
VEDLIKEHOLDSDEKSEL

FOLDBART 
HÅNDTAK
FORAN

HJUL

OLJE
VEDLIKEHOLDEKSEL

KONTROLL
PANEL

BAKRE HÅNDTAK
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3. KOMPONENTPLASSERING

BATTERI
VEDLIKEHOLDSDEKSEL

STARTHÅNDTAK
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Kontrollpanel for snorstarter Kontrollpanel for elektrisk starter 

3.1 Kontrollpanel

Indikator lamper 
DC terminal 
Time-teller 
Bryter for motor 
Bryter for øko-drift 
Drivstoffbryter 
Chokehendel 
AC kontakter 
Jordingsterminal 
DC sikring

Time-teller      
DC terminal
DC sikring
 Indikator lamper 
Bryter for øko-drift 
Drivvstoffbryter 
Bryter for motor 
AC kontakter 
Jordingsterminal 



Snorstarter Elektrisk starter
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3.2) ECON Switch  ( Bryter for ØKO- drift ) 

• Når øko-drift bryteren er på "ON" vil motorhastigheten holdes automatisk på tomgang når det elektriske
utstyret kobles fra, og reguleres til riktig hastighet etter belastning når elektrisk utstyr kobles
inn igjen.

• For å redusere bensinforbruket til minimum, anbefaler vi at du benytter denne
funksjonen når aggregatet er i bruk.

Bryter for øko-drift 
Econ. Sw. 

Bryter for øko-drift
Econ. Sw. 



• Trykk på "DISP" knappen for å kunne se  spenning/
frekvens på produksjonen, motorhastigheten og den
stigende operasjonstiden.

• Press "DISP" knappen, baklys for time-telleren vil være
på, og vil være av uten å trykke på knappen i 10S.

<<09>>

Merk

Skal du koble til  flere tunge elektriske apparater 
samtidig, slår du av ØKO- driften for å redusere 
spenningsvariasjonene. 

"OFF"
Når ØKO-driften er slått av vil  motoren gå på 
full effekt.   

Merk

For beskyttelse er varsellys for uttak ( grønt ) av, og varsellys 
for overbelastning ( rødt ) på.  

Når motoren har startet vil tilbakestillingsknappen være 
mulig å bruke 5 ganger. Etter det må motoren startes på 
nytt.  

3.4 Time-teller

3.3 Tilbakestille

• I beskyttelsestilstanden, vil 
indikatorlampen for overbelastning ( rød ) 
være på. Tilbakestillingsbryteren kan 
gjenopprette produksjonen, slik at det ikke 
vil være nødvendig å starte motoren på 
nytt.

• Press og hold Tilbakestillingsbryteren i ett 
sekund, til overbelastningsindikatoren
( rød ) er av, og adgangsindikatoren
( grønn )  er på.

• Når aggregatet ikke er i en tilstand av 
overbelastning vil 
tilbakestillingsfunksjonen være ineffektiv.

Tilbakestille

Baklys



<<10>>

Oljekapasitet 0.6 L

4. FØR DU STARTER

ADVARSEL

Sørg for at motoren er stanset og at aggregatet står plant 
før du skifter olje.  

4.1 Sjekk oljenivå

Fjern oljefilterlokket, fyll riktig mengde av den 
anbefalte oljen og sett på lokket. Skru godt igjen. 
MERK
Sørg for at aggregatet ikke kan velte når du fyller olje, 
ellers kan du risikere overfylling og skade på motoren.  

Oljekanne

Øvre nivåOljetanklokk

Oljetank

MERK
• Ved å bruke 2-taktsolje eller mineralolje/

ikke-rensende olje kan du forkorte
motorens levetid.

• Bruk en høykvalitets rensende olje.
• Bruk 4-takts motorolje, sertifisert for å

møte eller overgå API standarder: SG, SF,
SE:

MERK
Bruk med forsiktighet og oppbevar 
motoroljen slik at du unngår skitt og støv i 
oljen. 
NB! Aldri mix ulike motoroljer!
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Bensinkapasitet 7.8 L

Øvre grense markør

Bensinlokk ÅPEN

ADVARSEL

MERK
• Før motoroljen kommer under sikkerhetsmarginen 

vil et alarmsystem for lavt oljenivå stenge motoren 
automatisk. Indikatorlampen for oljenivå vil lyse 
rødt.

• For å unngå at motoren stopper unødvendig ofte, er 
det lurt å sjekke oljenivået regelmessig.

