
 
 
 
 
 
 

KÄYTTÖOHJE 
BRUKSANVISNING 

 
 

 
 
 

 

DIESEL AGGREGAATTI 
DIESEL AGGREGAT  

 
DAR0638 

 

Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! 
Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 

 
Käännös alkuperäisohjeista 

Översättning av originalanvisningarna 

 
 



DAR0638 

 

2 

LUKU 1. TEKNISET ERITTELYT JA TIEDOT 
 
1-1. Tekniset erittelyt ja tiedot (Englantilaisissa yksiköissä) 
 

Malli 
Kohta 

DAR0638 / GF5500J(ET) 

G
e
n
e
ra

a
tt

o
ri

 

Taajuus (Hz) 50 

Nimellisteho (HP) 10.0 

Nimellinen ulostuloteho (kW) 4.6 

Nimellinen vaihtovirtajännite (V) 230/400 

Tehokerroin (COSφ) COSφ=0.8 

Tasavirran ulostulojännite (V) 12V/8.3A 

Vaihe Kolmivaihe 

Vaihtovirtageneraattorin tyyppi Itseherätteinen, 2-napainen, kolmivaiheinen vaihtovirtageneraattori 

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen 

Käyttömelun taso (etäisyydellä 7m) 72 dB(A) 

Polttoainesäiliön tilavuus (L) 15 

Jatkuva työ (h) 7.3 

M
o
o
tt

o
ri

 

Malli GF186FAE 

Moottorin tyyppi Yksisylinterinen, pystysuora, 4-tahtinen ilmajäähdytteinen dieselmoottori 

Läpimitta × iskun pituus (mm) 86×70 

Polttoaine 0# tai -10# kevyt dieselöljy 

Voiteluöljyn tilavuus (1) 1.65 

Polttojärjestelmä Suoraruiskutus 

V
a
k
io

-o
m

in
a

is
u
u
d

e
t 

Volttimittari kyllä 

Vaihtovirran ulostulopistoke 2 

Vaihtovirran suojakytkin kyllä 

Öljyn varoitusvalo kyllä 

Öljyn hälytys kyllä 

Tasavirran suojakytkin valinnaisesti 

Laskentakaavio valinnaisesti 

Iso pyörä valinnaisesti 

Kolmivaihejännite valinnaisesti 

Virtamittari valinnaisesti 

ATS valinnaisesti 

V
a
lin

n
a

i-

s
e
s
ti
 

Kauko-ohjaus valinnaisesti 

O
m

in
a

i-

s
u
u
d
e
t 

Hitsaus valinnaisesti 

 

FIN 
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1-2 Perusparametrit 
 
1-2.1 Annetuin ehdoin generaattori syöttää alla olevassa taulukossa määritellyn tehon. 
 
Taulukko 1. Generaattorin tulisi syöttää nimellistehoaan näissä olosuhteissa 
 

Korkeus merenpinnan yläpuolella 
(tuumia) 

Ympäröivä lämpötila (°F) Suhteellinen kosteus (%) 

0 +60 (+20°C) 60% 

 
Taulukko 2. Generaattorin tulisi tehdä luotettavaa työtä ja syöttää siltä vaadittua tehoa 
 

Maantieteellinen korkeus (tuumia) Ympäröivä lämpötila (°F) Suhteellinen kosteus (%) 

<39370.08 (1000 m) 41~104 (5-40°C) 90% 

 
1-3 Generaattorin yleiset mitat ja yhteenvedot 
 
1-3.1 Generaattorin yleiset mitat 
 

 
 

MALLI Pit. (L) Leveys (W) Kor. (H) 

DAR0638 / GF5500J(ET) 720 485 580 

 

LUKU 2 DIESEL-GENERAATTORIN KÄYTTÖ 
 
2-1 Yleiset turvallisuuden pääkohdat generaattorin käytön aikana 
Käyttääksesi generaattoria turvallisesti, sinun on tarkoin noudatettava kaikkia tässä käsikirjassa annettuja ohjeita. 
Toisin toimien voit aiheuttaa tapaturmia ja / tai laitteistolle vaurioita. 
 
2.1.1 Tulipalon ehkäisy 
Dieselgeneraattorin oikea polttoaine on kevyt dieselpolttoaine. Älä käytä bensiiniä, kerosiinia ja/tai muita polttoaineita 
kuin kevyttä dieselpolttoainetta. Pidä kaikkia helposti kaasuuntuvia polttoaineita loitolla generaattorista, koska tämä 
saattaa kipinöidä ja sytyttää kaasut palamaan. Välttyäksesi tulen esiintymisestä ja tarjotaksesi tarpeeksi ilmastointia 
ihmisille ja koneelle, pidä dieselgeneraattori vähintään 1,5 metrin päässä rakennuksista ja muista laitteista. Käytä aina 
dieselgeneraattoria tasaisella alustalla. Jos generaattori toimii kaltevalla alustalla, moottorin voitelujärjestelmä ei toimi 
kunnolla ja saattaa aiheuttaa moottoririkon. 
 
2.1.2 Pakokaasujen hengittämisen ehkäiseminen 
Älä koskaan hengitä moottorista poistuvia pakokaasuja. Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia. Älä koskaan 
käytä generaattoriasi tiloissa, joissa on huono tuuletus. Voidakseen käyttää tätä koneistoa sisätiloissa, on 
huolehdittava siitä, että rakennuksessa on riittävä tuuletus vetämään myrkylliset pakokaasut ulos. 
 

kolmivaihe 

sähköinen käynnistys 

asetetun tehon koodi 

diesel-generaattori 
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2.1.3 Tapaturmaisten palohaavojen ehkäisy 
Älä koskaan kosketa äänenvaimenninta tai sen suojusta dieselmoottorin ollessa käynnissä. Älä koskaan kosketa 
äänenvaimenninta tai sen suojusta dieselmoottorin käytön jälkeen, koska vaimennin säilyy pitkän ajan kuumana. 
 
2.1.4 Sähköiskut ja oikosulut. 
Älä koskaan kosketa generaattoria jos generaattori on märkä. Älä myöskään kosketa generaattoria, jos kätesi on 
märkä. Älä koskaan käytä generaattoriasi, jos sääolosuhteissa on kosteutta kuten sadetta, lunta tai sumua. 
Sähköiskujen ehkäisemiseksi generaattorin tulisi olla maadoitettu. Käytä johdinta yhdistämään generaattorin 
maadoituspää valitsemaasi maadoituspintaan. Katso Kuva 2-1 ja Kuva 2-2 ennen kuin rupeat käyttämään 
sähkögeneraattoria. 
 
Kuva 2-1 Kuva 2-2 

                              
 

Huom.: Kun kytket laitteita generaattoriin pidä huolta siitä, että kaikki muut laitteet luokitellaan generaattorin ulostuloa 
pienemmäksi.  Mitään generaattorin pistoketta ei saa ylikuormittaa nimellisen rajansa ylitse 

 
2-1.5 Muita turvallisuuskohtia 
Ennen kuin tätä generaattoria käytetään, pitää kaikkien käyttäjien tarkoin tietää miten virtapiiri katkaistaan tapaturman 
sattuessa. Kaikkien käyttäjien on myös tunnettava kaikki generaattorin kytkimet ja toiminnot ennen kuin käyttävät 
konetta. Generaattoria käytettäessä on pukeuduttava turvakenkiin ja asianmukaisiin vaatteisiin. Pidä aina lapset ja 
eläimet loitolla generaattorista. 
 
2-1.6 Akku 
Akun elektrolyyttinen neste, joka myös tunnetaan akkuhappona, sisältää rikkihappoa. Suojataksesi silmiäsi, ihoasi ja 
vaatteitasi sinun on käytettävä suojavarusteita kun työskentelet akun parissa. Kun joudut elektrolyyttisen nesteen 
kanssa kosketuksiin, pese se välittömästi puhtaalla vedellä pois. Jos elektrolyyttinen neste joutuu kosketuksiin silmiesi 
kanssa, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. 
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2-2 Valmistelut ennen käyttöä 
 
2-2.1 Polttoaineen valinnat ja polttoaineen käsittely 

 
 

Ilmansuodattimen ainesosa 

Älä pese ilmansuodatinta. Suodatinpanos on kuivaa 

materiaalia, joka ei kestä pesemistä. Kun 

dieselmoottorin suorituskyky on huono tai pakokaasun 

väri poikkeaa normaalista, vaihda ilmansuodattimen 

suodatinpanos. Älä koskaan käynnistä dieselmoottoria 

ilman ilmansuodatinta. 

Polttoainesäiliö 

Käytä vain kevyttä diesel polttoainetta. Polttoaineen 

pitää olla puhtaaksi suodatettua. Älä koskaan anna 

pölyn tai veden sekoittua polttoaineeseen 

polttoainesäiliössä. Nämä voivat muutoin tukkia 

polttoaineputket ja öljynsuuttimet. Myös 

painepumppusi voi vahingoittua. 

Huom.: On vaarallista ylitäyttää polttoainesäiliö. Älä 

koskaan ylitä suodattimen punaista mäntää. 

 

Tyyppi 
Tilavuus 

5500 sarja 

Polttoaine-säiliön 
tehokas tilavuus: 

(L), Englannin 
gallona 

11.3 
(2.49) 

 

a. Ostettuasi polttoainetta laita se tynnyriin ja anna sen 

seistä 3-4 päivää. 

b. Aseta 3-4 päivän jälkeen polttoaineen imuletku tynnyrin 

puoleenväliin (vesi ja epäpuhtaudet pysyvät tynnyrin 

alaosassa) 

Huom.: 

Älä koskaan tupakoi polttoainesäiliön aukon 

lähellä. Älä anna kipinöiden päästä lähelle 

polttoainetta tai polttoainesäiliötä äläkä ylitäytä 

säiliötä. Kiristä täytön jälkeen polttoainesäiliön 

kansi. 

vaihdevipu 

pysäytys Käynnistys/ 
käyttö 
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2-2.2 Moottoriöljyn täyttö 
 
Voiteluöljyn täyttöaukko 
 
Aseta generaattori tasaiselle alustalle, täytä voiteluöljy 
täyttöaukon pintaan saakka. Tarkista samanaikaisesti 
öljyntaso mittatikusta. On tarpeen asettaa mittatikku 
vain kevyesti. Varo: älä kierrä mittatikkua. 
 

 
 

Tyyppi 
Tilavuus 

5500 sarja 

Tilavuus (L) 
Englannin 
gallona 

1.1 
(0.24) 

 

 
A.P.I 

Dieselmoottorin kunnossapidon luokitus 
Voiteluöljyn tulee olla CC tai CD tasoista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moottoriöljy on kaikkein tärkein tekijä generaattorisi eliniän määrittämisessä. 
Jos käytät huonoa moottoriöljyä tai ellet vaihda öljyä säännöllisesti, mäntä ja sylinteri kuluvat nopeasti tai leikkaavat 
kiinni. Myös moottorisi muiden osien kuten laakereiden ja muiden liikkuvien osien eliniät lyhenevät merkittävästi. 
 

