
Handbok
MG 10 IH/AE

Art. nr 9402160



Generator
Effekt 3-fas kW 8
Effekt 1-fas kW 3,2
Frekvens Hz 50
Effektfaktor Cos 0,8
Isolationsklass F
Skyddsklass IP 23
Motor
Motor Honda GX 620 K1
Antal cylindrar stycken 2
Cylindervolym cm³ 614
Effekt Hk 20
Varvtal v/min 3000
Kylning Luft
Bränsle Bensin blyfri 95
Oljevolym liter 1,2
Startsystem Elstart
Bränsleförbrukning l/tim 3,5 - 4,0
Generell data
Ljudnivå dB 73
Batteri V - Ah 12 - 24
Tankvolym liter 29
Drifttid vid 50% belastning timmar 8
Mått LxBxH mm 850x477x760
Vikt kg 148

Teknisk data



Instrumentpanel

1. Jorduttag
2. Serienummer
3. 25 A jordfelsbrytare
4. 13 A 3-polig säkring
5. Gasreglage
6. Voltmeter

7. Startnyckel
8. Choke reglage
9. 400 V 16 A uttag
10. 230 V 16 A uttag
11. 13 A 1-polig säkring



Reservdelslista

Position Art. nr Benämning
1 26.619 Lindning
2 26.294 Skyddslock



Reservdelslista instrumentpanel



Position Art. nr Benämning
1. 24.388 Battery panel
2. 13.933 4 poles circuit breaker cover
3. 23.214 Earth clamp
4. 17.514 Earth clamp aluminium plate
5. 839 25 A earth leakage circuit breaker
6. 22.476 Circuit breaker support
7. 26.290 Front panel schet
8. 20.573 13 A 3 poles circuit breaker
9. 26.291 Aluminium front plate
10. 11.211 25 A fuse
11. 588 Fuse holder
12. 0336 12 V relay
13. 322 F.S. 300 V volt meter
14. 916 Starting key
15. 11.451 230 V 16 A EEC single phase power source
16. 913 400 V 16 A EEC three phase power source
17. 20.574 13 A 1 pole circuit breaker
18. 13.191 1 pole circuit breaker cover
19. 13.885 3 poles circuit breaker cover

Reservdelslista instrumentpanel



Sprängskiss



Position Art. nr Benämning
1. 11.726 Battery holder
2. 14.934 12 V 24 Ah battery
3. 24.396 Battery tie rod
4. 0923 Fuel drain cap
5. 19.795 Copper washer
6. 20.837 Spacer
7. 13.961 40x40 shock absorber
8. 26.287 Alternator support
9. 24.391 Left lateral basament sheet
10. 26.292 Fuel tank
11. 20.874 Fuel tank cap
12. 20.532 Engine support
13. 0873 Packing
14. 21.570 Oil drain tube
15. 23.048 Oil drain tube holder
16. 10.174 Rubber wire holder
17. 0822 Ø 12 rubber wire holder
18. 26.288 Engine lower bulkhead
19. 21.572 Spring
20. 21.571 Oil drain tube cap
21. 26.289 Engine upper bulkhead
22. 24.393 Rear panel
23. 23.049 Engine silencer
24. 20.187 Flap
25. 24.394 Canopy
26. 24.395 Right lateral basament sheet
27. 26.293 Tie rod
28. 26.286 Throttle unit
29. 20.409 Throttle knob
30. 19.723 Choke assembly



Extra tillbehör

Art. nr 9422039 Kärra















Startinstruktion
Anslut generatorn till jord (Fig 1).

Start av motorn.
Efter att ha fyllt på olja och bensin gör enligt följande:
Kontrollera att gasreglaget (Fig 5) är i min läge. 
Drag ut choke reglaget (Fig 8).
Vrid på startnyckeln (Fig 7) till startläget och håll den där tills 
motorn startar. Om inte motorn startar vänta 10 sekunder och 
försök igen.
Låt motorn gå 4-5 minuter för att värmas upp. När motorn 
värms upp minska choke reglaget gradvis (Fig 8).

Användning
Generatorn är utrustad med jordfelsbrytare som garanterar an-
vändaren skydd mot elektrisk shock vid oönskad kontakt med 
dåliga kablar eller isolationsfel. 

