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1 Johdanto

HUOMIO
Aineelliset vahingot
Lue tämä käyttöohje ja turvaohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjeet koko laitteen 
käyttöiän ajan ja noudata aina tarkoin ohjeissa annettuja turva-, käyttö- ja huolto-ohjeita.

Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot perustuvat ohjeen painohetkellä käytettävissä olleisiin teknisiin tietoihin (valokuvat ovat vain 
suuntaa antavia). Jos katsomme voivamme parantaa pysyvästi tuotteittemme laatua, näitä tietoja voidaan muuttaa ennalta 
ilmoittamatta. Internet-sivujemme kautta pyydettäessä toimitamme alkuperäiset ranskankieliset käyttöohjeet.

Tässä oppaassa vaarat on merkitty kahdella seuraavalla symbolilla:

  VAARA

[Asiaankuuluva kuvake/kuvakkeet]

ALTISTUMINEN AIHEUTTAA VAARAA IHMISTEN TERVEYDELLE
KUOLEMANVAARA (jos asiaankuuluva)
Ilmaisee välitöntä vaaraa, joka voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan loukkaantumisen. 
Merkin huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavaa terveydellistä haittaa tai jopa 
kuoleman.

HUOMIO Aineelliset vahingot
[Laitteeseen liittyvä vaara]
Merkki vaarallisesta tilanteesta. Ellei varoitusta noudateta, seurauksena voi olla lieviä 
henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.

2 Käyttö- ja turvaohjeet (henkilövahinkojen välttäminen)

Turvaohjeet ja -säännöt on luettava huolellisesti, ja niitä on noudatettava ehdottomasti hengenvaaran ja loukkaantumisten 
välttämiseksi. Jos sinulla on kysyttävää ohjeista, ota yhteys lähimpään toimipisteeseemme.

2.1 Generaattorikoneistossa olevien kuvamerkkien merkitykset

VAARA
VAARA: Sähköiskun 

vaara
MAADOITUS

VAARA: 
Palovammavaara

Ennen käynnistämistä 
tarkista öljytaso.

1 2 3

VAARA:
1 - Lue laitteen mukana toimitetut asiakirjat.
2 - Myrkyllisiä pakokaasupäästöjä. Älä käytä suljetussa tai 

huonosti ilmastoidussa tilassa.
3 - Pysäytä laite ennen kuin lisäät polttonestettä.

2.2 Yleisiä ohjeita

Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet siihen tarpeellisen opastuksen. Älä koskaan anna lapsen koskea 
laitteeseen, vaikka se olisi sammutettu, ja vältä laitteen käyttämistä eläinten läheisyydessä (esim. pelon ja hermostumisen 
välttämiseksi).
Huomioi aina laitteen käyttöä koskevat voimassa olevat paikalliset säädökset. Pakokaasut, polttoneste ja öljy ovat myrkyllisiä 
aineita. Toimi kaikkien tarvittavien suojatoimenpiteiden mukaisesti.

2.3 Ympäristönsuojelu

Tyhjennä moottoriöljy tarkoitukseen varattuun astiaan. Älä koskaan tyhjennä tai kaada moottoriöljyä maahan.
Mikäli mahdollista, vältä kaikuvia seiniä tai muita rakennelmia (melutaso moninkertaistuu).
Jos laitetta käytetään alueella, jossa on puita, pensaita tai ruohikkoa, eikä sen äänenvaimentimessa ole kipinäsuojaa, varo, etteivät 
kipinät sytytä tulipaloa. Raivaa koneelle riittävän suuri käyttöalue. Kun laitetta ei enää käytetä (tuotteen käyttöiän lopussa), vie se 
jätteenkeräyspisteeseen.
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2.4 Pakokaasuihin liittyvät riskit

 VAARA MYRKYTYSVAARA
KUOLEMANVAARA
Pakokaasujen sisältämä hiilimonoksidi voi aiheuttaa kuoleman, jos sitä on liikaa hengitetyssä 
ilmassa.
Käytä laitetta aina hyvin tuuletetussa ympäristössä, jottei kaasua pääse kerääntymään.

Hyvä tuuletus on välttämätöntä, jotta laite toimisi oikein ja turvallisesti (myrkytysvaara, moottorin ylikuumenemisvaara ja 
onnettomuuksien tai ympäristön materiaalisten vaurioiden riski). Jos konetta on käytettävä sisätiloissa, pakokaasut on ehdottomasti 
poistettava ulos. Lisäksi on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, jotta pakokaasut eivät aiheuta haittaa läsnä oleville ihmisille tai 
eläimille.

2.5 Tulipalovaara

 VAARA TULIPALOVAARA
KUOLEMANVAARA
Älä koskaan käytä laitetta alueella, jossa on räjähdysherkkiä aineita (kipinävaara). Pidä 
kaukana kaikki helposti syttyvät tai räjähtävät aineet (bensiini, öljy, rätit, jne.) laitetta 
käyttäessäsi. Älä koskaan peitä laitetta millään materiaalilla käytön aikana tai heti pysäytyksen 
jälkeen. Odota, kunnes moottori on jäähtynyt (vähintään 30 minuuttia).

2.6 Palovammavaara

HUOMIO

Tarkasta ennen kaikkia huoltotoimenpiteitä, että laite on jäähtynyt (vähintään 30 minuuttia).

Voit saada palovammoja, jos kosketat kuumaa öljyä, moottoria tai kaasunpoiston äänenvaimenninta käytön aikana tai heti 
sammuttamisen jälkeen.

2.7 Sähköiskuvaara

 VAARA SÄHKÖISKUVAARA
KUOLEMANVAARA
Laitteet syöttävät sähkövirtaa toimintansa aikana. Noudata voimassa olevia säädöksiä ja tässä 
oppaassa annettuja asennus- ja käyttösuosituksia. Jos sinulla on kysyttävää asennukseen 
liittyen, ota yhteys lähimpään toimipisteeseemme.
Älä kytke laitetta muihin voimanlähteisiin (esimerkiksi yleiseen sähkönjakeluverkkoon). 
Asenna jännitteenmuunnin.
Älä koskaan koske paljaisiin kaapeleihin tai irtonaisiin liitäntäjohtoihin. Älä koskaan käsittele 
laitetta kostein käsin tai jaloin. Älä koskaan aseta kalustoa alttiiksi nesteroiskeille tai huonolle 
säälle äläkä laske sitä märälle alustalle.

2.7.1 Tilapäinen tai väliaikainen käyttökohde (työmaa, esitys, markkinat jne.)

A – Jos laitteessa ei ole toimituksen yhteydessä integroitua differentiaalisuojalaitetta (vakioversio, jossa on laitteen 
maadoituspistorasiasta erillinen neutraali liitäntä):
- Käytä 30 mA:lle kalibroitua differentiaalilaitetta jokaisessa laitteen sähköliitäntälähdössä (aseta jokainen varuste vähintään 1 

metrin päähän laitteesta suojaten se säiden vaihteluilta).
- Jos käytät toisinaan yhtä tai useampaa liikkuvaa tai kannettavaa laitetta, laitteen maadoitus ei ole tarpeen.

