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TRANSPORTABEL INVERTERGENERATOR

BRUGSANVISNING

For at reducere risikoen for skader skal du læse og forstå denne 
brugsanvisning, inden du tager produktet i brug.

GEM BRUGSANVISNINGEN TIL SENERE BRUG
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INDLEDNING
Tak, fordi har du købt denne transportable kvalitetsgenerator. Hvis du bruger og 
vedligeholder generatoren som beskrevet i denne brugsanvisning, vil den kunne holde i 
mange år.
Generatoren er en benzindrevet vekselstrømsgenerator. Den er beregnet til at drive 
elværktøj, elapparater, elektrisk campingudstyr og lamper, og den kan også fungere 
som nødstrømsanlæg ved strømsvigt.

Generatorspecifikationer

Model D2000i D2000iS D2500i D2500iS
Nominel spænding, 
vekselstrøm (V)

110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V

Nominel frekvens (Hz) 50 Hz/60 Hz
Nominel effekt (kW) 1,6 1,6 2,0 2,0
Starteffekt (kW) 2,0 2,0 2,5 2,5
USB-udtag 5 V 1,5 A (hvis udstyret hermed)
12V-Udtag 12 V 8 A (hvis udstyret hermed)
Paralleludtag Ikke 

relevant
Ja Ikke 

relevant
Ja

Motorspecifikationer
Motortype Encylindret, 4-takts, overliggende knastaksel
Slagvolumen (cc) 80 98
Brændstoftankkapacitet (l) 4,5
Olietankkapacitet (l) 0,35
Startmetode Rekylstart

Notér følgende oplysninger i tilfælde af service- eller garantispørgsmål.

Købsdato:

Modelnummer:

Serienummer:
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Sikkerhedssymboler

Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre alvorlig personskade eller død.

Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre tingskade.

Giftige dampe  Risiko for brand  Risiko for eksplosion

Risiko for elektrisk stød    Varm overflade

Sikkerhedsforskrifter
Producenten kan ikke forudse enhver tænkelig farlig situation, som brugeren kan 
komme ud for. Derfor er advarslerne i denne brugsanvisning og på mærkaterne ikke 
udtømmende. For at undgå uheld skal brugeren forstå og følge brugsanvisningen og 
bruge sin sunde fornuft.

Læs og forstå denne brugsanvisning i sin helhed, inden du 
tager generatoren i brug. Forkert brug af generatoren kan 
medføre alvorlig personskade eller død.

Brug ikke generatoren indendørs eller i lukkede rum, så 
kulilten fra udstødningen ikke kan ledes bort.

•  Selv få minutters brug af generatoren indendørs VIL SLÅ DIG IHJEL!
•  Kulilte er en giftig og lugtfri gas, som kan medføre hovedpine, forvirring, træthed, 

kvalme, besvimelse, sygdom, anfald eller død. Hvis du begynder at opleve nogen af 
disse symptomer, skal du OMGÅENDE komme ud i frisk luft og søge lægehjælp.

•  Brug aldrig generatoren indendørs eller i lukkede, tildækkede rum eller områder, 
heller ikke selv om døre og vinduer er åbne.

•  Montér en batteridrevet kuliltealarm nær soveværelser.
•  Pas på, at udstødningsgasserne ikke kan komme ind i lukkede rum gennem vinduer, 

døre, ventilationsåbninger og lignende.
•  Hvis du arbejder på et sted, hvor dampene kan indåndes, skal du bruge passende 

åndedrætsværn og følge de dertil hørende instruktioner.
Udstødningsgasserne indeholder kemikalier, som kan 
medføre kræft og fosterskader.

• Vask altid hænder, når du har brugt generatoren.

ADVARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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Overskrid aldrig generatorens maksimale kapacitet for effekt 
og strøm. Det kan medføre skade på generatoren og/eller de 
tilsluttede apparater.

• Kontrollér altid apparaternes krav til spænding og frekvens, inden du slutter dem til 
generatoren.

Start og stop aldrig generatoren, mens der er sluttet apparater 
til den. Det kan medføre skade på generatoren og/eller de 
tilsluttede apparater.

•  Start motoren, og lad den køre jævnt, inden du tilslutter apparater.
•  Afbryd altid apparaterne, inden du slukker for motoren.

Langt hår, smykker og løsthængende tøj kan blive fanget af 
starteren og andre bevægelige dele.

• Bær ikke løsthængende tøj eller handsker.
• Fjern smykker og andet, som kan blive fanget af de bevægelige dele.
• Langt hår skal sættes op eller dækkes med et hårnet.

Motoren skal være på sikker afstand af 
brændbare emner og andre farlige materialer.

• Generatorens brændstof og dets dampe er meget brændbare og kan medføre 
eksplosion, alvorlig personskade og død.

• Fyld eller tøm ikke brændstoftanken indendørs.
• Overfyld aldrig brændstoftanken. Hvis du spilder brændstof, skal du flytte 

generatoren mindst 10 meter væk fra spildet og tørre spildt brændstof af 
generatoren, inden du starter den.

• Ryg aldrig, mens du bruger generatoren eller påfylder brændstof.
• Brug eller opbevar aldrig generatoren nær åben ild, varmekilder eller andre 

antændelseskilder.
• Der skal være et frirum på mindst 1,5 meter mellem generatoren og bygninger eller 

andet udstyr under brug.
• Hold motoren fri for græs, blade eller fedt, da det kan antændes.
• Generatoren skal køle af i mindst 2 minutter, inden du fylder eller tømmer 

brændstoftanken eller skruer tankdækslet af. Hvis generatoren har været i drift, er 
tankdækslet under tryk og skal skrues langsomt af.

