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Tack för att du köpt vårt dieseldrivna elverk.
Denna bruksanvisning visar hur du bör använda och underhålla
ditt nya elverk. Var så vänlig att läsa genom Bruksanvisningen
innan du börjar använda elverket. Alla som ska använda elverk-
et måste ha läst och begripit denna bruksanvisning. Den tid du
använder på detta kommer att ge säkerhet för dig själv och
längre levnadstid för elverket.
Lägg dig särskild på minnet avsnitt märkta med dessa varnings-
täcknen:

RISK: Indikerar en omedelbar risk som, om den ej und-
viks, kommer leda till dödsfall eller allvarlig personskada. Detta
varningstecken används endast i extrema tillfällen.

VARNING: Indikerar en möjlig risk som, om den ej und-
viks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

VISA AKTSAMHET: Indikerar en möjlig risk som, om den
ej undviks, kan leda till mindre eller moderat personskada. Kan
även användas för att varna om farlig användning.

MÄRK: Indikerar nyttig information.

Eftersom våra produkter kontinuerligt förbättras och upp-
graderas, erhåller vi rätten att företa förbättringar i design
och/eller specifikationer när som helst utan varning eller för-
pliktelser. Kunden bör vara uppmärksam på att det kan vara
små skillnader mellan innehållet som beskrivs i denna bruks-
anvisning och den produkt som följer med.

VARNING: Dieselelverket är designad för att ge säker och
pålitlig prestanda om det används i förhållande till bruks-
anvisningen. Läs och förstå bruksanvisningen innan du börjar
använda elverket. Om du inte gör så, kan detta leda till skador
på personer eller utrustning.

VISA AKTSAMHET: Om ingen tillverkningsstandard är specifikt
definerad i orderkontrakten, är alla våra elverk tillverkade i 
henhåll till standarderna GB/T2820.3-1997 eller 
ISO 8528-3:1993.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING: Undvik elektrisk stöt.
1. Elverket måste jordas för att undvika elektriska stötar.

Du måste aldrig använda elverket eller annat elverktyg
medan du står i vatten, med nakna fötter, med våta händer
eller i regn eller snö. Detta kan leda till att du får en elektrisk
stöt.

2. Undvik eldsvåda:
Fylla aldrig drivmedel på tanken medan motorn kör.
Använd en ren trasa till att torka bort spilld drivmedel. Håll
bensin, parafin, tändstickor och andra brännbara eller
explosiva ämnen på säker distans från elverket, då
temperaturen kring ljuddämparen är mycket hög vid
användning.
För att minimera risken för eldsvåda är det nödvändigt att
säkra tillräcklig ventilation. När elverket används måsteste
det vara åtminstone 1 meters avstånd från elverket till
närmaste vägg eller annan utrustning.

3. Undvik brandsår:
Berör aldrig en varm ljuddämpare, avgasrör eller motorns
kylribbar.

RISK: Undgå att inhalera avgaser.
4. Säkra alltid god ventilation. Använd inte elverket inomhus

eller på avstängda ställen. Motorn konsumerar oxygen och
avger giftigt karbonmonoxid. Dålig ventilation leder till
skador på elverket och möjliga personskador.
Om elverket absolut måste användas inomhus, säkra god
ventilation så att folk och husdjur ej kommer till skada.

5. Laddning av batteri:
Batterier innehåller svavelsyra, som kan förstöra synen eller
ge allvarliga brandskador. När batteriet laddas produceras
färglösa explosiva gaser som kan orsaka blindhet eller andra
skador. Cigaretter, gnistor och flammor få ej förekomma i
närheten medan batteriet laddas.
Om du kommer i kontakt med batterisyra, skölj noga med
vatten och uppsök genast medicinsk assistans, särskild om
du fått syra i ögonen.

6. Andra säkerhetstips:
Se till att du vet hur alla elverkets kontroller fungerar, och att
du vet hur du snabbt kan stanna motorn, innan du börjar
använda elverket. Se till att batteriet är utom räckhåll för
små barn. Se till att elverket ställts på en platt yta, och att
alla lock är stängda. Använd säkra skor och arbetskläder.
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1. TEKNISKA DATA OCH BRUKSANVISNING

1.1 Tekniska data
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1.2 Bruksanvisning
Under följande förhållanden ska elverket levera nominell effekt
och pålitlig prestanda.

Höjd Temperatur Relativ luftfuktighet
< 1000 m ÷15-+40 C° < 90 %

Var så vänlig att fastställa vilken typ elverk du har och lär el-
verkets funktioner att känna så att du kan använda och unner-
hålla det på korrekt sätt. 

2 INSTALLATION AV ELVERK

2.1 Utomhus användning
Välj ett arbetsställe där elverket inte utsätts för regn, snö eller
direkt solljus. Placera elverket på en stabil och platt yta så den
inte tippar över eller halkar. Placera elverket så att avgaserna
inte riktas mot folk.
Arbetsstället måsteste vara fritt från vatten, fuktighet eller stoft.
Alla elektriska komponenter bör skyddas mot för mycket fukt,
annars kommer isolationssystemen att försvagas och leda till
kortslutning i elverksättet.
Främmande partiklar, som stoft, smuts, sand, ludd eller slipande
ämnen kan orsaka skador på elverket och motorn och kan ej
tolereras i kylsystemen.

2.2 Jordning av elverk
Elverket är försedd med en jordnings-
terminal placerad på baksidan av den
öppna typen och nere på baksiden av den
stängde typen (se Bild 3). Elverket måste
alltid jordas från terminalen till et 3/4”
kopparör eller –stång  nertryckt i fuktig
jord för att undvika elektriskt stöt.
Koppla inte till vattenrör eller jordning som
används av en radioapparat.

VARNING: Använd endast strömsladdar som är i gott
tillstånd; slitna, öppna, frynsiga eller på andra sätt skadade
sladdar kan orsaka elektriskt stöt. Innan användning bör
elverket jordas för att undvika elektriskt stöt.
Tag kontakt med auktoriserad elektriker för att koppla
elektriska kontakter och/eller sladdar.
Felaktiga elektriska kopplingar kan leda till eldsvåda eller
elektriskt stöt.

RISK: Säkra alltid god ventilation. Använd inte elverket
inomhus eller på avstängda ställen. Motorn konsumerar oxygen
och avger giftigt karbonmonoxid. Dålig ventilation kan leda till
skada på elverket och möjlig personskada. Om elverket absolut
måsteste användas inomhus, säkra god ventilation så att folk

och husdjur ej utsätts för fara.

3 FÖRBEREDELSER INNAN ANVÄNDNING

3.1 Drivmedel, luftfilterelement och motorolja
Drivmedel
Använd endast lätt diesel. Om drivmedlet är smutsigt, bör det
filtreras dagligen.

VISA AKTSAMHET: Se till att det inte kommer stoft och vatten
in i drivmedeltanken, annars kan högtryckspumpen och
insprutningsmunstycket täppas till.

Modell PM 3500 DC PM 6500 DC3 PM 6500 DCS
Drivmedeltankens 
effektiva volym 11,3 l 14,6 l 12,8 l

Drivmedellock
Rött märke

VISA AKTSAMHET:
Fyll aldrig drivmedel över det röda märket.

Luftfilterelement
Luftfilterelementen måste aldrig tvättas, då denna komponent
måste hållas torr. Om dieselmotorn börjar leverera mindre
ström, eller färgen på avgasen förändras, måste luftfilter-
elementen omedelbart bytas. Starta aldrig upp dieselmotorn
utan att luftfilterelementen är på plats. 
(Se merke (1) på ill. på side 7.)

Bild 3.

VISA AKTSAMHET: Det måste aldrig rökas på ställen
där olja och diesel fylls eller förvaras. Se till att det inte rinner
över när du fyller olja. Efter att du fyllt drivmedel på tanken,
se till att fästa täckmuttern på drivmedelintaget.
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Luftfilteradäcksel
Lossna de fyra skruvarna
som håller fast luftfilter-
täcket. Öppna täcket och
check luftfilterelementen.

Motorolja
Placera elverket på en platt yta. Fyll motorolja på oljetanken,
och check oljenivået med mätkäppen. Stick in mätkäppen utan
att skruva fast den, och drag sen ut den igen för att mäta olje-
nivån. Se till att oljenivån ligger mellan hög (H) och låg (L) nivå.

Modell PM 3500 DC PM 6500 DC3 PM 6500 DCS
Volym i oljetank 1,1 l 1,65 l 1,65 l

MÄRK: Inget påverkar din dieselmotors prestanda och levnads-
tid mer än den motorolja du använder. Om du använder olja utav
dålig kvalite, kommer detta att märkbart utöka risken för att
kolven låser sig, och även för slitning på kolvringarna och andra
rörliga delar, och detta kan avsevärt reducera motorns levnads-
tid. Vi rekommenderar CD-graderad motorolja klassifierad för
API-motorer.

(1)

Spak för justering
av hastighet Stanna        Starta/Kör

Stanna

Starta/Kör

Användningstemperatur

Rekommenderad värde

Begränsning

Mätkäpp.

Tömbolt.

Mätkäpp.

Tömbolt.

VARNING: Fyll ej motorolja medan motorn går.
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VISA AKTSAMHET: Motorn levereras från fabriken utan
motorolja; fyll på olja innan du försöker starta motorn.

3.2 Inspektion av elverk
3.2.1 Dieselelverk av typ CX och CXE är utstyrda med skydd mot
lågt oljetryck. När oljetrycken sjunker under säkrad nivå,
kommer systemen automatiskt stänga av motorn för att undvika
skador, även om tändningsnyckeln fortfarande står på ”ON”.
Motorn kan inte startas upp igen innan motoroljan fyllts upp til
nödvändig nivå. Om motorn körs utan tillräckligt med motorolja,
kommer oljans temperatur att klättra mycket högt. 
På andra sidan är det även riskabelt med för mycket olja. Detta
sedan motoroljan kan brännas. Detta kommer leda till att
dieselmotorns varvhastighet plötsligt klättrar och resulterar i
”onormal snabbgång”. Av denna grund är det nödvändigt att
checka om oljenivån ligger mellan H och L.

3.2.2 Skruva av huvudbrytaren och koppla från all belastning
(tilkopplat utrustning och verktyg), checka om några delar av
motorn är skadade, eller om några muttrar eller bultar lossnat
eller fattas. Om några av dessa problemen inträffar, var så vän-
lig att ej starta upp motorn, men tag genast kontakt med
leverantören.

Innan du startar elverket, se till att huvudbrytaren är ställd till
”OFF”. Om brytaren inte är ställd till ”OFF” när elverket startas
upp, kan detta skada elverket och startmotorn kan låsa sig.

VARNING: Elverket måste startas upp utan belastning.

3.3 Släpp luften ur drivmedelslangen
Om motorn inte startar, och olje- och drivmedelnivåerna är till-
räckliga, kan problemen ofta vara luftbubblor i drivmedel-
slangen. Luften bör släpps ur slangen på följande sätt:
Vrid drivmedelkranen under drivmedeltanken till ”OFF”, koppla
bort drivmedelslangen från högtryckspumpan, vrid ventilen till
”ON” och låt drivmedlet droppa från drivmedelslangen ner i en
behållare. Koppla drivmedelslangen tillbaks på högtrycks-
pumpan  när slangen är tömd.