B – Jos laitteessa on toimituksen yhteydessä integroitu differentiaalisuojalaite (versio, jossa on laitteen maadoituspistorasiaan 
kytketty neutraali vaihtovirtageneraattori – käytettäväksi TN- tai TT-kaaviossa):
- Laitteen maadoitus: Kiinnitä 10 mm2:n kuparilanka laitteen maadoitusliitäntään (A1) ja galvanoitua terästä olevaan maahan 1 

metrin syvyyteen painettuun maadoitussauvaan.

2.7.2 Kiinteä käyttökohde tai sähkökatkos

Jos kyseessä on virransyöttö kiinteään käyttökohteeseen (esimerkiksi hätävirransyöttö tai varavirransyöttö sähkökatkon aikana), 
laitteen sähkökytkentä on jätettävä valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi asennuspaikassa voimassa olevien säädösten 
mukaisesti. Laitteita ei ole tarkoitettu liitettäväksi suoraan asennelmaan (sähköisku- tai aineellisten vahinkojen vaara).
A – Jos laitteessa ei ole toimituksen yhteydessä integroitua differentiaalisuojalaitetta (vakioversio, jossa on laitteen 

maadoituspistorasiasta erillinen neutraali liitäntä): 
- Käytä jännitteenmuunninta.
- Laitteen maadoittaminen ei ole välttämätöntä.

B – Jos laitteessa on toimituksen yhteydessä integroitu differentiaalisuojalaite (versio, jossa on laitteen maadoituspistorasiaan 
kytketty neutraali vaihtovirtageneraattori – käytettäväksi TN- tai TT-kaaviossa):
- Käytä jännitteenmuunninta.
- Laitteen maadoitus: kiinnitä 10 mm2:n kuparilanka laitteen maadoitusliitäntään (A1) ja galvanoitua terästä olevaan maahan 1 

metrin syvyyteen painettuun maadoitussauvaan.

2.7.3 Mobiilisovellus

Laitteet on tarkoitettu paikallaan pysyvään käyttöön. Niitä ei voi asentaa autoon tai muuhun liikkuvaan kohteeseen ilman, että 
erilaiset laitteen asentamisen ja käytön erityisvaatimukset otetaan huomioon etukäteen. Koneistoa ei saa käyttää liikutettaessa. 
Ellei maadoitus ole mahdollista, kytke laitteen maadoituspistorasia (A1) auton maattoon.
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2.7.4 Kaapeleiden yhdistäminen ja valinta

Käytä kaikkiin kytkentöihin kumipäällystettyjä, pehmeitä ja kestäviä kaapeleita, jotka ovat normin IEC 60245-4 mukaisia tai 
vastaavia kaapeleita, ja valvo niiden kuntoa. Käytä vain yhtä luokan I sähkölaitetta yhdessä pistorasiassa ja kytke kyseinen laite 
kaapelilla, jossa on PE-suojajohdin (vihreäkeltainen). Suojajohdinta ei tarvita luokan II laitteille. Noudata tässä taulukossa annettuja 
poikkileikkauksia ja pituuksia asennuksen aikana tai jatkojohtoja käyttäessäsi.
Laitteen tyyppi: Yksivaiheinen Kolmivaiheinen
Laitteen liitännän tyyppi: 10 A 16 A 32 A 10 A 16 A
Kaapelin suositeltu halkaisija: mm² AWG mm² AWG mm² AWG mm² AWG mm² AWG

0–50 m 4 10 6 9 10 7 1,5 14 2,5 12
51–100 m 10 7 10 7 25 3 2,5 12 4 10

Käytetyn kaapelin
pituus

101–150 m* 10 7 16 5 35 2 4 10 6 9
*Tämä kaapelin pituus on suurin sallittu pituus, jota ei saa ylittää.
Asennustapa = kaapelit rei'ittämättömällä kaapelihyllyllä tai johdintelineellä / Sallittu jännitteen lasku = 5 % / Monijohtimet / Kaapelin tyyppi PVC 70 
°C (esim. H07RNF) / Ympäristön lämpötila = 30 °C.

2.8 Kuulovammavaara

 VAARA
KUULOVAMMAVAARA
Laitteen ollessa käynnissä on ehdottomasti käytettävä sopivia kuulosuojaimia.

2.9 Riskit käsittelyn, käytön ja huollon yhteydessä

Turvallisuussyistä toimenpiteitä suorittavalla henkilöllä on oltava aina kyseessä olevien töiden edellyttämä pätevyys 
ja asianmukaiset työkalut. Huolto on suoritettava säännöllisesti ja erittäin huolellisesti, ja siinä saa käyttää 
ainoastaan alkuperäisosia. Käsineiden käyttäminen on pakollista.

Öljytuotteiden käsittelyä koskevat varotoimenpiteet:

 VAARA MYRKYTYS- TAI RÄJÄHDYSVAARA
Noudata voimassa olevia öljytuotteiden käsittelyä koskevia paikallisia lakimääräyksiä. 
Moottorin on oltava kylmä ja laitteen sammutettu täytön aikana. Tupakointi, avotulen teko ja 
kipinöiden muodostaminen on kielletty säiliön täyttämisen aikana. Tarkasta aina täytön 
jälkeen, että polttoainesäiliön korkki on suljettu oikein. Puhdista kaikki polttoainejäämät 
puhtaalla liinalla ja odota ennen laitteen käynnistämistä, että höyryt haihtuvat. Kun polttoaine 
altistuu useiden tuntien ajan korkealle lämpötilalle (astiat tai generaattorikoneisto on autossa, 
joka on esimerkiksi pysäköity auringonpaisteeseen), myrkyllisiä höyryjä saattaa vapautua ja 
aiheuttaa myrkytysvaaran tai pahoinvointia.
Laitteessa käytetyt nesteet, kuten öljyt ja polttoaineet, ovat vaarallisia aineita. Niitä ei saa 
hengittää tai niellä, vältä pitkittynyttä tai toistuvaa ihokontaktia.

Akkujen käsittelyä koskevat varotoimenpiteet:

 VAARA MYRKYTYS- TAI RÄJÄHDYSVAARA
Noudata akun valmistajan ohjeistusta. Käytä ainoastaan eristettyjä työkaluja. Pidä etäällä 
liekeistä ja avotulesta. Latauksen aikana on aina tuuletettava riittävästi.

3 Generaattorikoneiston käyttöönotto

3.1 Kuvien selitykset

Kannen kuvissa esitetään laitteen eri osat. Käsikirjan ohjeissa viitataan seuraaviin kirjain- ja numeromerkintöihin: "A1" viittaa 
esimerkiksi kuvan A kohtaan 1.

Maadoitin A1 Polttoainesäiliön korkki A8 Öljynsuodatin A15-B6

Akku A2 Ilmansuodatin A9 Polttoainesuodatin A16-C2

Avain A3 Ilmansuodattimen kansi D1 Sulakekanta A17

Polttoainehana A4-C1 Suodatinpanos D2 Kiinnike D3

Öljymittatikku A5-B1 APM202 A10 Äänenvaimennin A18

Mittatikun yläraja B3 Katkaisimet A11 Taulun valaistus A19

Mittatikun alaraja B4 Sähköliittimet A12 Valintojen yhdistäminen * A20

Öljyn täyttökorkki A6-B2 Tuntilaskuri A13 GSC101-Generator Smart Care A21

Polttoainemäärän tunnistin A7 Öljyn tyhjennysruuvi A14-B5
* Jännitteenmuunnin, akkuvaraaja jne.  

