
Gebruikers handleiding

EcoFlow Smart Generator Dual Fuel 





Gebruikers worden geacht deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en ervoor 

te zorgen dat ze de inhoud volledig hebben begrepen voordat ze dit product gaan 

gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Onjuist 

gebruik kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker of anderen, schade aan het 

product of verlies van eigendommen. Door dit product te gebruiken, wordt de 

gebruiker geacht alle voorwaarden en inhoud van de gebruikershandleiding te 

hebben begrepen, erkend en geaccepteerd, en is hij verantwoordelijk voor onjuist 

gebruik en alle gevolgen daarvan. EcoFlow wijst hierbij elke aansprakelijkheid af 

voor eventuele verliezen als gevolg van het niet volgens de gebruikershandleiding 

gebruiken van het product door de gebruiker.

Afhankelijk van de naleving van wet- en regelgeving heeft ons bedrijf het 

uiteindelijke recht om dit document en alle documenten van en met betrekking tot 

dit product te interpreteren. Eventuele updates, herzieningen of beëindiging van 

de inhoud daarvan zullen, indien nodig, zonder voorafgaande kennisgeving worden 

uitgevoerd en gebruikers moeten de officiële website van EcoFlow bezoeken voor 

de meest recente informatie over het product.

Disclaimer

EcoFlow Smart Generator Dual Fuel (hierna de "generator")
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1. Veiligheidsrichtlijnen

1.1 Veiligheidswaarschuwing

1.2 Veiligheidsinstructies

De veiligheid van u en anderen, evenals van eigendommen, zijn van het grootste belang. Lees de zeer belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen in de gebruikershandleiding en op de sticker van de generatorset zorgvuldig door.
Dit is om u te herinneren aan de mogelijke gevaren die u en anderen kunnen schaden. Vóór elke veiligheidswaar-
schuwing staat een symbool en een van de drie volgende woorden: Gevaar, waarschuwing of voorzichtig.
Deze woorden geven het volgende aan:

Als u de instructies niet opvolgt, kan uw leven in gevaar komen of kunt u zeer ernstig 
letsel oplopen.

Als u de instructies niet opvolgt, kan uw leven in gevaar komen of kunt u ernstig letsel 
oplopen.

Als u de instructies niet opvolgt, kunnen uw generatorset en andere eigendommen 
beschadigd raken.

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de generator gaat gebruiken om ongelukken te 
voorkomen.

Gebruik het niet in een 
vochtige omgeving

Zorg ervoor dat er geen 
brandstof wordt gemorst bij 

het tanken

Rook niet tijdens het tanken Schakel de motor uit 
voordat u gaat tanken

Zorg dat eventuele brandbare 
materialen zich op minimaal 1 meter/ 

3 ft afstand bevinden

Gebruik het apparaat niet binnenshuis 
en houd het uit de buurt van deuren, 

ramen en ventilatieopeningen

Gevaar

Voorzichtig

De generator aarden

De generator aansluiten op het elektrische systeem

De generator is uitgerust met systeemaarding, die wordt gebruikt om de onderdelen van het generatorframe aan te sluiten 
op een aardingsklem in de AC-uitgang. De systeemaarding wordt niet aangesloten op de neutrale netvoedingskabel.

Sluit de generator alleen aan op het elektrische systeem van een gebouw indien er een isolatieschakelaar op de 
juiste manier is geïnstalleerd door een erkende elektricien. Houd u aan alle toepasselijke wetten en voorschriften 
aangaande elektriciteitswerkzaamheden.

Houd de luchtinlaten in de zijkant van het voorpaneel, de demper en de onderkant van de generator schoon en 
vrij van verstoppingen en voorkom dat vuil, modder of water kan binnendringen. De generator, de controller of 
de motor kan beschadigd raken als deze luchtinlaten verstopt raken. Vervoer, bewaar of gebruik de generator 
niet samen met andere producten. Olielekkage kan de generator beschadigen of uw persoonlijke veiligheid en 
uw eigendommen in gevaar brengen.

Voorzichtig

Waarschuwing
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1.3 Belangrijke labels

Lees de volgende stickers zorgvuldig voordat u het product gaat gebruiken.

Read the owner's manual and all labels before operating.

! WARNING / WARNUNG

MADE IN CHINA EcoFlow Inc. 

MODEL/MODELL: EFG200 
MAXIMUM POWER/MAXIMALE LEISTUNG: MAX 1900W Gas/1700W LPG
RATED POWER/NENNLEISTUNG: COP.1800W Gasoline/1600W LPG
RATED AC OUTPUT VOLTAGE/AUSGANGSNENNSPANNUNG (AC): 230V~  50Hz
RATED AC OUTPUT CURRENT/NENNAUSGANGSSTROM (AC): 7.8A Gasoline/ 6.9A LPG
DC OUTPUT/DC-AUSGANG: 58.8V, 32A

WEIGHT/GEWICHT: 30.5kg 
PERFORMANCE CLASS/LEISTUNGSKLASSE: G1
QUALITY CLASS/QUALITÄTSKLASSE: Class A/Klasse A
YEAR OF CONSTRUCTION/BAUJAHR: 2022
DEGREE OF PROTECTION/SCHUTZART: IP23M
RATED POWER FACTOR/NENNLEISTUNGSFAKTOR: 1

  

Low Power Generating Sets  

Backfeed into utility system can cause property 
damage and electrocution hazard.
Do not connect the generator to a building's 
electrical system unless an isolation switch has 
been properly installed by a licensed electrician.

Plant A202, Founder Technology Industrial Park, Shiyan Sub-district, Bao’an 

District Shenzhen, Guangdong 518000 China

Vor der Inbetriebnahme die Anweisungen im Benutzerhandbuch sowie alle Kennzeichnungen beachten.

Only operate in well-ventilated areas. Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES.
Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.
Tampering with this CO alarm system will cause Carbon Monoxide poisoning!
Nur in gut belüfteten Bereichen in Betrieb nehmen. Die Verwendung eines Generators in Innenräumen KANN INNERHALB VON 
MINUTEN ZUM TOD FÜHREN.Generatoren stoßen Kohlenmonoxid aus. Das ist ein giftiges, farb- und geruchloses Gas.
Manipulationen an diesem CO-Alarmsystem führen zur Kohlenmonoxidvergiftung!