 
On aika vaihtaa moottoriöljyä! 

 
Vaikka laitteessa onkin hälytysjärjestelmä alhaisen öljynpaineen havaitsemiseksi, on aina hyvä idea tarkistaa 
moottorin sisällä olevan öljyn määrä. Jos öljytaso on alhainen, lisää öljyä ennen kuin moottori leikkaa kiinni. Hyvä hetki 
öljyn tyhjentämiseksi moottorista on silloin kun dieselmoottori on vielä kuuma. Jos moottori on täysin jäähtynyt, siitä on 
vaikeampi valuttaa kaikkea öljyä ulos, jolloin epäpuhtauksiakin saattaa jäädä moottoriin. 
 

 
 

Varoitus: Älä täytä öljyä moottoriin dieselin käydessä. 

 

Suositeltu arvo 

Sopiva raja 

Työlämpötila 

joka 3:na kuukautena eli  
 

1000 tuntia! 

Noin 1 kuukauden tai 20 tuntia  

mittatikku 

mittatikku 

voiteluöljyn tyhjennyspultti 
voiteluöljyn tyhjennyspultti 

Yläraja (H) 

Alaraja (L) 
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2-2.3 Tarkista ilmansuodatin 
(1) Irrota siipimutteri, ota ilmansuodattimen kansi pois ja suodatinpanos ulos. 
 

 
 
Älä käytä pesuainetta suodatinpanoksen pesemiseen. Kun moottorin suorituskyky heikkenee tai kun pakokaasujen 
väri on huono, vaihda suodattimen suodatinpanos. Älä koskaan käynnistä moottoria ilman ilmansuodatinta, koska 
vieraita aineksia saattaa päästä imuaukosta ja vahingoittaa moottoria. 
 

 
 
(2) Asetettuasi ilmansuodattimen paikalleen asenna kansi ja kiristä siipimutteri tiukkaan. 
 
2-2.4 Generaattorin tarkistus 
(Huom.: Vain erityisissä hitsausgeneraattoreissa on sähköinen tuuletin kytkettynä.) 
Ennen generaattorin käynnistämistä varmista, että ilman kytkin on asennossa “OFF”. Generaattorin käynnistäminen 
kytkimen ollessa asennossa “on” on hyvin vaarallista. 
 
Generaattorin pitää olla maadoitettu sähköiskujen estämiseksi. 
 
Käytä kuivaa paineilmaa (paine noin 1.96 x 105 Pa) puhaltamaan pölyn sähkönhallintakaapista ja generaattorin 
pinnasta. Tarkista, nähdäksesi kuinka puhdas liukurenkaan pinta on. Tarkista hiiliharjan paine. Tarkista myös onko 
hiiliharjan asento liukurenkaalla oikea ja onko kiinnitin luotettava ja onko sillä hyvä kosketus. 
 
Sähkön kytkentäkaavioon liittyen tarkista, onko yhteysjohdin oikea ja kiinnityskohta tukeva. 
 
Käytä 500 MΩ mittaria mittaamaan sähköisen osan eristeen vastus. Vastus ei saa olla alle 5 MΩ. Kun laitteita 
mitataan on varmistettava, että kondensaattori on kytketty päältä. Muuten kondensaattori palaa. (Alhaisen melun 
laitteistoa varten ei tarkistusta voida suorittaa). 
 
2-2.5 Uudesta moottorista poistetaan polttoaine ja öljy ennen myyntiä. Ennen kuin käynnistät moottorin, täytä 
polttoainesäiliö ja moottoriin öljy. Tämän jälkeen tarkista, onko moottorissa ilmakuplia. Jos niitä on, seuraa näitä 
toimenpiteitä. Löysää yhdysmutteria öljyn ruiskutuspumpun ja öljyputken väliltä. Poista ilma järjestelmästä kunnes 
siinä ei enää ole kuplia. Palauta sitten yhdysmutteri ja kiristä se. 
 
2-3 Diesel-moottorin toiminnon tarkastus 
 
2-3.1 Alhaisen paineen hälytysjärjestelmä. 
Dieselmoottoreissa on alhaisen paineen tunnistinjärjestelmä, joka sammuttaa moottorin, mikäli paine putoaa liian 
alhaiseksi. Tämän järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, ettei moottori leikkaa kiinni. Ellei moottorissa ole tarpeeksi 
öljyä, öljyn lämpötila nousee liian korkeaksi. Toisaalta, jos moottorissa on liikaa öljyä, moottorin öljy voi hidastaa 
moottoria merkittävästi. 
 

Suodattimen sydän 

Siipimutteri 

Ilmansuodattimen 
kansi 
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2-3.2 Moottorin sisäänajo 
Kun ostat upouuden moottorin, se on ajettava kunnolla sisään. Sisäänajon jakso on noin 20 tuntia.  
 
(1) Vältä moottorin ylikuormaamista sen ollessa uusi. 
(2) Vaihda moottorin öljyt ohjeiden mukaan. Aivan uuden moottorin öljynvaihtoväli on noin 20 tuntia tai kuukausi, kun 

öljynvaihtoväli vanhalle moottorille on noin 100 tuntia eli kolme kuukautta. 
 
2-4 Generaattorikokoonpanon käynnistys 
 
2-4.1 Käynnistys käsin. 
Käynnistä moottori alla olevin toiminnoin:  
 
(1) Aseta polttoaineen katkaisin asentoon “ON”. 
(2) Käännä moottorin kädensija asentoon “RUN”.  

 
(3) Vedä käsikäynnistimen kahvaa ulos kunnes tunnet vastuksen. Kahva asettuu alkuperäiseen asentoonsa 

automaattisesti. Kahva tulee palauttaa hitaasti laitteeseen jotta moottorin käsin käynnistin kestäisi pitempään. 
(4) Kylmässä ilmastossa moottorin käynnistäminen on vaikeata. Tämän korjaamiseksi vedä kumitulppa ulos 

dieselmoottorin keinuvivusta ja täytä siihen 2 ml moottoriöljyä. Ennen käynnistystä aseta kumitulppa paikalleen. 
Ellet aseta kumitulppaa takaisin paikalleen, voi sade, pöly ja muu lika päästä dieselmoottorin sisään. Tämä voi 
aiheuttaa dieselmoottorin sisällä olevien osien nopeaan kulumiseen ja johtaa moottorin särkymiseen. 

 
2-4.2 Sähköinen käynnistys 
Toiminnot moottorin käynnistämiseksi ovat samat kuin moottorin käsin käynnistämisen yhteydessä. 
1. Aseta avain sytytykseen ja käännä se asentoon “off”. 
2. Aseta nopeuskahva asentoon “Run”. 
3. Käännä käynnistysvipua kellon suuntaan asentoon “START”; hiljaisen tyypin asettamiseksi käännä ensin kellon 

suuntaan asentoon “RUN” (ON) 1-2 sekunnin ajaksi. Sähkömagneettinen rauta liipaistuu, käännä sitä nyt kellon 
suunnassa asentoon “START”. 

4. Kun dieselmoottori on käynnistynyt, ota kätesi koskettimen kahvalta; kosketin asettuu automaattisesti asentoon 
“ON”. 

5. Ellei moottori käynnisty 10 sekunnin pyörityksen aikana, odota noin 15 sekuntia ennen uudelleen yrittämistä. Jos 
pyörität liian kauan, akun jännite laskee. Tämä voi johtaa vialliseen sytytykseen. Kun dieselmoottori on käynnissä, 
päästä sytytys palaamaan “ON” asentoon. 

 
 

Huom.: 
Jos pyörität käynnistintä liian pitkään, akku saattaa tyhjentyä liikaa antaakseen tarpeeksi energiaa kunnon sytytykseen 
moottorille. Anna aina dieselmoottorin ollessa käynnissä avaimen pysyä asennossa “ON”. 

 

Nopeuskahva 

Nopeuskahva 
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2-4.3 Akku 
Tärkeä huomautus: EMME TOIMITA KAIKKIA YKSIKÖITÄMME AKULLA VARUSTETTUINA JOHTUEN 
LAIVAUSTURVALLISUUSSYISTÄ. Jotta saisit generaattorisi käynnistymään ensimmäisellä kerralla, sinun on 
ostettava siihen akku paikallisesta rauta- tai autokaupasta. Vertaa generaattorin akkutilan mittoja ostettavan akun 
mittoihin. Kaikissa dieselgeneraattoreissa pitää akussa olla vähintään 36 ~ 38 amp. tuntia. Jos ostat kuivan akun ja 
täytät siihen hapon, tarkista akun happotaso kerran kuukaudessa. 
 

 
 
KUIVA-AKUILLE 
Jos nestetaso akussa on liian korkea, nestettä saattaa valua ulos akkua ympäröiville osille ja aiheuttaa niihin 
korroosiota. 
 
Huom.: Vältä liian paljon tai liian vähän akkuhappoa. Tarkista ja täytä tarvittaessa kerran kuukaudessa. 
 

Yläraja nestetasolle 
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2-5 Toiminnot generaattorisetin käynnistämiseksi 
Tämä toiminto soveltuu L-sarjan käsin käynnistystyypin malleihin. 

 

Käynnistä 

Avaan polttoaineen hana. 

Aseta moottorin nopeusvipu 
“RUN” asentoon 

Ellei moottori käynnisty, 
yritä uudestaan 
kohdasta 3 ▲ Vedä narusta lujaa ja 

nopeasti 
Vedä se kokonaan ulos. 
Käytä tarvittaessa molempia 
käsiäsi. 

Pidä lujasti kiinni 
käynnistyskahvasta. 

Aseta käynnistyskahva 
hitaasti... 

Pidä lujasti kiinni 
käynnistyskahvasta. 

Paina paineenalennusvipua  
alas ja vapauta se 

Palauta se sitten 
hitaasti. 

…kunnes tunnet 
vastusta 

pysäytys 
Käynnistys 
/käyttö 
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Käynnistä 

▲ Vedä narusta lujaa ja 

nopeasti 
Vedä se kokonaan ulos. 
Käytä tarvittaessa molempia 

käsiäsi. 

Pidä lujasti kiinni 

käynnistys- 

kahvasta. Paina paineenalennusvipua 

alas ja vapauta se 

Ellei moottori 

käynnisty, yritä 

uudestaan kohdasta 3 

Aseta moottorin nopeusvipu 

“RUN” asentoon 

Avaa polttoaineen hana. 