Laitteessa voi olla varusteena "GS101-Generator Smart Care" option (A21): Bluetooth GSC101 -kotelo välittää 
matkapuhelimeen asennettavalle sovellukselle kaikki laitteen seurannalle hyödylliset tiedot, kuten esimerkiksi 
määräaikaishuoltojen ajankohdat, huoltoapu, lista valtuutetuista jälleenmyyjistä varaosien tilausta vartenn.
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3.2 Ensimmäinen käyttökerta

Laitteen vastaanotto ja käyttöönotto: 
1. Tarkasta, että laitteisto on kunnossa ja että kaikki osat on toimitettu.

2. Jos laitteessa on kuljetuslaippa, vedä se ulos.
Kuljetuslaippa on metallilevy, joka sijaitsee moottorin alapuolella, lähellä 
maadoitusliitäntää. Se on hyödyllinen kuljetuksessa, mutta se häiritsee laitteen 
optimaalista käyttöä (melu, tärinä).
Irrotus: nosta laitetta hieman, aseta se kiilan päälle ja irrota mutteri (1) ja laippa (2).

3. Tarkista öljyn ja polttoaineen määrä, ja lisää niitä tarvittaessa.
4. Tarvittaessa kytke akku aloittamalla plus-navasta. 

Kun kytket akun, varmista, että akun navat menevät oikeinpäin: Jos navat ovat väärinpäin, sähkölaitteisto voi vaurioitua vakavasti.

Jotkin laitteet tarvitsevat totutusjakson. Kysy lisätietoja lähimmästä toimipisteestämme.

3.3 Asenna akku

1. Kytke punainen johto akun positiiviseen napaan (+) (A2).
2. Kytke musta johto akun negatiiviseen napaan (-).

3.4 Generator Smart Caren yhdistäminen

Laitteessa voi olla varusteena "GS101-Generator Smart Care" (A21): 
1. Kiinnitä Bluetooth GSC101 -kotelo laitteeseen
2. Lataa ja asenna ilmainen sovellus Generator Smart Care* matkapuhelimeen tai tablettiin
3. Luo tili 
4. Laita Bluethooth päälle puhelimesta ja tabletista
5. Seuraa sovelluksen ohjeita yhdistääksesi puhelimen tai tabletin Bluetooth GSC101 -koteloon.

Generator Smart Care näyttää sovelluksessa kaikki laitteen seurannan kannalta hyödylliset tiedot, kuten esimerkiksi huoltojen 
määräaikojen muistutukset ja hälytykset, huoltoapu, lista valtuutetuista jälleenmyyjistä varaosien tilausta varten.
*Saatavana App Storesta ja Google Playsta ilmaiseksi (huomioi kuitenkin matkapuhelinoperaattorin kustannukset).

4 Generaattorikoneiston käyttö

Ennen laitteen käyttöä:
1. Tarkasta, että laite on asennettu kunnolla ja varmista, että se on valmis käynnistymään.
2. Varmista, että olet ymmärtänyt kaikki käyttöohjeet.

Laitteen hätäpysäytys: käännä avain asentoon "OFF" ja sulje polttoainehanat, jos varusteena.

4.1 Valitse käyttöpaikka

 VAARA MYRKYTYSVAARA - HÄKÄ
KUOLEMANVAARA (jos asiaankuuluva)
Häkä on näkymätöntä, hajutonta ja ärsyttämätöntä. Se voi johtaa kuolemaan alle tunnissa. 
Käytä laitetta aina hyvin tuuletetussa ympäristössä, jottei kaasua pääse kerääntymään.
Jos tunnet päänsärkyä, pahoinvointia tai oksentelet: pysäytä laite välittömästi, tuuleta, 
evakuoidu ja ota yhteys hätäkeskukseen.

1. Valitse puhdas, ilmastoitu ja säältä suojattu ympäristö.
2. Aseta laite tasaiselle ja vaakasuoralle, kestävälle pinnalle, jotta se ei painu alaspäin.

Laitteet on tarkoitettu paikallaan pysyvään käyttöön. Niitä ei voi asentaa autoon tai muuhun liikkuvaan kohteeseen ilman, että erilaiset 
laitteen käytön erityisvaatimukset otetaan huomioon etukäteen.

3. Varmista, että laite ei ole mihinkään suuntaan kallellaan yli 10 °.

4.2 Generaattorikoneiston (kiinnityskappaleet, putket) yleiskunnon tarkistus

Tarkista laitteen kaikki osat vikojen ja vaurioiden välttämiseksi ennen jokaista käynnistyskertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
1. Tarkista, että laite on puhdas, ja kiinnitä erityistä huomiota ilmanottoalueisiin (esimerkiksi moottorin ilmanotto, 

tuuletusaukot, ilmasuodatin).
2. Tarkista laitteen kaikki letkut ja putket ja varmista, että ne ovat hyväkuntoisia eivätkä ne vuoda.

Letkujen ja putkien vaihto on jätettävä asiantuntijan tehtäväksi. Ota yhteyttä lähimpään toimipisteeseemme.
3. Kiristä kaikki löysät ruuvit.

Sylinterinkannen tulppien kiristys on jätettävä asiantuntijan tehtäväksi. Ota yhteys lähimpään toimipisteeseemme.

4.3 Tarkasta ja täydennä öljytaso

1. Jos laitetta on käytetty, anna sen jäähtyä vähintään 30 minuuttia.
2. Irrota öljynmittatikku (A5-B1) ja pyyhi se.
3. Aseta öljynmittatikku paikalleen ja ota se sitten pois.
4. Tarkasta taso silmämääräisesti. Tason on oltava öljyn mittatikun ylärajan (B3) ja alarajan (B4) välissä.

Jos öljyä on liian vähän: Avaa öljyn täyttötulppa (A6-B2), lisää öljyä suppilon avulla ja sulje sitten öljyn täyttötulppa.
Jos öljyä on liian paljon: ota sopiva astia ja tee osittainen tyhjennys.

5. Tarkasta öljytaso uudestaan ja aseta sitten öljynmittatikku takaisin paikalleen.
6. Kuivaa öljytahrat puhtaalla liinalla ja varmista, ettei vuotoja ole.

1

2
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4.4 Tarkasta ja täydennä polttonestetaso

Laitteen ollessa vaakasuorassa tasaisella pinnalla: tarkasta silmämääräisesti polttoaineen määrä mittarista (A7): Punaisen 
kappaleen on oltava polttoaineen enimmäismäärän "F" (Full = täynnä) ja polttoaineen vähimmäismäärän "E" (Empty = tyhjä) välillä. 
Lisää polttoainetta tarvittaessa:

1. Kierrä polttoainesäiliön (A8) korkki auki.
2. Täytä polttoainesäiliö suppilon avulla. Varo läikyttämästä tai lisäämästä liikaa polttoainetta tarkastamalla säännöllisesti sen 

määrä: polttoainemäärän ilmaisimen tulee olla "F" merkinnän kohdalla.
Älä kaada säiliötä liian täyteen. Täyttökaulassa ei saa olla polttoainetta.