4.2) Sjekk drivstoffnivå
Anbefalt drivstoff: bruk blyfri bensin ( Research Octane 
Number of 91 eller høyere, Pump Octane Number of 86 
eller høyere) 
Bruk aldri gammel eller forurenset bensin, eller en olje/
bensin blanding.
Unngå å få skitt eller vann i bensintanken. 
Ikke bruk en miksturbensin som inneholder ethanol eller 
methanol. Bruker du dette, kan det få alvorlige 
konsekvenser for motoren. 

• Bensin er ekstremt eksplosivt og brannfarlig.
• Det er forbudt med røyk og gnist/flammer i

nærheten av fylling og oppbevaring av
bensin.

• Ikke overfyll bensintanken ( ikke bensin
over det øvre rød merke ) Etter fylling, sørg
for at lokket til bensintanken er lukket og
skrudd igjen skikkelig.

•

•

Ikke søl bensin fra tanken. (  Det skal ikke 
være overflødig bensin rundt tanken før 
motoren skal startes.
Unngå å få bensin på huden, eller å puste 
inn drivstoffdamp.

• HOLD ALLTID BENSIN O.L.
UTENFOR BARNS REKKEVIDDE.

Høyeste drivstoffnivå

Laveste drivstoffnivå
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Dekselskruer

Luftfilter
vedlikeholdsdeksel

b) Løsne skruene til luftfilterdekselet, og fjern dekselet.
c) Sjekk elementet, rens eller erstatt det med et nytt, hvis
nødvendig.

Luftfilter element

Luftfilter deksel

4.3) Sjekk luftfilter
Sjekk luftfilter jevnlig slik at du er sikker på at det er rent 
og i god stand.

a) Løsne skruene på vedlikeholdsdekselet for luftfilter,
og fjern dekselet.

MERK
Ikke ha motoren igang uten luftfilter, da det vil 
føre til slitasje på motoren.



<<13>>

ADVARSEL
5.3.1) Dra choken helt ut.

OFF

ON

Choke 

ENGINE SWITCH

5. STARTE MOTOREN

• Noen aggregatmodeller kan komme med tre
ulike startsystemer; snorstarter, elektrisk starter
eller fjernstyrt starter. Bruk aggregatet basert på
typen du har kjøpt.

MERK
• Før du starter motoren må du koble fra alt

strømforbrukende utstyr.
• Når du fyller bensin for første gang, refyller

eller lagrer over lengre tid, skal bryter for
motor først åpnes i 10-20 sek. Dette for at
nok drivstoff skal komme inn i forgasseren.

• ALDRI bruk aggregatet innendørs eller i
uventilert miljø.

Snorstarter

5.1) Vri bryter for drivstoff til posisjon "ON".

5.2 ) Vri bryter for motor til posisjon "ON" . 



<<14>>

Starthåndtak

Choke

MERK
• Ikke dra i choken når motoren er varm eller

temperaturen rundt den er høy.

5.3.2) Dra forsiktig i starterhåndtaket til det er igang, dra 
så raskt i det for å starte.

MERK
Før starthåndtaket forsiktig tilbake. Ikke bare slipp 
det raskt.

5.3.3) Sett choken tilbake i startposisjon når 
motoren varmes opp. 

MERK
• Hvis aggregatet stopper og du ikke får startet det

igjen, sjekk først oljenivået.
• Hvis oljeindikatorlampen lyser rødt og flimrer når

motoren går, eller lyset går på når du startet motoren,
må du fylle olje.

Hvis aggregatet har elektrisk starter, vær vennlig og følg 
instruksjonene under.

MERK
Når bryter for motor er vridd mot " RUN/REMOTO " 
posisjon, vil motoren gå inn i stand-by modus. Du må starte 
motoren innen 15 minutter , ellers vil denne funksjonen 
være ineffektiv. Hvis aggregatet går tilbake til stand-by 
modus igjen, må bryter for motor tilbake til "STOP", og så 
tilbake til "RUN/REMOTE".



OFF

ON
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STOP

START

RUN/REMOTO

RUN/REMOTO
STOP

START

5.4.2) Vri bryter for motor til "RUN/REMOTO".

a) Elektrisk starter

Vri bryter for motor til "START" posisjon, og la så 
bryter for motor returnere til "RUN/REMOTO" 
posisjonen.

MERK

• Bryter for motor bør ikke stå i "START" posisjon 
mer enn 1 sekund under start.