Pidä lujasti kiinni 

käynnistyskahvasta. 

pysäytys Käynnistys/
käyttö 

…kunnes tunnet 

vastusta 

Aseta 

käynnistyskahva 

hitaasti... 

Paluta se sitten 
hitaasti. 

Kohtaan 5, ellet vedä 
tarpeeksi lujaa, moottori ei 
käynnisty 

Vedä aina narusta lujaa ja 
nopeasti 

Vedä aina naru kokonaan 
ulos 

Kohtaan 5, ellet vedä narua 
kokonaan ulos, moottori ei 
käynnisty 

Vedä aina hitaasti narusta. 

Kohtaan 3, älä vedä 
narusta liian nopeasti tai 
liian lujaa. 
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2-6 Generaattorikokoonpanon oikea käyttö 
 
2-6.1 Dieselmoottorin käyttö 
1. Esilämmitä dieselmoottoria 3 minuuttia kuormattomissa olosuhteissa. 
2. Tarkista ensin voiteluöljyn taso. Mikäli se on alhainen, lisää öljyä. Dieselmoottorimme varustetaan 

hälytysjärjestelmällä, joka ilmoittaa sinulle kun öljyn paine on liian alhainen. Hälytysjärjestelmä sammuttaa 
moottorin jos öljyn paine on liian alhainen. 

3. Älä säädä nopeusrajoituksen säätöruuvia tai polttoaineen annosteluruuvia. Nämä ruuvit on jo tehtaalla asetettu, 
niiden muuttaminen vaikuttaa moottorin suorituskyvyn ominaisuuksiin. 

 

 
 
2-6.2 Tarkastuksia käytön aikaiseen toimintoon 
1. Epänormaalien äänien tarkistus. 
2. Tarkastus onko suoritus hyvä vai huono. 
3. Tarkista minkä väriset pakokaasut (ovatko liian mustat vai liian valkoiset). Jos jokin näistä ehdoista täyttyy, 

sammuta moottori ja löydä ongelman syy. Ellei ongelmaan syytä löydy, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai 
yrityksemme lähimpään toimipisteeseen. 

 
2-7 Kuormittaminen 
 
2-7.1 Kuormitusolosuhteet 
Kohdista kuormat määriteltyjen parametrien mukaisesti. Sähköisen toimintakaavion laatimiseksi hitsauskoneelle ja 
generaattorille voit viitata seuraavaan: 
 

 
2-7.2 Sähkön tuotantotulos 
1. Nosta generaattorin kierroksia per minuutti (käännä nopeuskahva enimmäisasetukseen) saadaksesi 

maksimaalisen tehon generaattorilta. Ellei näin tapahdu, niin automaattinen jännitteen säätölaite virittyy ja näin 
tehtyään pitkiä aikajaksoja, se aiheuttaa AVR:n palamisen. 

2. Tarkkaile volttimittarin osoitinta, sen tulisi näyttää 230 V ± 5% (50 Hz). (60 Hz asetukselle tämä on 240 V ± 5%). 
Aseta tällä välin kytkin GEN (generaattori) asentoon. Vaihtovirtajännite tehopistokkeesta voidaan käyttää tuottona. 

3. Kun kytket laitteita generaattoriin varmista, että kytket nämä laitteet oikeassa järjestyksessä. Kytke ensiksi suurin 
kuorma generaattoriin. Jos kaikki on toiminnallista, voidaan tämän jälkeen lisätä pienempiä kuormia. Jos 
generaattori sammuu, tämä saattaa johtua siitä, että kaikkien erilaisten laitteiden kuormitus kasvaa liian suureksi. 
Pienennä tässä tapauksessa pienten laitteiden lukumäärää, kunnes kaikki on toiminnallista. Ulos otetun tehon 
kokonaismäärä ei saa ylittää generaattorin enimmäistehoa. Taulukosta 1-1 saat teknisen erittelyn siitä, mitä 

Korkeapaineisen 
polttoaineputken mutteri 

Nopeuden 
rajoitinruuvi Polttoaineen 

säätöruuvi 

sähkön tuotantotulos 

hitsauskoneen 
tuotantotulos 
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generaattorilta voidaan ottaa ulos. Generaattorin palauttaminen ylikuormituksen jälkeen. Anna sen asettua usean 
minuutin ajan. Jos volttimittarin näyttö on liian korkea tai liian alhainen, säädä nopeutta vastaavasti. Jos ilmenee 
ongelmia, sammuta generaattori välittömästi ja korjaa ongelma. 

4. Kytkimen asettaminen kohtaan GEN tuottaa sähkötehoa. Näin toimien saadaan riittävästi tehoa sähköhitsausta 
varten, mutta ulos tuleva virta on hyvin pieni. Sitä voi vain käyttää sähköhitsauksiin enintään 3,2 mm puikoilla. 
Valittavan hitsauskoneen tulisi olla alle 130 A. Sähköhitsauksen aiheuttama kuormitus ulostulopäätteelle saa olla 
enintään 1 kW. Laitteiston kokonaiskuormituksen takaamisen yleissääntönä on (hitsausmuuntajan kuorma + 
generaattorin kuorma). 

5. Kun valitset WELD (sähköhitsaus), generaattorin hitsausmuuntaja antaa tarvittavan tehon hitsaukseen 
(generaattorin pistoke ei ole jännitteinen). Haluttu virta erilaisille hitsauspuikoille ja -töille on säädettävissä 
potentiometrin painikkeella kytkinpöydältä. Säädettyäsi tämän sopivaan asentoon voit suorittaa hitsauksen. Jos 
halutaan pienempää virtaa, sen voi aikaansaada vähentämällä generaattorin nopeutta. Hitsauksen enimmäisvirta 
on 210 - 220 A. Enimmäisvirtaa ei voi käyttää pitkiä aikajaksoja. 

6. Ennen generaattorin hitsauslaitteiston käyttöä on liitännän sähköhitsauskaapelin ja syöttöpäätteen välillä oltava 
tiukka ja varma jotta vältytään huonon kosketuksen aiheuttamilta vahingoilta. 

7. Käytön aikana generaattorin hitsauskoneen pitää sijaita hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä koskaan peitä moottoria 
ilmastointiongelman ratkaisemiseksi, koska tämä vahingoittaa laitteistoasi. 

8. Kun generaattorin hitsausmuuntajaa käytetään ainoastaan sähköä tuottamaan, on sähköhitsauskaapeli irrotettava 
laitteistosta. Jos tarkoituksena on tehdä riippumatonta sähköhitsausta, on ilmakatkaisin kytkettävä pois päältä tai 
irrotettava oikosulun välttämiseksi ulostulopäässä. 

9. Viitteet erilaisiin laitteisiin ja niiden tehontarpeet esitetään taulukossa 2-1, Myös halkaisijoiltaan erisuuruisten 
hitsauspuikkojen sekä niiden tarvitsemat virrat esitetään taulukossa 2-2. 

 
Taulukko 2-1. 
 

Huom.: Älä käynnistä enempää kuin kaksi laitetta samanaikaisesti. Kukin laite tulee käynnistää yksitellen 
generaattorin ylikuormittumisen estämiseksi. 

 

Generaattorin on pyörittävä 3600 kierrosta minuutissa jotta saavutetaan (60 Hz) taajuus. Moottorin käyntinopeutta 
voidaan säätää nopeuden hallintalaitteesta. 

 
Taulukko 2-2. 
 

Sähköhitsauspuikot 2.0 2.5 3.2 4 

Hitsaukseen vaaditut tehot. 40-65 50-80 100-130 160-210 

 
2-7.3 Akun lataaminen 
1. Generaattorin sähköisen käynnistimen tarvitsema 12 V:n akku latautuu automaattisesti moottorin kyljessä olevan 

laturin välityksellä moottorin käydessä. 
2. Ellei generaattoria käytetä pitkään aikaan, on akku irrotettava energian akusta häviämisen välttämiseksi. 
3. Älä koskaan kytke akun positiivisia ja negatiivisia napoja yhteen. Se vaurioittaisi akun ja aiheuttaisi vakavia 

vammoja. 
4. Älä vaihda napaisuuksia kiinnittäessäsi akun kaapelit akkuun. Tämä voisi vaurioittaa sekä akkua että sähköistä 

käynnistinmoottoria. 
5. Akkua ladatessa syntyy herkästi syttyviä kaasuja. Älä tupakoi äläkä anna liekkien ja kipinöiden päästä lähelle 

akkua sitä ladattaessa, koska siitä voi aiheutua tulipalo. Kipinöinnin välttämiseksi kaapeleita akkuun kytkettäessä, 
kytke ensin kaapelit akkuun ja vasta sitten moottoriin. Kaapeleita irrotettaessasi irrota ensin kaapelit moottorista. 

 
2-8 Generaattorin pysäyttäminen 
1. Poista sähköinen kuormitus generaattorilta. 
2. Käännä hitsauskoneen generaattorin katkaisin pois päältä 
3. Aseta nopeuskahva asentoon "RUN" ja anna moottorin käydä 3 minuuttia kuorman purkamisen jälkeen. Älä 

sammuta dieselmoottoria välittömästi, vaan anna sen jäähtyä. Dieselmoottorin yhtäkkinen sammuttaminen voi 
nostaa moottorin lämpötilan epätavallisen paljon ja lukita suutin ja vahingoittaa dieselmoottoria. 
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Huom.: 
1. Jos nopeuskahva on asennossa STOP ja moottori on vielä käynnissä, käännä polttoaineen kytkin asentoon "OFF" 

tai löysää korkeapaineisen öljyputken mutteria. Moottori voidaan pysäyttää muillakin menetelmillä kuin vain yllä 
mainitulla. 

2. Ellet voi sammuttaa moottoria kuormattuna, poista ensin kuorma ja pysäytä sitten moottori. 

 
4. Paina alas jarrukahvaa 

Jos laite on varustettu sähköisellä käynnistimellä, 
5. Käännä avain asentoon “OFF” 
6. Aseta polttoainekahva asentoon “STOP” 
7. Vedä lopuksi hitaasti palautuvaa kahvaa, kunnes tunnet vastusta (tämä tapahtuu kun mäntä on puristustahdissa 

ja sekä imu- että pakoventtiilit ovat kiinni). Tämä estää moottoria ruostumasta kun se ei ole käytössä. 
 

 
 
 

Nopeuskahva 

Polttoaineen kytkin 

Nopeuskahva 
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LUKU 3 KUNNOSSAPITO 
 
3-1 Kunnossapidon aikataulut 
Generaattorisi pitäminen hyvässä kunnossa pidentää sen elinkaarta. Kaikki täytyy tarkistaa; dieselmoottori, 
generaattori, hallintakaappi ja runko. Huoltotoimenpiteiden osalta katso osakokoonpanon ohjekäsikirjasta ohjeet. Jos 
tarvitset näitä ohjeita, soita yrityksemme niin lähetämme ne sinulle. 
 