3. Kierrä polttoainesäiliön korkki huolellisesti kiinni.
4. Puhdista kaikki polttoainetahrat puhtaalla liinalla.

4.5 Tarkasta ilmansuodattimen kunto

1. Avaa ilmansuodattimen kannen lukitus (D1) ja irrota kansi.
2. Irrota suodatinpanos (D2), kopauta sitä tasaiselle pinnalle ja tarkasta sitten huolellisesti, että se on hyvässä kunnossa. Se 

ei saa olla likaantunut, tukkeutunut, repeytynyt eikä reikiintynyt.
3. Vaihda suodatinpanos tarvittaessa.
4. Aseta ilmansuodattimen kansi paikoilleen ja lukitse se.

4.6 Käynnistä generaattorikoneisto

Kun päivittäiset tarkistukset on suoritettu ja käyttö- ja turvaohjeet on luettu huolellisesti: 
1. Avaa polttoainehana (A4-C1).
2. Käännä avain (A3) asentoon "ON": kaikki APM202:n (A10) merkkivalot palavat hetken aikaa.
3. Paina kerran START-painiketta. Muutaman sekunnin jälkeen koneisto käynnistyy.

APM202 tekee automaattisesti kolme käynnistysyritystä. Jos käynnistyminen ei onnistu, toista menettely kerran.

4.7 Käytä toimitettua sähköä

1. Anna laitteen nopeuden tasaantua ja lämpötilan nousta (noin 3–5 min.).
2. Jos olet käyttänyt rikastinta, vie se vähitellen alkuperäiseen asentoon.
3. Kytke käytettävät laitteet sähköliittimiin (A12) .
4. Käytä tuntilaskuria (A13) jotta voit seurata laitteen käyttöaikaa.

Vain Ranska: Laitteessa on eurooppalaiset pistorasiat, joiden maadoitus on tehty sivukielekkeiden 
avulla. Poikkeustapauksissa, joissa laitteissa on vain maadoituspistoke, käytä pistokeadapteria. 
Katkaise virta adapterista aina käytön jälkeen ja säilytä sitä huolellisesti kuivassa paikassa. Varmista 
aina, että laitteen liittimien kansi on kiinni: vaurioitumisvaara (jos ei tiiviisti kiinni).

Maadoituspistoke. 
Käytä adapteria.

Maadoitus 
sivukielekkeillä: OK.

4.8 Pysäytä generaattorikoneisto

1. Irrota käytetyt koneet ja varmista, että suljet laitteen sähköliittimien kannen (A12).
2. Anna laitteen käydä tyhjäkäynnillä 1–2 minuuttia.
3. Käännä avain (A3) asentoon "OFF": Laite pysähtyy.
4. Sulje polttoainehana (A4-C1).
5. Varmista, että laitteen ilmanvaihto on riittävä ja odota tulipaloriskin välttämiseksi, että se on jäähtynyt täysin (vähintään 

30 minuuttia), ennen kuin peität ja varastoit sen.
Moottori tuottaa lämpöä vielä koneiston pysäyttämisen jälkeen.

5 Generaattorikoneiston huolto

Turvallisuussyistä laite on huollettava säännöllisesti ja huolellisesti voimassa olevien paikallisten lakimääräysten mukaisesti. 
Huollon saa suorittaa vain henkilö, jolla on riittävästi kokemusta ja tarvittavat työkalut huoltotöiden suorittamiseen. Suoritettavat 
huoltotoimenpiteet on kuvattu huoltotaulukossa. Niiden tiheys on suuntaa antava ja ne soveltuvat koneistoille, jotka käyttävät tämän 
käsikirjan laatuvaatimusten mukaista polttoainetta ja öljyä. Lyhennä huoltoväliä generaattorikoneiston käyttöolosuhteiden ja 
tarpeiden mukaan. Takuu ei ole voimassa, jos generaattorikoneistoa ei ole huollettu oikein.

5.1 Hyödyllinen muistutus

Säännöllinen ja huolellisesti tehty huolto parantaa laitteen käyttöturvallisuutta ja suorituskykyä. Öljy, suodatinpanokset ja 
mahdollinen sytytystulppa ovat kulutustarvikkeita. Niiden hyvä kunto on edellytys sille, että laite toimii moitteettomasti. 
Vaihda ne säännöllisesti ja aina tarvittaessa (käyttövalmiiden huoltosarjojen viittaus on esitetty teknisten tietojen 
taulukossa). Takuu ei ole voimassa, jos huoltosuosituksia ei noudateta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai haluat teettää jonkin 
tietyn työn, saat apua ottamalla yhteyttä lähimpään myyntipisteeseen.
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5.2 Huoltovälitaulukko

Niiden tiheys on suuntaa antava ja ne soveltuvat laitteistoille, jotka käyttävät tämän käsikirjan laatuvaatimusten mukaista 
polttoainetta ja öljyä. Lyhennä huoltoväliä laitteiston käyttöolosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Tee määräaikaishuollot kalenteriin 
merkittyinä ajankohtina, vaikka käyttötuntimäärää ei olisikaan saavutettu. Takuu ei ole voimassa, jos laitteistoa ei ole huollettu 
oikein.

Kun on kulunut
tunnin tai kuukauden/vuoden välein, 

ensimmäisenä edellä mainituista ajankohdista

Tehtävä toimenpide:
5 tunnin 

välein

3 
kuukauden / 

50 
käyttötunnin 

välein

Aina
6 kuukauden 

tai 100 
käyttötunnin 

välein

Aina
1 vuoden / 

200 
käyttötunnin 

välein

Aina
2 vuoden / 

500 
käyttötunnin 

välein
Puhdista laite X X

Laite
Akun varauksen tarkastus X X

Öljynvaihto X X X*
Öljy

Suodattimen vaihto X X

Polttoaine Suodattimen vaihto X X

Ilmansuodatin Vaihto X X

Huollon yhteydessä käytettävien osien viitenumerot: RKDS3 RKDS3

Osittaishuollon 
saa suorittaa 
ainoastaan 
valmistajan 
edustaja. 
Ranska: 

0.806.800.107  
(puhelun hinta)

Yleishuollon 
saa suorittaa 
ainoastaan 
valmistajan 
edustaja. 
Ranska: 

0.806.800.107  
(puhelun hinta)

*Jos käytössä on KOHLER-merkkinen öljy, öljynvaihtoväli voidaan pidentää 150 käyttötuntiin.

5.3 Huoltotoimenpiteiden suorittaminen

1. Pysäytä laite ja odota vähintään 30 minuuttia, jotta laite jäähtyy.
2. Jos varusteena, kytke irti akun " – " -napa.
3. Tee huolto tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaan ja laitteen vaurioitumisen välttämiseksi käytä ainoastaan 

alkuperäisosia tai niiden vastineita.

5.3.1 Öljysuodattimen ja öljyn vaihto

Käytetty öljy ja suodatin on kierrätettävä tai hävitettävä voimassa olevien lakimääräysten mukaisesti. Jotta tyhjentäminen sujuisi 
mahdollisimman tehokkaasti, generaattorikoneiston kannattaa antaa käydä noin kymmenen minuuttia ennen tyhjennystä, jotta öljy 
muuttuu juoksevammaksi. Jos generaattorikoneistoa on käytetty ja se on kuuma, anna sen jäähtyä noin 30 minuuttia 
(palovammavaara).
Öljyn tyhjentäminen:

1. Aseta sopiva astia öljyn tyhjennysruuvin alle (A14-B5). Irrota sitten öljyn täyttötulppa (A6-B2) ja öljyn tyhjennysruuvi.
2. Kun kaikki öljy on valunut pois, kierrä öljyn tyhjennysruuvi takaisin kiinni.

