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Inverter Generator
Generatore Inverter
Stromerzeuger
Générateur de courant
Generator inwertorowy
Бензиновый генератор
Elektrocentrála
Generador de corriente
Gerador de corrente
Virtageneraattori
Ģeneratori
Generaator
Ģenerators

I. WPROWADZENIE
Dziækujemy za wybranie naszego produktu. Nabyte przez Pañstwa narzædzie przeszùo kompleksowy
proces kontroli jakoúci. Doùoýyliúmy teý wszelkich starañ, aby produkt dotarù do Pañstwa w
doskonaùym stanie. Jeýeli mimo to wystæpujà jakieú problemy, ewentualnie jeýeli moýemy sùuýyã
pomocà lub radà, prosimy bez wahania skontaktowaã siæ z dziaùem obsùugi klienta.
BEZPIECZEÑSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
Przed przystàpieniem do obsùugi narzædzia elektrycznego zawsze naleýy podjàã wszelkie dziaùania
majàce na celu ograniczenie ryzyka poýaru, poraýenia pràdem elektrycznym i uszkodzenia ciaùa.
Istotna sprawà jest dokùadne przeczytanie instrukcji obsùugi oraz zrozumienie przeznaczenia
narzædzia, ograniczeñ w jego zastosowaniu i zapoznanie siæ z ewentualnymi zagroýeniami
zwiazanymi z uýytkowaniem narzædzia.

II. GWARANCJA
Producent nabytego przez Pañstwa produktu udziela gwarancji na okres 2 lata od daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje urzadzeñ przeznaczonych do wynajmu. Zobowiàzujemy siæ do wymiany
wszelkich czæúci niesprawnych z powodu wad lub defektów fabrycznych. Gwarancja w ýadnym
wypadku nie obejmuje zwrotu kosztów ani wypùaty odszkodowania za poniesione straty,
bezpoúrednie ani poúrednie. Nie obejmuje równieý: zuýywajàcych siæ akcesoriów, przypadków
niewùaúciwego uýytkowania lub wykorzystania produktu do profesjonalnych zastosowañ. Czæúci
wysyùane przez klienta do naprawy za zaliczeniem pocztowym nie sà akceptowane. Naleýy teý
pamiætaã, ýe gwarancja traci waýnoúã, jeýeli narzædzie w jakikolwiek sposób zostanie
zmodyfikowane bez zgody producenta lub bædzie uýywane wraz z akcesoriami nie zatwierdzonymi
przez niego. Producent nie ponosi ýadnej odpowiedzialnoúci w przypadku niewùaúciwego
uýytkowania narzædzia lub nieprzestrzegania obowiazujàcych instrukcji obsùugi, ustawiania i
konserwacji. Producent zapewnia obsùugæ w ramach gwarancji wyùàcznie w przypadku zgùoszenia
zùoýonego w autoryzowanym punkcie serwisowym wraz z dowodem zakupu. Zdecydowanie zaleca
siæ, aby natychmiast po dokonaniu zakupu sprawdziã produkt, czy jest on w stanie nienaruszonym.
Przed przystàpieniem do uýytkowania produktu naleýy dokùadnie przeczytaã instrukcjæ obsùugi.
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UPRAWNIENIA USTAWOWE
Gwarancja ta jest jedynie uzupeùnieniem uprawnieñ ustawowych nabywcy i w ýaden sposób ich nie
narusza.
UTYLIZACJA
Nie naleýy wyrzucaã zuýytego sprzætu elektrycznego razem z innymi odpadami.
Prosimy o przekazanie do odpowiedniego punktu przetwarzania. Selektywna
zbiórka odpadów pochodzàcych z gospodarstw domowych oraz ich
przetwarzanie przyczynia siæ do ochrony úrodowiska, obniýa przedostawanie siæ
szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.
Informacje dotyczàce przetwarzania moýna uzyskaã w lokalnych jednostkach
administracyjnych lub u sprzedawcy.
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IV. INFORMACJE DOTYCZÀCE BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA! Prosimy o dog³êbne zapoznanie siê z zamieszczonymi poni¿ej informacjami przed przyst¹pieniem do
pracy.
Opisano tu zasady postêpowania, których zachowanie zwiêksza bezpieczeñstwo u¿ytkownika oraz zmniejsza
ryzyko po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub zranienia w czasie pracy przy u¿yciu agregatu pr¹dotwórczego.
Instrukcja obsùugi wraz z pozostaùà dokumentacjà agregatu musi byã przechowywana w bezpiecznym miejscu aby
nie naraziã jej na zniszczenie. Agregat pràdotwórczy musi byã sprzedawany z peùnà dokumentacjà oraz instrukcjà.
Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Agregaty pr¹dotwórcze Nutool s¹ zaprojektowane aby zasilaæ urz¹dzenia elektryczne o odpowiednim
zapotrzebowaniu. Zastosowanie agregatów do innych celów mo¿e skutkowaæ obra¿eniami operatora oraz
uszkodzeniem agregatu lub innego mienia.
Wiêkszoœci wypadków mo¿na unikn¹æ, jeœli tylko przestrzegane bêd¹ zalecenia bezpieczeñstwa zawarte w
niniejszej instrukcji oraz zamieszczone na agregacie. Najczêœciej spotykane zagro¿enia zosta³y opisane poni¿ej,
wraz z najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia siebie i innych.
Nigdy nie dokonuj samodzielnych modyfikacji agregatu. Mo¿e to doprowadziæ do wypadku, jak rownie¿ do
uszkodzenia agregatu i pod³¹czonych do niego odbiornikow.
• Nie pod³¹czaj przed³u¿enia t³umika.
• Nie modyfikuj wlotu powietrza.
• Nie zmieniaj fabrycznie ustawionych obrotow.
• Nie zdejmij panelu sterowania oraz nie zmieniaj pod³¹czeñ przewodow panelu sterowania.
Odpowiedzialnoœæ Operatora
• Upewnij siê, ¿e wiesz jak szybko zatrzymaæ agregat w nag³ym przypadku.
• Zapoznaj siê z obs³ug¹ wszystkich elementow steruj¹cych, gniazd wyjœciowych i po³¹czeñ.
• Upewnij siê, ¿e ka¿da osoba obs³uguj¹ca agregat jest w³aœciwie przeszkolona w tym zakresie. Nie pozwalaj
dzieciom obs³ugiwaæ agregat bez nadzoru osoby doros³ej.
• Przestrzegaj zaleceñ i wskazowek odnoœnie u¿ytkowania i serwisowania agregatu zawartych w niniejszej
Instrukcji. Ignorowanie lub niew³aœciwe stosowanie zaleceñ mo¿e doprowadziæ do wypadku, np. pora¿enia
pr¹dem lub zatrucia gazami spalinowymi.
• Przed uruchomieniem ustaw agregat na rownym, p³askim pod³o¿u.
• Nie uruchamiaj agregatu przy zdjêtej ktorejkolwiek os³onie. D³oñ lub stopa mo¿e zostaæ pochwycona przez
wewnêtrzne elementy ruchome i mo¿e dojœæ do wypadku.
• W sprawach demonta¿u i dzia³añ serwisowych nie opisanych w niniejszej instrukcji, skontaktuj siê z
Autoryzowanym Serwisem.
Zatrucie tlenkiem wêgla
• Gazy spalinowe zawieraj¹ tlenek wêgla, bezbarwny i bezzapachowy gaz. Wdychanie spalin mo¿e powodowaæ
utratê przytomnoœci, a nawet doprowadziæ do œmierci.
• Jeœli agregat pracowa³by w zamkniêtej lub nawet czêœciowo ograniczonej przestrzeni, wdychane powietrze
mog³oby zawieraæ niebezpieczn¹ iloœæ gazow spalinowych.
• Nigdy nie uruchamiaj agregatu wewn¹trz gara¿u, domu lub blisko otwartych okien czy drzwi.
Pora¿enie pr¹dem
• Agregat pr¹dotworczy wytwarza wystarczaj¹co du¿o pr¹du aby spowodowaæ pora¿enie pr¹dem, nawet
œmiertelne przy nieprawid³owej obs³udze agregatu.
• U¿ywanie agregatu w warunkach du¿ej wilgotnoœci, tj. w deszczu czy œniegu, w pobli¿u basenu lub systemu
zraszaj¹cego lub obs³uga agregatu mokrymi rêkami, mo¿e doprowadziæ do œmiertelnego pora¿enia pr¹dem.
Utrzymuj agregat w suchym stanie.
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• Jeœli agregat stoi na zewn¹trz, nie os³oniêty przed warunkami pogodowymi, przed ka¿dym u¿yciem sprawdŸ
dok³adnie stan wszystkich komponentow elektrycznych na panelu sterowania. Wilgoæ lub lod mo¿e spowodowaæ
wadliwe dzia³anie lub zwarcie, ktore doprowadziæ mo¿e do pora¿enia pr¹dem.
• Jeœli dozna³eœ pora¿enia pr¹dem, natychmiast zg³oœ siê do lekarza i podejmij leczenie.
• Nie pod³¹czaj agregatu do sieci budynku chyba, ¿e wykwalifikowany elektryk zainstalowa³ prze³¹cznik izolacyjny.
Po¿ar i zagro¿enie poparzeniem
• Nie u¿ywaj agregatu w przestrzeni o wysokim ryzyku po¿aru.
• Jeœli agregat zainstalowany jest w wentylowanym pomieszczeniu, nale¿y spe³niæ rownie¿ dodatkowe
wymagania zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych i wybuchowych.
• Uk³ad wydechowy rozgrzewa siê do temperatur wystarczaj¹cych do zap³onu niektorych materia³ow.
- Pracuj¹cy agregat ustawiaj minimum 1 metr od œciany budynku lub innych urz¹dzeñ.
- Nie zabudowuj agregatu.
- Materia³y ³atwopalne trzymaj z dala od agregatu.
• Niektore elementy wewnêtrznego spalania silnika s¹ bardzo gor¹ce i mog¹ powodowaæ poparzenia. Zwracaj
szczegoln¹ uwagê na ostrze¿enia umieszczone na agregacie.
• T³umik rozgrzewa siê do wysokich temperatur podczas pracy i pozostaje gor¹cy jakiœ czas po zatrzymaniu silnika.
Uwa¿aj aby nie dotkn¹æ t³umika gdy jest gor¹cy. Pozwol ¿eby agregat ostyg³ przed wstawieniem go do œrodka
budynku.
• W razie zaistnienia po¿aru nie kieruj strumienia wody bezpoœrednio na agregat. U¿yj specjalnej gaœnicy
przeznaczonej go gaszenia urz¹dzeñ elektrycznych lub po¿arow olejowych.
• Jeœli nawdycha³eœ siê oparow powsta³ych w po¿arze agregatu, skontaktuj siê z lekarzem i podejmij leczenie.
Tankowanie
• Benzyna jest wysoce ³atwopalna, a opary benzyny s¹ wybuchowe. Pozwol silnikowi wystygn¹æ po zatrzymaniu
agregatu.
• Tankuj wy³¹cznie na zewn¹trz, w dobrze wentylowanym miejscu przy zgaszonym silniku.
• Nie przepe³niaj zbiornika paliwa.
• Nigdy nie pal w pobli¿u benzyny, Ÿrod³a iskier i p³omieni trzymaj z dala od benzyny.
• Benzynê przechowuj wy³¹cznie w kanistrach przeznaczonych do tego celu.
• Jeœli dojdzie do rozlania paliwa, upewnij siê, ¿e zosta³o wytarte do sucha przed uruchomieniem silnika.