Electrocution can occur if generator is used in rain, snow, or near water. Keep this unit dry at all times.
Electrocution or property damage can occur. Refer to the owner's manual.
Bei der Verwendung des Generators bei Regen, Schnee oder in der Nähe von Wasser besteht Stromschlaggefahr. Dieses Gerät 
stets trocken halten.Es besteht Stromschlaggefahr, Sachschäden sind möglich. Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch.

When operating the generator: 
Never place a partition or other barrier around the generator.
Do not cover the generator with a box.
Do not place any objects on the generator.
Turn the fuel tank cap air vent knob to "OFF" after the engine has completely cooled down.
Folgendes ist beim Betrieb des Generators zu beachten: 
Niemals eine Trennwand oder andere Absperrungen um den Generator herum aufstellen.
Den Generator nicht in einem Karton aufbewahren.
Keine Gegenstände auf den Generator stellen.
Den Tankdeckel-Entlüftungsknopf auf „OFF“ („AUS“) stellen, sobald der Motor vollständig abgekühlt ist.

Eine Rückspeisung in das Versorgungssystem kann zu Sachschäden 
und Stromschlaggefahr führen.
Den Generator nur dann an das Stromnetz eines Gebäudes 
anschließen, wenn ein Trennschalter von einem lizenzierten Elektriker 
ordnungsgemäß installiert wurde.

www.eco ow.com

EcoFlow Smart Generator Dual Fuel



3

Onderhoudskap

2.1 Beschrijving van uiterlijk

2. Aan de slag

Brandstofdop
Ontluchtingsklep 

brandstofdop

Uitlaatdemper

Luchtfilter

Oplaadbare batterij

Chokehendel

Olieaftapbout

Bougie

Peilstok motorolie
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Motorschakelaar

LCD-scherm

IOT-resetschakelaar
Aan/uit-knop AC

AC-uitgangen

Startgreep

Koolmonoxide waarschuwingslamp

Motoroliewaarschuwingslamp

Aardklem

Elektrische startschakelaar

Extra Batterij-poort (XT150)

Koolmonoxidewaarschuwingslamp: Wanneer de koolmonoxidesensor detecteert dat de concentratie  

koolmonoxide de norm bijna overschrijdt, stopt de generator automatisch en knippert de koolmonoxidewaar-

schuwingslamp gedurende 5 minuten. Tijdens dit proces kan de generator niet worden gestart. 

LPG: vloeibaar petroleumgas.

Stofkap

LPG-inlaat
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2.2 Pictogrammen op het weergavescherm

Resterend vermogenspercentage: Als de hoeveelheid olie onder de 600 ml komt terwijl de benzine in gebruik 

is, wordt het resterende oliepercentage weergegeven als 0%. Gedurende deze tijd zal het pictogram knipperen 

om u eraan te herinneren onmiddellijk meer brandstof toe te voegen.

Het display geeft 99% weer wanneer de LPG in gebruik is.

WiFi-status: Wanneer een mobiele telefoon via Bluetooth met het product is verbonden, blijft het 

Bluetooth-indicatielampje branden. Wanneer het product is verbonden met een netwerk, blijft het WiFi-

pictogram branden. Het gaat uit wanneer de verbinding mislukt.

Foutcode: Raadpleeg de EcoFlow-app voor specifieke informatie over foutcodes.

ECO-modus: In deze modus past de generator automatisch het toerental aan op basis van het 

uitgangsvermogen om het brandstofverbruik en het geluid te verminderen. Standaard ECO-modus. 

Instellingen ECO-modus:

1.Houd de netvoedingsschakelaar twee seconden ingedrukt; 

2.Dit kan in de app. Zie 2.4.5 voor meer informatie.

* Zie Sectie 5 voor meer stappen voor probleemoplossing.

 

ECO

WiFi-status

Koppelingsindicator

Totale looptijdResterend stroompercentage

Eco-modus

AC-uitgang DC-uitgang

Waarschuwing overbelasting uitgang

Communicatieverbinding

Uitgangsvermogen
Waarschuwing 
Storing oplaadbare 
batterij
Foutcode
Koolmonoxide-
waarschuwing

Waarschuwing lage 
temperatuur

Waarschuwing hoge 
temperatuur

Resterende bedrijfstijd



6

2.3 Voordat u het product gebruikt

Lees de Veiligheidsrichtlijnen zorgvuldig door voordat u brandstof 

bijvult, aangezien brandstof ontvlambaar en giftig is. Vul de 

brandstoftank niet te vol, omdat brandstof kan uitzetten en uit 

de tank kan lekken wanneer deze opwarmt. Zorg ervoor dat u de 

brandstofdop na het tanken goed sluit.

Gevaar

Verwijder na het tanken de resterende brandstof met een schone, 

zachte doek om schade aan de rubberen laag te voorkomen. Gebruik 

loodvrije brandstof in plaats van brandstof met lood, anders kunnen 

de interne onderdelen van de dynamo ernstig beschadigd raken. 

Verwijder de brandstofdop en vul bij tot de rode indicator.

Aanbevolen brandstof: Loodvrije benzine

Inhoud brandstoftank: 1,05 US gall./4,00 l

Voorzichtig

Openen van de brandstofdop

Tanken

Brandstof-
filterzeef

Rode indicator

1. Zorg ervoor dat de LPG-cilinderklep in de gesloten stand staat. 

2.  Als u een nieuwe LPG-cilinder gebruikt, verwijder dan eerst de 

plastic dop bovenop de cilinderklep.

3.  Sluit de LPG-slang aan op de LPG-cilinderklep en draai hem vast.

4. Verwijder de stofkap van de LPG-toegangspoort van de  

    generator. 

5.  Verwijder de beschermende rubberen plug van de vrouwelijke 

connector van de LPG-slang. 

6.  Steek de vrouwelijke connector van de LPG-slang in de LPG-

toegangspoort en duw deze totdat u een klikkend geluid hoort 

en beweeg de buitenste ring van de vrouwelijke connector naar 

voren.

Tips: 1. Sluit onmiddellijk de LPG-cilinderklep wanneer de generator is uitgeschakeld.
2. Plaats de LPG-cilinder niet op de zijkant met de geluiddemper van de generator.

