
 

 

 

 

 

 

Használati útmutató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veszély! 

A készülékek használatánál, a sérülések és a 

károk megakadályozásának az érdekébe be kell 

tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt 

a használati utasítást / biztonsági utasításokat 

gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, 

azért hogy mindenkor a rendelkezésére 

álljanak az információk. Ha más személyeknek 

adná át a készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki 

vele együtt ezt a használati utasítást / 

biztonsági utasításokat is. Nem vállalunk 

felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, 

amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági 

utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából 

keletkeznek. 

1. Biztonsági utasítások 

Veszély! 

Olvasson minden biztonsági utalást és utasítást 

el. A biztonsági utalások és utasítások 

betartásán belüli mulasztások következménye 

áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések 

lehetnek. Őrizze meg a biztonsági utalásokat és 

utasításokat a jövőre nézve. 

• Az áramfejlesztőn nem szabad semmilyen 

változtatást elvégezni.  

• Karbantartáshoz és tartozékként csak 

originálrészeket szabad felhasználni. 

• Figyelem: Mérgezés veszélye, nem szabad a 

kipufogó gázokat belélegezni. 

• Tartsa a gyerekeket az áramfejlesztőtől távol. 

• Figyelem: megégetés veszélye, ne érintse 

meg a kipufogó szerelvényt vagy a meghajtó 

aggregátort. 

• Ha a készülék közelében tartózkodik, akkor 

használjon egy megfelelő hallásvédőt.  

• Figyelem: Benzin és benzinpára könnyen 

gyúlékony ill. robbanékony.  

• Ne üzemeltesse az áramfejlesztőt nem 

szellőztetett, nem elegendően szellőztetett 

termekben vagy egy könnyen lobbanékony 

környezetben. Ha a generátor jól szellőztetett 

termekben lesz üzemeltetve, akkor a 

kipufogógázokat egy kipufogó gáztömlőn 

keresztül ki kell direkt a szabadba vezetni. 

Figyelem: Egy kipufogó gáztömlő 

használatánál is eltávozhatnak mérgező gázok. 

Tűzveszély miatt nem szabad sohasem 

lobbanékony anyagokra irányítani a kipufogó 

gáztömlőt.  

• Robbanás veszélye: Soha sem üzemeltesse az 

áramfejlesztőt olyan termekben ahol könnyen 

gyulladható anyagok vannak.  

• A gyártó által már előre beállított 

fordulatszámot nem szabad elállítani. 

Megsérülhet az áramfejlesztő, vagy pedig a 

csatlakoztatott készülékek.  

• A szállítás ideje alatt az áramfejlesztőt 

biztosítani kell elcsúszás vagy billenés ellen.  

• A generátort legalább 1 m-re távol az 

épületektől vagy a csatlakoztatott 

készülékektől felállítani.  

• Az áramfejlesztőt egy biztos, sík helyre tenni. 

Tilos az üzemeltetés ideje alatti elfordítás és 

döntés vagy a telephely megváltoztatása.  

• A szállításnál és a feltankolásnál a motort 

mindig lekapcsolni.  

• Ügyeljen arra, hogy a feltankolásnál ne 

loccsantson ki üzemanyagot a motorra vagy a 

kipufogóra.  

• Ne üzemeltesse sohasem az áramfejlesztőt 

esőben vagy havazásban.  

• Ne nyúljon sohasem nedves kézzel az 

áramfejlesztőhöz.  

• Óvja magát a villamossági veszélyektől. A 

szabadban csak az arra engedélyezett és 

megfelelő ismertető jellel ellátott hosszabbító 

kábelt használni (H07RN..).  

• Ha hosszabbító vezetéket vagy mobilis 

elosztóhálózatokat használna, akkor az 



ellenállás értékének nem szabad az 1,5 Ω-t 

túllépnie.  

• Nem szabad a motoron és a generátor 

beállításon semmilyen változtatást elvégezni.  