5.4) Velg en av startmodusene for å starte motoren.

ADVARSEL

Hvis aggregatet ikke har batteri eller batteriet går 
tomt, vil  ikke aggregatet kunne startes i noen 
startmoduser. 

5.4.1) Vri bryter for drivstoff til posisjonen "ON" 
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b) Fjernstarter

Press "START" knappen ( bilde av en hengelås ) en gang.

MERK

• Kontrollens bruksdistanse er ca. 8 m uten noen 
hindringer, eller ca. 3 m med en hindring.

• Batteriet i kontrollen kan brukes i 2 år. Hvis 
batteriet slites ut, erstatt med et nytt.

ADVARSEL

Det kommer en fjernkontroll med hvert aggregat. 
Hvis kontrollen mistes, kontakt din forhandler for å 
kjøpe og dekode en ny. 

MERK

• Hvis aggregatet stopper og ikke kan restartes, sjekk 
først oljenivået.

• Hvis indikatorlampen for olje lyser rødt når 
aggregatet går, må du tilføre mer olje.

Forgasser modifikasjon for bruk i stor høyde

 I stor høyde, vil standard forgasser luft-drivstoff 
blanding være for rik. Yteevnen vil bli dårligere, og 
den vil bruke mer drivstoff. En for rik blanding vil 
også gjøre tennpluggen dårligere og føre til at det 
blir vanskelig å starte motoren.

Hvis aggregatet blir brukt i stor høyde, bør du 
forandre hovedmunnstykket eller anpasse 
tomgangsskruene til forgasseren.

Hvis aggregatet alltid blir brukt i høyde over 1000 
m, bør du kontakte en autorisert serviceavdeling 
for å modifisere forgasseren. Aggregatets 
utgangskraft bør modifiseres i henhold til 
høydemeter og omkringliggende temperaturer. 
Ref. korreksjonsfaktor 13-1. 
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Jord

Jordingsterminal

ADVARSEL

• Hvis forgasseren har blitt modifisert for bruk i stor
høyde, vil luft-drivstoff mikstur være for mager for
bruk i lav høyde. Bruk i lav høyde kan forårsake
overoppheting av motoren, samt gjøre stor skade på
den. Forgasseren må tilbake til opprinnelige
spesifikasjoner.

6. BRUK AV AGGREGATET

ADVARSEL

• Sørg for å jorde aggregatet når det tilkoblede elektriske
apparatet er jordet.

• Ikke koble til bygningens elektriske system. Dette for å
unngå elektriske sjokk og brann.

merke
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ADVARSEL

• For fortsatt produksjon bør ikke utgangseffekten overgå 
det som er anbefalt for aggregatet.

• Ikke parallellkoble aggregatet med et annet aggregat.
• Ikke koble på en feildimensjonert forlenger på 

eksosrøret.
• Når en skjøteledning er nødvendig skal man bruke en 

kraftig gummidekket fleksibel ledning. ( IEC245 eller 
tilsvarende standard ) Maks lengde på skjøteledningen: 
60 m for en ledning på 1.5 mm²; 100 m for en ledning 
på 2.5 mm².

• Skal holdes unna andre elektriske kabler og 
metalltråder.

MERK
• DC- mottakeren kan brukes når AC strømmen

( vekselstrømmen ) er i bruk. Hvis du bruker begge
på samme tid, vær sikker på at du ikke overstiger total
strøm for AC ( vekselstrøm ) og DC ( likestrøm/
direct current ). (AC:2.8kVA, DC:5A)

• De fleste motordrevne apparater krever mer enn den
nominelle effekten, når den startes.

6.1) DC- applikasjon 

DC-mottakeren 15- 30V kan, når den er i en tilstand uten
belastning, brukes til å lade 12V batterier. ( Kun 12V)

MERK

• I DC - drift, skru på ECON.SW til "OFF"
posisjonen.

6.1.1) Koble fra bilbatteri jordingskabel fra den negative (-) 
batteriterminalen.

6.1.2 ) Koble til DC terminalen til batteriterminalen med 
ladekabelen.

ADVARSEL

Koble rød kabel til positiv (+) på batteriterminalen og sort kabel 
til negativ (-) på batteriterminalen.

6.1.3) Skru ECON.SW til "OFF" posisjon, og start så motoren.
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Ladekabel

MERK

• Ikke start bilmotoren når aggregatet fortsatt er
tilkoblet batteriet, det kan føre til skader på
aggregatet.