Brandstof toevoegen (bij gebruik van benzine)

LPG aansluiten (bij gebruik van LPG)

Plaats de LPG-slang
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Gevaar

Waarschuwing

Als er een sterke LPG-geur is, sluit dan onmiddellijk de cilinderklep en gebruik zeepwater om alle LPG-

slangfittingen nat te maken om te controleren op lekkage. Als er luchtbellen verschijnen of ontwikkelen, duidt 

dit op een lek in de LPG-slang. Controleer niet op luchtlekken door een open vlam te gebruiken, zoals door 

een sigaret aan te steken. Als u een lek vindt, neem dan contact op met een gekwalificeerde technicus om het 

te inspecteren.

Gebruik een goedgekeurde LPG-cilinder die is uitgerust met een OPD (Overvulpreventieapparaat). 

Installeer de LPG-cilinder op een vlak oppervlak, waarbij de cilinder altijd rechtop staat en de klep op 

de cilinder rust.

De LPG-slang en standaard LPG-cilinder moeten samen in dit apparaat worden gebruikt. 

Zorg ervoor dat de inspectiedatum op de LPG-cilinder binnen het gespecificeerde gebruik valt. 

De positie van de cilinder moet stevig worden ingesteld om overmatig buigen of draaien te 

voorkomen wanneer de LPG-slang wordt aangesloten.

Laat kinderen niet met de LPG-cilinder of LPG-slang knoeien of spelen.

Plaats de LPG-slang of de LPG-cilinder niet in de uitlaatopening van de uitlaat wanneer de 

motor draait.

Voorzichtig

De gasfles mag niet in de buurt van ontstekingsbronnen worden geïnstalleerd en mag niet worden 

blootgesteld aan zonlicht, regen of stof.

Sluit de cilinderklep tijdens transport en opslag door de cilinder los te koppelen en af te dekken met een 

beschermkap. Indien mogelijk wordt meestal een plastic beschermkap gebruikt. Houd de cilinder uit de buurt 

van ontstekingsbronnen, houd ventilatie in het voertuig.
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Vul motorolie voor de generator bij

Er zit geen motorolie in de generator wanneer deze uit de fabriek wordt 

geleverd. Start de generator pas op nadat u voldoende motorolie hebt 

bijgevuld. Kantel de generator niet bij het bijvullen van motorolie, om 

schade aan de generator door het bijvullen van te veel olie te voorkomen.

1. Plaats de generator op een vlakke ondergrond.

2. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de onderhoudskap.

3. Schroef het deksel en de oliepeilstok los.

4. Spuit de voorgeschreven hoeveelheid aanbevolen motorolie in 

en schroef het deksel en de oliepeilstok stevig dicht. Plaats de 

onderhoudskap terug en draai de knop naar de gesloten positie.

Aanbevolen motorolie: SAE SJ 10W-40

Kwaliteit van de aanbevolen motorolie: API-klasse SJ of hoger

Olie-inhoud: 0,1 US gall./0,38 l

Voorzichtig

Aansluiting oplaadbare batterij

De dynamo kan niet worden gestart met de elektrische startschakelaar, 

tenzij deze is aangesloten op de interne batterij.

Draai de bout van de onderhoudsdeur naar , verwijder de kap en sluit 

respectievelijk de positieve en negatieve draden van de batterij aan.

De positieve en negatieve 
draden aansluiten

Motorolie bijvullen

De onderhoudskap 
verwijderen
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Draai de bout van de onderhoudsdeur naar de open positie, verwijder de kap en sluit respectievelijk de positieve 

en negatieve draden van de batterij aan.

Controleer op eventuele problemen terwijl de generator draait en raadpleeg indien nodig EcoFlow voor verdere 

technische ondersteuning.

d) Controleren of de oplaadbare batterij correct is aangesloten

Storingen in bedrijf

c) Het motoroliepeil controleren

Controleer het motoroliepeil. Als het oliepeil te laag is, kan het 

motoroliealarmsysteem de motor uitschakelen.

1. Schroef het deksel los, verwijder de oliepeilstok en veeg deze schoon.

2. Dompel de oliepeilstok in de olievulopening zonder deze vast te 

schroeven en controleer het oliepeil.

3. Vul de aanbevolen hoeveelheid motorolie bij als het oliepeil te laag is.

4. Schroef de oliepeilstok en het deksel stevig dicht.

Controleer of er geen motorolielekkage is.

A) Het brandstofpeil controleren(bij gebruik van benzine)

b) LPG controleren(bij gebruik van LPG)

Verwijder de brandstofdop en controleer het brandstofpeil. Spuit meer brandstof in de tank als het 

brandstofpeil te laag is.

Open de LPG-cilinderklep en laat alle aansluitingen op de LPG-slang weken met zeepwater om te controleren 

op lekkages. Als er luchtbellen verschijnen of als er zich luchtbellen ontwikkelen, duidt dit op een lek in de LPG-

slang. Als het lek zich bij een fitting bevindt, zet dan de klep op de cilinder uit en draai de fitting vast. Open de 

klep opnieuw en gebruik zeepwater om de lek bij een fitting opnieuw te controleren, draai dan de klep op de 

cilinder uit en draai de fitting vast. Als het lek aanhoudt of als het lek zich niet bij de fitting bevindt, stop dan 

met het gebruik van de generator en neem contact op met de klantenservice.

Controleren voor gebruik

Controleer de volgende onderdelen zorgvuldig voordat u de generator gaat gebruiken.Waarschuwing

Controle van het 
motoroliepeil



10

2. Zet de motorschakelaar in de 
stand "ON" (AAN).

De generator kan op een van de volgende vier manieren worden gestart:

a) Elektrische startschakelaar

Houd de elektrische startschakelaar 2 seconden ingedrukt om het opstartprogramma uit te voeren en de 

generator op te starten.

Tips: Om de batterij te sparen, wordt de voeding na 3 minuten uitgeschakeld als de motorschakelaar in de stand 

"ON" (AAN) staat en de generator niet start. Het display wordt dan uitgeschakeld. Druk in deze situatie op de 

startknop om het scherm te activeren en vervolgens de elektrische startschakelaar weer in te schakelen.

    Lees vóór gebruik de veiligheidsrichtlijnen.

    Gebruik de generator niet in een afgesloten ruimte, aangezien u door de uitlaatgassen het bewustzijn kunt 

verliezen en dit zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruik het apparaat op een goed geventileerde plaats.

    Sluit de AC-uitgang niet aan op elektrische apparatuur voordat u de generator start.

