
HYUNDAI HY1000SEi / HY2000SEi 
 
Gratulerer med kjøpet av strømaggregat fra Hyundai. Før aggregatet tas i bruk er det viktig 
at det klargjøres og settes i drift ved å følge denne manualens enkle trinn. 
Det er også viktig med jevnlig vedlikehold for problemfritt bruk og lang levetid på aggregatet. 
 
Trinn 1: Åpne esken, pakk ut og sjekk for synlige feil og skader på produktet.  
Eventuelle feil eller mangler skal rapporteres før aggregatet tas i bruk. 
 
Trinn 2: Fjern sidedeksel og fyll olje med den medfølgende trakten.  
Vi anbefaler Motul 15W40 til sommerbruk eller 5W30 delsyntetisk til helårsbruk.  
Det skal fylles olje helt til nedre kant av oljepåfyllingstussen (sjekk nivå med peilepinne).  
Aggregatet kan legges på siden for enklere påfylling. 
 
Trinn 3: Fyll aggregatet med fersk blyfri bensin. Sjekk at lufting på tanklokk settes i “ON” 
posisjon (settes tilbake i “OFF” posisjon når aggregatet ikke brukes). 
 
Trinn 4: Sett “engine” bryteren i “ON” posisjon, og sett choke i “START” posisjon. 
 
Trinn 5: Dra forsiktig i startsnoren til du kjenner motstand 
 
Trinn 6: Trekk bestemt i startsnoren (Ikke slipp startsnoren, men før den forsiktig tilbake. 
gjentas om ikke aggregatet starter på første forsøk). 
Straks aggregatet sviver jevnt, sett chocken tilbake i “RUN” posisjon. 
 
Trinn 7: La aggregatet gå seg varmt før du stopper det, minimum 5 minutter.  
Dette sikrer at det er mye enklere å starte neste gang og aggregatet får brent seg rent. 
 
Ved liten eller moderat belastning benyttes ECO mode, ved høy belastning settes 
aggregatet på full speed 
 
VIKTIG! Det skal skiftes olje etter 10 timers bruk første gang etter innkjøring av motor 
Deretter skiftes olje etter 100 timers bruk (se ellers manualen for service og vedlikehold) 
 
VIKTIG! Utvidet garanti 3-år (privatkunder) og serviceregistrering 
Alle aggregater skal registreres online på hyundai.skanbatt.no 
Her fyller man inn aggregatets serienr samt annen relevant informasjon 
Utvidet garanti gjelder IKKE dersom ikke disse prosedyrene følges 