Ennen kuin aloitat huollon varmista, että dieselmoottori on sammutettu. 
 
Katso taulukosta 3-1 asianmukainen kunnossapidon aikataulu. 
 

Taulukko 3-1. Kunnossapidon aikataulu dieselkäyttöiselle hitsausgeneraattorille 
 

Huoltoväli 
 
kohteelle joka päivä 

1:nen 
kuukausi 

tai 
20 tunnin 
jälkeen 

3:s kuukausi 
tai 

100 tuntia 

6:s kuukausi 
tai 

500 tuntia 

Joka vuosi 
tai 

1000 tuntia 

Tarkista ja täytä tarpeeksi polttoainetta      

Vähennä polttoainetta      

Tarkista ja täytä tarpeeksi moottoriöljyä      

Tarkista vuotaako siitä öljyä      

Tarkista ja ruuvaa kaikki kiinnitetyt osat 

   

 
Ruuvaa 
sylinterin 

kiinnityspultti 
tiukasti) 

 

Vaihda moottoriöljy 
 

 
(1:nen kerta) 

 
(2:nen kerta 
myöhään) 

  

Puhdista moottoriöljyn suodatin 
   

 
(Vaihda) 

 

Vaihda ilmasuodattimen panos Jos toimitaan pölyisellä alueella, kunnossapidon 
aikaväliä on lyhennettävä) 

 
(Vaihda) 

 

Puhdista polttoaineen suodatin 
    

 
(Vaihda) 

Tarkista korkeapaineöljypumppu      

Tarkista suutin      

Tarkista polttoaineputki 
   

 
(Vaihda 

tarvittaessa) 
 

Säädä ilmanoton ja pakokaasun aukot 
 

 
(1:nen kerta) 

   

Ilmanoton ja pakokaasun aukkojen hionta      

Männänrenkaan vaihto      

Tarkista akun nestetila (joka kuukausi) 

Tarkista sähköharja ja liukurengas      

Tarkista eristyksen vastus Seisonta-aika yli 10 päivää.  

 
Huom.: “"Merkki osoittaa, että tarvitaan erityisavain. Ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään. 
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3-1.1 Moottoriöljyn vaihto (joka 100:s tunti) 
Ota öljytäytön kansi pois. Poista öljyn tyhjennystulppa dieselmoottorin ollessa vielä kuuma. Ole varovainen kuuman 
öljyn ja kuuman moottorin suhteen että et polta itseäsi. Tulppa sijaitsee sylinterin pohjalla. Kun öljy on laskettu ulos, 
laita tulppa takaisin ja kiristä se. Täytä oikeata moottoriöljyä oikeaan tasoon saakka. 

 
 
 
3-1.2 Ilmasuodattimen kunnossapidon aikataulu 
1. Puhdista ilmasuodatin joka 6 kuukausi tai 500 tunnin käytön jälkeen. 
2. Vaihda se, jos tarpeen. 
3. Älä käytä pesuaineita ilmasuodattimen panoksen puhdistamisessa. 
 

Huom.: 
Älä koskaan käynnistä moottoria ilman ilmasuodatinta. Voisi vakavasti 
vaurioittaa moottoria, jos vieraita esineitä pääsisi ottojärjestelmään. Vaihda 
aina ilmasuodatin ajallaan. 

 
3-1.3 Öljysuodattimen kunnossapito 
1. Polttoainesuodatin on puhdistettava usein, jotta voidaan pitää moottori käynnissä maksimaalisen 

suorituskykyisenä. 
2. Suositeltu ajanjakso polttoainesuodattimen puhdistukselle on 6 kuukautta tai 500 käyttötunnin välein. 
 
A. Tehdäksesi tämän, tyhjennä ensin polttoaine säiliöstä. 
B. Löysennä pienet ruuvit polttoaineen kytkimellä ja irrota polttoainesuodatin portista. Käytä diesel polttoainetta 

suodattimen puhdistamiseen. Irrota myös polttoaineen ruiskutin ja puhdista hiilikarsta sen ympäriltä. Suositeltu 
ajanjakso tähän on 3 kuukautta tai 100 tuntia. 

 
3-1.4 Sylinterikannen ruuvien kireydet 
Sylinterikannen ruuvit on kiristettävä ohjearvojen mukaan.  Dieselmoottorin käsikirjasta löytyvät erittelyt ja tarvittavat 
erikoistyökalut tähän työhön. 
 
3-1.5 Akun tarkistus 
Varmista että akkuun on täytetty happoa. Moottori käyttää 12 V akkua. Lukuisten käynnistysjaksojen jälkeen saattaa 
akkuhappo olla loppuun käytetty. Ennen täyttöä on myös varmistettava, ettei akku ole mitenkään vahingoittunut. Lisää 
täytössä akkuun tislattua vettä Suorita akun tarkastus kerran kuukaudessa. 
 
3-2 Varastointi pitkiksi ajanjaksoiksi 
Jos generaattorisi tarvitsee varastointia pitkiksi ajanjaksoiksi, on tehtävä seuraavat valmistelut. 

1. Käynnistä dieselmoottori 3 minuutiksi ja sammuta se sitten. 
2. Moottorin ollessa vielä lämmin, vaihda moottoriöljy uuteen oikean asteiseen moottoriöljyyn. 
3. Vedä pois kumitulppa sylinterikannesta ja täytä siihen 2 cm voiteluöljyä ja täytä sitten tulpan reikä uudestaan. 
4. Käsin käynnistettävissä hitsausgeneraattoreissa paina paineenalennuskahva alas ja vedä 

käynnistyskahvasta 2 tai 3 kertaa. Tämä työntää sisäänottoilman ulos. (Älä käynnistä moottoria) 
5. Sähköisesti käynnistettävien hitsausgeneraattoreiden osalta paina paineenalennuskahva alas ja pyöritä 

moottoria 2-3 sekunnin ajan. Näin tehdäksesi aseta käynnistysvipu asentoon “Stop”. (Älä käynnistä 
dieselmoottoria) 

6. Vedä lopuksi käsin käynnistykahvasta kunnes tunnet vastusta; tällöin mäntä on puristusvaiheessa, jolloin 
imu- ja pakoventtiilit ovat kiinni. Imu- ja pakoventtiilien oleminen kiinni ehkäisee ruostumisen, koska kosteus 
ei pääse sisälle polttokammioon. 

7. Puhdista moottori ja varastoi se kuivaan paikkaan. 
 
 

Öljytyhjennyksen 
tulppa 

Mittatikku 

Korkeapaine 
polttoaineputken 
pultti 
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LUKU 4 Vianetsintä 
 
4-1 Vianetsintätoiminnot 
 

Vikatoiminnon syitä Korjausohje 

D
ie

s
e

lm
o

o
tto

ri e
i k

ä
y
n
n

is
ty

. 

Polttoainetta ei ole riittävästi Lisää tarpeeksi polttoainetta 

Polttoaineen vipu ei ole "AUKI" -asennossa Käännä polttoainevipu asentoon “OPEN” 

Korkeapainepumppu ja suutin eivät ruiskuta 
polttoainetta tai ruiskutettu määrä on liian pieni. 

Pura suutin ja säädä sitä koepöydällä. 

Nopeuden säätövipu ei ole kohdassa "RUN" 
(ajoasento). 

Käännä nopeudenhallintavipu asentoon “RUN”. 

Tarkista voiteluöljyn taso. 
Voiteluöljyn määrän tulisi olla mittatikun ylärajan "H" 
ja alarajan "L" välillä. 

Elvyttävää käynnistysmoottoria ei ole helppoa ja 
kevyttä vetää. 

Käynnistä dieselmoottori 
"käynnistystoiminnontoimenpiteiden" vaatimusten 
mukaisesti 

Suuttimessa on likaa. Puhdista suutin. 

Akussa ei ole sähkövarausta. Lataa akku tai vaihda se. 

G
e
n
e
ra

a
tto

ri e
i p

y
s
ty

 tu
o
tta

m
a
a
n

 

s
ä
h
k
ö
ä
 e

ik
ä
 s

iin
ä
 o

le
 h

its
a
u

s
- 

jä
n

n
ite

ttä
. 

Pääkytkintä (NFB) ei saa kytkettyä päälle Käännä pääkytkimen kahva asentoon "ON". 

Generaattorin hiiliharja on kulunut. Yhteys on huono. Vaihda hiiliharja. 

Pistokkeen yhteys on huono. Säädä pistokkeen johtimia. 

Moottorin nimellistä kierrosnopeutta ei saavuteta. 
Pakota se saavuttamaan vaatimusten mukaiset 
nimelliskierrokset. 

AVR automaattinen säädin on vahingoittunut. Vaihda se. 

Virransäädön potentiometri on vahingoittunut. Vaihda se. 

 
Jos sinulla vielä on ongelmia ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai suoraan yritykseemme. 
 
4-2 Kysymyksiä ja epävarmuuksia 
Jos et ymmärrä jotain tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Alla on luettelo niistä 
tiedoista, jotka sinulla pitää olla valmiina ennen kuin otat yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai meihin. 
 
1. Dieselmoottorigeneraattorin malli ja moottorin mallin numero. 
2. Asuinpaikkasi 
3. Laitteiston käyttötunnit sekä ilmenneen ongelman kuvaus. 
4. Selvitys olosuhteista ja ajasta jolloin ongelma esiintyi, eli toisin sanoen ilmatila ja sää. 
 



DAR0638 

 

18 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 
Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja 
ohjeita. 

