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Brugsanvisning
Generator
Varenr.: 90 42 040



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til 
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at 
hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse

Anvendelse

Generatoren må ikke startes eller stoppes, når der er tilkoblet elektriske appara-
ter der er tændte. Start motoren, lad den gå i et par minutter, og tilslut derefter 
de elektriske apparater. Når motoren skal stoppes, frakobles apparaterne. Lad 
derefter motoren gå nogle få minutter, inden motoren stoppes.
Det anbefales ikke, at tilslutte spændingsfølsomt elektronikudstyr til generatoren.
Overhold altid sikkerhedsvejledningen for det udstyr, der anvendes.

ADVARSEL! 
•	 Generatoren	må	ikke	udsættes	for	regn	og	fugt.
•	 Sørg	for	ordentlig	ventilation	af	udstødningsgas.

Sammenbygget enhed bestående af en 3 HK 4 takt benzinmotor, samt en gene-
ratordel med en ydelse ved kontinuerlig drift på 800 W. Generatoren er med 2 
stk. 230V strømudtag.

Før motoren startes 

1. Check motoroliestanden.
2. Motoren er forsynet med en olieniveauføler som afbryder tændingen på 

motoren hvis der er for lidt motorolie på.
3. Check brændstofniveauet. Brændstoftanken må ikke overfyldes. 

Opstart af motoren

1. Kontroller, at alle elektriske apparater er frakoblet.
2. Sæt brændstofhanen på ”ON”.
3. Indstil chokeren korrekt. (Bemærk: ved start af en varm motor sættes choke-

ren på positionen ”NO CHOKE”.
4. Sæt motorens ”RUN” kontakt på positionen ”ON”.
5. Tag fat og træk langsomt i snoren, indtil du kan føle modstand. Lad snoren 

løbe langsomt tilbage, og træk derefter hurtigt i hele armens længde. Lad 
derefter snoren gå langsomt tilbage i motoren.

6. Når motoren starter, sættes choker armen på halvt åben, indtil motoren køre 
jævnt, og derefter på positionen ”NO CHOKE”.

7. Hvis motoren ikke starter, gentages proceduren fra punkt 3. Hvis den stadig 
ikke starter, henvises til afsnittet ”fejlsøgning”.
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Brug af generatoren 

1. Lad motoren varme op. (Ca. 3 minutter).
2. Slut apparaterne til strømudtaget. (Forsigtig: Generatorens watt ydelse må 

ikke overstiges).
3. Overhold altid vejledningen for det udstyr, der anvendes.
4. For høje motoromdrejninger er farlig og øger risikoen for personskade eller 

beskadigelse af udstyret. Generatoren leverer kun den korrekte frekvens 
og spænding, når den kører ved det korrekte omdrejningsantal. Forkert fre-
kvens og/eller spænding kan beskadige tilsluttede apparater.

Stop motoren

1. De elektriske apparater afbrydes og frakobles.
2. Lad motoren gå i et par minutter.
3. Afbryd motoren ved at sætte motorens ”RUN” kontakt på ”OFF”.
4. Luk brændstofhanen. 

Opbevaring: 
Ved længere tids opbevaring, bør brændstoftanken tømmes for benzin.
Generatoren tørres af med en fugtig klud. Rengør aldrig ved hjælp af en  
vandstråle.

Motorvedligeholdelse 
•	 Olie skiftes for hver 25 driftstimer.
•	 Luftfilter renses ugentlig, og oftere ved støvede driftsbetingelser.
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Fejlsøgning

Tekniske data

Problem Årsag Løsning

Motoren vil 
ikke starte

Brændstofhanen er ikke åbnet. Åben for hanen.

Intet brændstof på tanken. Fyld brændstoftanken op.

Olie ikke påfyldt til det korrekte 
niveau.

Påfyld korrekt mængde olie.

Motorens kontakt står på 
”OFF”.

Sæt kontakten på ”ON”

Choker ikke indstillet korrekt. Indstil chokeren korrekt.

Tændrør snavset. Udskift/rens tændrør.

Luftfilter stoppet. Udskift/rens luftfilter.

Motoren kører 
ujævnt

Luftfilter stoppet. Udskift/rengør luftfilter.

Tændrør snavset. Udskift/rens tændrør.

Choker indstillet forkert. Indstil chokeren korrekt.

Snavset/gammelt brændstof. Aftap og udskift brændstof.

Ingen elek-
trisk effekt

Automatsikring udløst.
Afbryd elektrisk apparat, og 
tilslut sikring igen.

Effekt     800 W
Spænding    230 V
Frekvens    50 Hz
Udtagstik    2 X 230 V
Tankkapacitet    6 liter
Driftstid pr tank (ved max belastning)  8 timer
Motorkraft    3 Hk
Brændstoftype     Alm. blyfri oktan 92
Olietype     10W-30 eller 15W-40
Oliekapacitet    0,6 liter
Mål     510 X 310 X 450
Vægt     26 kg
Lydniveau    92 DbA