Varning
För att garantera att jordfelsbrytaren skall fungera måste gene-
ratorn jordas. 
• Gasreglaget (Pos 5) på frontpanelen skall ställas på max 
varvtal.
• Anslut generatorn med rätt stickpropp och med kablar i god 
kondition.
• Voltmetern (Pos 6) indikerar spänning på 1-fas ca 235 volt.



Avstängning av motorn
För att stanna generatorn vid en nödsituation, vrid av start-
nyckeln (Pos 7) till off. Vid normal avstängning gör enligt föl-
jande: • Koppla ifrån strömförbrukarna. 
• Vrid gasreglaget (Pos 5) till lägsta varvtal.
• Vrid av startnyckeln (Pos 7) till off.

OBS!
För att bevara motorns kondition vill vi på Genset att man föl-
jer motor tillverkarens rekommendationer beträffande olje- och 
filter byte. 

Underhåll av motorn
Att köra motorn med för låg oljenivå kan förorsaka allvarliga 
motorskador, så för att undvika detta kontrollera oljenivån med 
motorn avstängd (Fig 1). 
• Kontrollera oljenivån före start eller 5 minuter efter avstäng-
ning.
• Placera generatorn på plant underlag.
• Tag ur oljestickan och torka den ren.
• Stoppa tillbaka oljestickan helt, drag sedan upp den igen 
och kontrollera nivån.
• Om oljenivån är nära eller under nivån på oljestickan, fyll på 
till rätt nivå.
• OBS! Användning av felaktig motorolja förkortar motorns 
livslängd.



Oljebyte
• Byt olja första gången efter ca 20 timmars drift. Därefter varje 
100 timme (Fig 2).
• Tappa ur motoroljan när den fortfarande är varm.
• Tag bort oljepåfyllningspluggen och dräneringsskruven och 
låt oljan rinna ner i ett lämpligt kärl.
• Skruva tillbaka dräneringspluggen noga.
• Fyll på motorolja till rätt nivå på oljestickan, skruva tillbaka 
oljepåfyllningspluggen.
• Observera att motoroljan skall lämnas till återvinning. 

Byte av oljefilter
OBS! för att undvika personskador se till att motorn är av-
stängd och att motorn har kallnat. 
• Byt oljefilterinsatsen varje 200 timme (Fig 3).
• Tag bort oljefiltret med en filtertång och låt den kvarvarande 
oljan rinna ut.
• Gör rent filterhuset.
• Montera en ny o-ring, smörj in den med motorolja.
• Sätt in ett nytt oljefilter och drag fast det med handkraft tills 
o-ringen tätar.
• Starta motorn och kontrollera så att det inte läcker.
• Stäng av motorn och kontrollera oljenivån, fyll på vid behov.



Luftfilter
• Kontrollera luftfiltret varje dag och rengör filtret efter 50 tim-
mar (Fig 4).
• Tag bort vingskruven och locket över luftfiltret och lyft ur fil-
tret.
• Kontrollera filtret gör rent eller byt vid behov.
• Montera tillbaka filtret och locket.
OBS! Se till att det inte kommer in smuts i filterhuset. Ett smut-
sigt luftfilter minskar luftflödet till förgasaren. Gör rent oftare 
om generatorn är i en dammig miljö. Använd inte bensin eller 
annat lätt flyktigt medel för rengöring. Kör aldrig motorn utan 
luftfilter.

Bränslefilter
Kontrollera bränslefiltret varje 100 timme. och gör rent varje 
300 timme.
• Tag bort de två 6 mm specialbultarna från kontrollocket och 
tag bort det.
• Kontrollera filtret så det inte är vatten eller andra avlagringar. 
Om inte montera tillbaka locket.
• Om det är avlagringar och vatten i filtret tag motorn till en 
Honda verkstad.

Kontroll av tändstift
• Kontrollera stiftet varje 100 timme. (Fig 8-9-10)
• Använd inte tändstift av felaktig typ.





Symboler

Batteriladdning

Motorolja

Motortemperatur

Oljetemperatur

Bränslenivå

Choke

+ polaritet

- polaritet

På

Av

Jordning

Gasreglage

Växelström

Likström

Enfas

Trefas

Rör ej

Spänning på