V. U¯YTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Inverterowy agregat pràdotwórczy NP 2500 INV przeznaczony jest do wykorzystania jako samodzielne êródùo
energii elektryczne w miejscach bez staùego êródùa energii elektrycznej, bàdê takich, w których wystæpujà przerwy
w jej dostawie lub koszt doprowadzenia linii zasilajàcej jest zbyt wysoki.
Doskonale sprawdza siæ jako êródùo zasilania w energiæ elektryczn¹ w domku letniskowym, a takýe podczas
terenowych prac budowlanych i ogrodowych wymagajàcych uýycia narzædzi elektrycznych.

VI. OPIS ELEMENTÓW GENERATORA
Numeracja elementów urz¹dzenia odnosi siê do przedstawienia graficznego na stronach 3-5.
1. Boczna os³ona

5. Panel sterowania

2. DŸwigienka ssania

6. Wùàcznik dopùywu paliwa

9. Korek wlewu paliwa
10. T³umik

3. Rækojeúã do przenoszenia

7. R¹czka startera rêcznego

11. Wyjœcia pr¹du zmiennego

4. Odpowietrzacz

8. Os³ona œwiecy zap³onowej

12. Lampka kontrolna czujnika oleju
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13. Lampka ostrzegawcza przeci¹¿enia 17. Zacisk uziemienia
14. Lampka kontrolna zasilania

21. Os³ona paneli sterowania

18. Bezpiecznik gniazda pr¹du sta³ego 22. Kabel do ³adowania akumulatorów

15. W³¹cznik ECON

19. Gniazdo pr¹du sta³ego

23. Úrubokræt dwustronny

16. Wùàcznik zasilania

20. Œruba mocuj¹ca os³onê

24. Klucz nasadowy dwustronny

VII. DANE TECHNICZNE
Wymiary i waga:
D³ugoœæ x Szerokoœæ x Wysokoœæ

595?355X 510 mm

Waga [ sucha ]

30 kg

Silnik:
Model

XY152F-3

Typ

4-suwowy, górno-zaworowy, 1-cylindrowy

Pojemnoœæ

124.6 ñm3

Moc max./Prædkoúã obrotowa

3,5 kW /5,500 min-1

Uk³ad ch³odzenia

Wymuszony obieg powietrza

System zap³onu

T.C.L.

System rozruchu

Rozrusznik rêczny (zaciàg)

Rodzaj oleju

SAE 10W30

Iloœæ oleju w silniku

0,8 l

Rodzaj paliwa

Benzyna bezo³ow.

Pojemnoœæ zbiornika paliwa

5,1 l

Czas pracy na zbiorniku

4,5 h

Generator:
Typ

Inverterowy

Pr¹d zmienny:
Napiêcie znamionowe

230V / 120V

Czêstotliwoœæ znamionowa

50Hz

Natê¿enie znamionowe

5,8À

Moc znamionowa

2,2kVA

Moc maksymalna

2,5kVA

Pr¹d sta³y (Tylko ³adowanie akumulatora):
Wyjœcie pr¹du sta³ego

12V / 8,3À

Ha³as:
Poziom ciœnienia akustycznego (LPA) wg 2000/14/EC.