• Fastgør generatoren under brug og transport, så den ikke kan vælte og lække 
brændstof.

•  Under transport skal tændrørshætten være taget af tændrøret, brændstoftanken skal 
være tom, og afbryderknappen skal være i positionen OFF.

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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Pas på ikke at komme til skade, når motoren trækker 
starthåndtaget ind i forbindelse med start af motoren.

• For at undgå rekyl skal du trække starthåndtaget langsomt ud, indtil du mærker 
modstand, og derefter trækker hårdt i det.

Undgå at berøre de varme overflader på generatoren.

• Vær særligt forsigtig omkring lyddæmperen, cylinderen og andre motordele, da de 
kan blive meget varme.

• Lad varme dele køle af, inden du rører ved dem.

Generatoren frembringer en meget høj spænding, 
som kan medføre alvorlig personskade eller død ved 
forbrænding eller elektrisk stød.

• Brug aldrig generatoren, tilsluttede apparater eller ledninger, hvis du har bare fødder 
eller våde eller fugtige hænder eller fødder.

• Hold altid generatoren tør. Brug ikke generatoren i regnvejr eller under fugtige 
forhold.

• Brug et fejlstrømsrelæ (HPFI) ved brug i fugtige omgivelser eller på steder med høj 
konduktivitet såsom metalkonstruktioner og stilladser.

• Slut aldrig apparater med flossede, slidte eller uisolerede ledninger til generatoren. 
Berør aldrig uisolerede ledninger, og undgå at berøre stikkene.

• Lad aldrig børn eller ukvalificerede personer bruge generatoren. Børn bør altid 
holdes mindst 3 meter væk fra generatoren.

• Hvis du bruger generatoren som nødstrømsanlæg, skal du orientere dit elselskab 
om det.

• Hvis du vil slutte generatoren til det elektriske system i en bygning, skal dette gøres 
af en autoriseret elektriker. Hvis generatoren ikke isoleres korrekt fra lysnettet, kan 
de medføre alvorlig personskade eller død for personer, som arbejder på lysnettet.

Generatoren skal jordforbindes korrekt for at forebygge 
elektrisk stød.

• Brug kun generatoren på en plan flade.
• Slut altid jordterminalen og møtrikken på rammen til et egnet jordspyd.

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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Forsøg aldrig at modificere generatoren på nogen måde, og 
forsøg ikke på at ændre dens motorhastighed.

• Forøgelse af motorhastigheden kan være farligt og medføre alvorlig personskade 
og/eller skade på generatoren og det tilsluttede udstyr.

•  Reduktion af motorhastigheden øger belastningen af generatoren og kan skade det 
tilsluttede udstyr.

•  Generatoren kan kun levere den korrekte frekvens og spænding, når den kører ved 
den fabriksindstillede hastighed.

Brug kun generatoren forskriftsmæssigt, da det ellers kan 
medføre alvorlig personskade eller død.

• Undlad at sætte sikkerhedsanordninger ud af drift. Bevægelige dele er afskærmede. 
Sørg for, at alle afskærmninger er monteret korrekt.

• Generatoren må ikke være i brug under transport, eller mens du justerer den.
• Stik ikke genstande ind gennem køleåbningerne.

Brug ikke generatoren, hvis dele mangler eller er defekte. 
Brug kun originale reservedele, som er beregnet til netop 
denne generatormodel.

•  Forkert brug af generatoren kan beskadige den og reducere dens driftslevetid.
•  Generatoren skal altid repareres forskriftsmæssigt. Hvis du har spørgsmål, kan du 

kontakte forhandleren eller et kvalificeret servicecenter.
•  Sluk for generatoren, hvis jordforbindelsen mangler, hvis generatoren vibrerer 

kraftigt eller begynder at ryge, eller hvis der kommer gnister eller flammer fra den.

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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OVERSIGT

A. Tændrørsdæksel
B. Gnistfang
C. Gitter over lyddæmper
D. Yderkabinet (sidepanel)
E. Håndtag
F. Udluftningsskrue
G. Tankdæksel
H. Starthåndtag
I. Betjeningspanel
J. Advarselslampe for lav oliestand
K. Advarselslampe for overbelastning

L. Kontrollampe for vekselstrøm
M. Afbryderknap (RUN/OFF/
CHOKE) (Tændt/slukket/choker)
N. ECO-kontakt
O. USB-udtag 5 V DC 1,5 A
P. 230V-udtag
P1. 230 V-udtag
Q. Paralleludtag
R. Jordterminal
S. 12 V stik
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BETJENINGSPANEL
ON/OFF/CHOKE (tændt/slukket/choker)
Positionen OFF
Når afbryderknappen er i positionen OFF, 
er brændstofhanen lukket, og motoren kan 
ikke køre.
Positionen CHOKE
Når afbryderknappen er i positionen 
CHOKE, er brændstofhanen åben, og 
motoren kan startes.
Positionen ON
Når afbryderknappen er i positionen ON, 
er brændstofhanen åben, og motoren kan 
køre.
Bemærk: Det er ikke nødvendigt med 
choker for at starte en varm motor.

Advarselslampe for lav oliestand
Hvis oliestanden bliver for lavt, tændes 
advarselslampen for lav oliestand, og 
motoren stopper automatisk.  
Bemærk: Hvis advarselslampen for lav 
oliestand ikke lyser, og motoren går 
ud, skal du dreje afbryderknappen til 
positionen ON og trække i starthåndtaget.