Tips: Omgevingstemperatuur voor generator -15°C-40°C in de benzinemodus en -5°C- 40°C in de LPG-

modus. De generatoren kunnen werken onder standaard atmosferische omstandigheden (“standaard 

atmosferische omstandigheden” - omgevingstemperatuur van 25°C - atmosferische druk van 100 

kPa - relatieve vochtigheid van 30%). Wanneer de temperatuur, vochtigheid en hoogte de  standaard 

atmosferische omstandigheden overschrijden, zal de output van de generator afnemen. Gebruik onder 

hoge temperatuur gedurende een langere periode zal de levenscyclus van de generator en de ingebouwde 

batterij beïnvloeden. De output moet ook worden verlaagd wanneer deze in kleine ruimtes wordt gebruikt, 

omdat dit de koeling van de generator beïnvloedt.

2.4 Het product gebruiken

2.4.1 Opstarten

Gevaar

1. a.  Benzine gebruiken: Draai de knop van de 
ontluchtingsklep van de tankdop naar "AAN";

   b. LPG gebruiken: Open de LPG-cilinderklep;

Voor de keuze van de brandstof gebruikt de generator LPG wanneer de LPG-slang is aangesloten 

en benzine wanneer de slang niet is aangesloten.

Voorzichtig

a b



11

Handmatig starten

b) Handmatig starten

Trek aan de handmatige startgreep tot de lijn strak zit en druk er met kracht op.

Tips: Wanneer u een handmatige start uitvoert, moet u de generator vasthouden om te voorkomen dat 

deze stoot terwijl u aan het snoer trekt. Laat de startgreep niet terugveren naar de generator. Zet de hendel 

voorzichtig terug in de oorspronkelijke stand om beschadiging van de starter te voorkomen. Wanneer de accu 

leeg is of geen accu heeft, moet de onderhoudsklep worden geopend om de chokeklep handmatig te bedienen 

wanneer de LPG handmatige start wordt gebruikt.

c) Zelfstart, zie paragraaf 2.4.4

d) Met de app starten, zie paragraaf 2.4.5

Tips: Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C (32°F), moet de motor drie minuten opwarmen nadat 

hij is gestart. Gedurende deze tijd mag er geen lading plaatsvinden.

Om de motor in een noodgeval uit te schakelen, zet u de motorschakelaar in de stand "OFF" (UIT). Volg in alle 

andere omstandigheden de onderstaande stappen.

1.  Schakel alle elektrische apparatuur uit en koppel deze los van de generator.

2.  Vier manieren om een   generator uit te schakelen:

a)  Met behulp van de motorschakelaar: Zet de motorschakelaar in de stand "OFF" (UIT) om de generator uit 

te schakelen.

b)  Met de elektrische startknop: Houd de elektrische startknop 2 seconden ingedrukt om de motor te 

stoppen.

     c) Automatische uitschakeling:  stopt deze generator automatisch wanneer het DC-laden is voltooid. 

Raadpleeg 2.4.4. 

     Tips: Wanneer de AC Power-knop en de DC-uitgang zijn uitgeschakeld, stopt deze automatisch na 10 minuten 

om brandstof te besparen. 

d) APP afsluiten, zie 2.4.5.

3. Wacht tot de generator volledig is afgekoeld en draai vervolgens de motorschakelaar en de ontluchtingsklep 

op de brandstofdop naar de stand "OFF" (UIT).

2.4.2 Uitschakelen

benzine
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Voorzichtig

Waarschuwing

Zorg ervoor dat alle elektrische apparatuur, inclusief bedrading en stekkers, in goede staat verkeert voordat 

u deze op de generator aansluit en controleer of alle ladingen op de generator aangesloten zich binnen het 

nominale belastingbereik bevinden en of de belastingsstroom binnen het nominale stroombereik ligt.

Tips: Zorg ervoor dat de generator geaard is. Als er elektrische apparatuur moet worden geaard, moet de 

generator ook geaard zijn.

2.4.3 AC-aansluitingen

Schakel alle elektrische apparatuur uit voordat u een stekker aansluit.

1. Start de generator.

2. Steek de stekker in de AC-uitgang en controleer of het pictogram van de AC-uitgangspoort op het scherm 

oplicht.

3. Schakel de elektrische apparatuur in.

Tips: Wanneer de generator in bedrijf is, kan de AC-uitgang worden in- en uitgeschakeld via de AC-

uitgangsschakelaar. Als de output 50% van het nominale niveau van de generator bereikt of overschrijdt, kunt 

u overschakelen naar de high performance-modus door de AC-uitgangsschakelaar twee seconden ingedrukt te 

houden of in de app in te stellen. Als de generator meerdere elektrische apparatuur van stroom voorziet, voed de 

elektrische apparatuur dan volgens hun uitgangsniveau, van hoogste naar laagste.

LPG

1.  Schakel alle aangesloten elektrische apparatuur uit en koppel deze 

vervolgens los van de generator; 

2. a. Tijdelijk generatorgebruik, zelfde als brandstof;

    b.  Langdurige generatorstoring, schakel het cilinderventiel uit, wacht tot 

LPG in de machine is uitgeput en dan wordt de machine automatisch 

uitgeschakeld; 

3.   Draai de knop naar "UIT". Sluit de cilinderklep
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1. a.  Brandstof gebruiken: Draai de knop van de 

ontluchtingsklep van de tankdop naar "AAN" (zie 

2.4.1 Stap 1); 

   b.  LPG gebruiken: Sluit de LPG-cilinder aan op de 

gehele machine en open de klep (zie 2.4.1 Stap 1);

2. Draai de motorschakelaar naar de stand "ON" (AAN) 

(zie stap 2 in paragraaf 2.4.1).

3. Sluit de DELTA Max ①, de DELTA Pro ② of Power 

Kits ③ aan met de aansluitkabel van 16,4 ft/5 m voor 

de Extra Batterij*.

4. Als het resterende vermogen van de DELTA Max, de 

DELTA Pro of Power Kits tot de ondergrens daalt, 

wordt er een verzoek naar de generator verzonden 

om op te laden. De generator reageert en begint met 

opladen.

Tips: Als het resterende vermogen van de DELTA Max, 

de DELTA Pro of Power Kits niet tot de ondergrens 

daalt, kan de generator handmatig worden gestart om 

het opladen te starten.