58 dB(A)

Niepewnoúã pomiaru +

3 dB(A)
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VIII. SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM
UWAGA! Upewnij siê, ¿e sprawdzanie generatora przed uruchomieniem wykonywane jest na p³askiej, równej
powierzchni i przy zatrzymanym silniku.
Poziom oleju silnikowego
UWAGA! U¿ywanie oleju bezdetergentowego lub oleju do silników dwusuwowych mo¿e spowodowaæ
skrócenie ¿ywotnoœci silnika.
Stosuj olej do silników benzynowych wysoko detergentowy odpowiedniej jakoœci, klasyfikowany wg API w
kategorii SF lub SG. Olej SAE 10W30 jest zalecany do powszechnego u¿ycia w najszerszym zakresie temperatur.
Pokazane na wykresie oleje o innej lepkoœci mog¹ byæ stosowane, jeœli œrednia temperatura powietrza na danym
terenie mieœci siê we wskazanym zakresie.

Poluzuj œrubê mocuj¹c¹ 20 i zdejmij boczn¹ os³onê generatora 1. Odkrêæ korek wlewu oleju silnikowego, wyjmij go
i wytrzyj bagnet kontroli poziomu. W³ó¿ bagnet do otworu kontrolnego (bez wkrêcania go), a nastêpnie wyjmij go
i sprawdŸ poziom oleju silnikowego.
Jeœli poziom oleju jest bliski minimalnemu, dolej do poziomu maksymalnego zalecanego oleju. Zakrêæ korek
wlewu oleju silnikowego.

UWAGA! U¿ywanie generatora z niew³aœciwym poziomem oleju silnikowego mo¿e spowodowaæ bardzo
powa¿ne uszkodzenie silnika.
WA¯NE: Czujnik niskiego poziomu oleju wy³¹czy zap³on silnika przed osi¹gniêciem przez olej niebezpiecznie
niskiego poziomu. Jednak¿e, w celu ustrze¿enia siê przed niespodziewanym wy³¹czeniem silnika, zalecane jest
sprawdzanie poziomu przed ka¿dym uruchomieniem.
Poziom paliwa
Jeœli poziom paliwa w zbiorniku jest niski uzupe³nij paliwo, zanim poziom spadnie poni¿ej dopuszczalne minimum.
Po zatankowaniu dok³adnie dokrêæ korek wlewu paliwa.
U¿ywaj bezo³owiowej benzyny samochodowej o liczbie oktanowej nie ni¿szej ni¿ 95. Nigdy nie u¿ywaj starej lub
zabrudzonej benzyny lub mieszanki paliwa z olejem. Nie dopuœæ aby do benzyny dosta³y siê zanieczyszczenia lub
woda.
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NIEBEZPIECZEÑSTWO!
• Benzyna jest ³atwopalna a w pewnych warunkach wybuchowa.
• Nape³niania zbiornika dokonuj w dobrze wentylowanym miejscu i przy zatrzymanym silniku. Podczas
nape³niania zbiornika nie pal papierosów, nie dopuszczaj otwartego ognia i Ÿróde³ iskier.
• Nie przepe³niaj zbiornika i po dolaniu paliwa dok³adnie dokrêæ korek wlewu.
• Uwa¿aj, aby nie rozlaæ paliwa. Rozlane paliwo mo¿e ulec zapaleniu. Od razu wycieraj rozlane paliwo.
• Unikaj powtarzaj¹cego siê lub przed³u¿aj¹cego kontaktu skóry lub wdychania oparów benzyny. PRZECHOWUJ
BENZYNÊ Z DALA OD DZIECI.
WA¯NE: Jakoœæ benzyny ulega pogorszeniu [pod wp³ywem takich czynników jak ekspozycja na œwiat³o s³oneczne,
temperatura czy up³yw czasu.
W najgorszym przypadku benzyna mo¿e nie nadawaæ siê do u¿ycia ju¿ po up³ywie 1 miesi¹ca.
Stosowanie niew³aœciwej benzyny mo¿e powa¿nie uszkodziæ silnik (zatkany gaŸnik, zablokowane zawory).
Naprawy uszkodzeñ spowodowanych zastosowaniem niew³aœciwej benzyny nie s¹ rozpatrywane jako bezp³atne
naprawy w okresie gwarancyjnym.
Aby unikn¹æ takich problemów stosuj siê do poni¿szych zaleceñ:
• u¿ywaj tylko zalecanej benzyny,
• u¿ywaj wy³¹cznie œwie¿ej i czystej benzyny,
• aby spowolniæ proces pogarszania siê jakoœci paliwa przechowuj je w certyfikowanym karnistrze,
• jeœli zamierzasz przechowywaæ maszynê przez okres d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c, opró¿nij zbiornik paliwa i gaŸnik.
Paliwo zawieraj¹ce alkohol
Stosowanie benzyny zawieraj¹cej alkohol nie jest zalecane. Jeœli jednak j¹ u¿ywasz, upewnij siê, czy liczba
oktanowa jest przynajmniej tak wysoka, jak zaleca NUTOOL. Istniej¹ dwa rodzaje mieszanek
benzynowoalkoholowych; jedna zawiera etanol, druga metanol.
Nie stosuj mieszanek zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 10% etanolu lub metanolu (alkohol metylowy lub alkohol drzewny)
bez inhibitora dla metanolu. Kiedy u¿ywasz mieszanki zawieraj¹cej metanol (z dodatkiem inhibitora korozji) obni¿
zawartoœæ metanolu do 5%.
UWAGA!
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ uk³adu paliwowego i spadku mocy na skutek stosowania benzyn
zawieraj¹cych alkohol.
NUTOOL nie akceptuje stosowania paliw zawieraj¹cych metanol, od kiedy charakterystyki podaj¹ce sk³ad tych
benzyn s¹ tak niedok³adne.
• Przed zakupieniem paliwa na nieznanej stacji benzynowej, spróbuj ustaliæ czy benzyna ta nie zawiera domieszek
alkoholu.
Jeœli zauwa¿ysz jakiekolwiek niepokoj¹ce symptomy podczas pracy na benzynie zawieraj¹cej alkohol lub na
benzynie, któr¹ podejrzewasz o to, ¿e zawiera alkohol, zacznij stosowaæ paliwo które nie zawiera alkoholu.
Filtr powietrza
SprawdŸ stan filtra powietrza, czy jest w dobrym stanie i czy jest czysty.
Poluzuj œrubê, zdejmij boczn¹ os³onê generatora.
Naciœnij zatrzask znajduj¹cy siê w górnej czêœci pokrywy filtra powietrza i zdejmij j¹. Wyjmij i sprawdŸ element
g¹bkowy. Wyczyœæ go, a w razie potrzeby wymieñ na nowy.
UWAGA!
Nigdy nie uruchamiaj generatora bez zamontowanego filtra powietrza. Podczas serwisowania filtra powietrza
nie pozwól, aby do obudowy filtra dostawa³ siê brud i zanieczyszczenia. Spowoduje to gwa³towne zu¿ycie
silnika.
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IX. EKSPLOATACJA AGREGATU
Uruchamianie silnika
Przed uruchomieniem silnika od³¹cz od generatora wszystkie pod³¹czone do gniazd odbiorniki pr¹du.
1. Przekrêæ odpowietrznik zbiornika paliwa 4 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w pozycjê otwarty.
UWAGA!
Podczas transportowania generatora zawsze pamiêtaj aby zamkn¹æ odpowietrznik.
2. Ustaw wùàcznik dopùywu paliwa 6 w pozycjê w³¹czony.
3. Przestaw dŸwigniê ssania 2 w pozycjê

(zamkniête).