Öljynsuodattimen vaihtaminen:
3. Käytä asianmukaista avainta ja irrota öljynsuodatin (A15-B6). Hävitä suodatin.
4. Puhdista öljynsuodattimen kannatin ja voitele öljynsuodattimen tiiviste puhtaalla moottoriöljyllä.
5. Aseta uusi öljynsuodatin paikalleen ja kiristä se kiinni käsin.

Öljyn lisääminen:
6. Kierrä auki öljyn täyttötulppa.
7. Tarkasta öljytaso säännöllisesti öljynmittatikulla (B3). Täytä öljyä tämän käsikirjan teknisten tietojen mukaan.

Jos öljytaso on liian korkea tai liian matala, generaattorikoneiston moottori voi vioittua.
8. Kierrä öljyn täyttötulppa takaisin kiinni.

Toimenpiteen päättäminen:
9. Pyyhi kaikki öljyjäämät puhtaalla liinalla ja tarkasta, ettei vuotoja ole.

5.3.2 Vaihda polttoainesuodatin

1. Sulje polttoainehana (A4-C1).
2. Aseta sopiva astia polttonestesuodattimen alle.
3. Kierrä auki polttoainesuodatin (A16-C2) sopivan avaimen avulla. Hävitä suodatin.
4. Aseta uusi polttoainesuodatin astian yläpuolelle kierteet ylöspäin ja lisää puhdasta polttoainetta kierteiden alaosaan 

saakka.
5. Aseta uusi polttoainesuodatin paikalleen ja kiristä tiukasti käsin.
6. Avaa polttoainehana ja tarkista, ettei ole vuotoja.
7. Pyyhi polttoainetahrat puhtaalla liinalla ja sulje sitten polttoainehana.

5.3.3 Vaihda ilmansuodatin

1. Avaa lukituksesta ilmansuodattimen kansi (D1) ja irrota se.
2. Irrota suodatinelementti ja vaihda se.
3. Aseta ilmansuodattimen kansi paikoilleen ja lukitse se.
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5.3.4 Puhdista generaattorikoneisto

Jotta laite toimii oikein, se on puhdistettava säännöllisesti. Jos laite on asennettu sisätiloihin, huolehdi siitä, että asennelma on aina 
puhdas ja hyvässä kunnossa. Jos laitetta käytetään ulkona (työmailla, pölyisissä, likaisissa tms. paikoissa, korrosiivisissa 
olosuhteissa jne.), se on puhdistettava useammin.
Vesisuihkun tai painepesurin käyttö voi vaurioittaa laitetta vakavasti ja se on sen vuoksi kiellettyä.

1. Harjaa varovasti moottorin ilmanottoaukot ja ilmanpoistoaukot sekä kipinäsuoja (jos varusteena).
2. Puhdista laite sienellä ja vedellä, johon on lisätty mietoa pesuainetta (esimerkiksi autoshampoo) ja huuhtele laite sitten 

puhtaalla vedellä, jotta siihen ei jää pesuainejäämiä.
Voit myös käyttää puhdistusvaahtoa ja vaahdon voi pyyhkiä pehmeällä ja imukykyisellä liinalla. Tiukassa olevat tahrat on puhdistettava 
sopivalla puhdistusaineella (mineraalitärpätti tai vastaava) ja pinta on kuivattava pehmeällä ja imukykyisellä liinalla.

3. Tarkasta, että laite on kunnossa (ei vuotoja, ruuvit, liitokset ja letkut on kiristetty oikein).
4. Laita ruosteenestoainetta turmeltuneisiin osiin ja vaihda tarvittaessa vialliset osat.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä osia ja ota tarvittaessa yhteys toimipisteeseemme.

6 Generaattorikoneiston kuljetus ja säilytys

6.1 Kuljetus- ja varastointiolosuhteet

Käsittele laitetta varovasti välttäen tarpeetonta voimankäyttöä ja nykimistä sekä huolehtien etukäteen sen säilytys- tai 
käyttöpaikasta. Ennen pysyvää asennusta vaunuun tai ajoneuvon sisällä, ota yhteys valtuutettuun toimipisteeseemme.

Enne laitteen kuljettamista noudata kaikkia välttämättömiä varotoimenpiteitä:

1. Huolehdi, että valitut reitit ovat tasaisia ja ajokelpoisia. Jos on kuitenkin ajettava epätasaisia teitä, tyhjennä polttoaine 
astiaan ennen kuin lähdet reitille.

2. Varmista, että kiinnityskappaleet ovat tiukasti kiinni, sulje polttoainehana (jos varusteena) ja irrota akku (jos varusteena). 
3. Laite on kuljetettava tavallisessa käyttöasennossaan. Älä aseta sitä koskaan kyljelleen. Huolehdi, että laite ei putoa 

kuljetusajoneuvosta, älä kuitenkaan kiinnitä sitä liian tiukasti (laite saattaa rikkoutua).

6.2 Säilytysolosuhteet

Tätä säilytysmenettelyä on noudatettava, jos laite on pois käytöstä enintään vuoden. Jos laite on pois käytöstä pidempään, 
suositellaan, että olet yhteydessä lähimpään toimipisteeseen tai käynnistät laitteen muutamaksi tunniksi joka vuosi ja noudatat 
varastointimenettelyä.

1. Käynnistä laite ja anna sen käydä, kunnes se pysähtyy polttoaineen loppumiseen.
2. Vaihda polttoainesuodatin polttoainehanan ollessa auki (A16-C2).

Polttoainepiiri tyhjenee, jolloin laite pysyy paremmassa kunnossa.
3. Sulje polttoainehana (A4-C1).
4. Irrota akku (A2).
5. Vaihda öljy.
6. Vaihda ilmansuodatin (A9).
7. Puhdista laite ja peitä se suojahupulla.
8. Laita se sitten normaalissa käyttöasennossa puhtaaseen, kuivaan ja hyvin ilmastoituun säilytyspaikkaan.

7 Pienempien vikojen ratkaisu

7.1 APM202-järjestelmän viat ja hälytykset

Kuvasymboli
LED-valon 

väri
Vian tyyppi Ongelma Mahdollinen ratkaisu

Punainen Liian suuri nopeus
Pysähdys: generaattorikoneiston 

pyörintänopeus liian suuri
Ota yhteyttä toimipisteeseemme.

Punainen 
valo 

vilkkuu
Liian pieni nopeus

Pysähdys: generaattorikoneiston 
pyörintänopeus liian pieni

Ota yhteyttä toimipisteeseemme.

Punainen Moottori ei käynnisty
3 tai 6 peräkkäistä epäonnistunutta 
käynnistysyritystä (moottorityypin 

mukaan)

Tarkista, että käynnistys on tehty 
tämän käyttöoppaan suositusten 

mukaisesti.

Punainen
Öljynpaine tai liian 
alhainen öljytaso

Pysähdys: öljynpaine on 
virheellinen tai öljytaso on liian 

alhainen

Anna generaattorikoneiston 
jäähtyä, lisää öljyä ja tarkista 

öljytaso.

Punainen Akku tai laturi
Laturin latausnopeuden vika tai 

heikko akku
Ota yhteyttä toimipisteeseemme.