 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun 
erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 
 

TAKUU 

Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos 
ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on 
palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. 
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta 
käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
   
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 
Maahantuoja / Valmistaja:   Veljekset Keskinen Oy 
       Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
       Tel. +358 10 770 7000 
 

http://www.serty.fi/


DAR0638 

 

19 

KAPITEL 1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH DATA 
 
1-1 Tekniska specifikationer och data (i engelska måttenheter) 
 

Modell 
Artikel 

DAR0638 / GF5500J(ET) 

G
e
n
e
ra

to
r 

Frekvens (Hz) 50 

Märkeffekteffekt (hk) 10.0 

Märkeffekt (kW) 4.6 

Växelspänningsuttag (VAC) 230/400 

Effektfaktor (COSφ) COSφ=0.8 

Likspänningsuttag (V) 12 V/8.3 A 

Faser Trefas 

Generatortyp Självmagnetiserad, 2-polig, trefas generator 

Startsystem Elektriskt 

Ljudnivå vid drift (vid 7 m) 72 dB(A) 

Bränsletankens kapacitet (l) 15 

Kontinuerlig drift (timmar) 7.3 

M
o
to

r 

Modell GF186FAE 

Motortyp En cylinder, 4-takt luftkyld dieselmotor 

Diameter x slaglängd (mm) 86×70 

Bränsle 0# eller -10# lätt dieselolja 

Smörjoljevolym (l) 1,65 

Förbränningssystem Direktinsprutning 

S
ta

n
d
a
rd

u
tr

u
s
tn

in
g

 

Voltmeter Ja 

Växelspänningsuttag 2 

Automatsäkring för växelspänning Ja 

Oljevarningslampa Ja 

Oljelarm Ja 

Automatsäkring för likspänning Tillval 

Timräknare Tillval 

Stort hjul Tillval 

Trefasspänning Tillval 

Amperemeter Tillval 

ATS Tillval 

T
ill

v
a

ls
-

u
tr

u
s
tn

in
g

 

Fjärrkontroll Tillval 

E
g
e

n
-

s
k
a
p
e
r 

Svetsning Tillval 

 

SE 
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1-2 Grundläggande parametrar 
 
1-2.1 Under angivna förhållande kommer generatorn att tillhandahålla den specificerade effekten i 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 1. Generatorn ska avge dess märkeffekt under dessa förhållanden 
 

Höjd över havsytan (tum) Omgivningstemperatur (°F) Relativ fuktighet (%) 

0 +60(+20°C) 60 % 

 
Tabell 2. Generatorn ska tillhandahålla tillförlitlig drift och dess angivna effekt 
 

Höjd (tum) Omgivningstemperatur (°F) Relativ fuktighet (%) 

< 39370,08 (1 000 m) 41-104 (5-40°C) 90 % 

 
1-3 Allmänna dimensioner och översikt över generator 
 
1-3.1 Allmänna dimensioner för generator 
 

 

MODELL L W H 

DAR0638 / GF5500J(ET) 720 485 580 

 
KAPITEL 2 DIESELGENERATORNS HANDHAVANDE 
 
2-1 Allmänna huvudpunkter om säkerhet vid användning av generatorn. 
Var god följ alla anvisningar i denna bruksanvisning noga för att använda generatorn säkert. Att inte göra så kan leda 
till olyckor eller skadad utrustning. 
 
2.1.1 Brandförebyggande åtgärder 
Rätt bränsle för dieselgeneratorn är lätt dieselbränsle. Använd inte motorbensin, fotogen eller andra bränslen än lätt 
dieselbränsle. Håll alla lättantändliga bränslen på avstånd från generatorn eftersom den kan alstra gnistor och 
antända dessa gaser. För att förhindra brand och tillhandahålla erforderlig ventilation för personer och maskinen ska 
dieselgeneratorn hållas minst 1,5 meter från byggnader och/eller annan utrustning. Använd alltid din dieselgenerator 
på plant underlag. Om generatorn används på en sluttning kommer det i motorn inbyggda smörjsystemet inte att 
fungera korrekt och kan ledat till haveri i motorn. 
 
2.1.2 Förhindrande att inhalera avgaser 
Inhalera aldrig från motor utströmmande avgaser. Avgaserna innehåller toxisk kolmonoxid. Använd aldrig generatorn 
på platser med dålig ventilation. För att köra denna maskin inomhus krävs ett lämplig ventilationssystem i byggnaden 
för att avleda de giftiga avgaserna till utsidan. 
 

trefas 

elektrisk start 

kod för inställd effekt 

dieselgenerator 
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2.1.3 Förhindrande av oavsiktliga brännskador 
Vidrör aldrig ljuddämparen och dess kåpa när dieselmotorn arbetar. Vidrör aldrig ljuddämparen och kåpan när 
dieselmotorn har använts eftersom ljuddämparen behåller värmen under en längre tidsperiod. 
 
2.1.4 Elchock och kortslutningar. 
Vidrör aldrig generatorn om den är våt. Vidrör heller aldrig generatorn med våta händer. Använd inte din generator 
under väderleksförhållande med någon typ av nederbörd såsom regn, snö eller dimma. Generatorn ska alltid jordas 
för att förhindra elchock. Använd en ledare för att ansluta generatorns jordningsända med lämplig jordad yta. Var god 
se Fig. 2-1 och Fig. 2-2 innan den elektriska generatorn tas i bruk. 
 
Fig. 2-1 Fig. 2-2 

                              
 

Observera: Säkerställ att alla enheter som ansluts till generatorn förbrukar lägre effekt än generatorns 
märkeffekt. Elkraftuttagen på generatorn får inte belastas över den angivna gränsen. 

 
2-1.5 Andra säkerhetsanvisningar 
Innan denna generator används ska samtliga användare ha god kunskap om hur att bryta kretsen i händelse av en 
olycka. Samtliga användare ska också vara insatta i samtliga strömbrytare på generatorn och dessas funktioner innan 
de använder denna maskin. Bär skyddskor och lämpliga kläder under användning av generatorn. Håll alltid barn och 
djur borta från generatorn. 
 
2-1.6 Batteri 
Elektrolyten i batteriet innehåller svavelsyra. Använd skyddsutrustning under arbete med batteriet för att skydda dina 
ögon. Om du kommer i kontakt med elektrolyten ska den omedelbart sköljas bort med rent vatten. Om elektrolyten 
kommer i kontakt med dina ögon ska du omedelbart uppsöka en läkare. 
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(2-2). Förberedelse före start 
 
2-2.1 Val och behandling av bränsle 

 
 

Luftfilterinsats 

Tvätta luftfiltret. Insatsen är tillverkad av torrtmaterial 

vilket inte tål tvättning. När dieselmotorns effekt är 

dålig, eller avgasernas färg onormal, ska filterinsatsen 

bytas. Starta aldrig dieselmotorn utan luftfiltret. 

Bränsletank 

Använd endast lätt dieselbränsle. Bränslet ska filtreras 

rent. Låt aldrig damm eller vatten blandas med bränsle 

i bränsletanken. De kommer annars att blockera 

bränsleledningarna och oljemunstyckena. Det kan 

även skada din tryckpump. 

Observera: Det är farligt att överfylla bränsletanken. 

Överskrid aldrig den röda kolven i filtret. 

 

Typ 
Volym 

Serie 5500 

Bränsletanke
ns effektiva 
volym 
(l), Brittiska 
gallon 

11.3 
(2.49) 

 

a. Efter inköp av nytt bränsle, förvara det i ett fat och låt det 

stå i 3-4 dagar. 

b. Efter 3-4 dagar, för ner halva bränslesugaren i fatet 

(vatten och föroreningar kvarstannar i fatets nedre del). 

Observera: 

Rök aldrig nära bränsletankens öppning. Låt inte 

gnistor komma nära bränslet eller 

bränsletanken, och överfyll inte tanken. Dra fast 

tanklocket efter påfyllning. 

Gasreglage 

Stopp Start/kör 
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2-2.2 Att fylla på motorolja 
 
Påfyllningshål för smörjolja 
Placera generatorn på plant underlag. Fyll på 
smörjoljan genom påfyllningshålet. Kontrollera 
samtidigt oljenivån med mätstickan. Mätstickan 
behöver endast föras ner i oljan. Observera: vrid inte 
mätstickan. 
 

 
 

                Typ 
Volym 

Serie 5500 

Volym (l) 
Brittiska 
gallon 

1,1 
(0,24) 

 

 
 
A.P.I 
Klassificering för underhåll av dieselmotor 
Smörjoljan ska vara grad CC eller CD. 
 
 
 
 
 
 

Motorolja är den mest betydande faktorn för din generatormotors livslängd. 
Om du använder dålig motorolja, eller inte byter oljan regelbundet, kommer kolven och cylindern att snabbt slitas ut 
eller nypa fast. Även andra motordelars livslängd såsom lager och andra roterande delar kommer att få avsevärt 
kortare livslängd. 
 

 
Tid att byta motorolja 
 
Även om det finns ett larmsystem för kontroll av lågt oljetryck bör du alltid kontrollera mängden olja i motorn. Fyll på 
olja innan motorn startas om oljenivån är låg. Oljan bör dräneras ur motorn när den fortfarande är varm. Om motorn 
har kallnat helt är det svårare att dränera ut all olja och en del föroreningar kan kvarstanna i motorn. 
 

 
 

Varning: Fyll inte på olja när motorn arbetar. 

 

Rekommenderat värde 

Tillämplig gräns 

Arbetstemperatur 

Var 3:e månad eller 1 000 timmar! Cirka 1 månad eller 20 timmar 

Mätsticka 

Mätsticka 

Dräneringsskruv för smörjolja 
 

Dräneringsskruv för smörjolja 

Övre gräns (H) 

Undre gräns (L) 
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2-2.3 Kontrollera luftfiltret. 
(1) Lossa vingmuttern, ta av locket över luftfiltret och lyft ut filterinsatsen. 

 
Använd inte rengöringsmedel för att tvätta luftfilterinsatsen. När motorns prestanda sjunker, eller när avgasernas färg 
är dålig, ska filterinsatsen bytas. Starta aldrig motorn utan luftfilter eftersom främmande föremål kan komma in i 
inloppet och skada motorn. 

 
 
(2) Sätt tillbaka locket och dra fast vingmuttern ordentlig efter byte av luftfilterinsatsen. 
 
2-2.4 Att kontrollera generatorn 
(Anmärkning: Endast vissa svetsgeneratorer är försedda med en elektrisk fläkt.) 
 
Säkerställ innan generatorn startas att luftomkopplaren står i läge ”FRÅN”. Att starta generatorn med omkopplaren i 
läge ”TILL” är mycket farligt. 
 
Generatorn ska jordas för att förhindra elchock. 
 
Använd torr tryckluft (med ett tryck runt 1,96 x 105 Pa) för att blåsa bort dammet i elskåpet och generatorns yta. 
Kontrollera renheten på släpringens yta. Kontrollera kolborstens anliggningstryck. Kontrollera också att kolborsten är 
korrekt placerad och har god kontakt med hållaren. 
 
Kontrollera med hjälp av elschemat att samtliga ledningar är korrekt och fast anslutna. 
 
Mät isolationsmotståndet i de elektriska delarna med en 500 MΩ megger. Motståndet ska inte vara lägre än 5 MΩ. 
Säkerställ att kondensatorn är urladdade vid mätningen. Kondensatorn kommer annars att brännas (denna inspektion 
får inte utföras på lågljudgeneratorn). 
 
2-2.5 Bränslet och oljan i nya generatorer dräneras före försäljning. Var god fyll bränsletanken och motoroljan innan 
du startar motorn. Kontrollera därefter om lyftbubblor finns i motorn. Om så är fallet ska följande procedurer 
genomföras. Lossa anslutningsmuttern mellan smörjoljepumpen och oljeröret. Avlufta systemet tills inga fler bubblor 
finns kvar. Återmontera anslutningsmuttern och dra fast den. 
 