UWAGA!
Nie u¿ywaj ssania kiedy silnik jest ciep³y lub temperatura powietrza jest wysoka.
4.Ustaw wùàcznik zasilania 16 w pozycjê w³¹czony (ON).
5. Poci¹gnij lekko linkê rozrusznika 7 do wyczucia oporu, a nastêpnie szarpnij energicznie w kierunku do siebie.
UWAGA!
• Linka startera mo¿e zacz¹æ powracaæ zanim j¹ zwolnisz. Mo¿e to spowodowaæ poci¹gniêcie twojej rêki w
kierunku silnika i spowodowaæ obra¿enia.
• Po uruchomieniu silnika nie puszczaj r¹czki i nie pozwól, by uderzy³a ona w obudowê. Zwalniaj j¹ stopniowo.
6. Po nagrzaniu siê silnika, przestaw dŸwigniê ssania 2 w pozycjê

(otwarte).

UWAGA!
Jeœli silnik zatrzyma siê niespodziewanie, najpierw sprawdŸ poziom oleju silnikowego, zanim zaczniesz szukaæ
innych przyczyn.
Modyfikacja gaŸnika do pracy na du¿ych wysokoœciach
Na du¿ych wysokoœciach przy standardowym ustawieniu dyszy g³ównej gaŸnika mieszanka paliwowo powietrzna
bêdzie bardzo bogata. Spowoduje to obni¿enie wydajnoœci pracy generatora i zwiêkszy zu¿ycie paliwa.
W³aœciwy stosunek mieszanki na du¿ych wysokoœciach mo¿na osi¹gn¹æ poprzez wymianê dyszy g³ównej na dyszê
o mniejszym przekroju i odpowiednim ustawieniu œruby regulacyjnej sk³adu mieszanki. Jeœli permanentnie
u¿ywasz generatora na wysokoœciach powy¿ej 1500m nad poziomem morza, skontaktuj siê z autoryzowanym
dealerem NUTOOL w celu dokonania wymiany.
Nawet przy w³aœciwym doborze dyszy, moc silnika ulegnie zmniejszeniu o oko³o 3,5% na ka¿de 300 m.
przewy¿szenia. Utrata mocy bêdzie jeszcze wiêksza, jeœli dysza g³ówna nie zostanie wymieniona.
UWAGA!
U¿ywanie generatora na wysokoœciach mniejszych ni¿ ta, do której jest przystosowany gaŸnik spowoduje utratê
sprawnoœci, przegrzanie i powa¿ne uszkodzenie silnika wywo³ane niew³aœciwym stosunkiem mieszanki paliwa
i powietrza. Jeœli po uprzednim przystosowaniu generatora do pracy na du¿ych wysokoœciach, powracasz do
pracy na normalnych wysokoœciach, skontaktuj siê z autoryzowanym serwisem w celu przywrócenia
standardowych ustawieñ gaŸnika.
U¿ytkowanie generatora
Upewnij siê, ¿e agregat jest uziemiony, jeœli pod³¹czony do niego sprzêt jest uziemiony.
NIEBEZPIECZEÑSTWO!
Je¿eli generator ma pracowaæ jako alternatywne Ÿród³o zasilania budynku, pod³¹czenie go do instalacji w
budynku powinno byæ poprzez wy³¹cznik trzypozycyjny (hebel), który od³¹czy sieæ miejsk¹ w czasie gdy pracuje
generator. Instalacjê powinien przeprowadziæ uprawniony elektryk i musi byæ ona zgodna z obowi¹zuj¹cymi
lokalnymi przepisami dotycz¹cymi zasilania awaryjnego i pod³¹czenia do sieci energetycznej. Niew³aœciwe
pod³¹czenie generatora do instalacji elektrycznej budynku mo¿e spowodowaæ zwrotne przepiêcie z sieci¹.
Mo¿e to spowodowaæ powa¿ne obra¿enia a nawet œmieræ ludzi pracuj¹cych na linii przesy³owej lub maj¹cych z
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ni¹ kontakt. Skontaktuj siê z miejscowym zak³adem energetycznym lub wykwalifikowanym elektrykiem.
UWAGA!
• Nie przekraczaj natê¿enia pr¹du okreœlonego dla ka¿dego z gniazd z osobna.
• Nie pod³¹czaj generatora do domowej sieci energetycznej. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie agregatu lub
urz¹dzeñ pod³¹czonych do domowej sieci.
• Nie zmieniaj konstrukcji generatora i nie u¿ywaj go do celów innych ni¿ te, do których zosta³ zaprojektowany.
Generator nie nadaje siê do zasilanie spawarek.
• Nie pod³¹czaj ¿adnych przed³u¿eñ do rury wydechowej.
• Je¿eli musisz korzystaæ z przed³u¿aczy, staraj siê aby by³y to giêtkie przed³u¿acze w otulinie gumowej (zgodne z
norm¹ IEC245 lub analogiczne).
• Ogranicz d³ugoœæ przed³u¿aczy: 60 metrów dla kabli o œrednicy 1,5 mm2 i 100 metrów dla kabli o œrednicy 2,5
mm2.
• Ustawiaj generator z dla od innych przewodów elektrycznych takich jak linie przesy³owe.
• Wiêkszoœæ silników elektrycznych pobiera podczas rozruchu znacznie wiêksz¹ moc ni¿ moc znamionowa.
Dok³adnie sprawdŸ pobór mocy urz¹dzenia podczas rozruchu przed jego pod³¹czeniem do generatora.
UWAGA:
• Wyjœcie pr¹du sta³ego mo¿e byæ u¿ywane równolegle wraz wyjœciem pr¹du zmiennego. Podczas u¿ywania obu
gniazd równoczeœnie, uwa¿aj aby nie przekroczyæ mocy maksymalnej gniazda AC.
Max. moc gniazda AC: 1500 VA
• Wiêkszoœæ urz¹dzeñ podczas rozruchu pobiera wiêcej mocy ni¿ podana moc znamionowa.
• Upewnij siê, ¿e moc pobierana przez odbiorniki pod³¹czone do agregatu nie przekracza mocy agregatu. Nigdy
nie przekraczaj maksymalnej mocy agregatu. Moc mniejsza od maksymalnej, a wiêksza od znamionowej mo¿e byæ
pobierana nie d³u¿ej ni¿ 30 minut.
• Znaczne przeci¹¿enie spowoduje zadzia³anie bezpieczników gniazd pr¹du zmiennego. Przekroczenie limitu
czasu dla maksymalnego poboru mocy lub nieznaczne przeci¹¿enie nie spowoduj¹ zadzia³ania bezpieczników, ale
skróc¹ ¿ywotnoœæ agregatu.
• Limit czasu poboru mocy maksymalnej to 30 minut. Moc maksymalna: 2500 VA.
• W przypadku pracy ci¹g³ej, nie przekraczaj mocy znamionowej. Moc znamionowa: 2200 VA.
• W obu przypadkach nale¿y braæ pod uwagê ca³kowite zapotrzebowanie na moc (VA) wszystkich pod³¹czonych
odbiorników.
Odbiorniki pr¹du zmiennego
1. Uruchom silnik i upewnij siê, ¿e lampka kontrolna pr¹du zmiennego 14 (zielona) zapali siê.
2. Upewnij siê, ¿e urz¹dzenie, które masz pod³¹czyæ do generatora jest wy³¹czone i w³ó¿ wtyczkê w gniazdko.
UWAGA!
• D³ugotrwa³e przeci¹¿enie generatora powoduj¹ce ci¹g³e palenie siê czerwonej lampki ostrzegawczej 13 mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie generatora. Nieznaczne przeci¹¿enie generatora powoduj¹ce czasowe zapalenie siê
lampki powoduje skrócenie ¿ywotnoœci generatora.