3.4 Innan uppstart
Innan du startar upp elverket, se till att:
a) elverket är placerad på en stabil och platt yta;
b) elverket är jordat;
c) du har checkat oljenivån;
d) du har torkat bort spilld drivmedel;
e) arbetsstället är bra ventilerad.

4 UPPSTART AV ELVERK

4.1 Snörstart
MÄRK: På kalla dagar, när det är svårt att få i gång diesel-
motorn, skruva loss proppen på motortäcket och fylla på 2 ml
motorolja.

VISA AKTSAMHET: Avsedd från när du fyller olja, ska
proppen vara säkert fastskruvad i täcket för att udvika att stoft
och fukt sugs in i cylindern och orsakar snabbare slitning på
interna komponenter.

Propp
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Snörstartdiagram för elverk av öppen typ.

VISA AKTSAMHET: Innan uppstart, koppla all belastning
bort från elverket, vrid sen huvudbrytaren til ”OFF”.

SNöRESTART

Öppna drivstoffkran

Starta!

Ställ gasspak i
”RUN” position

Håll et fast tag      
kring start-
hand-taget...

Om elverketinte
startar prova
hellre detta. Drag snöret hårt 

och snabbt. 
Drag snöret helt ur.

Använd två händerom
nödvändigt.

...drag långsamt åt...

...du märker 
motstånd... 

Tryck ner dekompretions-
spaken och släpp.

Håll starthand-
taget i et fast 

grepp.

...för starthand-
taken tillbaks till 
utgangstilling.
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4.2 Elstart
4.2.1 Uppstart, elverk av öppen typ.
1) Koppla all belastning bort från elverket.
2) Vrid huvudbrytaren till ”OFF”.
3) Vrid drivmedelkranen till ”ON”
4) Ställ spaken för justering av motorhastigheten till ”RUN”.
5) Vrid tändningsnyckeln med klockan till ”START”.
6) Efter att dieselmotorn startar, släpp tändningsnyckeln. Låt

brytaren gå tillbaks till ”ON” automatiskt.
7) Om dieselmotorn inte startar efter 10 sekunder, var vänlig att

vänta i ännu 15 sekunder och starta på nytt.

VISA AKTSAMHET: Kör inte startmotorn länge varje gång,
annars kommer akkumulatorspänningen sjunka och resultera i
att startmotorn låsar sig.

VISA AKTSAMHET: Drag aldrig ur starthandtaget medan
motorn går; detta kommer att skada dieselmotorn.

Tänningsnyckel

4.2.2 Uppstart, elverk av stängd typ
1) Koppla bort all belastning från elverket.
2) Vrid huvudbrytaren till ”OFF”.
3) Vrid drivmedelkranen till ”ON”
4) Vrid tändningsnyckeln till ”ON”. Efter ett ögonblick, vrid sen

nyckeln till ”START”.
5) Efter att dieselmotorn startat, släpp tändningsnyckeln. Låt

brytaren gå tillbaks till ”ON” automatiskt.

4.3 Batteri
När du startar ditt elverk första gången, bör du fylla batteri-
vätska på batteriet. För mer detaljerad procedur, var vänlig läs
genom batteriets bruksanvisning. Checka batterivätskans nivå
varje månad. Laddning av batterin konsumerar batterivätska.
Om vätskanivån sjunker till lägsta gräns, är det nödvändigt att
fylla på destillerat vatten tills nivån når högsta gränsen.
Om batterivätskans nivå ligger för lågt, kan det vara att motorn
inte kommer starta, då den inte får tillräckligt med ström för att
starta.
Om det är för mycket batterivätska i batteriet, kan vätskan rinna
över och korrodera komponentar i närheten.
Ladda akkumulatorn en gång i månaden. (Elverk med elstart
laddar akkumulatorn automatiskt vid användning, men om
elverket inte används ofta, se till att ladda den emellanåt.)

MÄRK: Batteriet måste förvaras utom räckhåll för barn, måste
stå på en platt yta, och locken måste vara korrekt genskruvade.

VISA AKTSAMHET: Se till att nivån på batterivätskan 
ligger mellan högsta och lägsta gräns. 
Batterivätska innehåller svavelsyra, som kan orsaka blindhet
eller brandskador.

RISK: När batteriet laddas produceras färglös explosiv gas
som kan orsaka blindhet eller personskador. Håll cigaretter,
gnistor och flammor på säkert avstånd när batteriet laddas. Du
måste aldrig ladda ett synligt skadat eller fruset batteri.

Batteri. Högst gräns. Lägsta gräns.

5 ANVÄNDNING AV ELVERK

5.1 Användning av dieselmotor
5.1.1 Undvik överbelastning
Medan din dieselmotor är ny, kan tilkoppling av tung belastning
förkorta motorns levnadstid. 
1) Undvik att koppla till tung belastning inom dom första 

20 timmarna elverket används.
2) Byta motorolja efter dom första 20 timmarna den används,

eller efter en månad, och sen var 50. timme dom nästa 
3 gångerna, och var tredje månad eller 100. timme efteråt.

MÄRK: Motoroljan bör tappas ur medan dieselmotorn fort-
farande är varm. När den är avkyld är det mycket svårt att
tappea ur all motorolja.

5.1.2 Värm upp dieselmotorn innan användning i 5 minuter utan
belastning.

5.1.3 Checka varningslampan
Även om elverket utrustats med skyddsystem vid lågt oljetryck,
är det nödvändigt att checka om varningslampan för lågt
oljetryck lyser. Denna varningslampa lyser när oljetrycket är
lågt, eller om det inte är tillräckligt med motorolja, och diesel-
motorn stängs av automatiskt. Motorn kan inte startas om innan
oljan fyllts upp till säker nivå.

5.2 Inspektion medan motorn kör
1) Onormalt bråk eller vibration;
2) Svart eller vit avgas;
3) Stark förändring i motorhastigheten, långsammare eller

snabbare;
4) Gnistor eller strömbugar från elverket;
5) Reducerad strömmängd;
6) Motorn börjar brinna;
7) Flammor eller rök.
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Om du märker några av dessa symptomen, måste elverket
genast stängas av. Var vänlig tag kontakt med försäljare eller
tillverkare.

5.3 Elverkets hastighet vid användning
Elverket måste köra med normal hastighet för att leverera ström
med rätt spänning och frekvens. Motorns hastighet är noga
justerad vid fabriken så att elverket levererar rätt spänning och
frekvens.

VISA AKTSAMHET: Justera ej dieselmotorns hastighets-
begränsningsbult och drivmedelbegränsningsbult (dessa är
noga justerade vid fabriken), annars kommer detta att påverka
motorns prestanda.

Innan du försöker koppla belastning till elverket, bör pekaren på
voltmetern vara i det gröna fältet för att säkra att elverket
fungerar som det ska. Annars kan det leda till skador på
elektriskt utrustning tilkopplat elverket och även möjliga
personskador.
Alla motorer har en tendens att köra långsamare när belastning
kopplats till. När den elektriska belastningen kopplats till
elverket, kör motorn med högre belastning, och som följd derav
sjunker hastigheten något. Denna lilla reduktion i motorns
hastighet, ihop med lägre spänning i själva elverket, resulterar i
lite lägre spänning när elverket är belastad till full kapacitet än
när det kör utan belastning. Denna lilla skilnad har ingen
praktisk betydelse för tilkoppling av motorer, ljus och vanligt
elektroverktyg. Elektronisk utrustning kan påverkas om korrekt
hastighet inte upprätthålls.
Utgående spänning bör checkas ofta för att säkra fortsatt
korrekt användning av elverket och tilkopplat utrustning. Detta
kan checkas med en voltmeter. Frekvensen kan checkas vid att
koppla till en elektrisk klocka med glidande sekundhand. I
forhållande till en vanlig klocka eller tidtagningsur bör klockan
inte divergera mer än +/÷2 sekunder varje minut. Alla hastig-
hetsjusteringar måste utföras av kvalificerad tekniker.

5.4 ”Träning” av elverk
Elverket bör köras var fjärde vecka. Värma upp sättet vid att
starta motorn och låta den köra i 10-15 minuter. Detta torkar ut
eventuell fukt som akkumulerats i motorn. Annars kan denna
fuktighet leda till rost. Regulär användning av elverket kommer
även säkra att det fungerar som det ska om det behövs i
nödläge.

5.5 Öppning av maskintäcke (LN-elverk)
Rotera brytaren mot klockan för att öppna maskintäcket och ut-
för daglig check.

6 BELASTNING

6.1 Fastställ total belastning tilkopplat elverket
Det är viktigt att beräkna den totala elektriska belastning innan
den kopplas til elverket. Dom två viktigaste faktorerna som på-
verkar ditt elverks levnadstid är: överupphettning som följd av
att elverket överbelastats jämte korroderande ämnen som
skadar isolationen på strömsladdarna. Om elverket över-
belastas, kommer sladdarna att bliva mycket värma, något som
leder till skador på den isolerande materialen, så dens förmåga
att motstå korrotion reduceras. Över tid försvinner isolations-
effekten, något som kan leda till kortslutningar.
Jämför alltid informationen på elverkets infoplatta med mot-
svarande på den utrustning som ska kopplas till, så du vet att
kraven till effekt, spänning, strömstyrka och frekvens uppfylls.
Watt-värdet på infoplattan motsvarar nominell effekt. En del
utrustning kräver dock 3-10 gånger den effekt som beskrivs på
plattan, sedan effekten påverkas av utrustningens effektivitet
och strömfaktor.

MÄRK: Om inget watt-värde för utrustningen uppges, kan
ungefärlig effekt uträknas vid att multiplicera givet volt-värde
med ampere-värde: VOLT x AMPERE = WATT. 
Exempel: 120V x 5A = 600W
När du kopplar till belastning med motstånd, som glödlampor,
värmeugnar eller vanligt elektroverktyg, kan en kapacitet upp
mot elverkets fulla utgående effekt användas.
När du kopplar till en motstånds-induktiv belastning, som ljus-
stoftrör eller kvicksilverljus, transformatorer eller induktionsrör,
kan en kapacite upp emot 0,6 gånger elverkets fulla utgående
effekt användas.

