
®
®

Motor start niet Controleer - 
1. Of de ontstekingsschakelaar in de ‘ON’-positie staat. Afb. 1
2. Of de brandstofkraan zich in de ‘ON’-positie bevindt. Afb. 2
3. Of de choke juist geplaatst is voor het starten. Afb. 3
4. Olieniveau. Afb. 4

Motor start, maar valt 
direct daarna weer uit

Controleer - 

1. Of het olieniveau goed is (laag olieniveau kan er voor zorgen dat de motor zichzelf automatisch uitschakelt). Vul het olieniveau bij. Afb. 4

2. Of de accessoire correct is aangesloten op de motor (een microschakelaar in de evo-koppeling detecteert wanneer een accessoire 
juist is aangesloten). De motor zal niet starten tenzij er een accessoire correct op de motor is aangesloten. Verwijder alle accessoires en 
bevestig ze opnieuw. Afb. 5

3. Of de accessoire slechts gedeeltelijk is aangesloten en/of de ontgrendelingshendel van de uni-kopppeling zich niet in de vergrendelde 
positie bevindt, waardoor de accessoire van de motor los kan trillen. Verwijder de accessoire en bevestig dat het in de motor is 
vergrendeld. Afb. 6

Geen generatoruitvoer Bescherming tegen overbelasting is geactiveerd. Controleer of de aangesloten apparatuur geschikt is voor de generator.

Druk op de reset-knop. Afb. 7 (Opmerking: Sommige modellen hebben slechts een reset-schakelaar, UK professionele versie getoond.)

Generator draait niet op de vereiste snelheid. Om efficiënt te werken moet de generator op 3150 min-1 draaien (het in de fabriek 
ingestelde en geregelde toerental van de motor). Laat de snelheid van de motor gecontroleerd worden, om er zeker van te zijn 
dat het op de snelheid werkt die in de fabriek is ingesteld.

Hogedrukreiniger
Geen water door
de lans

Controleer de watervoorraad (wanneer dat mogelijk is, kunt u het toestel het beste op leidingwater aansluiten en de kraan opendraaien).

Indien aangesloten op een waterton, is het belangrijk dat de ton hoger is geplaatst dan de machine, en dat de toevoer van de ton 
wordt getapt aan de onderkant van de ton. De lans moet niet worden gebruikt op een hoogte boven de watervoorraad.

Hogedrukreiniger

Geen water onder hoge 
druk door de lans en de
machine onder belastin

Geblokkeerde lansstraal. Schakel de machine uit en controleer. Een geblokkeerde straalpijp kan leeg gemaakt worden met een 
stuk stijve draad.

Verwijder de lans van het handvat en kijk door de lans om te zien of de koperen straalpijp geblokkeerd wordt. Verwijder het vuil, 
de modder etc. uit de straalpijp met gebruik van een stuk stijve draad.

Controleer de schoonheid van de watervoorraad, dit is vooral belangrijk indien u geen leidingwater gebruikt.

Controleer of er sprake is van een geblokeerde filter in de quick-fit-slangaansluiting. Afb. 8                    

Hogedrukreiniger
Water komt door de lans
maar niet in de gewenste
stand

Controleer de instelling van het mondstuk van de lans (de meegeleverde lans heeft een aanpaspaar mondstuk). Het mondstuk is van 
pijlen voorzien om te helpen bij het selecteren van de juiste instelling.

Duw het mondstuk naar beneden om toegang te krijgen tot de ‘lagedrukstand’. Trek het mondstuk omhoog om toegang te krijgen tot 
de ‘hogedrukstand’. Afb. 9

Draai het mondstuk om de potlood- of waaierstraal te gebruiken in beide standen.

Waterpomp
Vuilwaterpomp levert 
zwakke uitvoer

Pomp is niet correct voorbereid. Bereid de pomp goed voor. Afb. 10

Luchtgaten in de slangen. Controleer met name de invoerkant van de pomp. De slangen moet stevig op de pompaansluitingen 
worden aangesloten, met gebruik van de meegeleverde dubbeledraadklemmen. De rubberen afdichtingen (meegeleverd) 
moeten tussen de koppelingsoppervlakken van het pomplichaam en de slangaansluitingen worden geplaatst. De grote 
‘gevleugelde’ verbindingshalsen moeten stevig op de pomp worden gedraaid.

Gebruik geen platte slang op de invoer-/aanzuigkant van de pomp.
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