Advarselslampe for overbelastning
Hvis advarselslampen for overbelastning 
tændes, overskrider de tilsluttede 
apparater generatorens kapacitet for 
effekt eller strøm, eller der har været et 
strømudsving. Hvis det sker, slukkes den 
grønne kontrollampe for vekselstrøm. 
Motoren fortsætter med at køre, men den 
røde advarselslampe for overbelastning 
forbliver tændt, og der leveres ikke 
længere strøm til de tilsluttede apparater.

Advarselslampe 
for lav oliestand

Advarselslampe 
for overbelastning

Kontrollampe for Kontrollampe for 
vekselstrøm

Advarselslampe Advarselslampe 
for lav oliestand

Advarselslampe Advarselslampe 
for overbelastning

Kontrollampe for Kontrollampe for 
vekselstrøm
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Sådan rettes fejlen
1. Afbryd de tilsluttede apparater, og sluk 

for motoren.
2. Reducer den samlede belastning af de 

tilsluttede apparater, indtil den er inden 
for generatorens kapacitet.

3. Kontrollér, at luftindsugningen ikke er 
tilstoppet. Kontrollér betjeningspanelet. 
Fjern eventuelle blokeringer.

4. Start motoren igen.
Bemærk: Kontrollampen for 
overbelastning kan tændes i nogle få 
sekunder ved tilslutning af et apparat på 
grund af et strømudsving. Dette er helt 
normalt.

Kontrollampe for vekselstrøm
Den grønne kontrollampe for vekselstrøm 
tændes, når motoren starter og genererer 
strøm.

Advarselslampe 
for lav oliestand

Advarselslampe 
for overbelastning

Kontrollampe for 
vekselstrøm

Jævnstrømsafbryder
Når jævnstrømsafbryderen er i positionen ON, kan generatoren levere strøm til 
tilsluttede apparater.
Når jævnstrømsafbryderen er i positionen OFF, kan generatoren ikke levere strøm til 
tilsluttede apparater. Jævnstrømsafbryderen går automatisk til positionen OFF, hvis de 
tilsluttede apparater overskrider generatorens kapacitet. Hvis jævnstrømsafbryderen går 
til positionen OFF, skal du reducere den samlede belastning af de tilsluttede apparater, 
indtil den er inden for generatorens kapacitet. Sæt jævnstrømsafbryderen i positionen 
ON, når generatoren igen skal levere strøm til de tilsluttede apparater.

Hvis jævnstrømsafbryderen igen går til positionen OFF, skal 
du omgående stoppe med at bruge generatoren og kontakte 
forhandleren.

Motorens ECO-funktion
• Når ECO-kontakten er i positionen ON, regulerer motorens ECO-funktion automatisk 

motorens hastighed til den aktuelle belastning fra de tilsluttede apparater. Det giver 
en bedre brændstoføkonomi og et lavere støjniveau.

• Når ECO-kontakten er i positionen OFF, kører motoren med 4.850 o/min. 
Bemærk: ECO-kontakten skal være i positionen OFF, hvis du har tilsluttet apparater 
med en høj startstrøm som f.eks. en kompressor.

FORSIGTIG
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Paralleludtag
Lige over jordterminalen er der paralleludtag, så du kan bruge to D2000iS-generatorer 
samtidigt. Denne funktion kræver et særligt kabel. Når to generatorer kører parallelt, er 
den nominelle ydelse 3,0 kVA og
den nominelle strøm er 25 A/120 V. Hvis du har brug for kabler og rådgivning, kan du 
kontakt en forhandler for at købe et parallelkabelsæt.

Forsøg aldrig at forbinde to forskellige generatormodeller.

• Forbind kun to ens generatorer!
• Brug kun et godkendt parallelkabelsæt til at forbinde generatorerne!

Tankdæksel
Drej tankdækslet mod uret for at tage det 
af.

Udluftningsskrue
Tankdækslet er forsynet med en 
udluftningsskrue for at forhindre 
brændstoffet i at løbe ind i karburatoren. 
Når motoren skal startes, skal 
udluftningsskruen være åben. Luk 
udluftningsskruen for at stoppe 
brændstoftilgangen.

Jordterminal
Generatorens jordterminal skal altid være 
forbundet med et egnet jordspyd. Forbind 
jordterminalen og jordspyddet med en 
kobberledning med et ledertværsnit på 
mindst 8 mm2. Ledningen skal sættes 
på jordterminalen mellem låseskiven og 
møtrikken. Spænd møtrikken forsvarligt 
for at opnå en god forbindelse. Ved 
at jordforbinde generatoren, bliver du 
beskyttet mod elektrisk stød som følge 
af opbygget statisk elektricitet eller 
kredsløbsfejl.

ADVARSEL
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Generatoren skal jordforbindes korrekt for at forebygge 
elektrisk stød.

• Brug kun generatoren på en plan flade.
• Slut altid jordterminalen og møtrikken på rammen til et egnet jordspyd.

SAMLING
Slutte generatoren til et elektrisk 
system
• Hvis du vil slutte generatoren til 

det elektriske system i en bygning, 
skal dette gøres af en autoriseret 
elektriker. Strømmen fra generatoren 
skal isoleres fra kredsløbsafbryderen 
eller den alternative strømkilde. 
Tilslutningen skal leve op til alle 
gældende regler vedrørende 
elarbejde.

Generatoren frembringer en meget høj spænding, 
som kan medføre alvorlig personskade eller død ved 
forbrænding eller elektrisk stød.

• Brug aldrig generatoren, tilsluttede apparater eller ledninger, hvis du har bare 
fødder eller våde eller fugtige hænder eller fødder.

• Hold altid generatoren tør. Brug ikke generatoren i regnvejr eller under fugtige 
forhold.