5. Als het resterende vermogen van DELTA Max, DELTA 

Pro of Power Kits de bovengrens bereikt, wordt er 

een verzoek naar de generatorset gestuurd om te 

stoppen met laden, waarna de generatorset reageert 

en automatisch stopt.

Tips: Wanneer deze automatisch wordt gestart, is de 

AC-uitgangsschakelaar van de generator standaard 

uitgeschakeld. Wanneer de AC is ingeschakeld, is de 

generator niet beschikbaar zodra de DC is voltooid. 

De boven- en ondergrens voor het vermogen kunnen worden ingesteld in de app van het draagbare 

elektriciteitsstation dat wordt aangesloten. Bij het opladen van de DELTA Max, DELTA Pro of Power Kits wordt 

aanbevolen de bovengrens voor het vermogen in te stellen op 80% om de brandstofefficiëntie te verhogen. 

Schakel de AC-uitgangsschakelaar in voor gelijktijdige AC-uitgang wanneer de DC-uitgang al is ingeschakeld. Het 

totale vermogen van AC+DC is 1.800 W (benzine)/1.600 W (LPG), waarbij AC-uitgang prioriteit heeft. 

* Wanneer de DELTA Pro is aangesloten voor opladen, moet u de DELTA Pro naar Smart Generator Adapter 

aanschaffen in de e-commerce store voor het aansluiten van de generator op de DELTA Pro of Power Kits.

2.4.4 DC-laden

2.4.4.1 De DELTA Max, de DELTA Pro of de Power 
Kits opladen

Aansluitkabel Extra 
Batterij

DELTA Pro naar
Smart Generator-adapter

①

②

③



14

2.4.5 De app gebruiken

1. a.  Brandstof gebruiken: Draai de knop van de 

ontluchtingsklep van de tankdop naar "AAN" (zie 

2.4.1 Stap 1); 

  b. LPG gebruiken: Ook 2.4.4.1;

2. Draai de motorschakelaar naar de stand "ON" 

(AAN) (zie stap 2 in paragraaf 2.4.1).

3. Sluit de DELTA Max Extra Batterij ④ of de DELTA 

Pro Extra Batterij ⑤ aan met de aansluitkabel van 

16,4 ft/5 m voor de extra batterij*.

4. Schakel de DELTA Max Extra Batterij of DELTA Pro 

Extra Batterij in en er wordt een verzoek naar de 

generator verzonden om op te laden. De generator 

reageert en begint met opladen.

5. Wanneer de DELTA Max Extra Batterij of DELTA 

Pro Extra Batterij volledig is opgeladen, stuurt deze 

een verzoek naar de generator om het opladen te 

stoppen. De generator reageert en stopt met DC-

opladen.

* Wanneer de DELTA Pro Extra Batterij is aangesloten 

voor opladen, moet u de DELTA Pro naar Smart 

Generator Adapter aanschaffen in de e-commerce store 

voor het aansluiten van de generator op de DELTA Pro 

Extra Batterij.

2.4.4.2 De DELTA Max Extra Batterij of de DELTA Pro Extra Batterij opladen

Aansluitkabel Extra 
Batterij

DELTA Pro naar
Smart Generator-adapter

U kunt de informatie en gegevens van het product beheren en bekijken via de

EcoFlow-app.Downloaden op: https://download.ecoflow.com/app

Privacybeleid 

Door EcoFlow-producten, -toepassingen en -diensten te gebruiken, stemt u in 

met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van EcoFlow, die u kunt zien 

in het gedeelte “Over ons” van de pagina “Gebruiker” op de EcoFlow-app of op 

de officiële EcoFlow-website op https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use 

en https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy
EcoFlow-app

④

⑤
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Toepassing

Vermogensfactor 1 0,8–0,95
0,4–0,75

(Efficiëntie 0,85)

Uitvoer

Zorg ervoor dat de totale belasting van de generator binnen het nominale bereik ligt voordat u de generator 

gebruikt, anders kan de generator beschadigd raken.

Wanneer deze generator stroom levert aan precisie-instrumenten, elektronische controllers, pc's en 

microcomputers, dient u de generator op voldoende afstand van de bovengenoemde apparatuur te houden om 

elektromagnetische interferentie te voorkomen. Bovendien kan dan voorkomen worden dat de generator wordt 

verstoord door deze elektronische apparaten.

Als deze generator wordt gebruikt om medische apparaten van stroom te voorzien, is het raadzaam eerst 

contact op te nemen met de desbetreffende fabrikanten en monteurs van de apparatuur. Sommige elektronische 

apparatuur of machines in ziekenhuizen vereisen namelijk krachtige stroom bij het opstarten en kunnen de 

generator mogelijk niet gebruiken. Neem contact op met de fabrikant van de apparatuur voor bevestiging, zelfs 

als de respectieve startparameters van de apparatuur voldoen aan de voorwaarden in de bovenstaande tabel.

Er kunnen lokale wetten of voorschriften gelden voor het beoogde gebruik van de generatorset. Raadpleeg 

gekwalificeerde elektriciens, elektrische inspecteurs of de plaatselijke autoriteiten met rechtsbevoegdheid 

voor meer informatie.

In sommige gebieden moeten generatorsets worden geregistreerd bij lokale nutsbedrijven.

Generatorsets kunnen, indien gebruikt op bouwplaatsen, onderhevig zijn aan voorschriften.

2.4.6 Toepassingsbereik

2.4.7 Speciale vereisten

Waarschuwing

Voorzichtig

≤1.800 W (benzine)
≤1.600 W (LPG)

≤1.440 W (benzine)
≤1.280 W (LPG)

≤612 W (benzine)
≤544 W (LPG)



16

3. Onderhoud en service

Goed onderhoud en goede service zijn essentieel voor een veilig, kostenefficiënt en betrouwbaar gebruik. 
Ze helpen ook om de impact op het milieu te minimaliseren.
U moet uw generator op basis van onderstaand schema regelmatig controleren en onderhouden om deze in 
optimale conditie te houden.

Als de generatorset bij hoge temperatuu met hoge belasting werkt, moet de motorolie om de 25 bedrijfsuren 

worden ververst.

Bij werkzaamheden in stoffige of zware omstandigheden moet het luchtfilterelement om de 10 bedrijfsuren 

worden gereinigd en, indien nodig, om de 25 bedrijfsuren worden vervangen.