• Javításokat és beállításokat csakis 

feljogosított szakszemélyzetnek szabad 

elvégeznie. 

• Ne tankolja fel illetve ürítse ki a tartályt, nyílt 

fényforrások, tűz vagy szikrahullás mellett. Ne 

dohányozzon!  

• Ne érintse meg a mozgásban levő 

mechanikus részeket vagy a forró részeket. Ne 

távolítsa el a védőburkolatokat.  

• Nem szabad kitenni a készülékeket 

nedvességnek vagy pornak Az engedélyezett 

környezethőmérséklet -10 –től +40°-ig, max. 

tengerszint feletti magasság 1000 m-rel. 

légnedvesség: 90 % (nem-kondenzálódó)  

• A generátor egy belső égésű motor által van 

meghajtva, amely a kipufogócső terén (a 

dugaszoló aljzatokkal szemben levő oldalon) 

és a kipufogó kiáramlásánál hőséget hoz létre. 

Kerülje ezeknek a felületeknek a közelségét a 

bőr megégetésének veszélye miatt.  

• Az üzemanyag az lobbanékony és könnyen 

gyúlékony. Ne töltse fel az üzem ideje alatt.  

• A löketdugattyús belső égésű motor egyes 

részei forróak és megégetéseket okozhatnak. 

Figyelembe kell venni az áramfejlesztő 

aggregátumon levő figyelmeztető utasításokat.  

• Ha szellőztetett termekben van felszerelve, 

akkor be kell tartani a tűz és a robbanás elöli 

védelemmel kapcsolatos kiegészítő 

követelményeket.  

• Használat előtt le kellene ellenőrizni az 

áramfejlesztő aggregátumot és annak az 

elektromos felszerelését (beleértve a 

vezetékeket és a dugasz csatlakozókat is), azért 

hogy biztosítsa, hogy nem defektes.  

• Nem szabad az áramfejlesztő aggregátumot 

más áramforrásokra, mint például az 

energiaellátási vállalatok áramellátására 

rácsatlakoztatni. Különleges esetekben, ahol a 

fennálló elektromos szisztémákon egy rezerva 

csatlakozás van előlátva, ott ezt csak egy 

kvalifikált villanyszerelőnek szabad 

elvégeznie, aki az üzemeltetett felszerelés, 

amely a nyilvános áramhálózatot használja, és 

az áramfejlesztő aggregátum üzeme közötti 

különbségeket figyelembe veszi. Az ISO 8528-

nak ez a része szerint meg kell az üzemeltetési 

útmutatóban a különbségeket adni.  

• Magas mechanikus megterhelések 

következtében csak strapabíró gumitömlő 

vezetékeket vagy egyenértékű felszerelést 

kellene használni.  

• Figyelmeztetés! Tartsa magát az elektromos 

biztonsági előírásokhoz, amelyek arra a helyre 

érvényesek, ahol az áramfejlesztő 

aggregátumok használja. 

• Figyelmeztetés! Vegye figyelembe egy 

szerelvénynek az áramfejlesztő aggregátum 

általi újbóli ellátása esetébeni követelményeket 

és óvintézkedéseket, ennek a szerelvénynek a 

védőintézkedéseitől és az alkalmazható 

irányvonalaktól függően.  

• Az áramfejlesztő aggregátumokat csak a 

névleges teljesítményekig kellene a névleges 

környezeti feltételek mellett használni. Ha az 

áramfejlesztő aggregátum használata olyan 

feltételeknél történik, amelyek nem felelnek 

meg az ISO 8528-8 szerinti vonatkoztatási 

feltételeknek, és ha a motor vagy a generátor 

lehűlése csökkentve van, mint például a 

korlátozott körökön belüli üzemeltetés 

eredményeként, akkor szükséges a teljesítmény 

csökkentése. Rendelkezésre kellene bocsájtani 

információkat, azért hogy a használó 

informálva legyen a magasabb hőmérséklet, 

felállítási magasság és légnedvesség 

következményeként szükséges 

teljesítménycsökkentéssel összehasonlítva az 

összehasonlítási feltételekkel.  