• Brug et jordfejlstrømsrelæ (HPFI) ved brug i fugtige omgivelser eller på steder med 
høj konduktivitet såsom metalkonstruktioner og stilladser.

• Slut aldrig apparater med flossede, slidte eller uisolerede ledninger til generatoren. 
Berør aldrig uisolerede ledninger, og undgå at berøre stikkene.

• Lad aldrig børn eller ukvalificerede personer bruge generatoren. Børn bør altid 
holdes mindst 3 meter væk fra generatoren.

• Hvis du bruger generatoren som nødstrømsanlæg, skal du orientere dit elselskab 
om det.

• Hvis du vil slutte generatoren til det elektriske system i en bygning, skal dette gøres 
af en autoriseret elektriker. Hvis generatoren ikke isoleres korrekt fra lysnettet, kan 
de medføre alvorlig personskade eller død for personer, som arbejder på lysnettet.

ADVARSEL

AFBRYD

Slut aldrig generatoren direkte til en 
stikkontakt i hjemmet.

ADVARSEL
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Påfylde brændstof
• Anbring generatoren på en ren plan flade på et sted med god udluftning.
• Skru tankdækslet af.
• Sæt en tragt i brændstoftanken, og hæld forsigtigt benzin i brændstoftanken, indtil 

benzinen er cirka 4 cm fra kanten af påfyldningsstudsen. Pas på ikke at overfylde 
brændstoftanken. Der skal være plads til, at brændstoffet kan udvide sig.

• Skru tankdækslet forsvarligt fast igen.

Kontrollere/efterfylde motorolie
• Anbring generatoren på en plan flade.
• Fjern skruerne, og tag yderkabinettet af. (Fjern 

tændrørsdækslet for at skubbe sidepanelet af 
indefra)

• Skru oliepinden løs, og træk den ud.
• Sæt en tragt i oliepåfyldningsstudsen, og hæld 

forsigtigt den angivne mængde 4-takts-motorolie 
(SAE 10W-30) i den tomme olietank, eller 
indtil motorolien når op til den yderste kant på 
oliepåfyldningsstudsen.

• Skru oliepinden forsvarligt fast igen, inden du starter 
motoren.

• For at kontrollere oliestanden skal du stille 
generatoren på en plan flade, tørre oliepinden af og 
sætte den i igen uden at skrue den fast.

• Anbefalet olie: SAE 10W-30. Olietankkapacitet: 0,35 l

Generatoren leveres uden 
motorolie påfyldt. Husk at 
påfylde motorolie, inden du 

starter generatoren. Kontrollér altid oliestanden før 
hver brug.

Ryg ikke, når du påfylder brændstof.

Drej tankdækslet mod uret for 
at skrue det af.

Pas på ikke at overfylde 
brændstoftanken. Der 
skal være plads til, at 
brændstoffet kan udvide 
sig.

ADVARSEL
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BRUG
Jording af generatoren
Generatoren skal jordforbindes inden brug for at undgå risiko for elektrisk stød. Læs 
mere i afsnittet Betjeningspanel.
Standard-atmosfæriske forhold
Omgivende temperatur:  25 ºC Barometertryk:  100 kPa
Relativ luftfugtighed:  30%
Generatorens ydelse vil variere afhængigt af ændringer i temperatur, højde over havet 
og luftfugtighed. Hvis temperatur, luftfugtighed eller højde over havet er højere end de 
standard-atmosfæriske forhold, vil generatorens ydelse blive reduceret. Belastningen på 
generatoren skal i givet fald også reduceres.

Sådan startes motoren
• Anbring generatoren på en plan flade. Alle apparater SKAL afbrydes fra 

generatoren.
• ECO-kontakten skal sættes i positionen OFF.
• Åbn udluftningsskruen.
• Sæt afbryderknappen i positionen CHOKE.
• Træk starthåndtaget langsomt ud, indtil du mærker modstand, og træk derefter hårdt i det.
• Lad motoren køre i nogle sekunder, og drej langsomt afbryderknappen til positionen 

ON, mens motoren varmer op.

Pas på ikke at komme til skade, når motoren trækker 
starthåndtaget ind i forbindelse med start af motoren.

• For at undgå rekyl skal du trække starthåndtaget langsomt ud, indtil du mærker 
modstand, og derefter trækker hårdt i det.

Bemærk: Start af generatoren med ECO-kontakten i positionen ON
• Afbryd alle apparater fra generatoren.
• Hvis den omgivende temperatur er under 0 ºC, skal motoren varme op i 3 minutter.
• Med ECO-kontakten i positionen ON går generatoren til denne indstilling, når 

motoren er varm.
• ECO-kontakten skal være i positionen OFF, hvis du har tilsluttet apparater med en 

høj startstrøm som f.eks. en kompressor.

ADVARSEL
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Sådan stoppes motoren
•  Sæt ECO-kontakten i positionen OFF.
•  Afbryd de tilsluttede apparater. •  Alle apparater SKAL afbrydes fra 

generatoren. Start og stop aldrig generatoren, mens der er sluttet apparater til dens 
stik.

•  Sæt afbryderknappen i positionen OFF.
•  Luk udluftningsskruen.

Start og stop aldrig generatoren, mens der er sluttet apparater 
til den. Det kan medføre skade på generatoren og/eller de 
tilsluttede apparater.

•  Start motoren, og lad den køre jævnt, inden du tilslutter apparater.
•  Afbryd altid apparaterne, inden du slukker for motoren.