Controleer willekeurige items op basis van de cyclus of de tijdsduur, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Als u een onderhoudsinterval hebt bereikt, moet het onderhoud zo snel mogelijk volgens bovenstaande tabel 

worden uitgevoerd.

Motorolie generator

Controleren - 
Toevoegen

Controleren - 
Toevoegen

Controleren - 
Afstellen

Controleren - 
Afstellen

Reinigen - Afstellen

Vervangen

Reinigen

Reinigen

Reinigen

Reinigen

Controleren

Controleren

Om de 2 jaar (of vervangen indien nodig)

Om de 2 jaar (of vervangen indien nodig)

Eventuele 
koolstofafzettingen 

verwijderen **
Om de 300 uur

Vervangen

Item

Onderhoudsintervallen

Elke keer
Binnen de eerste 

maand of na 
20 bedrijfsuren

Eenmaal per 
kwartaal of 

daarna om de 
50 bedrijfsuren

Vervolgens 
eenmaal per 
jaar of om de 

100 bedrijfsuren

Luchtfilterelement

Bezinkbak

Bougie *

Vonkenvanger

Stationair 
toerental **

Klepspeling **

Brandstoftank en 
brandstoffilter **

Brandstofpijp **

LPG-slang**

Cilinderkop, zuiger

* Deze onderdelen moeten zo nodig worden vervangen

** Deze onderdelen moeten door hun respectieve dealers worden onderhouden, tenzij de gebruiker over de juiste 
gereedschappen en onderhoudscapaciteit beschikt

Voorzichtig
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Schakel de generator uit voordat u met onderhoud begint. Plaats de generator op een vlakke plaats en 

verwijder de bougiedop van de bougie om te voorkomen dat de generator start.

Gebruik de generator niet op slecht geventileerde plaatsen, zoals in een kamer, tunnel of grot. Zorg ervoor dat de 

werkomgeving goed geventileerd blijft. Uitlaatgassen van de generator bevatten giftige koolmonoxidedampen. 

Het inademen van deze dampen kan leiden tot schokken, bewusteloosheid of zelfs de dood.

Gevaar

Standaard bougie: A5RTC

Speling bougie: 0,6–0,8 mm

Tips: De motor kan beschadigd raken als de bougie 

niet op de juiste spelingshoogte is.

3.1 De bougie controleren

De bougie verwijderen

Speling bougie

1. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de 

onderhoudskap.

2. Verwijder de bougiedop.

3. Gebruik de bougieafdekking en draai die linksom om de bougie te 

verwijderen.

4. Controleer op kleurvervaging en verwijder eventuele koolstofafzettingen. 

Het porseleinen midden rond de centrale elektrode van de bougie 

moet lichtbruin zijn als deze in goede staat verkeert. De elektrode moet 

worden vervangen als deze versleten is of als de isolatie afbladdert, 

gebarsten of vuil is.

5. Controleer het model van de bougie en controleer of deze voldoende 

speling heeft. Corrigeer de speling indien nodig.

6. Breng de bougie weer aan met een aanhaalslag van 13,5±1,5 Nm.

Tips: Bij montage zonder momentsleutel kunt u de bougie het beste 

vastdraaien en vervolgens nog eens 1/4-1/2 slag aandraaien.

7. Plaats de bougiedop terug op de bougie.

8. Breng de onderhoudsdop weer aan.

De bougie is een belangrijk onderdeel van de generator en moet regelmatig worden gecontroleerd.

0,6 - 0,8 mm
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1. Plaats de generator op een vlakke ondergrond, start hem op en laat hem enkele minuten draaien 

om de temperatuur te verhogen. Schakel de generator vervolgens uit. Zet de motorschakelaar en de 

ontluchtingsknop van de brandstofdop op "OFF" (UIT).

2. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de onderhoudskap.

3. Schroef het deksel en de oliepeilstok los.

4. Plaats het oliebassin onder de generator en kantel de generator. De olie zal snel weglopen.

 Tips: Onjuiste afvoer van motorolie kan schadelijk zijn voor het milieu. Als u de motorolie zelf ververst, dient u de 

gebruikte olie op de juiste wijze af te voeren. Bewaar de gebruikte olie in een afgesloten bak en breng deze naar het 

dichtstbijzijnde olierecyclingcentrum. Giet de olie niet in een vuilnisbak, op de grond of in het riool.

5. Zet de generator weer in de oorspronkelijke horizontale staat.

6. Vul de olie bij tot het juiste niveau.

7. Veeg de oliepeilstok schoon en verwijder eventueel gemorste olie.

Voorkom dat vreemde voorwerpen de binnenkant van de motor binnendringen.

8. Draai de oliepeilstok en het deksel vast.

9. Plaats de onderhoudskap terug en draai de knop naar de gesloten positie.

Tap de motorolie niet onmiddellijk nadat de generator is uitgeschakeld af. De temperatuur 
van de motorolie zal zeer hoog zijn. Let op dat u geen brandwonden oplopen bij het 
aftappen van de olie.

3.3 Motorolie verversen

Voorzichtig

Waarschuwing

Waarschuwing

Kantel de generator niet bij het bijvullen van motorolie om schade aan de generator door het 
bijvullen van te veel olie te voorkomen.

De carburateur is een belangrijk onderdeel van de motor en moet worden afgesteld door een dealer die 

beschikt over professionele kennis, gegevens en apparatuur om ervoor te zorgen dat de carburateur correct 

wordt afgesteld.

3.2 De carburateur afstellen
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1. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de 

onderhoudskap.

2. Verwijder de schroeven en het luchtfilterdeksel.

3. Verwijder het schuimfilterelement.

4.  Reinig het schuimfilterelement met zeepsop of een niet-

ontvlambaar oplosmiddel en droog het daarna.

5. Voeg olie toe aan het schuimfilterelement en knijp de 

overtollige olie eruit. Het schuimfilterelement moet nat zijn, 

maar mag geen olie druppelen.

6. Plaats het schuimfilterelement in het luchtfilter.

Tips: 1. Zorg ervoor dat het oppervlak van het schuimfilterelement 

goed contact maakt met het luchtfilter, zonder ruimte ertussen te 

laten.

2. Start de generator niet voordat u het luchtfilter opnieuw 

monteert, omdat er anders overmatig giftig gas kan ontstaan en 

vreemde voorwerpen de motor kunnen binnendringen, waardoor 

het motorblok kan slijten.