• Upewnij siê, ¿e wszystkie odbiorniki s¹ sprawne przed pod³¹czeniem ich do generatora. Jeœli odbiornik
zaczynaj¹ nienormalnie pracowaæ, obni¿a siê ich wydajnoœæ lub nagle zatrzymuj¹ siê, natychmiast wy³¹cz
zap³on silnika. Nastêpnie od³¹cz odbiorniki i zbadaj przyczynê ich nieprawid³owego dzia³ania.
Lampki kontrolne I ostrzegawcze
Lampka kontrolna 14 (zielona) œwieci siê podczas normalnej pracy generatora.
Jeœli generator zostanie przeci¹¿ony lub jeœli w uk³adzie nast¹pi zwarcie, zielona lampka zgaœnie, a zapali siê
czerwona lampka 13 sygnalizuj¹ca przeci¹¿enie. Jednoczeœnie nast¹pi od³¹czenie zasilania gniazda wyjœciowego.
W przypadku przeci¹¿enia i zapalenia siê czerwonej lampki kontrolnej, natychmiast zatrzymaj silnik generatora i
sprawdŸ, co by³o przyczyn¹ przeci¹¿enia.
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• Przed pod³¹czeniem jakichkolwiek urz¹dzeñ do generatora upewnij siê, ¿e s¹ sprawne oraz ¿e ich pobór mocy
nie przekracza mocy dostarczanej przez generator. Nastêpnie pod³¹cz odbiorniki przewodami i uruchom silnik.
UWAGA:
Podczas uruchamiania silnika elektrycznego mog¹ zapaliæ siê obie lampki (zielona kontrolna i czerwona
sygnalizuj¹ca przeci¹¿enie). Jest to normalne. Lecz jeœli po up³ywie 4 sekund czerwona lampka nie zgaœnie,
sprawdŸ moc odbiorników lub skontaktuj siê z autoryzowanym punktem serwisowym NUTOOL.
Czujnik niskiego poziomu oleju
Uk³ad czujnika niskiego poziomu oleju zosta³ zaprojektowany w celu zabezpieczenia silnika przed powa¿nym
uszkodzeniem spowodowanym niskim poziomem oleju silnikowego. Przed osi¹gniêciem przez olej zbyt niskiego
poziomu, czujnik poziomu oleju wy³¹czy silnik (wy³¹cznik zap³onu pozostanie w pozycji w³¹czony).
Jeœli czujnik niskiego poziomu oleju spowoduje zatrzymanie silnika, podczas uruchamiania silnika za pomoc¹
rozrusznika rêcznego zapalaæ siê bêdzie czerwona lampka ostrzegawcza 12. W takim przypadku uzupe³nij poziom
oleju silnikowego.
Bezpiecznik gniazda AC
Bezpiecznik na pude³ku z gniazdem do pracy równoleg³ej zadzia³a automatycznie (wciœniêty przycisk 18
„wyskoczy”) jeœli dojdzie do zwarcia lub znacz¹cego przeci¹¿enia gniazda agregatu.
Jeœli bezpiecznik zadzia³a automatycznie, sprawdŸ poprawnoœæ dzia³ania odbiornika pr¹du oraz czy jego
zapotrzebowanie nie przekracza mocy agregatu zanim zresetujesz bezpiecznik (wciœniesz przycisk 18 z
powrotem).
U¿ytkowanie wyjœcia pr¹du sta³ego
Wyjœcie pr¹du sta³ego mo¿e byæ u¿ywane do ³adowania akumulatorów typu samochodowego o napiêciu 12V.
UWAGA:
W przypadku u¿ytkowania gniazda pr¹du sta³ego, przestaw prze³¹cznik trybu pracy ECON 15 w pozycjê OFF.
1. Pod³¹cz opcjonalny kabel 22 do gniazda pr¹du sta³ego w generatorze, a nastêpnie do zacisków akumulatora.
NIEBEZPIECZEÑSTWO!
• W celu unikniêcia iskrzenia najpierw pod³¹cz kabel do akumulatora, a nastêpnie do generatora. Po
zakoñczeniu pracy od³¹cz kabel najpierw od generatora.
• Przed pod³¹czeniem kabla do akumulatora zamontowanego w samochodzie, najpierw od³¹cz od
akumulatora kabel uziemiaj¹cy (ujemny). Pod³¹cz go z powrotem po zakoñczeniu ³adowania akumulatora.
Dziêki temu zapobiegniesz mo¿liwoœci zwarcia i wytworzenia iskier, gdy przypadkiem zetkniesz kabel dodatni z
mas¹ pojazdu.
UWAGA:
• Nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy do akumulatora pod³¹czony jest generator. Mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie generatora.
• Zawsze pod³¹czaj najpierw zacisk dodatni do styku akumulatora oznaczonego znakiem(+). Nie zamieñ kabli,
gdy¿ mo¿e to spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie akumulatora lub generatora.
NIEBEZPIECZEÑSTWO!
• Akumulator wytwarza gazy wybuchowe: ogieñ i papierosy trzymaj z dala od niego. Zapewnij odpowiedni¹
wentylacjê kiedy ³adujesz lub u¿ywasz akumulatory.
• ZAGRO¯ENIE CHEMICZNE: Akumulatory nape³niane s¹ elektrolitem. Kontakt elektrolitu ze skór¹ mo¿e
spowodowaæ powa¿ne poparzenia. Zawsze podczas ³adowania noœ ubranie ochronne i maskê chroni¹c¹ twarz i
oczy.
• ród³a p³omieni i iskier trzymaj z dala od akumulatora, nie pal w pobli¿u. ATIDOTUM: Jeœli elektrolit dostanie
siê do oczu, przep³ukuj du¿¹ iloœci¹ ciep³ej wody przez przynajmniej 15 minut i natychmiast skontaktuj siê z
lekarzem.
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• ZATRUCIE: Elektrolit jest groŸn¹ trucizn¹: ANTIDOTUM
- Zewnêtrzne: przemyj szybko du¿¹ iloœci¹ wod¹,
- Wewnêtrzne: wypij du¿¹ iloœæ mleka lub wody. Nastêpnie za¿yj mleczko magnezowe lub olej roœlinny i
natychmiast skontaktuj siê z lekarzem.
• TRZYMAJ POZA ZASIÊGIEM DZIECI
2. Uruchom silnik generatora.
UWAGA:
• Gniazdo pr¹du sta³ego mo¿e byæ u¿ywane jednoczeœnie z gniazdem pr¹du zmiennego.
• Jeœli wyjœcie pr¹du sta³ego zostanie przeci¹¿one, wyskoczy przycisk wy³¹cznika przeci¹¿eniowego. Przed jego
ponownym wciœniêciem odczekaj kilka minut.
Zatrzymywanie agregatu
W przypadku niebezpieczeñstwa przestaw wùàcznik zasilania 16 oraz wùàcznik dopùywu paliwa 14 w pozycjê
„wy³¹czone” (OFF).
W przypadku normalnego u¿ytkowania:
1. Od³¹cz od gniazda pr¹du zmiennego pod³¹czone odbiorniki.
2. Przestaw wùàcznik zasilania 16 w pozycje „wy³¹czony” (OFF).
3. Przestaw wùàcznik dopùywu paliwa 14 w pozycje „wy³¹czony” (OFF).
4. Przekrêæ odpowietrznik zbiornika paliwa 4 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycjê
„zamkniêty” (OFF).
UWAGA!
Po zatrzymaniu silnika lub przed transportowaniem lub magazynowaniem generatora upewnij siê, ¿e korek
odpowietrznika jest ustawiony w pozycji „zamkniêty”, a wy³¹cznik zap³onu znajduje siê w pozycji „wy³¹czony”.
Za³ó¿ os³onê paneli sterowania 21.