Tilslutning af apparater
1. Før du starter generatoren
• Kontrollér, at generatoren har jordforbindelse.
• Kontrollér, at den samlede belastning af de tilsluttede apparater er inden for 

generatorens kapacitet.
• Kontrollér, at alle ledninger og stik er fejlfri.
• Kontrollér, at alle apparater er slukkede, inden du slutter dem til generatoren.
2. Start motoren.
3. Hvis belastningen af de tilsluttede apparater er lav, kan du sætte ECO-kontakten 

i positionen ON. Hvis belastningen af de tilsluttede apparater er høj, eller hvis du 
tilslutter flere apparater, skal du sætte ECO-kontakten i positionen OFF.

4.  Kontrollér, at den grønne kontrollampe for vekselstrøm lyser.
5. Når motoren kører jævnt, skal du tilslutte og tænde for det første apparat. Vi 

anbefaler, at du starter med at tilslutte apparatet med den højeste belastning 
først og apparatet med den laveste belastning til sidst for at undgå at overbelaste 
generatoren.

6.  Lad generatorens ydelse stabilisere sig (motor og tilsluttede apparater skal køre 
stabilt), inden du tilslutter det næste apparat.

ADVARSEL
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Oplade et 12 V-batteri
Generatoren kan bruges til at oplade et 
12 V-bilbatteri eller forbrugsbatteri ved at 
følge disse trin:
Kontrollér væskestanden for hver 
af batteriets celler. Påfyld KUN 
demineraliseret vand til de celler, hvor 
væskestanden er lav. Påfyld aldrig 
postevand.
1. Hvis batteriets poler er snavsede, 

skal du børste dem rene med en 
messingbørste.

2. Start generatorens motor, inden 
du tilslutter batteriet. Kontroller, at 
jævnstrømsafbryderen er i positionen 
ON.

3. Slut den røde kabelklemme til den 
positive pol (+) på batteriet.

4. Slut den sorte kabelklemme til den negative pol (-) på batteriet.
5. Sæt ECO-kontakten i positionen OFF for at starte opladningen af batteriet.
6.  Batteriet er fuldt opladet, når batterivæskens massefylde målt med et hydrometer er 

mellem 1,26 og 1,28.
Bemærk: Vi anbefaler, at du tjekker batterivæskens massefylde mindst en gang i timen 
med et hydrometer for at forebygge overopladning og for at overvåge batteriets tilstand. 
Følg vejledningen til hydrometeret.

Batterivæske er giftig og farlig.

•  Tag ikke batteriklemmerne af polerne under opladning. Gasserne fra batteriet kan 
eksplodere. Hvis du tager batteriklemmerne af under opladning, kan det danne 
gnister, så gasserne antændes.

•  Oplad ikke batteriet i et lukket rum.
•  Ryg aldrig, mens du oplader batteriet eller fylder brændstof på generatoren.
•  Batterivæsken indeholder svovlsyre. Undgå at få det på tøjet, på huden eller i 

øjnene. Bær altid beskyttelsesbriller, når du oplader batteriet.
• Hvis du får batterivæske på huden, skal du omgående skylle med vand. Hvis du får 

batterivæske i øjet, skal du omgående skylle med vand i 15 minutter og søge læge. 
Hvis du har indtaget batterivæske, skal du drikke store mængder vand eller mælk 
efterfulgt af magnesia, piskede æg eller madolie. Søg omgående læge.

ADVARSEL
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Parallel drift
Der findes to modeller af D2000iS-
generatoren, som er kompatible med 
hinanden (Standard og Companion). 
Det er muligt at forbinde to D2000iS-
generatorer med hinanden ved hjælp af et 
parallelkabelsæt.
• Forbind to D2000iS-generatorer 

med et parallelkabelsæt i henhold 
til de instruktioner, som følger med 
parallelkabelsættet.

• Kontrollér, at ECO-kontakten står på 
samme måde på begge generatorer.

• Alle tilsluttede apparater skal være slukkede og afbrudt fra generatorerne, inden du 
starter generatorernes motorer.

•  Start generatorernes motorer. Kontrollér, at den grønne kontrollampe for vekselstrøm 
lyser på begge generatorer.

• Når motoren kører jævnt, skal du tilslutte og tænde for det første apparat.
•  Lad generatorens ydelse stabilisere sig (motor og tilsluttede apparater skal køre 

stabilt), inden du tilslutter det næste apparat.

Maksimal ydelse ved paralleldrift:  4,0 kVA
Nominel ydelse ved paralleldrift:  3,0 kVA
Bemærk: Vi anbefaler, at du starter med at tilslutte apparatet med den højeste 
belastning først og apparatet med den laveste belastning til sidst for at undgå at 
overbelaste generatoren.
Bemærk: De fleste apparater kræver en højere effekt end de nominelle i forbindelse 
med opstarten. Dette ekstra effektbehov kaldes opstartseffekten og varer typisk 2-3 
sekunder. Når et apparat tændes, kan den røde advarselslampe for overbelastning 
lyse kortvarigt. Dette er helt normalt. Hvis advarselslampen forbliver tændt, skal du 
afbryde alle tilsluttede apparater og stoppe motoren. Se afsnittet Advarselslampe for 
overbelastning

Tilslut kun apparater, som fungerer korrekt, og som ikke 
overstiger stikkets eller de parallelt forbundne generatorers 
kapacitet.

• Et defekt apparat eller ledning kan medføre elektrisk stød. Brug ikke apparater med 
defekt ledning eller stik.

• Hvis et apparat begynder at fungere unormalt eller bliver ustabilt, skal du omgående 
slukke for det og afbryde det fra generatoren. Der kan være fejl ved apparatet, eller 
den nominelle belastning kan overstige generatorens kapacitet.