Koble fra ladekabelen

1) Stopp motoren
2) Koble fra den sorte kabelen fra den negative (-) 

batteriterminalen.
3) Koble fra den rød kabelen fra den positive (+) 

batteriterminalen.

ADVARSEL

• Batteriet kan frigi eksplosive gasser. Hold batteriet
unna gnister og flammer.

• Batteriets elektrolytter inneholder svovelsyre  som
kan forårsake alvorlig forbrenning på huden og
øynene. Det er derfor viktig å bruke beskyttende klær
og briller.

• Hvis batteriets elektrolytter kommer i kontakt med
øynene, skyll godt med varmt vann i minst 15 min og
kontakt lege med en gang.

• Hvis du, ved et uhell, svelger litt av batteriets
ellektrolytter, rens munnen godt med vann, og drikk
deretter store mengder vann eller melk ( med
magnesium eller vegetabilsk olje ), og ring lege med
en gang.

• MÅ HOLDES UTENFOR BARNS REKKEVIDDE!



<<20>>

Plugg

Utgangslys

Grønt

MERK

• Når du bruker AC-strøm ( vekselstrøm) , kan du også
bruke DC-strøm samtidig.

6.2) AC- applikasjon

6.2.1)  Start motoren og sørg for at utgangsindikatorlyset 
( grønt ) er på.

6.2.2) Sjekk at alle elektriske apparater er skrudd av, og 
koble apparatets plugger til aggregatets mottaker.

MERK

• For å bevare levetiden til aggregatet best og lengst
mulig, skal et nytt aggregat gå i 20 timer på 50%
nominell belastning.

MERK

Sjekk at alle elektriske apparater er i god stand før du 
kobler de til aggregatet. Hvis et elektrisk apparat ikke er i 
god stand, fusker, plutselig stopper osv skal du slå av 
motoren til aggregatet med en gang. Du må også koble fra 
det elektriske apparatet.
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Indikator for 
overbelastning ( rødt )

Effektindikator 
( grønt) 

Oljeindikator ( rødt )

6.3) Indikator for effekt og 
overbelastning

Under vanlig bruk, vil effektindikator ( grønt ) stå på.

Hvis aggregatet er overbelastet ( over 2.8kVA) eller det tilkoblede 
elektriske apparatet kortslutter, vil effektindikator 
( grønt) være av, og indikator for overbelastning  (rødt) vil være 
på. AC-utgangen vil være avslått, men motoren vil fortsatt gå. 

Hvis indikator for overbelastning lyser  ( rødt ), skal du først koble 
fra alle elektriske apparater. , så stoppe motoren før du starter den 
igjen. Hvis indikatoren for overbelastning ( rødt  ) er av ( OFF) og 
indikator for effekt ( grønt) er på (ON), koble til det elektriske 
apparatet igjen. Hvis ikke stopper du motoren og sjekker 
aggregatet. 

6.4) Oljevarselsystem

Oljevarslingssystemet er designet for å forhindre  skade på 
motoren pga. for lite olje i veivkassen. Før oljenivået i 
veivkassen faller under et trygt minimum, vil 
oljevarslingssystemet skru av motoren ( bryter for motor 
vil stå på ( ON ) eller i RUN/REMOTO posisjon )

Hvis oljevarslingssystemet skrur av motoren, vil 
oljeindikatoren lyse rødt. Sjekk oljenivået i motoren.
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ON

OFF

ENGINE SWITCH

7. STOPPE MOTOREN
Snorstarter
For å stoppe motoren i et nødstilfelle, skru bryter for motor 
til av posisjonen ( OFF ).

7.1) Skru av alle tilkoblede elektriske apparater, og dra ut 
kontaktene.

7.2) Skru av bryter for motor til av posisjon (OFF). 

7.3) Skru bryter for drivstoff til av posisjon (OFF) 



ON

OFF

PLUG
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STOP

START

RUN/REMOTO

7.2) Skru bryter for motor til "STOP" posisjon, eller trykk 
inn "STOP" knappen på kontrollen. ( bilde av hengelås)

MERK
• Kontrollen fungerer på 8 meters avstand uten

hindringer, og 3 meter med en hindring.

7.3) Skru bryter for drivstoff til av posisjon ( OFF).

Elektrisk starter

For å stoppe motoren i et nødstilfelle, skru bryter for motor 
til "STOP" posisjon umiddelbart.