X.OBS£UGA SERWISOWA
Okresowe przegl¹dy i regulacje s¹ konieczne aby utrzymaæ silnik w dobrym stanie. Dokonuj przegl¹dów i regulacji
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tabeli przegl¹dów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO!
Upewnij siê, ¿e silnik jest wy³¹czony zanim rozpoczniesz jakiekolwiek dzia³ania serwisowe czy naprawy.
Wyeliminuje to niektóre potencjalne zagro¿enia:
• Zatrucie tlenkiem wêgla bêd¹cym sk³adnikiem spalin. Upewnij siê, ¿e gdziekolwiek uruchamiasz silnik,
zapewniona jest w³aœciwa wentylacja.
• Oparzenia spowodowane kontaktem z gor¹cymi czêœciami. Po zatrzymaniu agregatu pozwól aby silnik i
uk³ad wydechowy ostyg³y.
• Obra¿enia spowodowane kontaktem z wiruj¹cymi elementami. Nie uruchamiaj silnika dopóki instrukcja
obs³ugi nie mówi by to zrobiæ.
T³umik rozgrzewa siê do wysokich temperatur w czasie pracy i pozostaje gor¹cy przez jakiœ czas po zatrzymaniu
silnika. Uwa¿aj aby nie dotkn¹æ t³umika gdy jest jeszcze gor¹cy. WystudŸ silnik przed podjêciem dzia³añ
serwisowych.
UWAGA!
Do przegl¹dów u¿ywaj wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych. Niew³aœciwej jakoœci czêœci mog¹
spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie silnika.
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Tabela przegl¹dów

UWAGA:
(1) T¹ czynnoœæ nale¿y wykonywaæ czêœciej, jeœli generator pracuje w zapylonym œrodowisku.
(2) Te czynnoœci musz¹ byæ wykonane przez autoryzowany serwis NUTOOL.
Zapisuj motogodziny pracy w celu dok³adnego okreœlenia terminu dokonania przegl¹du.
Wymiana oleju silnikowego
Olej silnikowy spuszczaj, kiedy silnik jest ciep³y. Zapewni to dok³adne osuszenie miski olejowej.
UWAGA!
Upewnij siê, ¿e wy³¹cznik zap³onu znajduje siê w pozycji OFF, a odpowietrznik zbiornika paliwa jest zamkniêty
przed spuszczaniem oleju.
1. Poluzuj œrubê os³ony 20 i zdejmij boczn¹ os³onê generatora.
2. Odkrêæ korek wlewu oleju silnikowego.
3. Zlej zu¿yty olej do przygotowanego pojemnika.
4. Wlej zalecany olej i sprawdŸ jego poziom po uzupe³nieniu.
5. Zakrêæ korek wlewu oleju silnikowego i za³ó¿ i dokrêæ os³onê boczn¹ generatora.
Pojemnoœæ miski olejowej: 0,8 l .
Jeœli Twoja skóra mia³a kontakt ze zu¿ytym olejem silnikowym, jak najszybciej umyj j¹ wod¹ z myd³em.
UWAGA:
Prosimy - ze zu¿ytym olejem postêpuj w sposób, który nie zagra¿a œrodowisku naturalnemu. Zanieœ go w
szczelnym pojemniku do najbli¿szej stacji benzynowej lub zak³adu utylizacji odpadów. Nie wyrzucaj pojemników z
olejem do œmieci i nie wylewaj go do gruntu czy kanalizacji.
Obs³uga filtra powietrza
Zanieczyszczony filtr powietrza ogranicza dop³yw powietrza do gaŸnika. Aby zapobiec awariom gaŸnika,
regularnie serwisuj filtr powietrza. Je¿eli u¿ywasz generatora w bardzo zapylonym œrodowisku, sprawdzaj stan i
czystoœæ filtra powietrza czêœciej ni¿ jest to wskazane w Tabeli Przegl¹dów.
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NIEBEZPIECZEÑSTWO!
Nie u¿ywaj do czyszczenia wk³adu filtra benzyny lub rozpuszczalników o niskim punkcie zap³onu. S¹ one
³atwopalne, a w pewnych warunkach wybuchowe.
UWAGA:
U¿ywanie generatora bez filtra powietrza mo¿e spowodowaæ bardzo powa¿ne uszkodzenie silnika.
1. Poluzuj œrubê mocuj¹c¹ i zdejmij boczn¹ os³onê generatora.
2. Naciœnij zatrzask w górnej czêœci pokrywy i zdejmij pokrywê filtra.
3. Wyczyœæ wk³ad filtra w niepalnym rozpuszczalniku (lub rozpuszczalniku o wysokim punkcie zap³onu), a nastêpnie dok³adnie osusz.
4. Po wyschniêciu nas¹cz wk³ad filtra powietrza czystym olejem silnikowym, wyciœnij w celu pozbycia siê nadmiaru
oleju.
5. Zamontuj wk³ad filtra powietrza i pokrywê filtra powietrza. Dok³adnie dokrêæ œrubê pokrywy filtra.
6. Za³ó¿ boczn¹ pokrywê generatora i dokrêæ uwa¿nie œrub¹.
Obs³uga œwiecy zap³onowej
Aby zapewniæ prawid³owe dzia³anie silnika odleg³oœæ miêdzy elektrodami œwiecy zap³onowej musi byæ
prawid³owo ustawiona, a same elektrody musz¹ byæ wolne od wszelkich nalotów czy nagaru.
1. Zdejmij pokrywê os³aniaj¹c¹ œwiecê zap³onow¹ 8.
2. Zdejmij fajkê œwiecy.
3. Dok³adnie oczyœæ gniazdo œwiecy zap³onowej
z wszelkich zanieczyszczeñ.
4. Za pomoc¹ klucza do œwiec wykrêæ œwiecê zap³onow¹.

