
Korte handleiding stroomaggregaat monofasig 3 KVA 
 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. 
Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone 
rond het toestel. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil. 

 Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht. 

 Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen 
alvorens deze aan te raken. 

 Gebruik het aggregaat niet in regen of sneeuw en laat het niet nat worden. Bedien het aggregaat niet 
met natte handen. Het aggregaat kan bij verkeerd gebruik elektrische schokken veroorzaken. 

 Aansluitingen met een elektrische installatie van een gebouw moeten door een erkende elektricien 
aangebracht worden en dienen gekeurd te worden. 

 Sluit nooit verbruikers aan die meer vermogen vragen dan het aggregaat kan 
leveren. 

 Gebruik de generator nooit om een lastoestel op aan te sluiten. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 
 Controleer oliepeil motor dagelijks. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de 

rand van het vuldopje.  

 Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95 of E10. 

 Zorg ervoor dat er geen verbruikers zijn aangesloten als er gestart wordt. 

 Open de benzinekraan, zet, bij koude motor, de chokeklep in de stand “gesloten“ 
(uitgetrokken) en draai de contactsleutel rechtsom om te starten. 

 Duw de chokeklep terug dicht wanneer de motor aanslaat. 

Gebruik 
 Indien nodig kan het toestel geaard worden (aardingspunt zijkant onderaan) 

 Rood indicatielampje gaat branden bij overbelasting 

 Voor elk stopcontact is er een zekering voorzien, die uitspringt bij overbelasting. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stopzetten    

 Schakel de verbruiker(s) uit. 

 Laat het aggregaat even zonder belasting draaien zodat het kan nakoelen. 

 Draai de brandstofkraan dicht. 

 Draai de contactschakelaar in de stand “OFF”.  

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