Punainen Moottorin lämpötila
Pysähdys: moottorin lämpötila 
normaalialueen ulkopuolella

Anna generaattorikoneiston 
jäähtyä ja tarkasta ilmansuodatin 

ja kannen tuuletusaukot.
Vihreä 

vilkkuva 
valo

Rikastin tai 
sytytystulpan hehkutus

Ei ongelmaa: rikastimen tai 
sytytystulpan hehkutusjakso

-
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7.2 Pienempien vikojen diagnostiikka
Laite... Tarkasta, että: Mahdolliset ratkaisut:

Ei käynnisty
Tarkastukset on tehty ennen 

käynnistystä. EI
Tee tarkastukset.

KYLLÄ

Akku on kytketty ja ladattu oikein. EI
Asenna akku, vaihda se tarvittaessa 

uuteen.
KYLLÄ

Käytettäviä koneita ei ole kytketty 
ennen käynnistystä. EI

Katkaise koneista virta ja yritä sitten 
käynnistää laite uudestaan.

KYLLÄ
APM202:n sulakkeet eivät ole viallisia 

(merkkivalot palavat). EI
Tarkastuta laite toimipisteessämme**.

KYLLÄ

Pysähtyy Öljymäärä on oikea.
EI

Lisää öljyä.

KYLLÄ

Polttoaineen määrä on oikea. EI Lisää polttoainetta.

KYLLÄ

Ei toimi normaalisti 
(esimerkiksi melua tai savua).

Laitteen osat on huollettu oikein.
EI

Huolla laite suositusten mukaisesti 

KYLLÄ

Tarkastuta laite toimipisteessämme**.

Ei syötä sähkövirtaa Katkaisin tai katkaisimet on kytketty.
EI

Tarkasta laitteen kapasiteetti ja paina 
katkaisimia.

KYLLÄ
Kytketyt laitteet tai niiden sähköjohdot 

eivät ole viallisia. EI
Kokeile toisella laitteella ja toisella 

sähköjohdolla.
KYLLÄ

Tarkastuta laite toimipisteessämme**.

*Jos varusteena:
**Ranska: 0.806.800.107 (puhelun hinta)

7.3 Suojasulakkeiden vaihto

Sulakkeet on vaihdettava ylivirran aiheuttamien toimintahäiriöiden tai vikojen yhteydessä. 
1. Selvitä häiriön ja ylivirran syy (ota yhteys toimipisteeseemme).
2. Käännä avain (A3) asentoon "OFF": generaattorikoneisto pysähtyy.
3. Ruuvaa irti sulakekannat (A17) ja tarkasta silmämääräisesti kahden sulakkeen kunto.
4. Vaihda käytetyt sulakkeet uusiin ominaisuuksiltaan samanlaisiin sulakkeisiin.

Vääränlaisen sulakkeen käyttö voi vaurioittaa laitetta.
5. Kierrä molemmat sulakekannat takaisin paikoilleen.

7.4 Generator Smart Care

Jos laitteessa on varusteena "GS101-Generator Smart Care" (A21), 
Bluetooth GSC101 -kotelossa olevat paristot tulee vaihtaa, kun Generator 
Smart Care -sovellus antaa tästä hälytyksen näyttöön (noin kahden vuoden välein).

1. Avaa kotelon kansi pienellä ristipäisellä ruuvitaltalla
2. Ota käytetyt paristot pois kotelosta ja vie ne kierrätystä varten 

jätteidenkäsittelylaitokseen
3. Laita kaksi uutta AAA-paristoa koteloon asennussuuntaa (+/-) noudattaen
4. Sulje kotelon kansi ja kierrä se kiinni huolellisesti. 

8 Tekniset tiedot

8.1 Käyttöolosuhteet

Laitteiden mainitut suoritusarvot saavutetaan ISO 8528-1(2005) -standardin mukaisissa suositusolosuhteissa:
Ilmanpaine yhteensä: 100 kPa - Ympäristön ilmanlämpötila: 25° C (298 K) - Suhteellinen kosteus: 30 %.
Laitteiden suoritusarvot vähenevät noin 4 % aina, kun lämpötila kohoaa 10 °C ja/tai noin 1 % aina, kun korkeus lisääntyy 100 m. 
Laitteet voivat toimia vain paikallaan.

8.2 Generaattorikoneiston kapasiteetti

Laske käytettävien koneiden vaatima teho (wateissa), ennen kuin kytket ja käynnistät laitteen. Oikean toiminnan varmistamiseksi 
samaan aikaan käytettyjen koneiden wattien yhteismäärän on oltava:

- 60 % laitteen ominaistehoa enemmän (alikuormituksen vaara);
- laitteen ominaistehoa pienempi, kun laite on jatkuvasti toiminnassa (ylikuormituksen vaara).

Jos laitetta käytetään tiheästi tai pitkään alikuormitettuna, se voi mennä nopeasti rikki. Takuu ei kata tästä aiheutuneita vahinkoja.
*Tämä sähköteho kerrotaan yleensä teknisissä tiedoissa tai koneiden tyyppikilvessä. Jotkin koneet tarvitsevat enemmän tehoa käynnistyessään. 
Tämä vaadittu vähimmäisteho ei saa ylittää laitteen enimmäistehoa.
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8.3 Generaattorikoneiston tunnistaminen

Laitteen tyyppikilpi (esimerkki alla) on kiinnitetty toiseen etupaneeliin tai runkoon.

(A): Malli

(B): CE-/EAC-merkintä

(C): Mitattu melutehotaso
(D): Enimmäisteho
(E): Nimellisteho
(F): Tehokerroin

(G): Massa
(H): Virran voimakkuus
(I): Virran taajuus
(J): Virran jännite
(K): Suojausindeksi
(L): Viitenormi
(M): Sarjanumero

Sarjanumeroita kysytään vikatapauksissa tai varaosia tilattaessa. Kirjoita tähän muistiin laitteen ja moottorin sarjanumerot. 

Laitteen sarjanumero:
Moottorin merkki: (esim. 

Kohler)
Moottorin sarjanumero: (esim. Kohler 

(SARJANRO. 4001200908))

……/………….. - ……..………..….…. - ……… ……..……..………..….…..…. ……..………..….….……..………..….….

8.4 Ominaisuudet

Malli DIESEL 10000 A XL C5 DIESEL 15000 TA XL C5
Enimmäisteho 9000 W 10000 W
Ilmoitettu teho 7200 W 8000 W
Akustisen paineen taso 1 m:ssä 95 dB(A) 95 dB(A)
Akustisen mittauksen epävarmuus 0,7 dB(A) 0,7 dB(A)
Moottorin tyyppi KD425-2_C5 KD425-2_C5
Huoltosarja RKDS3 RKDS3
Polttoainesuositus Dieselöljy Dieselöljy
Polttoainesäiliön tilavuus 35 L 35 L
Öljysuositus 15W40 15W40
Öljypohjan tilavuus 2,59 L 2,59 L
Öljyturvajärjestelmä* O O
Tasavirta X X
Vaihtovirta 230V - 31,3A 400V - 11,5A
Katkaisin/katkaisimet** O O

Liittimien tyyppi
1x2P+T-230V-10/16A - 1x2P+T-230V-

16A - 1x2P+T-230V-32A
1x2P+T-230V-10/16A - 1x2P+T-230V-

16A - 1x3P+T+N-400V-16A
Akku O O
Mitat P x L x K 89,5 x 57 x 77 cm 89,5 x 57 x 77 cm
Paino (ilman polttoainetta) 162 kg 169 kg
o: vakiovaruste X: mahdoton
*Öljyturvajärjestelmä: Jos moottorin sisäkammiosta puuttuu öljyä tai jos öljynpaine on heikko, öljyturvajärjestelmä pysäyttää moottorin 
automaattisesti vaurioiden välttämiseksi. Tarkasta siinä tapauksessa moottoriöljyn määrä ja tarvittaessa lisää öljyä, ennen kuin alat etsiä vian syytä 
muualta.
**Katkaisin: Koneiston virtapiiri on suojattu useilla sähkömagneettisilla lämpösuojakytkimillä. Sähkönjakelu voidaan katkaista mahdollisissa 
ylikuormitus- ja/tai oikosulkutilanteissa. Vaihda generaattorikoneiston katkaisimet tarpeen vaatiessa täysin samalla nimellisarvolla ja ominaisuuksilla 
varustettuihin katkaisimiin.