•  For at undgå skader på generatoren eller et tilsluttet apparat, må belastningen af det 
tilsluttede apparat ikke overstige generatorens eller stikkets kapacitet.

parallelboks

ADVARSEL
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Forsøg aldrig at forbinde to forskellige generatormodeller.

•  Forbind kun to ens generatorer!
•  Brug kun et godkendt parallelkabelsæt til at forbinde generatorerne!
•  Parallelkablet skal fjernes, hvis du kun skal bruge én generator.
•  Fjern aldrig parallelkablet, mens generatoren kører.

Overbelast aldrig generatoren
Kontrollér, at den kan levere nominel effekt nok til alle tilsluttede apparater. Den 
nominelle effekt henviser til den effekt, som generatoren skal levere, for at de tilsluttede 
apparater kan holdes kørende. Opstartseffekten henviser til den effekt, som generatoren 
skal levere, for at de tilsluttede apparater kan startes op. Opstartseffekten til opstart af 
apparater varer typisk 2-3 sekunder, men dette ekstra effektbehov skal medregnes, når 
du vælges de apparater, som du vil slutte til generatoren. Forebyg overbelastning af 
generatoren ved at følge disse trin:
1.  Beregn den samlede nominelle effekt for alle de apparater, som samtidigt skal være 

sluttet til generatoren.
2.  Estimér opstartseffekten for det apparat, som kræver mest (det er ikke nødvendigt 

at beregne den samlede opstartseffekt for alle apparater, da de skal tilsluttes et efter 
et).

3.  Læg opstartseffekten til den samlede nominelle effekt, som du beregnede i trin 1.
 Hold den samlede belastning inden for generatorens kapacitet.
Belastningstabel
(Angivne belastninger er alene vejledende. Se den korrekte værdi på apparatets 
typeskilt).

Produkt Nominel effekt (W) Opstartseffekt (W)
75 W elektrisk pære 75 pr. stk. 75 pr. stk.
500 liters køle-/fryseskab 800 2200
Røgsuger (1/3 hk) 800 2350
Dykpumpe (1/3 hk) 1000 2000
Vandpumpe (1/3 hk) 1000 3000
Varme/køling

Affugter 650 800
Bordventilator 800 2000
Varmetæppe 400 400
Elradiator 1800 1800

ADVARSEL
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Produkt Nominel effekt (W) Opstartseffekt (W)
Køkken

Blender 300 900
Brødrister (2 skiver) 1000 1600
Kaffemaskine 1500 1500
Kogeplade 1500 1500
Opvaskemaskine 1500 3000
Bryggers

Strygejern 1200 1200
Vaskemaskine 1150 3400
Tørretumbler 700 2500
Badeværelse 

Føntørrer 1250 0
Krøllejern 1500 0
Stue

X-Box eller PlayStation 40 0
AM/FM-radio 100 100
Videobåndoptager 100 100
Tv (27”) 500 500
Telefax 65 0
Pc med 17”-skærm 800 0
Laserprinter 950 0
Kopimaskine 1600 0
Elværktøj

1000 W quartz-halogenarbejdslampe 1000 0
Maleranlæg (1/3 hk) 600 1200
Bajonetsav 960 0
Rundsav (Ø185 mm) 1400 2300
Kapsav (Ø254 mm) 1800 1800
Kap-/geringssav 2000 2000
Boremaskine (600 W) 600 900
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VEDLIGEHOLD
Regelmæssig vedligehold vil forlænge generatorens driftslevetid og fastholde dens 
ydelse. Garantien dækker ikke fejl, som skyldes brugerens manglende vedligeholdelse 
samt forkert brug og misbrug af generatoren. For at garantien skal dække fuldstændigt, 
skal brugeren vedligeholde og opbevare generatoren som beskrevet i denne 
brugsanvisning.

Før inspektion eller vedligehold skal generatorens motor 
være slukket, og alle bevægelige dele skal holde stille. Tag 
tændrørshætten af tændrøret, og hold den på sikker afstand 
af tændrøret.
Hvis du er i tvivl om, hvordan generatoren skal vedligeholdes, 
skal du få en fagmand til det.

Brug kun originale reservedele.

Vedligeholdelsesplan
Før brug
Før du starter motoren, skal du følge disse trin:
•  Kontrollér brændstofstanden og motoroliestanden. Kontrollér, at der ikke er lækager.
•  Kontrollér, at brændstofslangen ikke er beskadiget eller revnet. Udskift den om 

nødvendigt.
• Kontrollér, at luftfilteret er rent.
• Fjern eventuelt snavs på generatoren og omkring lyddæmperen og 

betjeningspanelet. Brug en støvsuger til at fjerne løstsiddende snavs. Hvis snavset 
sidder i flager, skal du fjerne det med en børste.

•  Kontrollér, at der ikke er risici i arbejdsområdet.
Efter hver brug
Følg denne procedure efter hver brug:
• Stop motoren. Opbevar generatoren på et rent og tørt sted.

Interval Opgave
Efter de første 5 driftstimer Skift motorolie.

For hver 8 driftstimer eller 
dagligt 

Fjern snavs.

Kontrollér motoroliestanden.

For hver 100 driftstimer eller 6 
måneder 

Kontrollér og rengør luftfilterelementet. (Gør det oftere, hvis 
generatoren bruges under fugtige eller støvede forhold).

Skift motorolie. (Gørdet oftere, hvis generatoren bruges under 
fugtige eller støvede forhold).

Kontrollér gitteret over lyddæmperen. Udskift den om 
nødvendigt.