2-3 Att kontrollera dieselmotorns funktion 
 
2-3.1 Larmsystem för lågt tryck. 
Dieselmotorer har ett sensorsystem för lågt tryck som stänger av motorn om oljetrycket sjunker alltför lågt. Avsikten 
med detta system är att säkerställa att motorn inte nyper fast. Om otillräckligt med olja finns i motorn kommer 
oljetemperaturen att höjas alltför mycket. Om det är för mycket olja i motorn kan oljan å andra sidan oljan att märkbart 
bromsa motorn. 
 

Filterinsats 

Vingmutter 

Luftfilterlock 
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2-3.2 Inkörning av motorn 
När du köper en ny motorn måste den köras in på rätt sätt. Inkörningstiden är cirka 20 timmar.  
(1) Undvik att överbelasta motorn när den är ny. 
(2) Byt motoroljan enligt specifikationerna. Oljan ska bytas var 20:e driftstimme eller varje månad. För en äldre motor 

ska oljan bytas var 100:e driftstimme eller var tredje månad. 
 
2-4 Att starta generatorn 
 
2-4.1 Manuell start. 
Starta motorn enligt nedanstående procedurer:  
(1) Ställ bränsleomkopplaren i läge "TILL". 
(2) Vrid motorns handtag till läge ”KÖR”.  

 
(3) Dra ut starthandtaget sakta tills du känner ett motstånd. Det dras automatiskt tillbaka till det ursprungliga läget. 

Handtaget ska återföras sakta för att förlänga startmekanismens livslängd. 
(4) I kallt klimat är det svårt att starta motorn. För att råda bot på detta ska gummipluggen avlägsnas från motorns 

vipparm och 2 ml motorolja hällas in. Sätt tillbaka gummipluggen innan motorns startas. Om du inte sätter tillbaka 
gummipluggen kan regn, damm och annan smuts tränga in i dieselmotorn. Detta leder till snabbt slitage på 
motorns interna delar och haveri. 

 
2-4.2 Elstart 
Förberedelserna för start av motorn är samma som för en manuellt startad motor. 
1. Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid den till läge ”FRÅN”. 
2. För gasreglaget till läge ”KÖR”. 
3. Vrid startomkopplaren medurs till läge ”START”. För att ställa in den tysta typen ska omkopplaren först vridas 

medurs till läge ”KÖR” (TILL) i 1-2 sekunder. Det elektromagnetiska järnet kommer att aktiveras. Vrid den då 
medurs till läge ”START”. 

4. När dieselmotorns startas ska din hand tas bort från omkopplarhandtaget. Omkopplaren återställer sig själv till 
läge ”TILL”. 

5. Om motorn inte starta inom 10 sekunder ska du vänta 15 sekunder innan nästa startförsök. Om du låter 
startmotorn arbeta alltför länge kommer batterispänningen att sjunka. Detta kan leda till felaktig tändning. När 
dieselmotorn arbetar ska tändningen återföras till läge ”TILL”. 

 
 

Observera: 
Om du låter startmotorn arbeta alltför länge kan batteriet uttömmas och inte lämna erforderlig energi för korrekt 
tändning. När dieselmotorn arbetar ska dessutom nyckeln stå kvar i läge ”TILL”. 

 

Gasreglage 

Gasreglage 
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2-4.3 Batteri 
Viktigt anmärkning: ALLA DINA ENHETER SKEPPAS AV SÄKERHETSSKÄL INTE MED ETT BATTERI. För att 
kunna starta din generator första gången måste batteriet inköpas från en lokal järnaffär eller tillbehörsaffär för 
motorfordon. Var god att verifiera batteriets dimensioner överensstämmer med generatorns batterilåda. Samtliga 
dieselgeneratorer kräver dessutom ett batteri med mins 36-38 Ah kapacitet. Om du köper ett torrt batteri och fyller 
dem med syra ska syranivån i batteriet kontrolleras en gång varje månad. 

 
 
FÖR TORRA BATTERIER 
Om nivån i batteriet är alltför hög kan vätska rinna ut och ansamlas på omgivande delar med korrosion som följd. 
Observera: Unvik allför mycket eller alltför lite batterisyra. Kontrollera och fyll om så erfordras på varje månad.på 

 

Övre vätskenivå 
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2-5 Procedurer för start av generatorn 
 
Denna procedur gäller för serie L snörstartade modeller. 

 

Start 

Öppna bränslekranen. 

Ställ motorns gasreglage i 
läge “KÖR”. 

Om motorn inte startar, 
försök igen från 3. 

▲ Dra ut snöret hårt och 
snabbt. 

Dra ut det hela vägen. 
Använd vid behov två händer. 

Håll starthandtaget 
stadigt. 

Placera starthandtaget 
sakta ….. 

Håll starthandtaget 
stadigt. 

Tryck ner och slap 
dekompressionsspaken. 

Återför det sedan 
sakta. 

….. tills du känner 
motstånd. 

Stopp Start/kör 
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Start 

▲ Dra ut snöret hårt och 
snabbt. 

Dra ut det hela vägen. 
Använd vid behov två händer. 

Håll starthandtaget 

stadigt. 

Tryck ner och slap 

dekompressionsspaken. 

Om motorn inte startar, 
försök igen från 3. 

Ställ gasreglaget i läge 

“KÖR”. 

Öppna bränslekranen 

Håll starthandtaget 

stadigt. 

Stopp Start/kör 

….. tills du känner 

motstånd. 

Placera 
starthandtaget sakta 

….. 

Återför det sedan 
sakta. 

Om du inte drar tillräckligt hår 
i 5 kommer motorn inte att 
starta. 

Dra alltid ut snöret hårt och 
snabbt. 

Dra alltid ut snöret hela 
vägen. 

Om du inte drar ut snöret 
hela vägen i 5 kommer 
motorn inte att starta. 

Dra alltid ut snöret sakta. 

Dra inte ut snöret för 
snabbt eller för hårt i 3. 
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2-6 Korrekt drift av generatorn 
 
2-6.1 Drift av dieselmotorn 
1. Förvärm dieselmotorn obelastad i 3 minuter. 
2. Kontrollera först smörjoljenivån och fyll på om den är låg. Våra dieselmotorer är försedda med ett larmsystem som 

kommer att meddela om oljetrycket är för lågt. Larmsystemet kommer att stänga av motorn om oljetrycket är för 
lågt. 

3. Justera inte varvtalsregulatorns skruv eller bränslejusteringsskruven. Dessa skruvar är inställda på fabriken. Att 
ändra dem kommer att påverka motorns prestanda. 

 
2-6.2 Kontroller under drift 
1. Lyssna efter onormala ljud. 
2. Kontrollera om prestanda är goda eller dåliga. 
3. Kontrollera avgasernas färg (om den är för svart eller för vit). Om något av dessa förhållanden observeras ska 

motorn stoppas och orsaken till problemet utredas. Om inga problem observeras, var god kontakta din lokala 
återförsäljare eller närmaste representant för vårt företag. 

 
2-7 Laddning 
 
2-7.1 Belastningsförhållanden 
Belasta generatorn inom angivna gränser. Var god se följande elschema för svetsgeneratorn och generatorn: 

 
 
2-7.2 Nätspänningsutgång 
1. Höj generatorns varvtal (vrid gasreglaget till högsta inställningen) för att erhålla maximala effekten. I annat fall 

kommer den automatiska spänningsregulatorn att aktiveras. Om detta sker under längre tidsperioder kommer 
regulatorn att brännas sönder. 

2. Observera voltmeterns visare. Den ska peka på 230 V ± 5 % (50 Hz). (På 60 Hz generatorer kommer det att vara 
240 V ± 5 %.) Ställ under tiden omkopplaren i läge GEN (generator). Växelspänningen i kraftaggregatets uttag 
kan användas som utgång. 

3. Säkerställ vid anslutning av enheter till generatorn att dessa enheter ansluts i ordningsföljd. Anslut den största 
förbrukaren först. Om allt fungerar kan därefter mindre förbrukare anslutas. Om generatorn stängs av kan detta 
bero på att belastning är för hög. Minska då antalet små förbrukare tills allt fungerar. Den totalt förbrukade 
effekten får inte överstiga generatorns maximala uteffekt. Var god se Tabell 1-1 angående tekniska specifikationer 
över generatorns uteffekt. För att återställa generatorn efter en överbelastning. Låt den vila i flera minuter. Om 
voltmetern visar för hög eller för låg spänning ska varvtalet justeras. Vid problem ska generatorn omedelbart 
stoppas och problemet åtgärdas. 

Mutter på högtrycksbränslerör 

Varvtals-
begränsningsskruv Bränslejusteringsskruv 

Nätspänningsutgång 

Svetsströmutgång 
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4. Elektrisk effekt är tillgänglig när omkopplaren står i läge GEN. Effekten är tillräcklig för elektrisk svetsning men 
strömmen är mycket låg. Den kan endast användas för svetselektroder under 3,2 mm. Den valda svetsströmmen 
ska vara lägre än 130 A. Utgången får inte belastas med mer än 1 kW vid elektrisk svetsning. För att garantera 
generatorns totala belastning gäller (svetsbelastning + generatorbelastning). 

5. Med inställningen SVETS (elektrisk svetsning) kommer svetsgeneratorn att lämna erforderlig effekt för svetsning 
(generatoruttaget är spänningslöst). Önskad ström för olika svetselektroder kan justeras med potentiometer på 
manöverpanelen. Svetsning kan ske när strömman justerats till lämplig nivå. Om mindre ström erfordras kan den 
justeras genom att sänka generatorns varvtal. Maximala svetsströmmen är 210-220 A. Den maximala strömmen 
kan inte användas under längre tidsperioder. 

6. Innan svetsgeneratorn används ska anslutningarna mellan svetskabeln och anslutningen på generatorn vara 
fastdragna och säkrade för att undvika skada på anslutningen till följd av dålig kontakt. 

7. Svetsgeneratorn ska vid användning placeras på en plats med god ventilation. Täck aldrig över motorn för att lösa 
ett ventilationsproblem eftersom detta kommer att skada din utrustning. 

8. När svetsgeneratorn endast används för att generera elkraft ska svetskablarna kopplas bort. Om generatorn 
används för endast svetsning ska luftomkopplaren stängas eller kopplas bort för att undvika kortslutning på 
utgången. 

9. En referens för olika enheter och den erforderliga effekten tillhandahålls i Tabell 2-1. Även en tabell över 
svetselektroder med olika diametrar och dessa strömbehov tillhandahålls i Tabell 2-2. 

 
Tabell 2-1. 
 

Observera: Starta inte fler än två enheter samtidigt. Varje enhet ska startas en efter en för att undvika att 
överbelasta generatorn. 

 

Generatorns varvtal ska vara 3 600 varv per minut för att erhålla frekvensen 60 Hz. Motorns varvtal kan justeras med 
varvtalsregulatorn. 