8.5 Polttoainelaadun suositus

Seuraavien teknisten tietojen vastaisen polttoaineen käyttö altistaa peruuttamattomille vaurioille, joita takuu ei kata: 
- Puhtaus ja laatu: varmista, että käytetyssä polttoaineessa ei ole vettä, se on puhdasta ja uutta (ei vanhentunutta eikä 

likaantunutta). 
- Tekniset tiedot: ASTM D975 - 1D tai 2D, EN590 tai vastaavat.
- Jos ulkolämpötila on alle 0°C: käytä erikoispolttoainetta (kysy neuvoa valtuutetulta edustajaltamme).

Suosittelemme ehdottomasti käyttämään aina tyypiltään samaa polttoainetta laitteen koko käyttöiän ajan. Jos laitetta käytetään 
harvoin (harvemmin kuin kerran kuukaudessa), käytä joka käytön yhteydessä aina uutta polttoainetta tai lisää polttoainesäiliöön 
stabiloivaa lisäainetta.

(G)

(B) (C)

(D)
(E)

(F) (I)
(H)

(J)

(K)
(L)

(M)
(A)
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8.6 EU-vaatimustenmukaisuustodistus

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern, 29490 GUIPAVAS / CS 40047, 29801 BREST CEDEX 9 – France, vakuuttaa, että 
generaattorikoneistot:

Laitteiston kuvaus: Merkki: Kauppanimi: Tyyppi: Sarjanumero:
DIESEL 10000 A XL C5 3499231004319

Generaattorikoneisto
KOHLER-

SDMO DIESEL 15000 TA XL C5 3499231004326
09-2019-00000000-000

>52-2026-99999999-999

1. Täyttävät ennalta määritetyt pienjännitedirektiivin turvallisuusvaatimukset - 2014/35/EU 26.2.2014 soveltamalla 
yhdenmukaistettua normia EN 60204-1: 2006 (AMD 1 2006, COR 2010)

2. Täyttävät määräykset direktiiveistä:
- Koneet - 2006/42/EY, 17.5.2018 soveltamalla yhdenmukaistettua normia EN 8528-13: 2016
- Sähkömagneettinen yhteensopivuus - 2014/30/UE 26.2.2014, soveltamalla yhdenmukaistettua normia EN 60034-1: 2010 

(COR 2010) / EN 61000-6-1: 2007 / EN 61000-6-2: 2005 (COR 2005) / EN 61000-6-3: 2007 (AMD1 2011, AMD1/COR 12) / 
EN 55011: 2009 (AMD 1 2010)

- Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS2) - 2011/65/UE annettu 8 
päivänä kesäkuuta 2011 (alkaen 23.7.2019) soveltamalla yhdenmukaistettua normia EN 50581: 2013

Tätä kalustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi äänen läpäisyyn tai etenemiseen merkittävästi vaikuttavan alueen ulkopuolella 
(pakokaasut on ehdottomasti poistettava ulos ja huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, jotta läsnä olevat ihmiset tai eläimet eivät 
altistu pakokaasuille).

Sen henkilön nimi ja osoite, jolla on lupa luoda tekniset tiedot ja ylläpitää niitä:
L. ANDRIEUX, 270 rue de Kerervern, 29490 GUIPAVAS / CS 40047, 29801 BREST CEDEX 9 – France.

GUIPAVAS, 11/2019

L. ANDRIEUX
Toimitusjohtoja, SDMO Industries
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9 Takuuehdot

KAUPALLINEN TAKUU

Laitteella on SDMO Industriesin myöntämä seuraavin ehdoin voimassa oleva kaupallinen takuu, jota soveltaa jälleenmyyjä, jolta 
laite on hankittu:

VOIMASSAOLO:
Laitteen takuu on voimassa 36 kuukautta tai 2000 käyttötuntia ostopäivästä lukien siitä riippuen, kumpi saavutetaan ensin. Jos 
laitteessa ei ole tuntilaskuria, yhden päivän aikana käyttötunteja lasketaan olevan kahdeksan.

TAKUUN SOVELTAMISEN EHDOT:
Takuu astuu voimaan laitteen ensimmäisen käyttäjän ostopäivästä alkaen. Takuu siirtyy laitteen mukana, kun ensimmäinen käyttäjä 
luovuttaa koneiston eteenpäin, joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, ja takuu on voimassa niin kauan kun takuuaikaa on jäljellä. 
Takuuaikaa ei ole mahdollista pidentää.
Takuuta voidaan soveltaa ainoastaan esittämällä lukukelpoinen takuukuitti, jossa on ostopäivä, laitteen tyyppi, sarjanumero, nimi ja 
osoite sekä jälleenmyyjän leima. SDMO Industries pidättää oikeuden kieltäytyä takuun soveltamisesta, jos mistään dokumentista ei 
käy ilmi laitteen ostopaikkaa ja -päivämäärää. Takuu myöntää oikeuden SDMO Industriesin korjaamollaan asiantuntijan toimesta 
vialliseksi toteaman laitteen tai sen osien korjaamiseen tai vaihtamiseen. SDMO Industries pidättää oikeuden muuttaa laitteen 
varusteita velvoitteidensa täyttämiseksi. Laitteesta tai sen takuunalaisena vaihdettavista osista tulee uudestaan SDMO Industriesin 
omaisuutta.

TAKUUN RAJOITTAMINEN:
Takuu on voimassa sellaisille laitteille, jotka on asennettu ja joita käytetään ja huolletaan SDMO Industriesin asiakirjojen mukaan, ja 
silloin, kun laitteen vika johtuu suunnittelu-, valmistus- tai materiaalivirheestä. SDMO Industries ei takaa laitteen suorituskykyä, sen 
toimintaa tai luotettavuutta käytettäessä laitetta tiettyihin tarkoituksiin. SDMO Industries ei ole missään tapauksessa vastuussa 
aineettomista vahingoista, vaikka ne olisivat seurausta aineellisista vahingoista, kuten esimerkiksi ja erityisesti, kuitenkaan 
seuraavaksi mainittuihin mitenkään rajoittumatta: tulonmenetykset, laitteen käyttämättömyydestä millään tavalla aiheutuneet kulut 
tai menot, jne. Takuu rajoittuu ainoastaan laitteen korjauskustannuksiin tai jonkun sen osan vaihtokustannuksiin lukuun ottamatta 
kulutushyödykkeitä. Takuu kattaa näin ollen tehdystä työstä ja osista koituneet kustannukset, mutta ei matkakuluja. Laitteen tai 
jonkun sen osan kuljetuskustannukset johonkin SDMO INDUSTRIESIN korjaamoon tai johonkin valtuutettuun korjaamoon, ovat 
asiakkaan vastuulla. Palautuksesta aiheutuvat kuljetuskustannukset ovat SDMO Industriesin vastuulla. Joka tapauksessa ja silloin, 
kun takuuta ei sovelleta, kuljetuskustannukset jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi. 