7. Breng het luchtfilterdeksel weer op zijn oorspronkelijke plaats 

aan en draai de schroeven vast.

8. Plaats de onderhoudskap terug en draai de knop naar de 

gesloten positie.

3.4 Luchtfilter

Voorzichtig Draai het schuimfilterelement niet, om schade aan het element te voorkomen.

Het luchtfilterdeksel 
verwijderen

Was tot het 
schoon is

Druk en laat aan de lucht 
drogen (niet draaien)

Druk erop 
(niet draaien)

Vul de juiste 
hoeveelheid olie bij
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4. Plaats de 
brandstofdop 
weer terug.

3. Veeg de filterzeef 
schoon en plaats die 
terug in de brandstof.

2. Reinig de zeef van 
het brandstoffilter 
met brandstof.

1. Verwijder de 
brandstofdop en de zeef 
van het brandstoffilter.

Zodra de generator begint te draaien, worden de motor en de demper heet. Zorg ervoor dat uw huid of 

kleding niet rechtstreeks in aanraking komt met de motor of demper tijdens uw controles en onderhoud.

Draai de brandstofdop vast.

1. Draai de bouten los.

2. Verwijder de kap van de uitlaatdemper, het demperblok en de 

vonkenvanger.

3. Verwijder de koolstofafzettingen op het demperblok en de 

vonkenvanger voorzichtig met een staalborstel om schade of 

krassen aan het demperblok en de bougiehouder te voorkomen.

4. Controleer of het demperblok of de vonkenvanger niet 

beschadigd is en vervang deze als die wel beschadigd is.

5. Plaats de onderdelen om de beurt weer terug.

3.5 Brandstoffilterzeef

3.6 Uitlaatdemper

Voorzichtig

Waarschuwing

Waarschuwing Gebruik nooit brandstof in de buurt van rook of vuur.

Verwijder eventuele 
koolstofafzettingen
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Voer de volgende stappen uit om onderdelen te beschermen, zoals het motorhuis en de zuigerveren die het 

meest gevoelig zijn voor corrosie.

1.  Verwijder de bougie, spuit 10 ml/0,34 oz motorolie in, plaats de bougie weer terug en trek enkele minuten aan 

de startgreep zodat de motorolie het cilinderblok volledig kan smeren.

2. Trek aan de startgreep totdat deze vast zit (om te voorkomen dat het cilinderblok en de kleppen gaan roesten).

3. Veeg het oppervlak van de generator schoon, plaats de generator op een goed geventileerde en droge plaats 

en dek hem af.

Koppel de batterij los telkens wanneer u deze langere tijd opbergt en sluit de batterij weer aan voordat u deze 

weer gebruikt. 

Let op: De batterij moet om de 3 maanden worden opgeladen en ontladen. De batterij wordt opgeladen terwijl 

de motor draait.

4.2 De generator opbergen

4.3 Oplaadbare batterij

1. Zet de motorschakelaar in de stand "OFF" (AAN).
Tips: Als er geen brandstof in de generator is achtergebleven, slaat u deze stap over en zorgt u ervoor dat de 

LPG-stofkap op zijn plaats zit.

2. Open de brandstofdop, verwijder de brandstoffilterzeef, tap alle brandstof uit de brandstoftank af in een 
tijdelijke brandstoftank en plaats de brandstofdop weer terug.

3. Start de generator. De resterende brandstof wordt binnen ongeveer 20 minuten opgebruikt. De generator 
wordt uitgeschakeld wanneer er geen brandstof meer over is.

 Sluit geen elektrische apparatuur aan op de generator.
 De tijd die nodig is om de generator te laten draaien, is afhankelijk van de resterende hoeveelheid brandstof 

in de brandstoftank.

4. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de onderhoudskap.
5. Draai de olieaftapbout op de carburateur los en verwijder deze. Tap de brandstof uit de carburateur af in de 

tijdelijke brandstoftank.
6. Zet de motorschakelaar in de stand "OFF" (UIT).
7. Schroef de olieaftapbout erin en draai deze vast.
8. Plaats de onderhoudskap terug en draai de knop naar de gesloten positie.
9. Draai de ontluchtingsklepknop van de brandstofdop eruit nadat de motor volledig is afgekoeld.

Aangezien brandstof zeer vluchtig en giftig is, dient u de "Veiligheidsrichtlijnen" zorgvuldig 
door te lezen voor instructies voor het gebruik.

Veeg gemorste brandstof weg met een schone, zachte doek om te voorkomen dat de plastic 
behuizing beschadigd raakt.

Als u van plan bent deze generator voor langere tijd op te bergen, moet u enkele maatregelen treffen om 

voortijdige veroudering van de generator te voorkomen.

4.1 Brandstof aftappen

4. Opslag en transport

Voorzichtig

Waarschuwing
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Voorzichtig

4.5 Transport

Plaats de generator niet op zijn kant wanneer u deze verplaatst, opbergt of bedient. De motorolie kan lekken 

en de motor of uw eigendommen beschadigen.

Als de generator continu draait, laat deze dan afkoelen voordat u deze op het transportvoertuig laadt. Hete 

motoren en afvalsystemen kunnen brandwonden veroorzaken en bepaalde materialen doen ontbranden. 

Om morsen van brandstof tijdens het transport te voorkomen, plaatst u de generator verticaal in de 

standaardbedrijfsstand en draait u de motorschakelaar en de ontluchtingsklepknop op de tankdop naar de 

stand "OFF" (UIT).

Let er tijdens het transport op dat de generator niet valt of wordt geraakt.

Als de generator wordt opgeslagen met brandstof in de brandstoftank en carburateur, voer dan het onderhoud 

uit zoals vereist in de onderstaande tabel voordat u de generator opnieuw gebruikt.

4.4 Gebruik na opslag

Opslagduur Aanbevolen onderhoudsprocedure om moeilijk starten te voorkomen

Tap de brandstof af en spuit verse brandstof in

Tap de brandstof af uit de bezinkbak ②

Geen voorbereiding nodig

Tap de brandstof af en spuit verse brandstof in

Tap de brandstof af uit de aftapbeker van de carburateur ①

Tap de brandstof af uit de bezinkbak ②

Tap de brandstof af en spuit verse brandstof in

Tap de originele brandstof af in een geschikte opslagbak nadat u deze uit de 
opslagplaats hebt gehaald en spuit verse brandstof in voordat u de motor start.