Brytare
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Använda denna tabell för att fastställa total belastning på 
elverket:

Beräkning av elverkets belastningskrav
UTRUSTNING LÖPANDE EFFEKT
Air-Condition (12.000 Btu) 1700W (a)
Kylskåp 600W (b)
Batteriladdare (20A) 500W
Kokplata 200W
Bordsåg (10”) 2000W (a)
Kompressor (1Hk) 2000W (a)
Brödrost 1000W
Kompressor (3/4 Hk) 1800W (a)
Cirkelsåg (6-12”) 900W
Kompressor (1/2Hk) 1400W (a)
Dammsugare 250W
Målningsspruta (1/3Hk) 600W (a)
Diskmaskin 1200W
Målningsspruta (håndhållt) 150W
Dräneringspump 600W (a)
Mjølkkylare 1100W (a)
Elektrisk drill (1”) 1100W
Mikrovågsugn 700W
Elektrisk drill (1/2”) 875W
Motorsåg 1200W
Elektrisk drill (3/8”) 500W
Nersänkbar pump (1 1/2Hk) 2800W (a)
Elektrisk drill (1/4”) 250W
Nersänkbar pump (1Hk) 2000W (a)
Elektrisk stekpanna 1250W
Nersänkbar pump (1/2Hk) 1500W (a)
Elektrisk spis (1 element) 1500W
Ogräsklippare 500W
Elektrisk momentnyckel 500W
Oljedriven ugn (140.000 Btu) 400W
Elektrisk spikpistol 1200W
Oljedriven ugn (85.000 Btu) 225W
Frys 800W (b)
Oljedriven ugn (30.000 Btu) 150W
Glödlampa 100W
PC 150W
Gräsklippare 1200W
Radio 200W
Häckklippare 450W
Slipmaskin (3”) 1000W
Hårtorrare 1200W
TV-apparat 500W
Hårtång 700W
Ugn 4500W
Jetpump 800W (a)
Ugnsfläkt (1/3) 1200W (a)
Kaffemaskin 1000W
Vattenkokare 3000W
Kantklippare 500W
Videospelare 70W

(a) Svårstartede motorer kräver 3-5 gånger nominell effekt.
(b) Belastning kan behöva upp till 15 minuter för att starta upp
igen efter normal uppbyggning av kompressor.

VISA AKTSAMHET: Ge alltid elverket tid att uppnå normal 
hastighet innan du kopplar till belastning.

6.2 Start av elektromotorer
Elektromotorer kräver mycket mer ström (ampere) för uppstart
än när dom kör. Några motorer, särskild rimliga 2-polte-motorer,
är mycket svåra att starta upp, och kräver 5-7 gånger så mycket
ström för uppstart som när dom kör. Kondensator-motorer är
lättare att starta, och kräver oftast 2-4 gånger så mycket ström
för uppstart som när dom kör. Repulsion-induction-motorer är
lättast att starta, och kräver endast 
1,5-2,5 gånger så mycket ström för uppstart.
Dom flesta fractional motorer använder ungefär samma mängd
ström när dom kör, antingen det gäller Repulsion-induction (RI),
Capacitor (Cap) eller 2-polte. Följande tabell visar ungefär vilken
mängd ström (Ampere) som krävs för att starta och köra
elektriska motorer av typ Cap i storlek 220 Volt/50 Hz under
olika forhållanden.

220V / 50 Hz-motorer Typ: Cap
Motorstyrka Löpande Uppstart
0,5 Hk 2,3 A 12-16 A
0,75 Hk 3,5 A 17-24 A
1,1 Hk 5 A 25-35 A
1,5 Hk 7 A 34-49 A
2,2 Hk 10 A 50-70 A
3 Hk 15 A 68-95 A

Dessa tal gäller en genomsnittlig motor som tillexempel en
fläkt. Om elektromotorn är kopplat till en svårstartad belastning
som till exempel en luftkompressor, krävs mer ström för upp-
start. Om den är kopplad till en lätt belastning eller ingen
belastning, som en elektrisk såg, krävs mindre ström för upp-
start. Exakt strömbehov kommer även att variera mellan
tillverkare och motordesign.

VISA AKTSAMHET: För att starta en motor med över 
1,5 kW kraft, bör du välja et elverk av gradering G2 eller G3 och
använda spänningssänkande uppstartsmetod. För fler detaljer,
tag kontakt med försäljare eller tillverkare.

För mycket svårstartad belastning som luftkompressorer och Air
Condition-anläggningar, tag kontakt med försäljare för att fast-
ställa maximal belastning.
Elverket reagerar på våldsamma överbelastninger på ett annat
sätt än strömnätet. När den överbelastas, klarar inte motorn av
att leverera nog ström till att driva den elektriska motorn vid
normal hastighet. Elverket svarar på den höge uppstarts-
strömmen, men motorns hastighet sjunker sen snabbt. Över-
belastningen kan knäcka motorn. Om du låter elektromotorn
köra med mycket låg hastighet, kommer viklingene i motorn
snabbt brinna ut. Elverkcoilarna kan även skadas.
Om elverket kör under sådana förhållanden kan detta leda till
skador på elverkets stator och även rotor-viklingene. Då det
stora strömbehov vid uppstart endast krävs några ögonblick,
kommer inte elverket skadas om det klarar av att få fart på mot-
orn inom några få sekunder. Om du har problem med att starta
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en motor, koppla från alla andra elektriska belastningar och re-
ducera belastningen på elektromotorn, om möjligt.

6.3 Skarvsladd
När elektrisk kraft ska fördelas till olika belastninger på avstånd
från elverket, kan du använda skärvsladdar. Dessa sladdarna
bör vara dimensionerade för distansen i längd och ström så att
spänningsförlusten mellan elverket och elektromotorn är
minimal.

Ström/effektLängd på skärvsladd
Ampere Belastning 80 m 50 m 30 m 20 m
vid 240V
10A 2400 W 8 4 4 2,5
15A 3600 W 10 8 6 4
20A 4800 W 10 8 6 6
25A 6000 W 12 10 8 6
30A 7200 W 12 10 10 8

VISA AKTSAMHET: Spänningsförlust kan leda till skador
på utrustning vid användning av en feldimensionerad skärv-
sladd.

6.4 Växelstrømbruk
1) Observera indikatorn på voltmetern vid kontrollpanelen;

mätaren bör visa grönt för optimala belastningsforhållanden.
2) När belastning kopplas till elverket, ska olika former för ut-

rustning kopplas till i ordning: Koppla till svåra belastningar
först, sedan lättare belastning, efter detta resistive-inductive
belastning, och sedan resistive belastning. Om tillkopplingen
utförs i fel ordning kan motorhastigheten sjunka snabbt och
belastningen måste kopplas från omedelbart, och du måste
undersöka var problemen uppstår.

3) Balancera 3-fas-elverk för belastning: När 1-fase-belastning
kopplas till, kan varje strömfas inte överskrida 1/3 av el-
verkets nominella kraft, och skilnaden mellan ampere-
värden för varje fas ska ej överskrida 20 % utav nominell
ström.

VISA AKTSAMHET: Allvarlig ubalanserad belastning vil ut-
løse overbelastningsbryteren (huvudbrytaren) för AC-kretsen,
det är da nødvendig att redusere belastningen. om voltmeteret
viser för högt eller för lågt, måste elverket stanses för check.

6.5 Likströmbruk
Båda likström-terminalerna levererar DC 12V, 7A ström. Den
röda terminalen är den positiva pol (”+”). Den kan användas
som belastning för nominell spänning DC 12V och kan även an-
vändas till att ladda 12V-batterier.
1) För att ladda batterier med två sladdar till startkrätsen, ska

den negativa sladden kopplas från elverket.
2) Koppla batterins positiva och negativa polar till de positiva

och negativa polarna på DC-terminalen.

VISA AKTSAMHET: Se till att du inte kopplar positiv pol til
negativ pol, annars kommer elverket och batterin att skadas
allvarligt. Låt inte positiva och negativa sladdar komma i
kontakt med varann, annars kommer batteriet kortslutas.

MÄRK: Strömmen från DC-terminalen måste ej vara
högre än 7A när du laddar batteri med stor kapacitet, likströms-

säkringen kan lätt brännas ut och förstöras vid hög laddström.
RISK: Laddning av batteri producerar färglös explosiv gas som
kan orsaka blindhet eller personskador. Cigaretter, gnistor och
flammor måste inte förekomma i närleken. För att undvika att
producera gnistor nära batterin, bör sladden först kopplas till
batteriet, och efteråt till elverket. När du ska koppla från, koppla
från motorledningen först.
Batteriladdning bör finna sted på et gott ventilerad ställe. Innan
laddning, öppna batterilocken. Om batterivätskan har en
temperatur på över 45° C, måste laddningen avbrytas.

6.6 Användning av maskin med dubbel spänning
Innan elverket ska leverera växelström, fastställ belastningens
nominelle spänning, och välj efteråt utgående spänning med
transformator-brytaren vid panelen. Du kan fastställa om det är
rätt spänning med hjälp utav voltmetern eller indikatorlampan
vid panelen.

VISA AKTSAMHET: Innan du använder transformator-
bryaeren, se till att all belastning är kopplat från elverket.

7. STANNA ELVERK
För att stanna elverket, koppla först bort all belastning och ställ
sedan motorns hastighetsspak till ”RUN”. Kör dieselmotorn i
ungefär 3 minuter utan belastning. Stanna inte dieselmotorn
tvärt, då detta kan ge onormal temperaturökning i motorn som
kan leda till att insprutningsmunstycket tätts och att motorn
skadas.
Följ denna procedyr för att stanna motorn:
1) Koppla bort all belastninger från elverket.
2) Efter att ha kört 3 minuter utan belastning, vrid tändnings-

nyckeln till ”OFF”.
3) Ställ drivmedelkranen till ”S”.
4) Drag långsamt ut starthandtaget tills du märker stark mot-

stånd (vid kompretionsslaget är insugs- och avgas-
ventilenrna stängda), och släpp den sen långsamt tillbaks.
På detta sättet kan du undvika rost när motorn inte används.

5) Ställ drivmedelkranen till ”OFF”.

VISA AKTSAMHET: När hastighetsspaken är ställd på
”OFF” och dieselmotorn fortfarande går, är det möjigt att stanna
dieselmotorn antingen vid att ställa drivmedelbrytaren till ”OFF”
eller vid att lossna högtrycksdrivmedelpumpemutteren. Bromsa
inte motorn med dekompresionsspaken.

Drivmedelbegränsningsbolt

Mutter för högtrycksdrivmedelslange Hastighetsbegränsningsbolt
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8. UNNERHÅLL

8.1 Periodiskt underhåll
För att hålla ditt elverk i bra skick, är fasta rutiner för inspektion
och unnerhåll mycket viktiga. Elverk-sättet består utav diesel-
motor, elverk, kontrollpanel, ram, etc. För detaljerad procedyr för
inspektion och unnerhåll, checka Instrukser för relativ bruk och
unnerhåll.

VISA AKTSAMHET: Innan du börjar med underhåll av el-
verket, var vänlig att stäng av dieselmotorn, koppla bort batteri-
et från elverket (först den negativa sladden, sen den positiva).

Efter att elverket använts är det nödvändigt att torka bort smuts
med en ren trasa för att motverka rost och avlägnsa smuts och
spill drivmedel etc.
Underhåll av elverk: 1-fas-elverket är borstfritt och underhålls-
fritt, för 3-fas-elverk, tag kontakt med förhandlare. Alt större
underhåll av elverket inkluderad installation eller byte av delar
ska endast utföras av en kvalificerad tekniker. Använd endast
fabriksgodkända komponenter.