TAKUUN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TAPAUKSET:
Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa: laitteen kuljetuksesta aiheutuneet vauriot; virheellisestä asennuksesta tai SDMO 
Industriesin suositusten ja/tai teknisten määräysten ja turvallisuussuositusten vastaisesta asennuksesta johtuvat vauriot; 
suositusten vastaisten tuotteiden, osien, varaosien, polttoaineiden tai voiteluaineiden käytöstä johtuvat vauriot; laitteen 
virheellisestä käytöstä tai epänormaalista käytöstä johtuvat vauriot; laitteen tai sen osien muokkaamisesta tai muuntamisesta 
johtuvat vauriot, silloin kun SDMO Industries ei ole myöntänyt lupaa kyseisiin muokkaamisiin ja muutoksiin; laitteen tai sen osien 
normaali kuluminen; laitteen valvonnan, huollon tai puhdistuksen laiminlyönnistä johtuvat vauriot; force majeure -tilanteet, ennalta 
arvaamattomat tapahtumat tai luonnonmullistukset (luonnonkatastrofi, tulipalo, tulva, salamanisku jne.); laitetta on käytetty ilman 
riittävää latausta; laitetta on säilytetty huonoissa olosuhteissa. Seuraavat osat eivät myöskään kuulu takuun piiriin: 
käynnistysjärjestelmät (akut ja käynnistimet), suodattimet, hihnat, sulakkeet, katkaisimet, lamput, kytkimet ja kaikki kulutustarvikkeet 
ja kuluvat osat.

SOVELTAMISTAVAT: 
Takuuta soveltaa jälleenmyyjä, jolta laite on hankittu. Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, SDMO Industries pyytää sinua 
ottamaan esiin ostokuittisi ja ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään tai tarvittaessa SDMO Industriesin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu 
vastaa takuun soveltamiseen liittyviin kysymyksiin. Yhteystiedot: SDMO Industries, 270 rue de Kerervern – 29490 GUIPAVAS / 
CS 40047- 29801 BREST CEDEX 9 – Puhelin: (Ranska) 0.806.800.107 (puhelun hinta) – Faksi: +33298416307.
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OIKEUDELLISET TAKUUT
Tiedot kuluttajalle, joka on määritetty luonnolliseksi henkilöksi ja jonka harjoittama toiminta ei kuulu kaupallisen, teollisen, 
käsiteollisen tai vapaan toiminnan puitteisiin.

SDMO Industries on vastuussa laitteen vaatimustenmukaisuudesta kuluttajalain artiklan L. 211-4 ja sitä seuraavien artiklojen 
vaatimusten mukaisesti sekä myydyn tavaran piilevistä virheistä siviililain artiklan 1641 ja sitä seuraavien artiklojen vaatimusten 
mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden takuun nojalla: 

- Sinulla on kaksi vuotta aikaa vedota lakisääteiseen vaatimuksenmukaisuustakuuseen laitteen toimitushetkestä luettuna.
- Voit valita joko generaattorikoneiston korjaamisen tai vaihtamisen kulutuslain artiklan L. 211-9 puitteissa.
- Sinun ei tarvitse esittää todisteita laitteen vaatimuksenmukaisuuden puutteista ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 

tavaran toimituksesta. Tämä määräaika muuttuu 24 kuukaudeksi 18. maaliskuuta 2016 alkaen. Se ei koske kuitenkaan 
käytettyä tuotetta. 

Lakisääteistä vaatimuksenmukaisuustakuuta sovelletaan erillään SDMO Industriesin myöntämästä kaupallisesta takuusta. 
Lisäksi voit valita, haluatko toteuttaa laitteen piileviä vikoja koskevan takuun siviililain artiklan 1641 määritysten mukaisesti. Jos 
laitteessa on piilevä vika, joka sinun on todistettava, voit valita kaupan purkamisen tai myyntihinnan alennuksen siviililain artiklan 
1644 mukaisesti. 

Kuluttajalain artiklat
Artikla L211-4
Myyjä on velvollinen toimittamaan sopimuksen mukaisen tavaran ja vastaamaan toimitushetkelle olemassa olevista 
vaatimuksenmukaisuuden puutteista. Se vastaa myös vaatimuksenmukaisuuden puutteista, jotka ovat aiheutuneet 
pakkauksesta tai asennus- tai käyttöohjeista, kun se on määritetty sen tehtäväksi sopimuksen puitteissa tai se katsotaan siihen 
velvolliseksi.

Artikla L211-5
Jotta tavara on sopimuksen mukainen, sen täytyy:
1° Olla sopiva käyttöön, johon senkaltaisia tavaroita yleensä käytetään, ja tarvittaessa:

- vastattava myyjän antamaa kuvausta ja olla ominaisuuksiltaan sellainen kuin ostajalle on esitetty näytteen tai mallin 
muodossa;

- olla ominaisuuksiltaan sellainen, jollaisen ostaja voi oikeutetusti odottaa sen olevan ottaen huomioon myyjän, valmistaja tai 
sen edustajan antamat julkiset ilmoitukset etenkin mainoksissa ja pakkausmerkinnöissä;

2° Tai olla ominaisuuksiltaan sellainen kuin osapuolten kesken on yhteisymmärryksessä määritetty tai olla sopiva kaikkeen 
asiakkaan haluamaan erityiskäyttöön, joka on tuotu myyjän tietoon ja jonka myyjä on hyväksynyt.

Artikla L211-12
Vaatimuksenmukaisuuden puutteesta seurauksena oleva kanne vanhenee kahden vuoden kuluttua tavaran toimituksesta lukien.

Artikla L.211-16
Kun ostaja vaatii myyjältä kaupallisen takuun mukaista toimintakunnon palauttamista takuun, joka on myönnetty sille irtaimiston 
hankinnan tai korjauksen yhteydessä, voimassaolon aikana, kaikki vähintään seitsemän päivää kestävät seisontajaksot lisätään 
voimassa olevaan takuuaikaan. Tämä ajanjakso alkaa ostajan esittämästä vaatimuksesta tai kyseisen tavaran korjattavaksi 
toimittamisesta, jos toimittaminen tapahtuu vaatimuksen tekemisen jälkeen.

Siviililain artiklat
Artikla 1641
Myyjä on velvollinen takuuseen myydyn tavaran piilevien vikojen mukaisesti, kun tavara ei sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen tai 
kun viat heikentävät käyttöä niin paljon, että ostaja ei olisi hankkinut tavaraa tai olisi maksanut siitä pienemmän hinnan, jos viat 
olisivat olleet tiedossa.

Artiklan 1648 alakohta 1
Ostaja voi nostaa kanteen myöhemmin ilmenevistä puutteista kahden vuoden kuluessa vian ilmenemisestä lukien.
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