7.1) Skru av alle tilkoblede elektriske apparater, og dra ut 
kontakten.
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Hver 
gang

Vanlig service
Periode (3)

Punkt

Første
måned
eller
10 t

Motor
 Olje

Sjekk nivå �

�Bytt

Luft 
Filter

SJekk

�

Rens

�

Hver 3.
måned 
eller
50 t

Hver 6.
måned 
eller
100 t

Hvert
2. år

eller
300 t

�Tennplugg Sjekk-Juster

�+(1)

Bensintank&filter

Etter hver 300 t (2)

Hvert år (2)

Drivstofflinje Hvert 2. år ( Erstatt hvis nødvendig )(2)

Rens

Sjekk

 

�

Gnistfanger ⊙

Tennplugg

Ventilklaring �+(2)

Forbrenningskammer Rens

Sjekk- Juster

Erstatt

.

8. VEDLIKEHOLD

Formålet med vedlikehold og justering er å sørge for at 
aggregatet er i den beste tilstanden slik at den yter best mulig. 

ADVARSEL 

Stopp motoren før du skal utføre vedlikehold av noe slag. Hvis 
motoren må være på, vær sikker på at omgivelsene er godt 
ventilert. Eksosen innholder giftig karbonmonoksyd.

Bruk orginale HYUNDAI eller deler i tilsvarende i kvalitet når 
du skal bytte eller erstatte deler på aggregatet.

Vedlikeholdsplan

MERK

1) Ved bruk ofte i støvete områder bør service utføres oftere.
2) Disse punktene bør utføres av din serviceforhandler, hvis
ikke du selv innehar de rette verktøyene og er profesjonell
mekaniker. Brukermanualen kan refereres til for
serviceprosedyrer.
3) I kommersiell bruk vil lange timer med produksjon
avgjøre riktige vedlikeholdsintervaller.

8.1) Skifte olje
Drener oljen raskt og fullstendig mens motoren fortsatt er 
varm.

8.1.1) Løsne skruene til vedlikeholdsdekselet til oljetanken, og 
fjerne dekselet.
8.1.2) Fjern olje peilepinnen og bunngummien.
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Dekselskrue

Vedlikeholdsdeksel for olje

Oljedrenerings
plugg

Oljefilterlokk

Oljefilterhull

Øvre nivå

Oljekanne

Oljekapasitet: 0.6 L

8.1.3) Plasser oljeoppsamlingsbrettet under 
oljedreneringspluggen.
8.1.4) Fjern oljedreneringspluggen, og tapp ut oljen.
8.1.5) Sett tilbake oljedreneringspluggen.

Stram oljedreneringspluggen med 25-30 N.m

8.1.6) Fyll på den anbefalte oljen, og sjekk oljenivået.
8.1.7) Sett tilbake olje peilepinnen og stram til.

Etter oljeskift, vask hendene dine med såpe.
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ADVARSEL

Dekselskruer

Vedlikeholdsdeksel 
for luftfilter.

Luftfileterdeksel

Luftfilterelement

MERK

For å være i overensstemmelse med miljøkravene, skal den brukte 
oljen has i en forseglet boks e.l. for så å bli levert på den lokale 
gjenvinningsstasjonen. IKKE kast oljen i søplet eller hell det ut på 
bakken.

8.2) Vedlikehold av luftfilter
Et skittent luftfilter vil hindre luftgjennomstrømning inn i 
forgasseren. Rens og vedlikehold luftfilteret regelmessig, spesielt i 
svært støvete områder.

Ikke bruk bensin eller produkter som inneholder løsemidler med 
lavt tenningspunkt. De er eksplosive og brannfarlige under enkelte 
omstendigheter.

MERK

La aldri aggregatet gå uten luftfilter, det kan resultere i kraftig 
slitasje på motoren.

8.2.1) Løsne de tre skruene til luftfilterets  vedlikeholdsdeksel, og 
fjern dekselet. 

8.2.2) Løsne skruene til dekselet for luftfilteret og fjern dekselet.
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8.2.3) Ta ut luftfilterelementet, og rens det med et vaskemiddel 
som ikke er brannfarlig eller som har et høyt flammepunkt. 

8.2.5) Reinstaller luftfilterelementet og dekselet. 

8.2.6) Reinstaller vedlikeholdsdekselet, og stram 
skruene.