Vedligehold tændrøret.

Kontrollér lyddæmperen og gnistfanget.

ADVARSEL
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Interval Opgave
For hver 300 driftstimer eller 
12 måneder 

Rengør brændstoffilteret. Udskift den om nødvendigt.

Kontrollér udluftningsslangen til krumtaphuset for revner eller 
skader. Udskift den om nødvendigt.

Fjern kulaflejringer fra cylinderhovedet. Få en fagmand til dette.

Kontrollér og juster ventilspillerummet. Få en fagmand til dette.

Kontrollér alle beslag og fittings. Få en fagmand til dette.

Kontrollere tændrøret
• Fjern tændrørsdækslet. 
• Tag tændrørshætten af tændrøret.
• Før du afmonterer tændrøret, skal du 

rengøre området omkring dets sokkel 
for at undgå, at der kommer snavs 
ind i motoren.

• Sæt en tændrørsnøgle ind gennem 
åbningen på yderkabinettet. Drej 
tændrørsnøglen mod uret.

• Se efter misfarvning, og fjern 
kulaflejringer fra elektroden med en 
børste.

• Kontrollér, at elektrodeafstanden, og 
justér den om nødvendigt langsomt til 
0,7-0,8 mm.

• Montér tændrøret igen, og tilspænd 
det med et moment på 20,0 Nm.

• Hvis tændrøret er slidt, skal det 
udskiftes med et tilsvarende tændrør. 
Udskift tændrøret en gang om året.

• Sæt tændrørshætten på igen.
• Sæt tændrørsdækslet på plads.
Tændrør:  E6TC/E6RT/BPR7HS
Elektrodeafstand:  0,7-0,8 mm 
Tilspændingsmoment:  20 Nm 
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Justere karburatoren
Karburatoren er af lavemissionstypen 
og er forsynet med en ikke-justerbar 
tomgangsventil. Hvis karburatoren skal 
justeres, skal det gøres af en fagmand.

Skifte motorolie
• Anbring generatoren på en plan flade.
• Lad generatoren køre i flere minutter, til motoren er varm. Sluk for generatoren.
• Fjern skruerne, og tag yderkabinettet af.
• Skru oliepinden løs, og træk den ud.
• Anbring en opsamlingsbakke under motoren. Vip generatoren for at opsamle den 

brugte motorolie. Lad olietanken blive helt tømt. 
• Stil generatoren på en plan flade igen.
• Hæld forsigtigt 4-takts-motorolie (SAE 10W-30) i den tomme olietank, indtil 

motorolien når op til den yderste kant på oliepåfyldningsstudsen.
• Tør eventuelt spildt motorolie af med en ren klud.
• Sæt oliepinden i igen.
• Montér yderkabinettet igen, og fastgør skruerne.
Anbefalet motorolie:  SAE 10W-30
Anbefalet motorolieklasse: API Service SE type eller bedre.
Motoroliemængde:  0,35 l

Vip ikke generatoren, når du påfylder motorolie. Dette ville 
kunne medføre overfyldning, som kan skade motoren.

Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i motoren.

0,7-0,8 mm

FORSIGTIG
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Luftfilter
Hvis luftfilteret er snavset, bliver motoren sværere at starte, og generatorens driftslevetid 
og ydelse reduceres. Udskift luftfilteret en gang om året.
•  Fjern skruerne på yderkabinettet.
• Fjern skruerne, og tag yderkabinettet af.
• Tag skumelementet ud.
•  Vask skumelementet i opløsningsmiddel, og lad det tørre.
•  Hæld en smule motorolie på skumelementet, og klem overskydende motorolie ud 

af skumelementet. Vrid ikke skumelementet. Skumelementet skal være fugtigt, men 
ikke vådt.

•  Sæt skumelementet ind i luftfilteret igen.

Start ikke generatoren, uden at skumelementet er monteret. 
Det vil medføre alvorlig slitage på stempel og cylinder. 

Kontrollere lyddæmper og gnistfang
• Kontrollér lyddæmperen for revner, rust eller skader.
• Fjern skruerne, og fjern derefter de viste dele af yderkabinettet.
• Løsn bolten, og afmontér gitteret over lyddæmperen, lyddæmperhætten og 

gnistfanget.
• Kontrollér, om der er kulaflejringer på lyddæmperens gitter og gnistfanget. Fjern dem 

med en messingbørste.
• Kontrollér, om der er skader på lyddæmperens gitter og gnistfanget. Hvis der er, skal 

de beskadigede dele udskiftes med nye originale dele.
• Montér gnistfanget. Få gnistfanget til at flugte med hullet i lyddæmperen.
• Montér lyddæmperhætten og gitteret over lyddæmperen.
•  Montér yderkabinettet, og spænd skruerne.

Undgå at berøre de varme overflader på generatoren.

•  Vær særligt forsigtig omkring lyddæmperen, cylinderen og andre motordele, da de 
kan blive meget varme.

•  Lad varme dele køle af, inden du rører ved dem.

FORSIGTIG

FORSIGTIG
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Brændstoftankfilter
• Skrue tankdækslet af, og træk filteret 

ud.
• Rengør filteret med benzin.
• Tør filteret af med en ren klud.
• Montér filteret.
•  Skru tankdækslet på.

Brændstoffilter
•  Fjern skruerne, afmonter 

yderkabinettet, og aftap brændstoffet.
•  Løft og hold ved klemmen, og tag så 

slangen af tanken.
• Tag brændstoffilteret ud.
• Rengør filteret med benzin.
• Tør filteret af med en ren klud, og 

montér det igen.
•  Montér slangen og klemmen igen.
•  Åbn brændstofhanen. Se efter lækage.
•  Montér yderkabinettet igen, og fastgør 

skruerne.