5. Wizualnie sprawdŸ stan œwiecy zap³onowej. Jeœli na œwiecy jest zbyt du¿a warstwa nagaru lub œwieca jest
pêkniêta, wymieñ j¹ na now¹.
6. Przy pomocy szczelinomierza sprawdŸ odleg³oœæ pomiêdzy elektrodami œwiecy. Prawid³owa odleg³oœæ
powinna wynosiæ 0,6 - 0,7 mm. Jeœli wymagana jest regulacja odstêpu, ostro¿nie dognij lub odegnij boczn¹
elektrodê.
7. SprawdŸ stan podk³adki, a nastêpnie rêcznie wkrêæ œwiecê w gniazdo. Dokrêæ œwiecê.
8. Za pomoc¹ klucza do œwiec 24 po dokrêceniu przekrêæ jeszcze o 1/2 obrotu w celu dociœniêcia podk³adki. Jeœli
montujesz u¿ywan¹ œwiecê wystarczy 1/8 lub 1/4 obrotu.
9. Za³ó¿ fajkê œwiecy.
10. Za³ó¿ pokrywê os³aniaj¹c¹ œwiecê zap³onow¹.
UWAGA!
Œwieca zap³onowa musi byæ dok³adnie dokrêcona. Niedok³adnie wkrêcona œwieca nagrzewa siê do bardzo
wysokiej temperatury i powoduje uszkodzenie silnika.
Nigdy nie u¿ywaj œwiecy zap³onowej o niew³aœciwej pojemnoœci cieplnej.
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XI. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Aby unikn¹æ rozlania siê paliwa podczas transportowania generator powinien byæ ustawiony w normalnej pozycji
pracy z wy³¹cznikiem dopùywu paliwa ustawionym w pozycji „wy³¹czony”.
Odpowietrznik jest ustawiony w pozycji „zamkniêty” gdy jest do oporu przekrêcony odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara.
Przed zamykaniem odpowietrznika upewnij siê, ¿e silnik ju¿ ca³kowicie wystyg³.
NIEBEZPIECZEÑSTWO!
Podczas transportowania generatora:
• Nie przepe³niaj zbiornika paliwa (paliwo nie powinno znajdowaæ siê w szyjce wlewu.
• Nie u¿ywaj generatora zamkniêtego w pojeŸdzie. Przed uruchomieniem generatora wyjmij go z pojazdu i
uruchom w dobrze wentylowanym miejscu.
• Nie pozostawiaj generatora w zamkniêtym pojeŸdzie wystawionego na dzia³anie silnego promieniowania
s³onecznego. Silne promieniowanie s³oneczne dzia³aj¹ce przez wiele godzin spowoduje parowanie benzyny, co
mo¿e byæ przyczyn¹ eksplozji.
• Nie transportuj generatora po wyboistej drodze przez d³ugi okres czasu. Jeœli musisz przetransportowaæ
generator po wyboistej drodze, najpierw spuœæ paliwo.
Przed magazynowaniem generatora przez d³u¿szy czas:
1. Upewnij siê, ¿e miejsce w którym bêdziesz magazynowa³ generator jest wolne od zanieczyszczenia i nadmiernej
wilgoci.
2. Zlej paliwo ze zbiornika i gaŸnika.
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I. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïîêóïêó íàøåãî èíñòðóìåíòà, êà÷åñòâî êîòîðîãî áûëî òùàòåëüíî
ïðîäóìàíî åù¸ íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà. Ìû ïðèëîæèëè ìàêñèìóì óñèëèé ê
òîìó, ÷òîáû ó Âàñ íà ðóêàõ îêàçàëñÿ íàä¸æíûé èíñòðóìåíò, êà÷åñòâî êîòîðîãî ìû ãàðàíòèðóåì.
Íî åñëè âäðóã ïðîÿâèòñÿ òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîãäà â åãî ðàáîòå îáíàðóæèòñÿ ñáîé, ïðîñèì Âàñ
îáÿçàòåëüíî îáðàòèòüñÿ â îòäåë îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòà.
ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, ïðèìèòå âñå ìåðû, ÷òîáû èçáåæàòü îïàñíîñòè
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà, ýëåêòðîóäàðà è òðàâì. Â èíñòðóêöèÿõ ïî ðàáîòå ñ èíñòðóìåíòîì
ïðèâåäåíû âñå íåîáõîäèìûå óêàçàíèÿ, êàêîâî íàçíà÷åíèå èíñòðóìåíòà è êàêîé ðèñê ìîæåò
âîçíèêíóòü ïðè ðàáîòå ñ íèì.

II. ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ

RU

Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò áåçîòêàçíóþ ðàáîòó èíñòðóìåíòà â òå÷åíèè 2 ëåò ñî äíÿ åãî
ïðèîáðåòåíèÿ. Ýòîò ãàðàíòèéíûé ñðîê íå ðàñïîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè ñäà÷è èíñòðóìåíòà â
ïðîêàò. Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò çàìåíó íåèñïðàâíûõ èëè äåôåêòíûõ äåòàëåé. äàííàÿ
ãàðàíòèÿ íå âêëþ÷àåò âîçìåùåíèÿ ïðÿìîãî èëè êîñâåííîãî óùåðáà, íàñòóïèâøåãî â
ðåçóëüòàòå ðàáîòû ñ èíñòðóìåíòîì. Èç ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ òàêæå èñêëþ÷àþòñÿ: çàìåíà
ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåíòà íå ïî åãî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ, à òàêæå
âîçìåùåíèå çàòðàò íà óïàêîâêó è äîñòàâêó èíñòðóìåíòà ê öåíòðàì òåõîáñëóæèâàíèÿ
(ïðîèçâîäÿòñÿ çà ñ÷¸ò ïîëüçîâàòåëÿ). Èíñòðóìåíò, îôîðìëåííûé ñ îïëàòîé äîñòàâêè çà ñ÷¸ò
ïîëó÷àòåëÿ, â ðåìîíò íå ïðèíèìàåòñÿ. Èíñòðóìåíò, ìîäèôèöèðîâàííûé êàêèì-ëèáî îáðàçîì
èëè èñïîëüçîâàâøèéñÿ â êîìïëåêòå ñ íå ðåêîìåíäîâàííûìè ïðîèçâîäèòåëåì àêñåññóàðàìè,
òàêæå íå ïîïàäàåò ïîä ãàðàíòèéíûé ðåìîíò. Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî
ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà
â ñëóæáó
ïîñëåïðîäàæíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî
ïðèîáðåòåíèå. ïîñëå ïîêóïêè èíñòðóìåíòà ðåêîìåíäóåòñÿ ñðàçó æå óáåäèòüñÿ â åãî
öåëåñòíîñòè è êîìïëåêòíîñòè è âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü èíñòðóêöèè ïî ðàáîòå ñ íèì.
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÀÂÀ
Äëÿ âëàäåëüöà èíñòðóìåíòà äàííàÿ ãàðàíòèÿ íè êîèì îáðàçîì íå âëèÿåò íà åãî ïðàâà,
îãîâîðåííûå óñòàâîì îáùåñòâà, ÷ëåíîì êîòîðîãî îí ìîæåò ÿâëÿòüñÿ.
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ ÈÇÄÅËÈß
Åñëè äàííîå èçäåëèå äîëæíî áûòü óíè÷òîæåíî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îíî íå
èñïîëüçóåòñÿ, ëèáî â ñâÿçè ñ èíûìè ïðè÷èíàìè, åãî íåëüçÿ âûáðàñûâàòü êàê
îáû÷íûå áûòîâûå îòõîäû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëè ñîõðàíåíû ïðèðîäíûå
ðåñóðñû è â öåëÿõ ñíèæåíèÿ îïàñíûõ êîíòàêòîâ ñ ïðèðîäîé, ïîçàáîòüòåñü î
íàäëåæàùåé óòèëèçàöèè èçäåëèÿ ïóò¸ì äîñòàâêè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïî
ñáîðó îòõîäîâ ëèáî â èíîé óïîëíîìî÷åííûé öåíòð. Åñëè Âû ñîìíåâàåòåñü,
îáðàòèòåñü â ìåñòíîå ó÷ðåæäåíèå, îòâåòñòâåííîå çà ñáîð è ïåðåðàáîòêó
îòõîäîâ, ïî ïîâîäó àëüòåðíàòèâíîé èíôîðìàöèè, ñâÿçàííîé ñ óòèëèçàöèåé
îòõîäîâ.
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III. ÝËÅÌÅÍÒÛ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ
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IV. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