8.3) Tennplugg vedlikehold
Anbefalt tennplugg: F7TC

Sjekk tennpluggåpningen og rens vekk 
karbonavsetningen i bunnen av tennpluggen.

8.3.1) Fjern tennplugglokket.
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0 .60-0 .70mm
(0.024-0.028in)

ADVARSEL

8.3.2) Fjern tennpluggen med skiftenøkkelen.

8.3.3) Ta en visuell sjekk av tennpluggen. Bytt til en ny 
hvis isolasjonen er sprukket eller ødelagt. Rens med en 
stålbørste hvis den gamle tennpluggen blir brukt igjen. 

8.3.4) Mål tennpluggavstanden med en følermåler. Den 
normale verdien: 0.6-0.7 mm ( 0.024-0.028in ). Juster 
avstanden ved å bøye en av elektrodene forsiktig. 

8.3.5) Reinstaller tennpluggen forsiktig, for hånd, for å unngå 
krysstråding. En ny tennplugg bør strammes 1/2 gang med en 
skiftenøkkel. En brukt tennplugg bør strammes 1/8 til 1/4 
gang med skiftenøkkel. 

8.3.6) Reinstaller tennpluggen 

8.3.7) Reinstaller vedlikeholdsdekselet til tennpluggen.

MERK

• Tennpluggen må strammes riktig. Strammes den feil 
kan tennpluggen bli varm og skade motoren.

• Bruk aldri en tennplugg med feil varmeverdi.

8.4) Vedlikehold av gnistfanger

Gnistfangeren må vedlikeholdes ved hver 100 timers service. 

8.4.1) Løsne skruene, og fjern beskyttelsen for lyddemperen. 
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 L≤138mm   

    12V 7Ah            W≤66mm

H≤88mm

8.4.3) Bruk en børste til å fjerne karbonforekomster fra 
gnistfangeren. Hvis gnistfangeren er slitt, erstatt med en ny.

8.4.2) Ta gnistfangeren av lyddemperen etter at motoren 
er avkjølt.

8.4.4) Sett gnistfanger og beskyttelsen til lyddemperen på plass igjen. 

8.5) Skifte batteri og sikring 
Noen modeller er utstyrt med elektrisk starter og startbatteri. Hvis 
din modell ikke er utstyrt med batteri, kan du kjøpe det av din 
forhandler. 

Batterispesifikasjoner

Spenning Kapasitet Dimensjoner
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MERK

• Når motoren går, vil batteriet lades av aggregatets
ladesystem.

• Batteriet må lades før det skal lagres over lengre tid.
Hvis du skal lade med et annet ladesystem skal
strømmen være mindre enn 0.15c ampere ( c:
batterikapasitet )

Skifte batteri

8.5.1) Løsne skruene til batteriets vedlikeholdsdeksel. Fjern 
dekselet. 
8.5.2) Hekte av batteribeltet
8.5.3) Fjern den sorte kabelen fra batteriets negative (-) 
terminal. Fjern deretter den røde kabelen fra batteriets 
positive (+) terminal.
8.5.4) Fjern batteriet fra batteribrettet, og erstatt med et 
nytt. 
8.5.5) Koble på igjen den røde kabelen til den positive (+) 
terminalen, og den sorte kabelen til den negative (-) 
terminalen. 

8.5.6) Hekte på igjen batteribeltet, og sett dekselet på plass. 
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9. TRANSPORT OG LAGRING

Unngå at drivstoff søles under transport og midlertidlig 
lagring. Bryter for motor skal være i posisjon av ( OFF), og 
aggregatet skal stå i normal arbeidsposisjon.

ADVARSEL

Transportere aggregatet:

• Ikke overfyll aggregatets bensintank.  ( det skal ikke
være overflødig drivstoff på halsen til
drivstofftanken)

• Ikke bruk aggregatet mens det står på kjøretøyet
som skal transportere det. Aggregatet skal kun
brukes i godt ventilerte omgivelser.

• Unngå direkte sollys når aggregatet er plassert på
kjøretøyet over lengre tid. Den høye temperaturen
inni kjøretøyet kan forårsake fordamping av
drivstoff som kan resultere i en eksplosjon.

• Tapp ut alt drivstoff hvis aggregatet skal
transporteres på ujevne veier.

ADVARSEL

Lagring for en lengre periode: 

9.1) Lagre aggregatet i et lagerområde uten for mye fuktighet 
og støv. 
9.2) Tapp ut alt drivstoff før lagring. 