 
Tabell 2-2. 
 

Svetselektrodens diameter 2,0 2,5 3,2 4 

Svetsström 40-65 50-80 100-130 160-210 

 
2-7.3 Att ladda batteriet 
1. 12 V-batteriet för svetsgeneratorns elstart laddas automatiskt via regulatorn när motorn arbetar.  
2. Om generatorn inte används under längre tidsperioder bör batteriet kopplas bort för att undvika att det urladdas. 
3. Kortslut aldrig batteriets negativa och positiva poler. Att göra de kommer att skada batteriet och kan förorsaka 

svåra personskador. 
4. Växla inte polariteten när batterikablarna ansluts på batteriet. Att göra det kommer att skada både batteriet och 

startmotorn. 
5. Batteriet alstrar lättantändliga gaser vid laddning. Rök inte, och håll öppna lågor och gnistor på avstånd från 

batteriet när det laddas eftersom detta kan förorsaka brand. För att undvika gnistbildning när kablarna ansluts på 
batteriet ska kablarna först anslutas på batteriet och därefter på motorn. När kablarna kopplas bort ska ändarna 
på motorn kopplas bort först. 

 
2-8 Att stoppa generatorn 
1. Frånskilj lasten från generatorn. 
2. Ställ svetsgeneratorns brytare i läge FRÅN. 
3. Ställ gasreglaget i läge ”KÖR” och låt motorn arbeta obelastad i 3 minuter. Stoppa inte dieselmotorn omedelbar 

men låt den kylas ner. Att stoppa dieselmotorn plötsligt kan höja temperaturen i motorn, låsa munstycket och 
skada motorn. 
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Observera: 
1. Om gasreglaget står i läge ”STOPP”, och motorn fortfarande arbetar, ska bränslekranen ställas i läge ”FRÅN” eller 

högtrycksoljans rörmutter lossas. Motorn kan stoppas på annat sätt än den ovan nämnda. 

2. Om du inte kan stoppa den belastade motorn ska först belastningen frånskiljas och därefter motorn stoppas. 

 
4. Truck ner bromshandtaget. 

På generator med ellstart, 
5. Vrid nyckeln till läge ”FRÅN”. 
6. Ställ bränslehandtaget i läge ”STOPP”. 
7. Dra slutligen ut starthandtaget sakta tills känner ett motstånd (kolven är då i kompressionsslaget där insugs- och 

avgasventilerna är stängda). Detta förhindrar att motorn rostar när den inte används. 

  
 

Gasreglage 

Bränslekran 

Gasreglage 
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KAPITEL 3 UNDERHÅLL 
 
3-1. Underhållscheman 
Att hålla din generator väl underhållen kommer att förlänga dess livslängd. Allt måste kontrolleras inklusive 
dieselmotorn, generatorn, elskåpet och ramen. Var god se handböckerna för respektive underenhet angående 
översynsprocedurer. Om du behöver dessa handböcker, var god kontakta vårt företag, och vi kommer att skicka en. 
 
Säkerställ att dieselmotorn är avstängd innan underhållet påbörjas. 
 
Var god se Tabell 3-1 angående korrekt underhållsschema. 
 

Tabell 3-1. Underhållsschema för svetsgenerator 
 

Intervall 
 
Artikel 

Varje dag 

1 månad 
eller 

efter 20 
driftstimmar 

3 månader 
eller 
100 

driftstimmar 

6 månader 
eller 
500 

driftstimmar 

Årligen 
eller 

1 000 
driftstimmar 

Kontrollera och fyll på bränsle      

Dränera bränslet      

Kontrollera och fyll på motorolja      

Kontrollera om oljeläckage förekommer      

Kontrollera samtliga fästelement 

   

 
(Dra fast 

topplocks-
skruvarna 
ordentlig) 

 

Byt motorolj 
 

 
(1:a gången) 

 
(2:a bytet) 

  

Rengör oljefiltret 
   

 
(Byt) 

 

Byt luftrenarinsats Vid användning i dammig miljö ska 
underhåll ske med kortare intervall) 

 
(Byt) 

 

Rengör bränslefiltret 
    

 
(Byt) 

Kontrollera högtrycksoljepumpen      

Kontrollera munstycket      

Kontrollera bränsleledningen 
   

 
(Byt om så 
erfordras) 

 

Justera gapen i luftintaget och 
luftutloppet 

 
 

(1:a gången) 
   

Slipa luftintaget och luftuloppet      

Byt kolvring      

Kontrollera syravikten i batteriet (varje månad) 

Kontrollera kolborsten och släpringen      

Kontrollera isolationsmotståndet Stopptiden överstiger 10 dagar.  

 
Observera: “” anger att en specialnyckel erfordras. var god kontakta återförsäljaren. 
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3-1.1 Att byta motoroljan (var 100:e driftstimme) 
Ta av oljelocket. Avlägsna oljedräneringspluggen när dieselmotorn fortfarande är varm. Var försiktig när oljan och 
motorn är varma eftersom du kan få brännskador. Skruven är placerad på cylinderns botten. Sätt tillbaka pluggen när 
all olja dränerat ut och dra fast den. Fyll sedan på med korrekt motorolja till korrekt nivå. 

 
 
3-1.2 Underhållsschema för luftfilter 
1. Rengör luftrenaren var 6:e månad eller var 500:e driftstimme. 
2. Byt filter om så erfordras. 
3. Använd inte rengöringsmedel för att tvätta luftfilterinsatsen. 
 

Observera: 
Starta aldrig motorn utan luftfiltret. Detta kan förorsaka allvarlig skada på 
motorn om främmande föremål tränger in i inloppssystemet. Byt alltid filter i 
god tid. 

 
3-1.3 Underhåll av bränslefiltret 
1. Bränslefiltret ska rengöras ofta för att hålla motorn arbetande med max prestanda. 
2. Vi rekommenderar att rengöra bränslefiltret var 6:e månad eller var 500:e driftstimme. 
 
A. Dränera först bränslet ur tanken. 
B. Lossa de små skruvarna på bränslekranen och avlägsna bränslefiltret från porten. Använd dieselbränsle för 

rengöring av bränslefiltret. Avlägsna också bränsleinsprutaren och rensa bort kolavlagringarna. Rekommenderat 
intervall för detta är 3 månader eller 100 driftstimmar. 

 
3-1.4 Åtdragningsmoment för topplockets skruvar 
Topplocket skruvar ska dras till specificerat moment. Var god se handboken för dieselmotorn angående 
specifikationer och erforderliga specialverktyg. 
 
3-1.5 Kontroll av batteri 
Säkerställ att syranivån är korrekt. Motorn använder ett 12 V batteri. Avhängigt antalet startcykler kan batterisyran 
förbrukas. Kontrollera även före påfyllning att batteriet inte är skadat. Tillsätt destillerat vatten i batteriet. Kontrollera 
batteriet en gång varje månad. 
 
3-2 Långtidsförvaring 
Om din generator ska förvaras under längre tidsperioder ska följande förberedelser utföras. 
1. Starta dieselmotorn och låt den arbeta i 3 minuter. 
2. Byt motoroljan till ny olja med korrekt kvalitet medans motorn fortfarande är varm. 
3. Dra ut gummipluggen ur topplocket och häll 2 ml smörjolja genom det. Täck därefter över hålet. 
4. På manuellt startade svetsgeneratorer ska dekompressionshandtaget tryckas ner, och starthandtaget dras ut 2 

eller 3 gånger. Detta pressar ut inloppet. (Starta inte motorn.) 
5. På elektriskt startade svetsgeneratorer ska dekompressionshandtaget tryckas ner och startmotorn köras i 2-3 

sekunder. Detta görs genom att ställa startväljaren i läge ”STOPP”. (Starta inte dieselmotorn.) 
6. Dra slutligen ut starthandtaget sakta tills du känner ett motstånd. Kolven är då i kompressionsslaget där insugs- 

och avgasventilerna är stängda. Att stänga insugs- och avgasventilerna kommer att förhindra rost eftersom fukt 
inte kan tränga in i förbränningsrummet. 

7. Rengör motorn och förvarade den på en torr plats. 
 
 

Oljedräneringsskruv 

Mätsticka 

Skruv på 
högtrycks-
bränsleledning 
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KAPITEL 4 Felsökning  
 
4-1 Felsökningsprocedurer 
 

Felfunktionens orsak Åtgärd 

D
ie

s
e

lm
o

to
rn

 k
a
n

 in
te

 s
ta

rta
s
. 

Inte tillräcklig med bränsle Tillsätt tillräcklig med bränsle 

Bränslets väljare är inte i läge ”ÖPPEN” Vrid bränsleväljaren till läge ”ÖPPEN” 

Högtryckspumpen och mustycket sprutar inte in 
bränsle eller för liten mängd bränsle. 

Demontera munstycket och justerade det på 
provbänk. 

Gasreglaget står inte i läge ”KÖR”. Vrid gasreglaget till läge ”KÖR”. 

Kontrollera smörjoljenivån. Oljenivån ska vara mellan markeringarna ”H” och ”L” 

Den är inte snabb och kraftig nog att dra reaktiv 
startmotor. 

Starta dieselmotorn enligt kraven i ”startprocedurer” 

Munsstycket avger smuts Rengör munstycket. 

Batteriet är uttömt. Ladda batteriet eller byt det. 

G
e
n
ra

to
rn

 lä
m

n
a
r in

g
e
n
 s

p
ä
n
n

in
g
. 

Huvudströmbrytaren (NFB) är inte påslagen Ställ huvudströmbrytarens handtag i läge ”TILL”. 

Generatorns kolborste var sliten. Dålig kontakt. Byt kolborsten. 

Kontakten med uttaget är dålig. Justera uttagets kontakter. 

Motorn når inte märkvarvtal. Låt den nå märkvarvtalet enligt kraven. 

Den automatiska spänningsregulatorn är skadad. Byt den. 

Potentiometern för strömreglering på 
svetsgeneratorn är skadad. 

Byt den. 

 
Var god kontakta närmaste återförsäljare eller vårt företag direkt om problem kvarstår. 
 
4-2 Frågor och oklarheter 
Om du inte förstår något eller har frågor, var god tveka inte att kontakta återförsäljaren eller vårt företag direkt. Ha 
följande information till hands när du kontaktar återförsäljaren eller oss. 
1. Dieselgeneratorns och motorns modellnummer 
2. Den stat i vilken du bor 
3. Antalet driftstimmar tillsammans med det inträffade problemet 
Detaljerade förhållanden och tidpunkt när problemet inträffade, med andra ord, klimat och atmosfär. 
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MILJÖVÅRD 
Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 

 
Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. 
Tilläggsuppgifter: www.serty.fi 
 

GARANTI 
Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 
Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet. 
Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, överbelastning eller osakkunnigt 
handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerats eller förändrats. 
 
Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad. 
 
Rätten till ändringar förbehålles.  
 
Importör / Tillverkare:   Veljekset Keskinen Oy 
      Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 

Tel. +358 10 770 7000 

http://www.serty.fi/
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LUKU 5 OSALUETTELOT ● KAPITEL 5 STYCKLISTOR  
 

Kuva 5-1. Kokonaisnäkemys generaattori/hitsauskoneesta  
Figur 5-1. Totalöversikt över generator/svetsgenerator 

 

 
 

Taulukko 5-1. Käytä viitteenä kuvaa 5-1 /  Tabell 5-1. Var god se figur 5-1 
 

Numero / Nummer Osan kuvaus Beskrivning Määrä / Antal 

1 ETQ - sarjan dieselmoottori Dieselmotor serie ETQ 1 

2 Käynnistysmoottori Startmotor 1 

3 Vauhtipyörä-generaattori Svänghjulsgenerator 1 

4 Pultti Skruv 2 

5 Jännitteen säädin Spänningsregulator 1 

6 Akkukaapeli (punainen ja musta) Batterikabel (röd och svart) 1 

7 Akku Batteri 1 

8 Öljytason anturi Oljenivåsensor 1 

9 Generaattori Generator 1 

10 Ulostulolaitteiden kokoonpano Utgångspanel, komplett 1 

11 Kaasuvaijeri Gasreglagekabel 2 

12 Liitäntäkokoonpano Kontaktenhet  1 

13 ANS  AVR 1 

14 Pultti Skruv 2 

15 Jännitesäätimen kannatin Fästvinkel för spänningsregulator 1 

16 Pultti Skruv 2 

 

FIN/SE 
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Kuva 5-2. Rungon räjähdyskuva ● Figur 5-2. Ramverk – sprängskiss 
 

 
 

Taulukko 5-2. Katso kuvasta 5-2. / Tabell 5-2. Var god se figur 5-2 
 

Numero / Nummer Osan kuvaus Beskrivning Määrä / Antal 

1 M6x25 pultti Skruv M6x25 4 

2 M6 litteä aluslevy Planbricka M6 4 

3 Iskunvaimennin Stötdämpare 4 

4 Aluslevy Bricka 4 

5 M6 mutteri Mutter M6 4 

6 Moottorin kate Motorkåpa 1 

7 Kuminen kate Gummilock 1 

8 Käsikaide Handtag 1 

9 M8x50 Pultti Skruv M8x50 4 

10 Muovitiiviste Plastpackning 4 

11 Kumitiiviste Φ8 Gummibricka Ø 8 4 

12 Litteä aluslevy Φ8 Planbricka Ø 8 4 

13 M8-mutteri Mutter M8 4 

14 Akun pidike Batterihållare 1 

15 M6 mutteri Mutter M6 2 

16 Pidikekoukut Fästkrokar 2 

17 Akku Batteri 1 
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Numero / Nummer  Osan kuvaus Beskrivning Määrä / Antal 

18 M8x12 pultit Skruvar M8x12 2 

19 Kumivaimennin Gummidämpare 1 

20 Moottorin kiinnike Motorfäste 1 

21 Akun alusta Batterifack 1 

22 M6 mutteri Mutter M6 1 

23 Jousialuslevy 6 Fjäderbricka 6 1 

24 M6x35 pultti Skruv M6x35 1 

25 M10 mutteri Mutter M10 2 

26 Jousialuslevy 10 Fjäderbricka 10 2 

27 Litteä aluslevy 10 Planbricka 10 2 

28 M10x20 M10x20 2 

29 Kannatin Fästvinkel 1 

30 M10 mutteri Mutter M10 4 

31 Jousialuslevy 10 Fjäderbricka 10 4 

32 Litteä aluslevy 10 Planbricka 10 4 

33 Kumikiinnikkeet Gummifästen 4 

34 Litteä aluslevy 10 Planbricka 10 4 

35 Jousialuslevy 10 Fjäderbricka 10 4 

36 M10 mutteri Mutter M10 4 

37 Akseli Axel 1 

38 M8-mutteri Mutter M8 4 

39 pultti Skruv 2 

40 Litteä aluslevy 20 Planbricka 20 2 

41 Sokkanaula 32 x 32 Saxsprint 32 x 32 2 

42 Pyörä Hjul 2 

43 M8x40 pultti Skruv M8x40 2 

44 M8-mutteri Mutter M8 2 

45 Kannatin Fästvinkel 2 

46 Kannatin Fästvinkel 1 

47 Kumieriste Gummiisolator 2 

 
Kuva 5-3. Sähkötaulu ● Figur 5-3. Sprängskiss över elpanel 
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Taulukko 5-3. Katso kuvasta 5-3. / Tabell 5-3. Var god se figur 5-3 
 

Numero / Nummer Osan kuvaus Beskrivning Määrä / Antal 

1 Paneeli Panel 1 

2 Vaippapultti M6x12 Flänsskruv M6x12 4 

3 Mutteri M5 Mutter M5 2 

4 Pultti M5x12 Skruv M5x12 2 

5 Tuntimittari Timräknare 1 

6 Jännitteen valinta Spänningsväljare 1 

7 Iso mutteri Stor mutter 2 

8 Työmallin valinta Driftslägesväljare 1 

9 ST M4x10 ST M4x10 2 

10 Säädön hattu Justeringsvred 1 

11 Mutteri M10 Mutter M10 1 

12 Säädin Justerare 1 

13 Esilämmityksen ohjain Indikeringslampa för förvärmning 1 

14 Avain Nyckel 1 

15 Käynnistysvipu Startströmställare 1 

16 Soikeakantainen pultti M3x8 Skruv, kullrig skalle, M3x8 4 

17 Suojakytkin Automatsäkring 1 

18 Iso mutteri Stor mutter 1 

19 Vaihtovirta suojus Växelspänningssäkring 1 

20 Johtotaulu Kretskort 1 

21 Maadoitettu pultti Jordningsskruv 1 

22 4 piikkinen pistoke 4-polig chassikontakt 1 

23 Aluslevy Φ4.5 Bricka Ø4,5 6 

24 Jousialuslevy Φ4.2 Fjäderbricka Ø4.2 6 

25 Mutteri M4 Mutter M4 6 

26 Pultti M4x12 Skruv M4x12 6 

27 3 piikkinen pistoke 3-polig chassikontakt 1 

28 Kaksoispistoke Dubbelt vägguttag 1 

29 Sähkölaatikko Elskåp 1 

30 Ulostulon suojus Dragavlastning 1 

31 Johtojen suojus Kabelhärva 1 

 
Kuva 5-4. Generaattorin pääkokoonpano ● Figur 5-4. Sprängskiss över generator 
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Taulukko 5-4. Katso kuvasta 5-4. / Tabell 5-4. Var god se figur 5-4 
 

Numero / Nummer Osan kuvaus Beskrivning Määrä / Antal 

1 Jäähdytyspuhallin Kylfläkt 1 

2 Roottori Rotor 1 

3 Johdinsirkus Släpring 6 

4 Laakeri Lager 1 

5 Ruuvi 5/16-24 x 300 Skruv 5/16-24 x 300 1 

6 Aluslevy Φ9 Bricka Ø9 1 

7 Mutteri 5/16-24 Mutter 5/16-24 1 

8 Hiiliharjat Kolborstar 1 

9 Hiiliharjahylly Borsthållare 1 

10 Ruuvi M5x16 Skruv M5x16 1 

11 Jousialuslevy Φ8.2 Fjäderbricka Ø 8,2 4 

12 Pultti M8x240 Skruv M8x240 4 

13 Diodi Diod 6 

14 Kumi Gummi 4 

15 Aluslevy Φ5.5 Bricka Ø 5,5 4 

16 Pultti M5x20 Skruv M5x20 4 

17 Jäähdytin Kylfläns 2 

18 Vaihtovirtalaturin takakansi Generatorns bakre kåpa 1 

19 Pultti M5x8 Skruv M5x18 2 

20 Kuusiopultti M6x12 Sexkantskruv M6x12 6 

21 Pultti M4x10 Skruv M4x10 24 

22 Ruuvi M5x12 Skruv M5x12 4 

23 Liitosrasia Kopplingsbox 1 

24 Mutteri M5 Mutter M5 24 

25 Jousialuslevy Φ5.2 Fjäderbricka Ø 5,2 24 

26 Aluslevy Φ5.5 Bricka Ø 5,5 24 

27 Navat Inkopplingslist 1 

28 Liitosrima Fästvinkel för inkopplingslist 1 

29 Ruuvi M6x12 Skruv M6x12 4 

30 Ruuvi M5x10 Skruv M5x10 4 

31 ANS  AVR 1 

32 Lähtöpää Utgång 1 

33 Vaihtovirtalaturin kansi Generatorkåpa 1 

34 Staattori Stator 1 

35 Liitosnauha Hylsa 1 

36 Vetopään kannatin Drivändans fäste 1 
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Kuva 5-5. Polttoainejärjestelmän rakenneosat ● Figur 5-5. Bränslesystemets komponenter 

 
 

Taulukko 5-5. Katso kuva 5-5. / Tabell 5-5. Var god se figur 5-5 
 

Numero / Nummer Osan kuvaus Beskrivning Määrä / Antal 

1 Polttoaineen kansi Tanklock 1 

2 Tiiviste Tätning 1 

3 Suodatus kuppi Filterskål 1 

4 M5x10 ruuvi Skruv M5x10 2 

5 Polttoaineen tason ilmaisin Bränslenivåindikator 1 

6 M6x25 pultti Skruv M6x25 4 

7 Iso litteä aluslevy Φ6 Stor planbricka Ø 6 4 

8 Polttoainesäiliön vuoraus Bränsletankens beklädnad 4 

9 Iskun vaimentimen tiiviste Stötdämpande packning 4 

10 Polttoainesäiliö Bränsletank 1 

11 M6 mutteri Mutter M6 4 

12 O-rengas tiiviste O-ring 1 

13 Polttoainesäiliön suodatin Bränsletankfilter 1 

14 O-rengas tiiviste O-ring 1 

15 Polttoainesuodattimen suojus Bränslefilterlock 1 

16 Kate Lock 1 

17 Siipimutteri Vingmutter 1 

18 Polttoainejohto Bränsleledning 2 

19 Polttoaineen tuloputki Bränsleinloppsledning 1 

20 Korkeapainepolttoainepumppu Högtryckspump för bränsle 1 

21 Korkeapainepolttoaineputki Högtrycksledning för bränsle 1 

22 Polttoaineen syöttö Bränsleinsprutare 1 

23 Ylitäyttöputki Överfyllningsrör 2 

24 Polttoaineen ylitäyttöputki Överfyllningsrör för bränsle 1 
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