UNNERHÅLLSPLAN
Unnerhållsintervall Varje dag Efter 1 månad  Efter 3 månader  Efter 6 månader Vart år eller 

eller 20 timmar eller 100 timmar eller 500 timmar efter 1000 timmar
Check och fyll drivmedel X
Töm drivmedel X
Check och fyll motorolja X
Check för drivmedelläckage X
Check och fäst alla fästdelar X * Fästa huvud-boltar
Byta motorolja X (1. gång) X (2-4. gång) X (därefter)
Rengör motoroljefiltret X (Byt vid behov)
Byt luftfiltret (Rengör oftare X (Byt)

vid dammiga förhållanden)
Rengör drivmedel-filtret X * (Byt)
Check drivmedel-insprutningspump *
Check drivmedel-insprutningsmunstycke *
Check drivmedelslang * (Byt vid behov)
Justera ventilöppning för intags- och * (1. gång)
avgasventiler
Intags- och avgasventiler *
Byt kolvlring *
Check batterivätska Varje månad

MÄRK: * betyder att du behöver specialverktyg, var vänlig tag kontakt med din GEBE försäljare.

8.1.1 Byt motorolja
Skruva ur mätkäppen och tag bort tömbulten för att tappa ur
den gamla motoroljan medan oljan fortfarande är värm.
Tömbulten är placerad på botten av cylinderblocket. Ställ till-
baks tömbulten och fyll på motorolja som rekommenderad.
Byt motorolja första gången efter 20 timmars användning, eller
efter en månad, och dom 3 näste gångerna efter 50 timmars
användning. Därefter var 3. månad eller efter 100 timmars an-
vändning.

8.1.2 Rengör motoroljefiltret
Lossna fästbolten och drag ur oljefiltret för att rengöra det.

Tid för rengörning: 
Var 6. månad eller var 500. timme. (Byts vid behov)

8.1.3 Byt luftfilter
Rengör ej luftfiltret eller luftfilterelementen med tvättmedel;
använd en mjuk borsta för att avlägsna damm som byggt upp
sig på elementens utsida.

Oljefilter Fästbolt             Tömbolt       Mätkäpp

Drivmedeltank

Luftfilterelement

Startsnör.
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VISA AKTSAMHET: Starta aldrig dieselmotorn om
luftfilterelementen fattas eller är skadad. Byt filterelementen
omedelbart.

8.1.4 Rengör och byt drivmedel-filter
Drivmedel-filtret bör rengöras jämnligt för att säkra maximal ut-
gående ström.

Tid för rengörning:
Var 6. månad eller var 500. timme
Tid för byte:
Vart år eller var 1000. timme
1) Tappa ur drivmedlet från drivmedeltanken.
2) Lossna den lilla skruv på drivmedelkranen och drag ur filtret

från drivmedelöppningen. Tvätta noga med diesel.
3) Drivmedel-filter på elverk av stängd typ är placerad under

drivmedeltanken, om du öppnar täcket kan du se det och
avlägsna det för att rengöra eller byta det. 

Tid för rengörning:
Var 3. månad eller var 1000. timme

8.1.5 Fästa cylinderhuvudboltar 
(Se bruksanvisning för dieselmotor.)

8.1.6 Check insprutningsmunstycke och insprutningspump etc.

8.1.7 Justera ventilöppning för intags- och avgasventiler.

8.1.8 Byt kolvring.

Punkterna 8.1.5 till 8.1.8 kräver specialverktyg och kundskap,
försök inte själv. Tag kontakt med förhandlare.

VISA AKTSAMHET: Vid unnerhåll, undvik att få drivmedel
på bar hud; det kan vara skadligt. Skölj omedelbart med rent
vatten.

8.1.9 Check och fyll batterivätska, ladda batterin.
Detta elverk använder 12V-batteri. Batterivätskan i
akkumulatorn förloras genom upprepade laddningar och
urladdningar. Innan uppstart, check om batterin är skadad och
om det är tillräckligt batterivätska. Om nödvändigt, fyll efter
med destillerad vatten. Om batterin är skadad måste den bytas.

Check batterivätskenivån:
Varje månad
Spänning på batterin: 12-14V

8.2 Unnerhåll innan långvarig uppbevaring
Om elverket ska lagras utan att användas över längre tid, bör
följande förberedelser utföras:

8.2.1 Kör elverket ungefär 15 minuter

8.2.2 Stanna dieselmotorn. Medan motorn ännu är värm, tappa
ur gammal motorolja och fyll på ny.

8.2.3 Tag bort skruvbolten vid täcket över cylinderhuvudet och
fyll 2 ml olja på cylindern, och skruva därefter tillbaks bolten.

8.2.4 Unnerhåll av startare.
1) Snörstart:

Ställ drivmedelkranen till ”OFF”, trycka in dekompresionsspa
en och drag ut starthandtaget 2-3 gånger (utan att starta
motorn.)

2) Elstart:
Ställ drivmedelkranen till ”OFF”, starta dieselmotorn i
ungefär 2-3 sekunder.

8.2.5 Drag ut dekompresionsspaken och drag långsamt i start-
handtaget, stanna när du känner starkt motstånd. (Nu är intags-
och avgasventilerna stängda, något som hjälper med att mot-
verka rost.)

8.2.6 Rengör elverk och lagra på torrt ställe

9 INSPEKTION, REPARATION OCH FELSÖKNING

9.1 Tvilstilfällen och problem
Om du har frågor eller problem med att använda elverket, var
vänlig tag kontakt med förhandlare eller tillverkar. Vi önskar då
följande information:
1) Elverk-sättets modell och serienummer, och även dieselmot-

orns modell och serienummer.
Serienummer och modell för dieselmotorn hittas på sidan av
tömbolten på cylinderblocket. Tillvärkningsdatum hittas på
motorns info-platta.
Serienummer för elverk-sättet hittas på ramen på öppna
modeller och på basen vid siden om batterin på stängda
modeller.

2) Status. Vilket problem har du vid användning av elverket, och
vid vilken hastighet kör du elverket?

3) Hur länge har du använt elverk-sättet?
4) Eventuelt andra interessanta detaljer.
För mer detaljerad information, fyll ut scheman Kommentarer
från kund och skicka den till oss.

9.2 Inspektion, reparation och felsökning.
Om elverket fortfarande inte levererar ström efter att du kon-
sulterat felsökningstabellen under, tag kontakt med förhandlare
eller tillvärkare.

manual strømaggregatNY2  27-12-06  13:45  Side 16



-1-

PM 3500 DC - PM 6500 DC3 - PM 6500 DCS Svenska

17

FELSÖKNINGSTABELL

ORSAK LÖSNING
Dieselmotorn vil inte starta Tom för drivmedel Fyll drivmedel

Drivmedelkran är inte ställd på ”ON” Ställ drivmedelkran till ”ON”
Högtryckspump och drivmedel- Tag bort drivmedelmunstycket och 
munstycke sprutar in för lite eller reparera  det
inget drivmedel 
Hastighetsspaken är inte ställd Ställ spaken till ”RUN”
på ”RUN”
Inte tillräckligt med motorolja Motoroljenivån ska vare mellan högsta 

gräns ”H” och lägsta gräns ”L”
Inte tilräckligt med kraft och fart  Starta dieselmotorn som beskrivit; 
när du drar i startsnöret tag i lite extra
Drivmedelmunstycket är smutsigt Rengör drivmedelmunstycke
Dött batteri Ladda eller byta batteri

Elverket producerar inte ström Huvudbrytare är inte ställd på ”ON” Ställ huvudbrytare till ”ON”
Dålig kontakt i koppling Justera koppling
Elverkets nominelle hastighet Justera til nominell hastighet som beskrivit
kan inte uppnås
En säkring har sprängts Byta säkringen
Belastning läcker Avlägsna läckande belastning

För låg spänning Elverkets nominelle hastighet 1. Ställ hastighetsspak till maximal position 
kan inte uppnås (gäller elverksätt av modell CL och CLE)

2. Justera hastighetsspak till nominell 
hastighet (gäller elverksätt av modell CX,
CXE och LN)

Voltmetern är förstörd och Bekrefta att voltmetern är förstörd med 
mätaren visar för låv spänning AC-mätning och byta den
AVR föstörd eller frånkopplat,
spänning står på ca. 80V Byt AVR eller koppla till igen

Stannar plötsligt i perioder under användning Lite motorolja, skyddssystem för Fyll på motorolja tills oljenivån ligger
lågt oljetryck aktiverad på mellan ”H” och ”L” på mätkäppen
modellerna CX, CXE eller LN
Hastighetsspaken på modellerna Reparera och justera krok
CX, CXE eller LN stänger av sig
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Takk for at du kjøpte vårt dieselaggregat.
Denne bruksanvisningen viser hvordan du bør bruke og vedlike-
holde ditt nye dieselaggregat. Vennligst ta deg tid til å lese
gjennom den før du begynner å bruke aggregatet. Alle som skal
bruke aggregatet må ha lest og forstått denne bruksanvisning-
en. Den tiden du bruker på dette vil sørge for din sikkerhet og
forlenge aggregatets levetid.
Legg særlig merke til avsnitt merket med følgende varselstegn:

FARE: Indikerer en umiddelbar risiko som, hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Dette
varselstegnet brukes bare i ekstreme tilfeller.

ADVARSEL: Indikerer en potensiell risiko som, om den
ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

VÆR FORSIKTIG: Indikerer en potensiell risiko som, om
den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.
Kan også brukes for å advare om farefull bruk.

MERKNAD: Indikerer nyttig informasjon.

Siden våre produkter kontinuerlig forbedres og oppgraderes,
forbeholder vi oss retten til å foreta forbedringer i design 
og/eller spesifikasjoner til enhver tid uten forvarsel eller for-
pliktelser. Brukeren bør være oppmerksom på at det kan være
små forskjeller mellom innholdet beskrevet i bruksanvisningen
og det faktiske produktet.

ADVARSEL: Dieselaggregatet er utformet for å gi sikker
og pålitelig ytelse dersom det brukes i henhold til bruks-
anvisningen. Les og forstå bruksanvisningen før du tar
aggregatet i bruk. Hvis dette ikke blir gjort, kan det føre til
skade på personer eller utstyr.

VÆR FORSIKTIG: Hvis ingen produksjonsstandard er
spesifikt definert i ordrekontrakten, er alle våre aggregater
produsert i henhold til standardene GB/T2820.3-1997 eller ISO
8528-3:1993.

SIKKERHETSTIPS

ADVARSEL: Unngå elektrisk støt.
1. Aggregatet bør være jordet for å unngå elektriske støt.

Du må aldri bruke aggregatet eller annet elektroverktøy
mens du står i vann, med bare føtter, med våte hender eller i
regn eller snø. Dette kan føre til at du får elektrisk støt.

2. Unngå brann: Fyll aldri drivstoff på tanken mens motoren går.
Bruk en ren klut til å tørke bort drivstoffsøl. Hold bensin, pa-
rafin, fyrstikker og andre brannfarlige eller eksplosive stoffer
på trygg avstand fra aggregatet, siden temperaturen rundt
demperen er svært høy ved bruk.
For å minimere faren for brann er det nødvendig å sørge for
tilstrekkelig ventilasjon. Når aggregatet er i bruk må det
være minst 1 meters avstand fra aggregatet til nærmeste
vegg eller annet utstyr.