• Hold unna røyking, flammer og gnister. Bensin er
brannfarlig og eksplosivt i den bestemte tilstanden.

a. Tapp ut alt drivstoff  fra drivstofftanken, og lagre det i
en passende beholder.
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b. Sett bryter for drivstoff i posisjon PÅ ( ON), og løsne
dreneringsskruene til forgasseren, for å tømme bensin
fra innsiden av forgasseren.

c. Ta av tennplugglokket, dra i starthåndtaket 3 eller 4
ganger, tøm bensin fra drivstoffslangene.

d. Vri bryter for drivstoff til AV ( OFF )  posisjon , og
stram dreneringsskruene til forgasseren.

e. Sett tennplugglokket på plass.

Starthåndtak

9.3) Fyll ny olje mens motoren fortsatt er varm etter arbeid.

9.4) Fjern tennpluggen, og hell en spiseskje ren motorolje 
( 10-20 ml ) inn i sylinderen. Drei motoren flere ganger for 
å fordele oljen, og reinstaller tennpluggen. 

9.5) Dra forsiktig i starthåndtaket til du kjenner litt 
motstand. På dette tidspunktet vil stempelet komme opp på 
kompresjonsslaget, og både inntak og eksosventiler er 
stengt. I denne posisjonen bidrar det til å beskytte motoren 
mot indre korrosjon.



Fyll på drivstoff

Vri disse to til "ON"

Fyll på anbefalt olje

Rens, juster avstand og tørk 
av tennpluggen. Erstatt med 
ny hvis nødvendig. 

NOJa

Er tennpluggen i god stand?

Dra choken ut fullstendig. 

Hvis motoren fortsatt ikke starter 
kontakt en autorisert Hyundai 
forhandler.

NO

NO

NO

NO

Stopp motoren og erstatt eller reparer det elektriske apparatet.

Start motoren på nytt

Er effektindikatorlys på?

Kontakt en autorisert 
Hyundai forhandler

Er indikatorlys for 
overbelastning på?

Sjekk om det elektriske 
apparatet har noen feil. 

Nei

Ja Nei

Nei
Kontakt en autorisert 
Hyundai forhandler

Ja

Apparater virker ikke

Ja DC mottaker uten noe strøm: 

Kontakt en autorisert Hyundai 
forhandler. 

Nei

Sjekk det elektriske apparatet for 
feil Ja

Bytt eller reparer apparatet. 

Ja

Ja

Ja

Ja

Når motoren ikke starter: 

Er det drivstoff i tanken? Fyll på drivstoff

Fyll på anbefalt olje

Rens, juster avstand og tørk 
av tennpluggen. Erstatt med 
ny hvis nødvendig. 

NeiJa

Hvis motoren fortsatt ikke 
starter kontakt en autorisert 
Hyundai forhandler.

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja
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10. FEILSØKING

Når motoren ikke starter: 

Er det drivstoff i tanken? 

Er bryter for motor og drivstoff på?

Er choken dratt ut? 

Er det nok olje i motoren? 

Er bryter for drivstoff på? Vri denne til på- posisjon.

Er motorbryter i Run/Remoto" 
posisjon?

Vri bryter til "Run/Remoto"

Har "Stand-by" modus oversteget 
15 min?

Tilbakestill motorbryteren( Vri til 
"Stop" og så til "Run/Remoto"

Er det nok olje i motoren? 

Er tennpluggen i god stand? 



Parametere

4-takts, luftventiler, enkeltsylinder, 
tvungen luftkjøler

Full transistor

Snorstarter

Blyfri bensin

Spesifikasjoner

Modell

Type

Motorforsyvning

Bore*Slag 

Nominell effekt

Tenningssystem

Startsystem

Drivstofftype

Kompresjonsforhold

M
O

TO
R

A
G

G
REG

A
T

7.8L

≤500g/kW.h

-20�~40�

1000m

95dB(A)/4m

59dB(A)/7m

Drivstofftank kapasitet

Kontinuerlig kjøretid

Drivstoff forbruk

Max. høyde

﹡Støy LwA

﹡﹡ Støy LpA

Dimensjoner (L*W*H )

Netto vekt 

Arbeidsomgivelsestemperatur

A
N

D
RE SPESIFIK

A
SJO

N
ER

Støynivå er målt når ECON. SW er i posisjon  ‘’ ON ‘’

﹡ : L   viser den garanterte lydkraften. wA

testet  av 2000/14/EC.