Opbevaring
For at beskytte generatoren mod forfald ved længere tids opbevaring, skal du følge 
disse trin:

UDVENDIGT
• Fjern eventuelt snavs på generatoren og omkring lyddæmperen og 

betjeningspanelet. Brug en støvsuger til at fjerne løstsiddende snavs. Hvis snavset 
sidder i flager, skal du fjerne det med en børste.

• Kontrollér køleåbningerne. Fjern eventuelt snavs.
• Opbevar indendørs med en beskyttelseshætte over.

BRÆNDSTOF
• Ved korttidsopbevaring skal brændstoffet tilsættes et additiv for at undgå, at der 

aflejres syre eller gummi i brændstofsystemet og karburatoren.
•  Ved langtidsopbevaring skal brændstoffet aftappes.
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MOTOR
• Afmontér tændrøret. Hæld cirka 1 spiseskefuld SAE 10W-30 motorolie i 

tændrørshullet, og montér tændrøret igen.
• Sæt afbryderknappen i positionen OFF. Træk flere gange i starthåndtaget for at 

fordele motorolien i cylinderen.
• Træk langsomt i starthåndtaget, til du mærker modstand (kompression). Lad 

motoren stå i denne position. Det er med til at forebygge rust på cylindervæggene.

Aftapning af brændstof
• Sæt afbryderknappen i positionen 

OFF.
• Fjern tankdækslet og 

brændstoftankfilteret.
• Brug en pumpe eller hævert til at flytte 

brændstoffet fra brændstoftanken til en 
godkendt beholder.

•  Tør spildt brændstof op med en ren 
klud.

•  Start generatorens motor, og lad den 
køre tør, at alt brændstof er brugt. Slut 
ikke apparater til generatoren imens.

•  Fjern skruerne, og tag yderkabinettet 
af.

• Aftap brændstof ved at løsne 
aftapningsskruen på karburatoren.

•  Sæt afbryderknappen i positionen 
OFF.

•  Stram aftapningsskruen.
•  Montér yderkabinettet igen, og fastgør 

skruerne.
•  Når motoren er kølet helt af, skal 

du lukke udluftningsskruen på 
tankdækslet.
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FEJLAFHJÆLPNING

Problem Mulig årsag Løsning
Generatoren kører, men 
leverer ikke strøm.

1.  Jævnstrømsafbryderen 
er i positionen OFF.

2.  Den grønne 
kontrollampe for 
vekselstrøm lyser ikke.

3.  Dårlig forbindelse.
4.  Defekt ledning.
5.  Det tilsluttede apparat 

er defekt.
6.  Fejl ved generatoren.

1.  Sæt 
jævnstrømsafbryderen i 
positionen ON.

2.  Stop og genstart 
motoren.

3.  Kontrollér og reparer.
4.  Kontrollér og reparer.
5.  Tilslut et apparat, der 

fungerer korrekt.
6.  Kontakt et 

servicecenter.
Motoren kører godt uden 
belastning, men dårligt 
med belastning.

1.  Kortslutning i det 
tilsluttede apparat.

2.  Generatoren er 
overbelastet.

3.  Brændstoffilteret er 
tilstoppet.

4.  Motorhastigheden er 
for lav.

5.  Kortslutning i 
generatoren.

1.  Afbryd apparatet.
2.  Se afsnittet Overbelast 

aldrig generatoren.
3.  Rengør 

brændstoffilteret.
4.  Kontakt et 

servicecenter.
5.  Kontakt et 

servicecenter.
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Problem Mulig årsag Løsning
Motoren starter ikke, går i 
stå under drift, eller starter 
og kører ustabilt.

1. Afbryderknappen står i 
positionen OFF.

2. Luftfilteret er snavset.
3. Brændstoffilteret er 

tilstoppet.
4. Brændstoffet er 

gammelt, eller 
brændstoftanken er 
tom.

5.  Tændrørshætten er 
faldet af tændrøret.

6.  Tændrøret er for ringe.
7.  Der er vand i 

brændstoffet.
8.  For meget choker.
9.  Lav oliestand.
10. Motoren er druknet.
11. Fejl ved tændingen.

1. Sæt afbryderknappen i 
positionen CHOKE, og 
træk i starthåndtaget.

2. Rengør eller udskift 
luftfilteret.

3. Rengør eller udskift 
brændstoffilteret.

4. Udskift brændstoffet.
5. Sæt tændrørshætten 

på igen.
6. Rengør eller udskift 

tændrøret.
7. Tøm brændstoftanken, 

og påfyld frisk 
brændstof.

8. Slå chokeren fra.
9. Påfyld motorolie.
10. Vent 5 minutter, og start 

motoren igen.
11. Kontakt forhandleren.

Motoren mangler kraft. 1. Generatoren er 
overbelastet.

2. Brændstoffilteret er 
tilstoppet.

3. Luftfilteret er snavset.
4. Motoren skal 

serviceres.

1. Se afsnittet Overbelast 
aldrig generatoren.

2. Rengør eller udskift 
brændstoffilteret.

3. Udskift luftfilteret.
4. Kontakt et 

servicecenter.
Motoren kører ujævnt. 1. Chokeren er slået fra 

for tidligt.
2. Brændstoffilteret er 

tilstoppet.
3. Karburatoren giver 

en for fed eller mager 
blanding.

1. Flyt chokeren, til 
motoren kører jævnt.

2. Rengør eller udskift 
brændstoffilteret.

3. Kontakt et 
servicecenter.