3. Unngå brannsår: Ta aldri på en varm lyddemper, eksospipe
eller motorens kjølefinner.

FARE: Unngå å inhalere eksos.
4. Sørg alltid for god ventilasjon. Bruk ikke aggregatet innen-

dørs eller på innestengte steder. Motoren forbruker oksygen
og avgir giftig karbonmonoksid. Dårlig ventilasjon vil føre til
skade på aggregatet og mulig personskade.
Hvis aggregatet absolutt må brukes innendørs, sørg for god
ventilasjon slik at folk og husdyr ikke kommer til skade.

5. Lading av batteri: Batteriet inneholder svovelsyre, som kan
ødelegge synet eller gi alvorlige brannskader. Når batteriet
lades produseres fargeløse eksplosive gasser som kan
forårsake blindhet eller andre skader. Sigaretter, gnister og
flammer må ikke forekomme i nærheten mens batteriet
lades.
Dersom du kommer i kontakt med batterisyre, skyll grundig
med vann og oppsøk medisinsk assistanse øyeblikkelig,
spesielt dersom du har fått syre i øynene.

6. Andre sikkerhetstips: Sørg for at du vet hvordan alt på
aggregatet virker, og at du vet hvordan du raskt kan stanse
motoren, før du begynner å bruke aggregatet. Sørg for at
batteriet er utilgjengelig for små barn. Sørg for at aggregatet
står på et flatt underlag, og at alle lokk er skikkelig stengt.
Bruk trygge sko og arbeidsklær.
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TEKNISKE DATA OG BRUKSANVISNING

1.1 Tekniske data
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1.2 Bruksanvisning
Under følgende forhold skal aggregatet levere nominell kraft og
pålitelig ytelse.

Høyde Temperatur Relativ luftfuktighet
< 1000 m ÷15-+40 C° < 90 %

Vennligst bekreft hvilken type aggregat du har og sett deg godt
inn i dets funksjoner for å kunne bruke og vedlikeholde det
korrekt. 

2 INSTALLASJON AV AGGREGAT

2.1 Utendørs bruk
Velg et arbeidsområde der aggregatet ikke er utsatt for regn,
snø eller direkte sollys. Plasser aggregatet på et stabilt og jevnt
underlag slik at den ikke kan velte eller skli. Plasser aggregatet
slik at eksosen ikke er rettet mot folk.
Arbeidsområdet må være fritt for vann, fuktighet eller støv. Alle
elektriske komponenter bør vernes mot for mye fukt, ellers vil
isolasjonssystemet svekkes og medføre kortslutning i aggregat-
settet.
Fremmede partikler, som støv, skitt, sand, lo eller slipende
materialer kan forårsake skade på aggregatet og motoren og
kan ikke tolereres i kjølesystemet.

2.2 Jording av aggregat
Aggregatet er utstyrt med en jord-
ingsterminal plassert på baksiden av den
åpne typen og nede på baksiden av den
lukkede typen (se bilde 3). Aggregatet må
alltid jordes fra terminalen til et 3/4”
kobberør eller –stav plugget i fuktig jord
for å unngå elektrisk støt.
Koble ikke til vannrør eller jording som
brukes av et radioapparat.

ADVARSEL: Bruk utelukkende
strømledninger som er i god stand; slitte, åpne, frynsede eller
på andre måter skadde ledninger kan forårsake elektrisk støt.
Før bruk bør aggregatet jordes for å unngå elektrisk støt.
Ta kontakt med autorisert elektriker for å koble elektriske
kontakter og/eller ledninger.
Dårlige elektriske koblinger kan føre til brann eller elektrisk
støt.

FARE: Sørg alltid for god ventilasjon. Bruk ikke aggregatet
innendørs eller på innestengte steder. Motoren forbruker
oksygen og avgir giftig karbonmonoksid. Dårlig ventilasjon vil
føre til skade på aggregatet og mulig personskade. Hvis
aggregatet absolutt må brukes innendørs, sørg for god
ventilasjon slik at folk og husdyr ikke kommer til skade.

3 FORBEREDELSER FØR BRUK

3.1 Drivstoff, luftfilterelement og motorolje

Drivstoff
Bruk kun lett diesel. Hvis drivstoffet er skittent, bør det filtreres
daglig.

Figur 3

VÆR FORSIKTIG: Sørg for at det ikke kommer støv og
vann inn i drivstofftanken, ellers kan høytrykkspumpen og inn-
sprøytingsmunnstykket tettes igjen.

Bilde 4 (bilde av aggregat)

Modell PM 3500 DC PM 6500 DC3 PM 6500 DCS
Drivstofftankens 
effektive volum 11,3 l 14,6 l 12,8 l

Drivstofflokk
Rødt merke

VÆR FORSIKTIG:
Fyll aldri drivstoff over det røde merket.

Luftfilterelement
Luftfilterelementet må aldri vaskes, fordi denne komponenten
må holdes tørr. Dersom dieselmotoren begynner å levere mindre
strøm, eller fargen på eksosen forandrer seg, må luftfilterele-
mentet skiftes umiddelbart. Start aldri dieselmotoren uten at
luftfilterelementet er på plass. (Se merke (1) på ill. på  side 23.)

Bilde 3.
VÆR FORSIKTIG: Det må aldri røykes på steder der olje

og diesel fylles eller lagres. Pass på at det ikke renner over
når du fyller olje. Etter å ha fylt drivstoff på tanken, pass på at
du fester dekselmutteren på drivstoffinntaket. 
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Luftfilterdeksel
Løsne de fire skruene som
holder på plass luftfilter-
dekselet. Åpne dekselet og
sjekk luftfilterelementet.

Motorolje
Plasser aggregatet på et jevnt underlag. Fyll motorolje på
oljetanken, og sjekk oljenivået med målepinnen. Stikk
målepinnen inn uten å skru den fast, og trekk den ut igjen for å
sjekke oljenivå. Sørg for at oljenivået ligger mellom høyt (H) og
lavt (L) nivå.

Modell PM 3500 DC PM 6500 DC3 PM 6500 DCS
Volum i oljetank 0,75 l 1,1 l 1,65 l

MERKNAD: Ingenting påvirker din dieselmotors ytelse og leve-
tid mer enn den motoroljen du velger. Hvis du bruker olje av
dårlig kvalitet, vil dette gi en betydelig økning av faren for at
stemplene låser seg, samt for slitasje på stempelringer og
andre bevegelige deler, og dette kan redusere motorens levetid
betydelig. Vi anbefaler CD-gradert motorolje klassifisert for API-
motorer.

(1)

Spake for justering
av hastighet Stopp        Start/Kjør

Stopp

Start/Kjør

Brukstemperatur

Anbefalt verdi

Begrensning

Målepinne.

Tømmebolt.

Målepinne.

Tømmebolt.

ADVARSEL: Ikke fyll på motorolje mens motoren går.
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VÆR FORSIKTIG: Motoren leveres fra fabrikken uten mot-
orolje, fyll på olje før du forsøker å starte motoren.

3.2 Inspeksjon av aggregat
3.2.1 Dieselaggregat av type CX og CXE er utstyrt med
beskyttelse mot lavt oljetrykk. Når oljetrykket synker under
trygt nivå, vil systemet automatisk slå av motoren for å unngå
skader, selv om tenningsnøkkelen fortsatt står på ”ON”.
Motoren kan ikke startes igjen før motorolje er fylt opp til
akseptabelt nivå. Hvis motoren kjøres med for lite motorolje, vil
temperaturen på oljen stige veldig høyt. 
På den andre side er det også farlig om det er for mye olje.
Dette fordi motoroljen kan brennes. Dette vil føre til at diesel-
motorens omdreiningshastighet plutselig øker og resulterer i
”unormal fortgang”. På grunn av dette er det nødvendig å
sjekke at oljenivået ligger mellom H og L.

3.2.2 Skru av hovedbryteren og koble fra all belastning (tilkoblet
utstyr), sjekk om noen deler av motoren er skadde, eller om
noen muttere eller bolter er løse eller mangler. Hvis noen av
disse problemene inntreffer, vennligst ikke start motoren, men
ta kontakt med forhandler.

Før du starter aggregatet, pass på at hovedbryteren er stilt til
”OFF”. HVis bryteren ikke er stilt til ”OFF” når aggregatet start-
es, kan det skade aggregatet og startmotoren kan låse seg.

Figur 2

ADVARSEL: Aggregatet må startes uten belastning.

3.3 Tøm drivstoffslangen for luft
Hvis motoren ikke vil starte, og olje- og drivstoffnivået er
tilstrekkelige, kan problemet ofte skyldes luftbobler i drivstoff-
slangen. Luften bør slippes ut av slangen på følgende måte:
Vri drivstoffkranen under drivstofftanken til ”OFF”, koble løs
drivstoffslangen fra høytrykkspumpen, vri ventilen til ”ON” og la
drivstoffet dryppe fra drivstoffslangen ned i en beholder. Koble
drivstoffslangen tilbake på høytrykkspumpen når slangen er
tømt.

3.4 Før oppstart
Før du starter aggregatet, pass på at:
a) aggregatet er plassert på stabilt og jevnt underlag;
b) aggregatet er jordet;
c) du har sjekket oljenivået;
d) du har tørket bort drivstoffsøl;
e) arbeidsstedet er godt ventilert.

4 OPPSTART AV AGGREGAT

4.1 Trådstarter
MERKNAD: På kalde dager, når det er vanskelig å få start på
dieselmotoren, skru løs pluggen på motordekselet og fyll på 
2 ml motorolje.

VÆR FORSIKTIG: Bortsett fra når du fyller olje, skal
pluggen være stramt festet i dekselet for å unngå at støv og fukt
suges inn i sylinderen og forårsaker raskere slitasje på interne
deler.

Plugg
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Trådstarterdiagram for aggregat av åpen type.

VÆR FORSIKTIG: Før oppstart, koble all belastning fra
aggregatet, vri hovedbryteren til ”OFF”.
4.2 Elektrisk starter

SNORSTART

Start!

Sett gasshendel i ”RUN” 
posisjon

Hold godt fast 
rundt starthånd-

taket...

Hvis aggragatet
ikke starter prøv    

heller dette. Dra snoren 
hardt og fort. Dra     

snoren helt ut. Bruk 
to hender om 

nødvendig.

...trekk sakte til...

...du merker 
motstand... 

Trykk dekompresjons-
hendelen ned og slipp.

Hold starthånd-
taket i et fast 
grep.

...før starthånd-
taket tilbake til 
utgangstilling.
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4.2.1 Oppstart, aggregat av åpen type.
1) Koble all belastning fra aggregatet.
2) Vri hovedbryteren til ”OFF”.
3) Vri drivstoffkranen til ”ON”
4) Still spaken for justering av motorhastigheten til ”RUN”.
5) Vri tenningsnøkkelen med klokken til ”START”.
6) Etter at dieselmotoren starter, slipp tenningsnøkkelen. La

bryteren gå tilbake til ”ON” automatisk.
7) Hvis dieselmotoren ikke starter etter 10 sekunder, vennligst

vent i ytterligere 15 sekunder og start på nytt.