• A technikai adatoknál a hang 

teljesítménymérték (LWA) és a hang 

nyomásmérték (LWM) alatt megadott értékek, 

emissziós szintet jelentenek és nem okvetlenül 

biztos munkahelyi szintet. Mivel az emissziós- 

és imisszió szint között egy összefüggés áll 

fenn, ezért ezt nem lehet megbízhatóan az 

esetleg szükséges kiegészítő óvóintézkedések 

meghatározására felhasználni. A munkaerő 

aktuális imisszió szintjét befolyásoló tényezők 

magukba foglalják a munkaterem 

tulajdonságát, más zajforrásokat, stb. mint 

például a gépek számát és más szomszédos 

lefolyásokat valamint az időtartamot, amíg a 

kezelő zajnak van kitéve. Úgyszintén eltérhet 

országról országra az engedélyezett imisszió 

szint. Mégis megadja ez az információ a gép 

használójának a lehetőséget a rizikó és a 

veszélyeztetés felbecsülésének az elvégzését.  

• Ne használjon olyan elektromos 

üzemszereket (hosszabbító kábelt és dugaszoló 

csatlakozásokat), amelyek hibásak. A villamos 

vezetékeknek és a csatlakoztatott 

készülékeknek egy kifogástalan állapotban kell 

lenniük.  

• Csak olyan készülékeket szabad 

csatlakoztatni, amelyeknek a megadott 

feszültsége egyezik az áramfejlesztő 

kimeneteli feszültségével.  

• Ne kapcsolja sohasem össze az áramfejlesztőt 

a villamos hálózattal (dugaszoló aljzat). 

• A fogyasztóhoz vezető vezetékek hosszát 

lehetőleg röviden kell tartani. 

• A szennyezett karbantartási anyagot és az 

üzemanyagokat le kell adni az erre előrelátott 

gyűjtőhelyen.  

• Vezesse a csomagolási anyagot, fémet és 

műanyagokat az újrahasznosításhoz. 

2. A szállítás terjedelme 

Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a 

készüléket a csomagolásból. 

• Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint 

a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha 

létezik).  

• Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás 

terjedelme.  

• Ellenőrizze le a készüléket és a 

tartozékrészeket szállítási károkra.  

• Ha lehetséges, akkor őrizze meg a 

csomagolást a garanciaidő lejáratának a 

végéig. 

Veszély! 

A készülék és a csomagolási anyag nem 

gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a 

műanyagtasakokkal, fóliákkal és 

aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a lenyelés 

és a megfulladás veszélye! 

3. Rendeltetésszerűi használat 

A készülék minden 230V~ betáplálást 

alkalmazó felhasználáshoz megfelel. 

Mindenképpen vegye figyelembe a kiegészítő 

biztonsági útmutatások korlátozásait. A 

generátor célja villamos szerszámok, 

világítótestek elektromos betáplálással való 

ellátása. Háztartási készülékek esetében a 

gyártó adatai szerint ellenőrizze az 

alkalmasságot. Kérdés esetén forduljon 

felhatalmazott szakkereskedőhöz.  

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad 

használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, 

nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó 

bármilyen kárért vagy bármilyen fajta 

sérülésért a felhasználó ill. a kezelő felelős és 

nem a gyártó. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 

készülékeink rendeltetésük szerint nem az 

ipari, kézműipari vagy gyári használatra lettek 

konstruálva. Nem vállalunk szavatosságot, ha a 

készülék ipari, kézműipari vagy gyári üzemek 

területén valamint egyenértékű tevékenységek 

területén van használva. 