﹡ ﹡ : Støynivået i “dB/7m” er aritmetikken som 
betyr verdi av lydtrykknivå  (L ) i 

pA

åtte retninger målt 7 meter unna aggregatet. Støynivået kan 
variere i ulike omgivelser. 

-14.0kW/3600min

12V/5ADC utgang

Oljetype

Modell

Nominell frekvens

Merkestrøm

Nominell hastighet

Nominell utgangseffekt

Max. utgangseffekt

Merkespenning

SE 15W-30

HY 3200Si

-13600min

2.8kVA

3.2kVA

Oljekapasitet

DJ170F

208ml

70.0mm*54.0mm

8.5:1

50Hz

230V

12.2A

579mm* 425mm *443mm

7.0h

35kg

0.6L

HY 3200SEi
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11. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

(           )



12.K
O

BLIN
G

SSK
JEM

A

Snorstarter
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mottaker

Jordingsterminal

Timeteller

Tenningsmodul

DC
Kontakt

Steppermotor

Kortslutnings-
bryter

Tennings-
vikling

Utløser-
vikling

Olje-
sensor

Tenn-
plugg

Tenning

Hovedvikling

Aux. kobling 1

Aux. kobling 2



Actuator 

Aux. 

Winding 2 

Elektrisk starter

10A DC 

Protector 

DC 

Connector 

Trigger Oil Spark lgnition 

Winding sensor plug 
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Høyde (m)
25 30 35 40 45

1 0.98 0.96 0.93 0.90

0.93 0.91 0.89 0.87 0.84

0.87 0.85 0.82 0.80 0.78

0.75 0.73 0.71 0.69 0.66

0.64 0.62 0.60 0.58 0.56

0.54 0.52 0.50 0.48 0.46

0

500

1000

2000

3000

4000

Omkringliggende temperatur℃ 

P=Pn*(C-0.02)=2.8*(0.82-0.02)=2.24kVA
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13. VEDLEGG

13.1) Miljøkorreksjon  
Standard tilstand for nominell utgangseffekt:
Høyde: 0 m
Omkringliggende temperatur: 25℃
Relativ fuktighet: 30%

Faktorer for miljøkorreksjon: 

Relativ fuktighet 60% korreksjonsfaktor C- 0.01;
Relativ fuktiget 80% korreksjonsfaktor C - 0.02;
Relativ fuktighet 90% korreksjonsfaktor C - 0.03;
Relativ fuktighet 100% korreksjonsfaktor C -0.04

Eksempel: 
Nominell effekt ( P ) 2.8kVA aggragat ( Høyde: 1000 m ) 
Omkringliggende temperatur: 35 ℃ , Relativ fuktighet: 80%
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13.2) STØY OG ADGANG 
Støyemisjon måles i henhold til ISO 8528-10, EN ISO 3744, European Directive 2000/14/EC med 
endring 2005/88/EC

Aggregatmodell: HY3200Si/HY3200SEi

Lydtrykksnivå: 73dB(A)

Garantert lydeffektnivå：95dB(A) 

Måleusikkerhet K: 1.7dB(A)

Tallene over er utslippsnivå og er ikke nødvendigvis trygge arbeidsnivåer. Mens det er en 
korrelasjon mellom utslipps- og eksponeringsnivåer, kan dette ikke brukes pålitelig for å avgjøre 
om det er behov for ytterligere forholdsregler. Faktorer som påvirker det faktiske 
eksponeringsnivået for arbeidsstyrken, inkluderer arbeidstakerens egenskaper, de andre 
støykildene osv., antall maskiner og andre tilstøtende prosesser og hvor lang tid en operatør er 
utsatt for bråket. Også det tillatte eksponeringsnivået kan variere. Denne informasjonen vil 
imidlertid gjøre det mulig for brukeren av maskinen å foreta en bedre vurdering av fare og risiko. 
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14. KUNDEINFORMASJON

Kunde Service Informasjon

Serviceforhandlerene er profesjonellt opplært. De skal kunne svare på alle spørsmål du har ang produktet. Hvis forhandleren 
ikke kan svare på dine spørsmål, vær vennlig å ta det opp med forhandlerens sjef. De fleste av dine problemer og spørsmål er 
løst på denne måten. 

Hvis du er misfornøyd med avgjørelsen til noen av disse, ta kontakt med kundeavdelingen til HYUNDAI. ( Customer 
Relations Department )
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