VÆR FORSIKTIG: Ikke kjør startmotoren lenge av gangen,
ellers vil akkumulatorspenningen gå ned og resultatet at start-
motoren vil henge seg opp.

VÆR FORSIKTIG: Trekk aldri ut starthåndtaket mens mot-
oren går; dette vil skade dieselmotoren.

Tenningsnøkkel

4.2.2 Oppstart, aggregat av lukket type
1) Koble all belastning fra aggregatet.
2) Vri hovedbryteren til ”OFF”.
3) Vri drivstoffkranen til ”ON”
4) Vri tenningsnøkkelen til ”ON”. Etter et øyeblikk, vri nøkkelen

til ”START”.
5) Etter at dieselmotoren starter, slipp tenningsnøkkelen. La

bryteren gå tilbake til ”ON” automatisk.

4.3 Batteri
Når du starter aggregatet for første gang, bør du fylle batteri-
væske på batteriet. For detaljert prosedyre, vennligst se bruks-
anvisning for batteriet. Sjekk batterivæskenivået en gang i
måneden. Ladning av batteriet forbruker batterivæske. Dersom
væskenivået synker til nedre grense, er det nødvendig å fylle på
destillert vann til nivået når øvre grense.
Hvis det er for lite batterivæske i batteriet, kan det hende at
motoren ikke vil starte, fordi den ikke får nok strøm til å starte.
Hvis det er for mye batterivæske i batteriet, kan væsken renne
over og korrodere nærliggende deler.
Lad akkumulatoren en gang i måneden. (Aggregat med elektrisk
starter lader akkumulatoren automatisk ved bruk, men hvis
aggregatet ikke brukes ofte, sørg for å lade den jevnlig.)

MERKNAD: Batteriet må oppbevares utilgjengelig for barn, må
stå plant, og hettene må være skrudd igjen og korrekt påsatt.

VÆR FORSIKTIG: Pass på at batterivæskenivået ligger
mellom øvre og nedre grense. 
Batterivæske inneholder svovelsyre, som kan forårsake blindhet
eller brannskader.

FARE: Når batteriet lades produseres fargeløs eksplosiv
gass som kan forårsake blindhet eller personskader. Hold sigar-
etter, gnister og flammer på trygg avstand når batteriet lades.
Du må aldri lade et synlig skadd eller frosset batteri.

Batteri. Øvre grense. Nedre grense.

5 BRUK AV AGGREGAT

5.1 Behandling av dieselmotor
5.1.1 Unngå overbelastning
Mens dieselmotoren din er ny, kan tilkobling av tung belastning
forkorte motorens levetid. 
1) Unngå å koble til tung belastning i løpet av de første 

20 timene aggregatet brukes.
2) Skift motorolje etter de første 20 timenes bruk eller etter en

måned, og deretter hver 50. time de neste 3 gangene, og
hver tredje måned eller 100. time deretter.

MERKNAD: Motoroljen bør tappes av mens dieselmotoren
fremdeles er varm. Når den er avkjølt er det veldig vanskelig å
tappe ut all motoroljen.

5.1.2 Varm opp dieselmotoren før bruk i 5 minutter uten
belastning.

5.1.3 Sjekk varselslampe
Selv om aggregatet er utstyrt med beskyttelsessystem ved lavt
oljetrykk, er det nødvendig å sjekke om varselslampen for lavt
oljetrykk er tent. Denne varselslampen vil lyse når oljetrykket er
lavt, eller det er for lite motorolje, og dieselmotoren vil slå seg
av automatisk. Motoren kan ikke startes før det er fylt på olje
opp til trygt nivå.

5.2 Inspeksjon mens motoren er i gang
1) Unormal støy eller vibrasjon;
2) Svart eller hvit eksos;
3) Kraftig endring i motorhastighet, langsommere eller raskere;
4) Gnister eller strømbuer fra aggregatet;
5) Redusert strøm ut;
6) Motor tar fyr;
7) Flammer eller røyk.
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Hvis du legger merke til noen av disse forholdene, må aggregat-
et straks stanses. Vennligst ta kontakt med forhandler eller
produsent.

5.3 Aggregatets hastighet ved bruk
Aggregatet må gå med normal hastighet for å produsere riktig
elektrisk spenning og frekvens. Motorens hastighet er nøyaktig
justert ved fabrikken slik at aggregatet produserer riktig
spenning og frekvens.

VÆR FORSIKTIG: Ikke juster dieselmotorens hastighets-
begrensningsbolt og drivstoffbegrensningsbolt (disse ble nøye
justert ved fabrikken), ellers vil det påvirke motorens ytelse.

Før du prøver å koble belastning til aggregatet, bør pekeren på
voltmeteret være i det grønne området for å sikre at aggregatet
fungerer som det skal. Hvis dette ikke blir gjort kan det føre til
skade på elektrisk utstyr tilkoblet aggregatet og mulige
personskader.
Alle motorer har en tendens til å gå langsommere når en
belastning kobles til. Når den elektriske belastningen er koblet
til aggregatet, er motoren tyngre lastet, og som en følge derav
synker hastigheten en smule. Denne lille nedgangen i motorens
hastighet, sammen med fallet i spenning i selve aggregatet,
resulterer i litt lavere spenning når aggregatet er belastet til full
kapasitet enn når det kjører uten belastning. Denne lille for-
skjellen har ingen praktisk betydning for tilkobling av motorer,
lys og de fleste andre elektroverktøy. Elektronisk utstyr kan
påvirkes hvis korrekt hastighet ikke opprettholdes.
Utgående spenning bør sjekkes jevnlig for å sikre vedvarende
korrekt bruk av aggregatet og tilkoblet utstyr. Dette kan sjekkes
med et voltmeter. Frekvens kan sjekkes ved å koble til en
elektrisk klokke med glidende sekundhånd. I forhold til et
armbåndsur eller stoppeklokke bør klokken være korrekt
innenfor +/÷2 sekunder pr. minutt. Alle hastighetsjusteringer
må utføres av en kvalifisert tekniker.

5.4 ”Trim” av aggregatet
Aggregatet bør kjøres hver fjerde uke. Varm opp enheten ved å
starte motoren og la den gå i 10-15 minutter. Dette vil tørke ut
eventuell fukt akkumulert i motoren. Hvis ikke, kan denne
fuktigheten føre til rust. Hyppig bruk av aggregatet vil også
sikre at det fungerer slik det skal hvis det trengs i en nød-
situasjon.

5.5 Åpning av maskindeksel (LN-aggregat)
Roter bryteren mot klokken for å åpne maskindekselet og utføre
daglig sjekk.

6 BELASTNING

6.1 Fastslå total belastning tilkoblet aggregatet
Det er viktig å beregne den totale elektriske belastningen før
den kobles til aggregatet. De to viktigste faktorene som påvirker
aggregatets levetid er: overoppheting som følge av at aggregat-
et overbelastes samt korroderende stoffer som skader
isolasjonen på strømkablene. Hvis aggregatet overbelastes, blir
kablene svært varme, noe som fører til skader på det isolerende
materialet, slik at dets evne til å motstå korrosjonen reduseres.
Over tid forsvinner isolasjonseffekten, noe som kan føre til
kortslutninger.
Sammenlign alltid opplysningene på aggregatets infoplate med
tilsvarende på utstyret som skal kobles til, slik at du vet at
kravene til effekt, spenning, strømstyrke og frekvens oppfylles.
Watt-verdien på infoplaten tilsvarer nominell effekt. Noen typer
utstyr krever imidlertid 3-10 ganger den effekt som er be-
skrevet på platen, siden effekten påvirkes av utstyrets
effektivitet og strømfaktor.

MERKNAD: Hvis det ikke er oppgitt noen watt-verdi på utstyret,
kan omtrentlig effekt regnes ut ved å multiplisere oppgitt volt-
verdi med ampere-verdi: VOLT x AMPERE = WATT. 
Eksempel: 120V x 5A = 600W
Når du kobler til belastning med motstand, som glødelamper,
varmeovner eller vanlige elektroverktøy, kan en kapasitet opp til
aggregatets fulle utgående effekt brukes.
Når du kobler til en motstands-induktiv belastning, som lysrør
eller kvikksølvlys, transformatorer eller induksjonsrør, kan en
kapasitet opp til 0,6 ganger aggregatets fulle utgående effekt
brukes.

Bryter
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Bruk denne oversikten for å anslå total belastning på
aggregatet:

Beregning av aggregatets belastningskrav
ENHET LØPENDE EFFEKT
Air-Condition (12.000 Btu) 1700W (a)
Krølltang 700W
Batterilader (20A) 500W
Lyspære 100W
Bordsag (10”) 2000W (a)
Malingssprøyte (1/3Hk) 600W (a)
Brødrister 1000W
Malingssprøyte (håndholdt) 150W
Dreneringspumpe 600W (a)
Melkekjøler 1100W (a)
Elektrisk drill (1”) 1100W
Mikrobølgeovn 700W
Elektrisk drill (1/2”) 875W
Motorsag 1200W
Elektrisk drill (3/8”) 500W
Nedsenkbar pumpe (1 1/2Hk) 2800W (a)
Elektrisk drill (1/4”) 250W
Nedsenkbar pumpe (1Hk) 2000W (a)
Elektrisk komfyr (1 element) 1500W
Nedsenkbar pumpe (1/2Hk) 1500W (a)
Elektrisk skralle 500W
Oljedrevet ovn (140.000 Btu) 400W
Elektrisk spikerpistol 1200W
Oljedrevet ovn (85.000 Btu) 225W
Elektrisk stekepanne 1250W
Oljedrevet ovn (30.000 Btu) 150W
Fryser 800W (b)
Oppvaskmaskin 1200W
Gressklipper 1200W
Ovn 4500W
Hekk-klipper 450W
Ovnsvifte (1/3) 1200W (a)
Hårtørrer 1200W
PC 150W
Jetpumpe 800W (a)
Radio 200W
Kaffetrakter 1000W
Sirkelsag (6-12”) 900W
Kantklipper 500W
Slipemaskin (3”) 1000W
Kjøleskap 600W (b)
Støvsuger 250W
Kokeplate 200W
TV-apparat 500W
Kompressor (1Hk) 2000W (a)
Vannkoker 3000W
Kompressor (3/4 Hk) 1800W (a)
Videospiller 70W
Kompressor (1/2Hk) 1400W (a)
Gressklipper 500W

(a) Tungstartede motorer krever 3-5 ganger nominell effekt.
(b) Belastning kan behøve opp til 15 minutter for å starte opp
igjen på grunn av normal oppbygging av kompressor.

VÆR FORSIKTIG: Gi alltid aggregatet tid til å oppnå
normal hastighet før du kobler til belastning.