4. Üzembe helyezés előtt 



4.1 Villamos biztonság:  

• A villamos vezetékeknek és a csatlakoztatott 

készülékeknek egy kifogástalan állapotban kell 

lenniük.  

• Csak olyan készülékeket szabad 

csatlakoztatni, amelyeknek a megadott 

feszültsége egyezik az áramfejlesztő 

kimeneteli feszültségével.  

• Ne kapcsolja sohasem össze az áramfejlesztőt 

a villamos hálózattal (dugaszoló aljzat).  

• A fogyasztóhoz vezető vezetékek hosszát 

lehetőleg röviden kell tartani. 

4.2 Környezetvédelem 

 • A szennyezett karbantartási anyagot és az 

üzemanyagokat le kell adni az erre előrelátott 

gyűjtőhelyen. 

• Vezesse a csomagolási anyagot, fémet és 

műanyagokat az újrahasznosításhoz.  

4.3 Földelés  

A statikai feltöltődések levezetéséhez 

engedélyezett a gépház földellése. Ehhez egy 

kábelt az egyik oldalon a generátor földelő 

kapocsával és a másik oldalon egy externi 

tömeggel (mint például rúdföldeléssel) 

összekötni. 

5. Kezelés 

Figyelem! Az első beüzemeltetésnél 

motorolajat és üzemanyagot kell betölteni.  

• Leellenőrizni az üzemanyag állását, esetleg 

utána tölteni.  

• Gondoskodjon a készülék elegendő 

levegőztetéséről  

• Győződjön meg arról, hogy a gyújtókábel rá 

van erősítve a gyújtógyertyára. 

• Az áramfejlesztő közvetlen környezetét 

megítélni.  

• Esetleg leválasztani az áramfejlesztőről a 

rákapcsolt elektromos készüléket 

5.1 Startolni a motort 

• Benzincsapot megnyitni; ehhez a csapot 

lefelé csavarni  

• A be-/kikapcsolót az “ON” állásba tenni.  

• A hidegindítókart az I Ø I állásba tenni.  

• A reverzálókapcsolóval indítani a motort; 

ehhez a fogantyút erősen meghúzni. Ha nem 

indult volna meg a motor, akkor még egyszer a 

fogantyúnál fogva meghúzni.  

• A motor startolása után a hidegindítókart 

ismét vissza tolni  

Figyelem! A reverzálókapcsoló általi 

indításkor a hirtelen visszacsapódás által, 

előidézve a beinduló motor által, a kezeken 

sérülések keletkezhetnek. Hordjon az 

indításhoz védőkesztyűket. 

5.2 Az áramfejlesztő terhelése  

• Rákapcsolni az üzemelendő készülékeket a 

230 V~dugaszoló aljzatokra.  

Figyelem: Ezeket a dugaszoló aljzatokat 

tartósan (S1) 2600W-al és rövid ideig (S2) 

max. 5 percig 2800W-al vagy max. 2 percig 

(hideg motornál) 3100W-al szabad 

megterhelni.  

• Az áramfejlesztő a 230 V ~ váltakozó 

feszültségű készülékekre alkalmas.  

• A generátort nem szabad a háztartási 

hálózatra kapcsolni, mivel ez károsíthatja a 

generátort, illetve a házban levő egyéb 

villamos készülékeket.  

Megjegyzés: Egyes villamos készülékek 

(motoros fűrészek, fúrógépek, stb.) 

áramfelvétele nehezített körülmények között 

magasabb lehet. Egyes villamos készülékek 

(pl. televíziók, számítógépek, stb.) generátorról 

nem működtethetők. Kérdés esetén forduljon a 

készülék gyártójához.  



5.3 Túlterhelés elleni védelem  

Az áramfejlesztő túlterhelés elleni védelemmel 

rendelkezik. Ez túlterhelés esetén lekapcsolja a 

megfelelő dugaszolóaljzatokat.  