① Draai de olieaftapbout los, verwijder deze en tap alle brandstof uit de carburateur af. Tap de brandstof 
af in een geschikte opvangbak, schroef de olieaftapbout erin en draai deze vast.

② Verwijder de bezinkbak na het uitschakelen van de motorschakelaar, verwijder de benzine uit de bak, 
plaats de bak terug en draai deze vast.

Tap de brandstof af uit de aftapbeker van de carburateur ①

Binnen één maand

Eén tot twee maanden

Twee maanden tot 
één jaar

Na meer dan één jaar
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Fouten Inhoud van tips Fouttype Mogelijke oorzaken Herstelmethoden

Kan niet 
starten

Brandstofsysteem

Wanneer u benzine gebruikt, draait u de 
ontluchtingsknop van de tankdop op UIT; 

wanneer u LPG gebruikt, is de LPG-
gascilinderklep niet open.

Draai de knop van de 
brandstofontluchtingsklep op AAN of open 

de LPG-cilinderklep

De motorschakelaar staat in de stand 
"OFF" (UIT)

Zet de motorschakelaar in de stand 
"ON" (AAN)

Pictogram 
knippert

Er is geen brandstof meer Tanken

De generatorset is niet goed voorbereid om 
te worden opgeborgen, de benzine is niet 
afgetapt of de kwaliteit van de ingespoten 

brandstof was slecht.

Leeg de brandstoftank en carburateur en vul 
met verse brandstof

Het brandstoffilter is verstopt. Storingen 
in de carburateur, ontstekingsstoringen, 

vastzittende kleppen, enz.

Stuur de generatorset naar uw servicedealer 
of raadpleeg de servicehandleiding

Oliewaarschuwings-
lampje blijft branden

Motoroliesysteem
Laag motoroliepeil. Het 

motoroliealarmsysteem kan de motor 
uitschakelen.

Vul motorolie bij

Elektrisch systeem

De bougie is defect, vuil of heeft een onjuiste 
speling

Stel de speling af of vervang de bougie

De bougie is vochtig geworden door de 
brandstof (buiten de motor gemorst)

Droog de bougie met lucht en plaats die 
terug

Oliewaarschuwings-
lampje blijft branden

Communicatiefout
Stuur de generatorset naar uw servicedealer 

of raadpleeg de servicehandleiding

Pictogram 
blijft aan

Onvoldoende batterijvermogen of de batterij 
is beschadigd

Trek met de hand om de batterij te starten 
of te vervangen

Pictogram 
blijft aan

CO overschrijdt 
opgegeven 

standaardwaarden
Slechte ventilatie

Schakel de generator uit en verbeter de 
ventilatie

Geen 
uitvoer

Pictogram 
knippert

Overbelastingsbeveili-
ging AC

Problemen met de belasting
Verwijder de problematische belasting, 

sluit af en start opnieuw op

Pictogram 
knippert

Overbelastingsbeveili-
ging DC

Problemen met de belasting
Verwijder de problematische belasting, 

sluit af en start opnieuw op

Het 
pictogram 
blijft aan

Bescherming tegen 
oververhitting

De luchtinlaat is geblokkeerd of de 
omgevingstemperatuur is te hoog of de 

belasting is te groot

Controleer de luchtinlaat of verwijder deze 
uit de omgeving met hoge temperaturen of 

verlaag de belasting

Het 
pictogram 
blijft aan

Batterij oververhit
De luchtinlaat is geblokkeerd of de 

omgevingstemperatuur is te hoog of de 
belasting is te groot

Controleer de luchtinlaat of verwijder deze 
uit de omgeving met hoge temperaturen of 

verlaag de belasting

5. Storingen en probleemoplossing

Communicatiestoring: Communicatiestoringen kunnen optreden in twee specifieke situaties, zoals hieronder 

beschreven.

1) Normale storing: Wanneer de generator is aangesloten op DELTA Max of DELTA Pro, treedt er een 

communicatiestoring op als de generator in de slaapstand gaat. Druk in deze situatie op een knop om de 

generator te activeren. De communicatiestoring verdwijnt.

2) Abnormale storing: Als de communicatiestoring niet verdwijnt nadat de generator is geactiveerd of terwijl de 

generator in bedrijf is, kan dit erop duiden dat de storing is veroorzaakt door een probleem met de generator.

Als er een waarschuwing optreedt tijdens het gebruik van dit product en het waarschuwingspictogram niet 

verdwijnt nadat u de bovenstaande methoden hebt geprobeerd of het product opnieuw is opgestart, stop dan 

onmiddellijk met het gebruik ervan.

Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen met de bovenstaande informatie, neem dan contact op met 

ons professionele servicepersoneel voor verdere ondersteuning.
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6. Parameters en specificaties

Generator

Motor

Volledige machine
Lengte × breedte × hoogte 23,5 × 11,8 × 18,7 inch/597 × 300 × 475 mm

Type Omvormergenerator

Nominale spanning 230 V

Vermogensfactor 1

Maximale DC-uitgangsstroom 32 A

Nettogewicht Ca. 67,2 lbs/30,5 kg

Frequentie 50 Hz

Nominaal vermogen Benzine: 1.800 W (piekwaarde 1.900 W)
 LPG: 1.600 W (piekwaarde 1.700 W)

DC-uitgangsspanning 42 - 58,8 V

Motormodel

Motortype

Cilinderinhoud

Type brandstof

Inhoud brandstoftank

Motorolievolume generator 

Continue bedrijfstijd (benzine) 

Geluidsniveau (dB op een afstand 
van 7 meter)

Model bougie

Startmodus

R80N-i

Eencilinder, viertakt, geforceerde luchtkoeling, bovenliggende klep

79.7 CC

Loodvrije benzine/LPG

1,06 US gall./4,00 l

0,1 US gall./ 0,38 l

3,5 uur (volledig opgeladen)

56 - 67 dB (volledig opgeladen)

A5RTC (TORCH)

Elektrische start
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7. Schakelschema
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8. Verpakkingslijst

Aansluitkabel Extra 
Batterij

Schroevendraaier Bougieafdekking Koevoet

Olietrechter

Dubbele sleutel

Gebruikershandleiding 
en garantiekaart

EcoFlow Smart Generator 
Dual Fuel 

LPG-slang