6.2 Start av elektromotorer
Elektromotorer krever mye mer strøm (ampere) for oppstart enn
når de går. Noen motorer, spesielt billige 2-polte-motorer, er
veldig vanskelige å få start på, og krever 5-7 ganger så mye
strøm for oppstarten enn når de går. Kondensator-motorer er
lettere å starte, og krever vanligvis 2-4 ganger så mye strøm for
oppstarten som når de går. Repulsion-induction-motorer er
lettest å starte, og krever bare 1,5-2,5 ganger så mye strøm for
oppstarten.
De fleste fractional motorer bruker omtrent samme mengde
strøm når de går, enten det gjelder Repulsion-induction (RI),
Capacitor (Cap) eller 2-polte. Den følgende tabellen viser
omtrentlig mengde strøm (Ampere) som kreves for å starte og
kjøre elektriske motorer av typen Cap i størrelsesorden 
220 Volt/50 Hz under ulike forhold.

220V / 50 Hz-motorer Type: Cap
Motorstyrke Løpende Oppstart
0,5 Hk 2,3 A 12-16 A
0,75 Hk 3,5 A 17-24 A
1,1 Hk 5 A 25-35 A
1,5 Hk 7 A 34-49 A
2,2 Hk 10 A 50-70 A
3 Hk 15 A 68-95 A

Disse tallene gjelder en gjennomsnittlig motor som for
eksempel en vifte. Hvis elektromotoren er koblet til en
tungstartet belastning som for eksempel en luftkompressor, vil
den kreve mer strøm for oppstart. Hvis den er koblet til en lett
belastning eller ingen belastning, som for eksempel en elektrisk
sag, vil den kreve mindre strøm for oppstart. Nøyaktig strøm-
behov vil også variere mellom forskjellige produsenter og
utforming av motorene.

VÆR FORSIKTIG: For å starte en motor med over 1,5 kW
kraft, bør du velge et aggregat av gradering G2 eller G3 og
benytte spenningssenkende oppstartsmetode. For nærmere
detaljer, ta kontakt med forhandler eller produsent.

For svært tungstartet belastning som luftkompressorer og Air
Condition-anlegg, ta kontakt med forhandler for å fastslå maks
belastning.
Aggregatet reagerer på voldsomme overbelastninger på en
annen måte enn strømnettet. Når den overbelastes, klarer ikke
motoren å levere nok strøm til å drive den elektriske motoren
ved normal brukshastighet. Aggregatet svarer på den høye
oppstartsstrømmen, men motorens hastighet synker brått.
Overbelastningen kan slå ut motoren. Hvis du lar elektro-
motoren gå med svært lav hastighet, vil vikllingene i motoren
brennes ut på kort tid. Aggregatcoilene kan også bli skadet.
Hvis aggregatet kjøres under slike forhold kan dette medføre
skade på aggregatets stator så vel som rotor-viklingene. Fordi
det store strømbehovet ved oppstarten bare kreves i et øye-
blikk, vil ikke aggregatet bli skadet hvis det klarer å få fart på
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motoren i løpet av noen få sekunder. Hvis du har vansker med å
starte en motor, koble fra alle andre elektriske belastninger og
reduser belastningen på elektromotoren, om mulig.

6.3 Skjøteledninger
Når elektrisk kraft skal fordeles til ulike belastninger på avstand
fra aggregatet, kan du bruke skjøteledninger. Disse ledningene
bør være dimensjonert for distansen i lengde og strøm slik at
spenningstapet mellom aggregatet og elektromotoren blir
minimal.

Strøm/effektLengde på skjøteledning
Ampere  Belastning 80 m 50 m 30 m 20 m
ved 240V
10A 2400 W 8 4 4 2,5
15A 3600 W 10 8 6 4
20A 4800 W 10 8 6 6
25A 6000 W 12 10 8 6
30A 7200 W 12 10 10 8

VÆR FORSIKTIG: Spenningstap kan føre til skade på ut-
styr ved bruk av en feildimensjonert skjøteledning.

6.4 Vekselstrømbruk
1) Observer indikatoren på voltmeteret ved kontrollpanelet;

pekeren bør stå på grønt for optimale belastningsforhold.
2) Når belastning kobles til aggregatet, skal ulike typer utstyr

kobles til i rekkefølge: Koble til tyngre belastninger først,
deretter lettere belastning, deretter resistive-inductive
belastning, så resistive belastning. Hvis tilkoblingen skjer i
feil rekkefølge kan motorhastigheten falle brått og be-
lastningen må kobles fra umiddelbart, og det må undersøkes
hvor problemet oppstår.

3) Balanser 3-fase-aggregat for belastning: Når 1-fase-
belastning kobles til, kan hver strømfase ikke overstige 
1/3 av aggregatets nominelle kraft, og forskjellen mellom
ampere-verdien for hver fase skal ikke overstige 20 % av
nominell strøm.

VÆR FORSIKTIG: Alvorlig ubalansert belastning vil utløse
overbelastningsbryteren (hovedbryteren) for AC-kretsen, det er
da nødvendig å redusere belastningen. Hvis voltmeteret viser
for høyt eller for lavt, må aggregatet stanses for sjekk.

6.5 Likestrømbruk
Begge likestrøm-terminalen leverer DC 12V, 7A strøm. Den røde
terminalen er den positive polen (”+”). Den kan brukes som
belastning for nominell spenning DC 12V og kan også brukes til
å lade 12V-batterier.
1) For å lade batterier med to ledninger til startkretsen, skal

den negative ledningen kobles fra aggregatet.
2) Koble batteriets positive og negative poler til de positive og

negative polene på DC-terminalen.

VÆR FORSIKTIG: Pass på at du ikke kobler positiv pol til
negativ pol, ellers vil aggregatet og batteriet bli alvorlig skadet.
La ikke positive og negative ledninger komme i kontakt med
hverandre, ellers vil batteriet kortsluttes.

MERKNAD: Strømmen fra DC-terminalen må ikke være høyere
enn 7A når du lader batterier med stor kapasitet, likestrøms-
sikringen kan lett bli utbrent og ødelagt ved høy ladestrøm.

FARE: Ladning av batterier produserer fargeløs eksplosiv
gass som kan forårsake blindhet eller personskader. Sigaretter,
gnister og flammer må ikke forekomme i nærheten. For å unngå
å produsere gnister nær batteriet, bør ledningen først kobles til
batteriet, deretter til aggregatet. Når du skal koble fra, koble fra
motorledningen først.
Batteriladning bør foregå på et godt ventilert sted. Før ladning,
åpne batterihettene. Hvis batterivæsken har en temperatur på
over 45° C, må ladningen avbrytes.

6.6 Bruk av maskin med dobbel spenning
Før aggregatet skal levere vekselstrøm, anslå belastningens
nominelle spenning, og velg deretter utgående spenning med
transformator-bryteren ved panelet. Du kan fastslå om det er
riktig spenning ved hjelp av voltmeteret eller indikatorlampen
ved panelet.

VÆR FORSIKTIG: Før du bruker transformator-bryteren,
pass på at all belastning er koblet fra aggregatet.

7. Stans av aggregat
For å stanse aggregatet, koble først fra all belastning og still
deretter motorens hastighetsspake til ”RUN”. Kjør diesel-
motoren i omtrent 3 minutter uten belastning. Ikke stans diesel-
motoren brått, siden det kan gi en unormal temperaturøkning i
motoren som kan medføre at innsprøytningsmunnstykket tettes
og at motoren skades.
Følg følgende prosedyre for stans av motor:
1) Koble alle belastninger fra aggregatet.
2) Etter å ha kjørt 3 minutter uten belastning, vri 

tenningsnøkkelen til ”OFF”.
3) Still drivstoffkranen til ”S”.
4) Trekk langsomt ut starthåndtaket til du merker sterk mot-

stand (ved kompresjonsslaget er inntaks- og eksosventilene
stengt), og slipp den så langsomt tilbake. På denne måten
kan du unngå rust når motoren ikke er i bruk.

5) Still drivstoffkranen til ”OFF”.

VÆR FORSIKTIG: Når hastighetsspaken er stilt på ”OFF”
og dieselmotoren fortsatt går, er det mulig å stanse dieselmot-
oren enten ved å stille drivstoffbryteren til ”OFF” eller ved å
løsne høytrykksdrivstoffpumpemutteren. Ikke brems motoren
med dekompresjonsspaken.

Drivstoffbegrensningsbolt

Mutter for høytrykksdrivstoffslange Hastighetsbegrensningsbolt
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8. VEDLIKEHOLD

8.1 Periodisk vedlikehold
For å holde aggregatet i god stand, er det veldig viktig med
jevnlig ettersyn og vedlikehold. Aggregat-settet består av
dieselmotor, aggregat, kontrollpanel, ramme, osv. For detaljert
prosedyre for ettersyn og vedlikehold, se instrukser for relativ
bruk og vedlikehold.

VÆR FORSIKTIG: Før vedlikehold, vennligst slå av diesel-
motoren, koble batteriet fra aggregatet (først den negative kab-
elen, så den positive).

Etter bruk av aggregatet er det nødvendig å tørke bort skitt med
en ren klut for å hindre korrosjon og fjerne smuss og driv-
stoffrester osv.
Vedlikehold av aggregat: 1-fase-aggregatet er børstefri og ved-
likeholdsfri, for 3-fase-aggregat, ta kontakt med forhandler. Alt
større vedlikehold av aggregatet inkludert installasjon eller
bytte av deler skal kun utføres av en kvalifisert tekniker. Bruk
kun fabrikkgodkjente deler.

UNNERHÅLLSPLAN
Vedlikeholdsintervall Hver dag Etter 1 måned  Etter 3 måneder  Etter 6 måneder Hvert år eller 

eller 20 timer eller 100 timer eller 500 timer etter 1000 timer
Sjekk og fyll drivstoff X
Tøm drivstoff X
Sjekk og fyll motorolje X
Sjekk etter drivstofflekkasje X
Sjekk og fest alle festedeler X * Fest hode-bolter
Skift motorolje X (1. gang) X (2-4. gang) X (deretter)
Rengjør motoroljefilter X (Skift ved behov)
Bytt luftfilter (Rengjør oftere i X (Skift)

støvete forhold)
Rengjør drivstoff-filter X * (Skift)
Sjekk drivstoff-innsprøytingspumpe *
Sjekk drivstoff-innsprøytingsmunnstykke *
Sjekk drivstoffslange * (Skift ved behov)
Juster ventilåpning for inntaks- og 
eksosventiler * (1. gang)
Inntaks- og eksosventiler *
Skift stempelring *
Sjekk batterivæske Hver måned

MERKNAD: * betyr at du trenger spesialverktøy, vennligst ta kontakt med din GEBE-forhandler.

8.1.1 Skift motorolje
Skru ut målepinnen og ta ut tømmepluggen for å tappe ut den
gamle motoroljen mens oljen fremdeles er varm.
Tømmepluggen er plassert på bunnen av sylinderblokken. Sett
på plass tømmepluggen og fyll på motorolje som anbefalt.
Skift motorolje første gang etter 20 timers bruk, eller etter en
måned, og de tre neste gangene etter 50 timers bruk. Deretter
hver tredje måned eller etter 100 timers bruk.

8.1.2 Rengjør motoroljefilter
Løsne festebolten og trekk ut oljefilteret for å rengjøre det.

Tid for rengjøring:
Hver 6. måned eller hver 500. time (Byttes ved behov)

8.1.3 Skift luftfilter
Ikke rengjør luftfilteret eller luftfilterelementet med vaskemidd-
el; bruk en myk børste for å fjerne støv som har bygd seg opp
på elementets ytterside.