Figyelem! Ilyen esetben csökkentse az 

áramfejlesztőről levett villamos teljesítményt, 

vagy távolítsa el a csatlakoztatott, 

meghibásodott készüléket.  

Figyelem! A meghibásodott túlterhelésvédő 

kapcsolókat csak azonos felépítésű, azonos 

névleges teljesítményadatokkal rendelkező 

kapcsolókra szabad lecserélni.  

5.4 Leállítani a motort  

• Mielőtt leállítaná az áramfejlesztőt hagyja 

röviden megterhelés nélkül futni, azért hogy az 

aggregát tudjon „utána hűlni”.  

• A be-/kikapcsolót a kulccsal az “OFF” 

állásba tenni.  

• Lezárni a benzincsapot. 

6. Tisztítás, karbantartás, tárolás és 

pótalkatrész megrendelés  

Minden tisztítási és karbantartási munka előtt 

leállítani a motort és á gyújtógyertyadugót 

lehúzni a gyújtógyertyáról.  

Utalás! Állítsa azonnal le a készüléket és 

forduljon a szervizállomásához:  

• Szokatlan rezgéseknél vagy zörejeknél.  

• Ha a motor túlterheltnek tűnik, vagy ha 

gyújtáshibái vannak  

6.1 Tisztítás  

• Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető 

nyílásokat és a gépházat annyira por és 

piszokmentesen, amennyire csak lehet. 

Dörzsölje le a készüléket egy tiszta posztóval 

le vagy pedig fúja ki sűrített levegővel, 

alacsony nyomás alatt.  

• Mi azt ajánljuk, hogy a készüléket direkt 

minden használat után kitisztítani.  

• Tisztítsa meg a készüléket rendszeresen egy 

nedves posztóval és egy kevés 

kenőszappannal. Ne használjon tisztító és oldó 

szereket; ezek megtámadhatják a készülék 

műanyagrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne jusson 

víz a készülék belsejébe.  

6.2 Légszűrő  

Vegye ehhez a szervizinformációkat is 

figyelembe.  

• Rendszeresen megtisztítani a légszűrőt, ha 

szükséges kicserélni.  

• Nyissa ki mind a két kapocst és távolítsa el a 

légszűrőfedelet. 

• Vegye ki a szűrőelemeket  

• Az elemek tisztításához nem szabad maró 

hatású tisztítókat vagy benzint használni  

• Az elemeket egy sima felületen történő 

kiporolás által tisztítani. Erős szennyeződésnél 

szappanlúggal kimosni, azután tiszta vízzel 

kiöblíteni és hagyni a levegőn megszáradni.  

• Az összeszerelés az ellenkező sorrendben 

történik.  

6.3 Gyújtógyertya  

A gyújtógyertyát először 10 üzemóra után 

leellenőrizni szennyeződésekre és tisztítsa ezt 

adott esetben egy rézdrótos kefével meg. 

Azután, a gyújtógyertyát minden 50 üzemóra 

után karbantartani. 

• A gyújtógyertyadugót egy forgómozgással 

lehúzni.  

• Távolítsa el gyertyakulccsal a gyújtógyertyát  

• Az összeszerelés az ellenkező sorrendben 

törté-nik.  

6.4 Olajcsere, leellenőrizni az olajszint 

(minden használat előtt)  



A motorolaj cserét az üzem meleg motornál 

kellene elvégezni.  

• Állítsa le az áramfejlesztő aggregátort egy 

megfelelő alátétre, enyhén ferdén az 

olajleengedő csavarhoz.  

• Kinyitni az olajbetöltő csavart  

• Megnyitni az olajleengedő csavart és 

leengedni a meleg motorolajat egy felfogó 

tartályba.  

• A fáradt olaj kifolyása után bezárni az 

olajleengedő csavart és az áramfejlesztőt ismét 

egyenesre felállítani.  

• Motorolajat az olajmérő pálca felső jelzéséig 

betölteni.  