Oljefilter         Festebolt          Tømmeplugg   Målepinne

Drivstofftank

Luftfilterelement

Trådstarter

manual strømaggregatNY2  27-12-06  13:46  Side 31



-1-

PM 3500 DC - PM 6500 DC3 - PM 6500 DCS Norsk

32

VÆR FORSIKTIG: Start aldri dieselmotoren hvis luft-
filterelementet mangler eller er skadet. Skift filterelementet
umiddelbart.

8.1.4 Rengjør og skift drivstoff-filter
Drivstoff-filteret bør rengjøres jevnlig for å sikre maksimal
utgående kraft.

Tid for rengjøring:
Hver 6. måned eller hver 500. time
Tid for skifte:
Hvert år eller hver 1000. time
1) Tapp ut drivstoffet fra drivstofftanken.
2) Løsne den lille skruen på drivstoffkranen og trekk ut filter fra

drivstoffåpningen. Vask det grundig med diesel.
3) Drivstoff-filter på aggregat av lukket type er plassert under

drivstofftanken, hvis du åpner dekselet kan du se det og ta
det ut for å rengjøre eller skifte det. 

Tid for rengjøring: 
Hver 3. måned eller hver 1000. time

8.1.5 Fest sylinderhodebolter (Se Bruksanvisning for diesel-
motor.)

8.1.6 Sjekk innsprøytingsmunnstykke og innsprøytingspumpe
osv.

8.1.7 Juster ventilåpning for inntaks- og eksosventiler.

8.1.8 Skift stempelring.

Punktene 8.1.5 til 8.1.8 krever spesielle verktøy og kunnskaper,
prøv ikke selv. Ta kontakt med forhandler.

VÆR FORSIKTIG: Ved vedlikehold, unngå å få drivstoff på
bar hud; det kan være skadelig. Skyll umiddelbart med rent
vann.

8.1.9 Sjekk og fyll batterivæske, lad batteriet.
Dette aggregatet bruker 12V-batteri. Batterivæsken i
akkumulatoren vil tapes ved gjentatt ladning og utladning. Før
oppstart, sjekk om batteriet er skadet og om det er nok
batterivæske. Om nødvendig, fyll på med destillert vann. Hvis
batteriet er skadet må det skiftes.

Sjekk batterivæskenivå:
Hver måned.
Spenning på batteriet: 12-14V

8.2 Vedlikehold for langvarig lagring
Hvis aggregatet skal lagres uten å brukes i lengre tid, bør følg-
ende forberedelser utføres:

8.2.1 Kjør aggregatet i omtrent 15 minutter

8.2.2 Stans dieselmotoren. Mens motoren enda er varm, tapp ut
gammel motorolje og fyll på ny.

8.2.3 Ta ut skrupluggen ved dekselet over sylinderhodet og fyll

2 ml olje på sylinderen, og skru deretter pluggen tilbake på
plass.

8.2.4 Vedlikehold av starter.
1) Trådstarter:

Still drivstoffkranen til ”OFF”, trykk inn dekompresjons-
spaken og trekk ut starthåndtaket 2-3 ganger (uten å starte
motoren.)

2) Elektrisk starter:
Still drivstoffkranen til ”OFF”, start dieselmotoren i omtrent
2-3 sekunder.

8.2.5 Trekk ut dekompresjonsspaken og trekk langsomt i start-
håndtaket, stopp når du merker sterk motstand. (Nå vil inntaks-
og eksosventilene være lukket, noe som hjelper til med å for-
hindre rust.)

8.2.6 Rengjør aggregatet og lagre det på et tørt sted

9 INSPEKSJON, REPARASJON OG FEILSØKING

9.1 Tvilssituasjoner og problemer
Hvis du har spørsmål eller problemer med bruk av aggregatet,
vennligst ta kontakt med forhandler eller produsent. Vi ønsker
da følgende informasjon:
1) Aggregatsettets modell og serienummer, samt dieselmotor-

ens modell og serienummer.
Serienummer og modell for dieselmotoren kan finnes på
siden av tappepluggen på sylinderblokken.
Produksjonsdatoen kan finnes på motorens info-plate.
Serienummer for aggregatsettet kan finnes på rammen på
åpne modeller og på basen ved siden av batteriet på lukkede
modeller.

2) Status.
Hvilket problem har du ved bruk av aggregatet, og ved
hvilken hastighet kjører du aggregatet?

3) Hvor lenge har du brukt aggregatsettet?
4) Eventuelle andre interessante detaljer.

For mer detaljert informasjon, fyll ut skjemaet
Brukerinntrykk og send det til oss.

9.2 Inspeksjon, reparasjon og feilsøking
Hvis aggregatet fortsatt ikke produserer strøm etter at du har
prøvd feilsøkingsoversikten under, ta kontakt med forhandler
eller produsent.
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FEILSØKINGSOVERSIKT

Dieselmotoren vil ikke starte ÅRSAK LØSNING
Tom for drivstoff Fyll drivstoff
Drivstoffkran står ikke på ”ON” Still drivstoffkran til ”ON”
Høytrykkspumpe og drivstoff- Ta av drivstoffmunnstykket og reparer det
munnstykke sprøyter inn for lite eller 
ikke noe drivstoff 
Hastighetsspaken står ikke på ”RUN” Still spaken til ”RUN”
Ikke nok motorolje Motoroljenivået skal ligge mellom høy 

grense ”H” og lav grense ”L”
Ikke nok kraft og fart når du trekker Start dieselmotoren som beskrevet;
i trådstarteren ta i litt ekstra
Drivstoffmunnstykket er skittent Rengjør drivstoffmunnstykket
Flatt batteri Lad eller skift batteri

Aggregatet produserer ikke strøm Hovedbryter står ikke på ”ON” Still hovedbryter til ”ON”
Dårlig kontakt i kobling Juster kobling
Aggregatets nominelle Juster til nominell hastighet som beskrevet
hastighet kan ikke oppnås
En sikring har gått Skift sikringen
Belastning lekker Fjern lekkende belastning

For lav spenning Aggregatets nominelle hastighet kan 1. Still hastighetsspake til maksimal stilling
ikke oppnås (gjelder aggregatsett av modell CL og CLE)

2. Juster hastighetsspake til nominell 
hastighet (gjelder aggregatsett av 
modell CX, CXE og LN)

Voltmeter er ødelagt og pekeren Bekreft at voltmeteret er ødelagt med
viser for lav spenning AC-måling og skift det
AVR ødelagt eller frakoblet, Skift AVR eller koble til igjen
spenningen ligger på ca. 80V

Stanser av seg selv i perioder under bruk Lite motorolje, beskyttelsessystem for Fyll på motorolje til oljenivået ligger mellom
lavt oljetrykk aktivert på modellene ”H” og ”L” på målepinnen
CX, CXE eller LN
Hastighetsspaken på modellene Reparer og juster krok
CX, CXE eller LN slår seg av
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A
No. Name Qty
1 Front and cover 1
2 Diode 2
3 Bolt M4x8 2
4 Fan blade 1
5 Bearing 1
6 Rotor unit 1
7 Central unit 1
8 Guard board of motor 1
9 Stator 1
10 Installing bolt 4
11 Capacitance 1
12 Wiring seat 1
13 Bolt M5x15 6
14 Stator unit 1
15 Dust cover 1

B
No. Name Qty
1 Bolt M6x25 4
2 Larger flat washer Ø6 4
3 Shock absorption sheath 4
4 Shock absorption washer 4
5 Decorative cover 1
6 Nut M6 4
7 Stand 1
8 Nut M10 8

Fat washer 10 4
Spring washer 10 4

9 Shock absoption mat 4
10 Pressing plate of accumalator 1
11 Nut M6 4
12 Hook shape bolt of accumulator 2
13 Accumulator 1
14 Bolt M6x8 4
15 Motherboard of accumulator 1

C
No. Name Qty
1 Parts of fuel tank cover 1
2 Seal ring 1
3 Filtering cup 1
4 Screw M5x10 2
5 Buoy for oil level indication 1
6 Bolt M6x25 4
7 Larger flat washer 6 4
8 Big fuel tank lining 4
9 Shock absoption gasket 

for big fuel tank 4
10 Parts of fuel tank 1
11 Nut M6 4
12 Big fuel tank assembly 1
13 Gasket for pressing plate

of diesel oil filtering 1
14 Filtering core of big fuel tank 1
15 Pressing plate of diesel oil filtering 1
16 Cross screw M5x8 3
17 Nut M6 2
18 Gasket of diesel oil filtering 1
19 Parts of oil drain cock (clockwise) 1
20 Clip of fuel inlet pipe 2
21 Fuel inlet pipe 1
22 High pressure fuel pump

(counterclockwise) 1
23 Parts of high pressure fuel pipe 1
24 Fuel injector 1
25 Clip of fuel leak-off pipe 2
26 Fuel leak-ogg pipe 1
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GARANTI
Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt inn-
köpsdatum.  Garanti gäller endast för material- eller
fabrikationsfel.  Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej
följts eller om maskinen utsatts för 
onormal belatning eller drift.  Alla transportkostnader 
eller demonteringskostnader är för köparens räkning.
Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamations-
nämdens rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION
Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB
B Jönssons v 4
S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen
Produkt ............Elverk
Märke ..............Gebe
Modell typ ........PM 3500 DC, PM 6500 DC3, PM 6500 DCS

överensstämmer med följande norm
EN60335-1:94+A11:95+A1:96+A12:96
+A13:98+A14:98+A15:00+A2:00+A16:01
ISO 8528-8:1995
EN292-1:1991, EN292-2:1991+A1:1995
+A2:1997
enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv
73/23/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC 

Halmstad, 2007-01-02

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar
Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna
bruksanvisning.  Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruks-
anvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2007 © Gisle Krigsvoll AB

Art.no 570751, 570760, 570761, 570771 

GARANTI
Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.
Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.
Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er
fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for 
unormal belastning eller drift.  Alle transport- og demonterings-
kostnader er for kjøpers regning.  Ved eventuelle tvister gjelder
Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING
Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS
Industrivn. 61
N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen
Produkt ............Strømaggregat
Merke ..............Gebe
Modell ..............PM 3500 DC, PM 6500 DC3, PM 6500 DCS

er i overensstemmelse med normene
EN60335-1:94+A11:95+A1:96+A12:96
+A13:98+A14:98+A15:00+A2:00+A16:01
ISO 8528-8:1995
EN292-1:1991, EN292-2:1991+A1:1995
+A2:1997
samt bestemmelser gitt i direktiv
73/23/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC

Trondheim, 02.01.2007

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer
Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen
går i trykken.  Om maskinen skulle endres vesentlig,
forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2007 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

NorskSvenska

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas till-
sammans med hushållsavfall. För säker hantering,
lämna elverket vid närmaste avfallsanläggning.
Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic
Equipment) direktiv, gällande från augusti 2005.

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen
med husholdningsavfall. Lever aggregatet ved nærmeste
avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til
WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) 
direktiv gjeldende fra august 2005.
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