• Figyelem: Az olajmérő pálcát az olajállás 

leellenőrzéséhez ne csavarja be, hanem csak 

dugja be a menetig.  

• A fáradt olajat helyesen kell megsemmisíteni.  

6.5 Olaj lekapcsoló automata  

Az olaj lekapcsoló automata akkor lép üzembe, 

ha túl kevés olaj van benne. Ebben az esetben 

nem lehet indítani a motort vagy rövid idő után 

automatikusan leáll. Egy indítás csak a 

motorolaj feltöltése után lehetséges. 

6.6 Karbantartás  

• A készülék belsejében nem található további 

karbantartandó rész.  

6.7 Tárolás  

• Hagyja a motort lehűlni (cca. 5 perc).  

• Tisztítsa meg a gép külső gépházát.  

• Tárolja a gépet egy hideg, száraz helyen és 

mindenféle gyújtóforrások és gyúlékony 

anyagok hatótávolságán kívül.  

7. Megsemmisítés és újrahasznosítás  

A szállítási károk megakadályozásához a 

készülék egy csomagolásban található. Ez a 

csomagolás nyersanyag és ezáltal, ismét 

felhasználható vagy pedig visszavezethető a 

nyersanyagi körforgáshoz. A készülék és 

annak a tartozékai különböző anyagokból 

állnak, mint például fémből és műanyagokból. 

Defektes készülékek nem tartoznak a házi 

hulladékok közé. Szakszerű megsemmisítéshez 

le kellene adni a készüléket egy megfelelő 

gyűjtőhelyen. Ha nem ismer gyűjtőhelyeket, 

akkor érdeklődjön utána a községi 

önkormányzatnál.  

8. Szállítás  

• Szállításhoz használja a fogantyút és vezesse 

azzal az áramfejlesztőt.  

• A készüléket csak a szállítási fogantyúnál 

fogva szállítani.  

• Védje a készüléket váratlan ütések, ill. 

vibrációk elől. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Zavarok elhárítása 

Zavar Ok Intézkedések 

Nem lehet elindítani a motort Beugrik az olaj lekapcsoló 

automatika  

Kormozott a gyújtógyertya 

Nincs üzemanyag 

Leellenőrizni az olajállást, 

feltölteni a motorolajat 

Megtisztítani a gyújtógyertyát, 

ill. kicserélni.  

Elektródatávolság 0,6 mm 

Üzemanyagot utánatölteni / 

leellenőriztetni a benzincsapot 

Túl kevés vagy hiányzik 

teljesen a generátor feszültsége 

Defekt a szabályozó vagy a 

kondenzátor  

Kioldódott a túl áram 

védőkapcsoló  

Szennyeződött a levegőszűrő 

Felkeresni a szaküzletet 

Üzemeltetni a kapcsolót és 

csökkenteni a fogyasztókat 

Megtisztítani vagy kicserélni a 

szűrőt 

 

 

Csak az EU-országoknak  

Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!  

Az elektromos és elektronikus-öregkészülékek 2012/19/EG európai irányvonala és a nemzeti jogba 

való átvétele szerint az elhasznált elektromos szerszámokat szétválasztva kell összegyűjteni és vissza 

kell vezetni egy környezetvédelemnek megfelelő újrafelhasználáshoz.  

Recycling-alternatívák a visszaküldési felszólításhoz:  

Az elektromos készülék tulajdonosa, a tulajdon feladása esetében köteles a visszaküldés helyett 

alternatív a szakszerű értékesítéssel kapcsolatban összedolgozni. Az öreg készüléket ehhez egy 

visszavevő helynek is át lehet hagyni, amely elvégzi a nemzeti körforgásipari- és hulladéktörvények 

értelmében levő megsemmisítést. Ez nem érinti az öreg készülékek mellékelt elektromos alkotórészek 

nélküli tartozékait és segítőeszközeit  

Technikai változtatások jogát fenntartva 