RU

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ! Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå âñå ðåêîìåíäàöèè. Ïîâðåæäåíèÿ, ïåðå÷èñëåííûå â
èíñòðóêöèè, ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ïîæàðà è/èëè òåëåñíûõ
ïîâðåæäåíèé.
ÑÎÕÐÀÍÈÒÅ ÝÒÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÞ è ïåðåäàéòå å¸ ñëåäóþùåìó âëàäåëüöó ïðè ïðîäàæå áåíçîãåíåðàòîðà.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû:
• Ïåðåä çàïóñêîì äâèãàòåëÿ îáÿçàòåëüíî ïðîâîäèòå êîíòðîëüíûé îñìîòð áåíçîãåíåðàòîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðîé, óêàçàííîé íà ñòð. 26. Âûïîëíåíèå ýòîãî óñëîâèÿ ìîæåò ïîçâîëèòü Âàì èçáåæàòü íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.
• Âî âðåìÿ ðàáîòû áåíçîãåíåðàòîð äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå îäíîãî ìåòðà îò ñòåí
çäàíèé èëè äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ.
• Âî âðåìÿ ðàáîòû áåíçîãåíåðàòîð äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ íà ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè. Ïðè íàêëîíå
áåíçîãåíåðàòîðà ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü óòå÷êè òîïëèâà.
• Äî íà÷àëà èñïîëüçîâàíèÿ áåíçîãåíåðàòîðà òùàòåëüíî èçó÷èòå ïðèíöèï ðàáîòû âñåõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñïîñîáû áûñòðîãî âûêëþ÷åíèÿ áåíçîãåíåðàòîðà. Íå ïîçâîëÿéòå íèêîìó ïîëüçîâàòüñÿ áåíçîãåíåðàòîðîì áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî èíñòðóêòàæà.
• Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì è äîìàøíèì æèâîòíûì ïðèáëèæàòüñÿ ê ðàáîòàþùåìó áåíçîãåíåðàòîðó.
• Ïðè ðàáîòå áåíçîãåíåðàòîðà äåðæèòåñü íà äîñòàòî÷íîì ðàññòîÿíèè îò åãî äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé.
• Íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ áåíçîãåíåðàòîðà ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé äëÿ óäàðà òîêîì; íå ïðèêàñàéòåñü ê
áåíçîãåíåðàòîðó âî âðåìÿ ðàáîòû âëàæíûìè ðóêàìè.
• Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü áåíçîãåíåðàòîð ïîä äîæäåì, ñíåãîì èëè â óñëîâèÿõ, êîãäà ñóùåñòâóåò
îïàñíîñòü åãî íàìîêàíèÿ.
• Îòðàáîòàâøèå ãàçû äâèãàòåëÿ ñîäåðæàò òîêñè÷íûé îêñèä óãëåðîäà. Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü áåíçîãåíåðàòîð â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ. Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íóþ âåíòèëÿöèþ ïîìåùåíèÿ.
Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå â
ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.
• Ïðè ðàáîòå ãëóøèòåëü íàãðåâàåòñÿ äî î÷åíü âûñîêîé òåìïåðàòóðû, è îñòàåòñÿ ãîðÿ÷èì åùå íåêîòîðîå
âðåìÿ ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ. Íå äîòðàãèâàéòåñü äî ãîðÿ÷åãî ãëóøèòåëÿ. Ïðåæäå ÷åì îñòàâèòü
áåíçîãåíåðàòîð íà õðàíåíèå â ïîìåùåíèè, óáåäèòåñü, ÷òî äâèãàòåëü îñòûë.
• Ýëåìåíòû âûïóñêíîé ñèñòåìû äâèãàòåëÿ ïîäâåðæåíû íàãðåâó âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ è èìåþò
âûñîêóþ òåìïåðàòóðó ïîñëå îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ. Âî èçáåæàíèå ïîëó÷åíèÿ îæîãîâ íåîáõîäèìî
ñëåäîâàòü èíñòðóêöèÿì ïðåäóïðåæäàþùèõ íàêëååê, êîòîðûå èìåþòñÿ íà áåíçîãåíåðàòîðå.
• Áåíçèí ÿâëÿåòñÿ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìñÿ âåùåñòâîì è ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ âçðûâîîïàñåí.
Çàïðàâêó òîïëèâíîãî áàêà ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ïðè íåðàáîòàþùåì äâèãàòåëå íà îòêðûòîì âîçäóõå èëè â
õîðîøî ïðîâåòðèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ.
• Çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü çàïðàâêó òîïëèâíîãî áàêà â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ñèãàðåò, äûìÿùèõñÿ
ïðåäìåòîâ è îòêðûòîãî îãíÿ. Çàïðàâêó òîïëèâíîãî áàêà âñåãäà ïðîâîäèòå òîëüêî â õîðîøî
ïðîâåòðèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ.
• Â ñëó÷àå ïðîëèâà òîïëèâà åãî ñëåäóåò íåìåäëåííî âûòåðåòü íàñóõî.
• Ìîíòàæ ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêè äëÿ ïîäâîäà ðåçåðâíîé ìîùíîñòè äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ñèëàìè
êâàëèôèöèðîâàííîãî ýëåêòðèêà. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêè äîëæíà îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâèëàì ìîíòàæà. Íåïðàâèëüíîå ïîäñîåäèíåíèå ìîæåò âûçâàòü ïîäà÷ó
òîêà ñ áåíçîãåíåðàòîðà â ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü. Âñëåäñòâèå ýòîãî ðàáîòíèêè ýëåêòðè÷åñêîé êîìïàíèè ìîãóò
ïîëó÷èòü óäàð òîêîì ïðè ðàáîòå ñ ïðîâîäêîé âî âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà. Ïðè âîññòàíîâëåíèè
ïîäà÷è òîêà áåíçîãåíåðàòîð ìîæåò âçîðâàòüñÿ, çàãîðåòüñÿ èëè âûçâàòü âîçãîðàíèå ýëåêòðè÷åñêîé
ïðîâîäêè â çäàíèè.
• Ñëåäèòå çà ïðîâîäàìè èëè óäëèíèòåëÿìè âåäóùèìè îò áåíçîãåíåðàòîðà ê ïîäêëþ÷¸ííûì óñòðîéñòâàì.
Åñëè ïðîâîä ïðîõîäèò ïîä ãåíåðàòîðîì èëè êàñàåòñÿ âèáðèðóþùåé ÷àñòè, îí ìîæåò áûòü ïîâðåæä¸í è,
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âîçìîæíî, ïðèâåñòè ê ïîæàðó, âûãîðàíèþ ãåíåðàòîðà èëè îïàñíîñòè ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ñðàçó æå çàìåíÿéòå ïîâðåæä¸ííûå èëè ïîðâàííûå ïðîâîäà.

V. ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÁÅÍÇÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ
Èíâåðòîðíûé áåíçîãåíåðàòîð NP 2500 INV ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè ïðè
ïèòàíèè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà, ïðè ñáîÿõ îñíîâíîé ýëåêòðîñåòè â êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ñ
áîëüøèì âðåìåíåì àâòîíîìíîé ðàáîòû.
Èíâåðòîðíûé áåíçîãåíåðàòîð NP 2500 INV ðåêîìåíäîâàí ê èñïîëüçîâàíèþ â êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî èëè
àâàðèéíîãî èñòî÷íèêà ýëåêòðîïèòàíèÿ äîìîâ, êîòòåäæåé, äà÷. Ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â ñòðîèòåëüñòâå,
ïðè ðåìîíòíûõ è ìîíòàæíûõ ðàáîòàõ, äëÿ ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ â ìàñòåðñêîé, â ñàäó, êåìïèíãå, â ïîõîäå, íà
îõîòå, ðûáàëêå.
Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ âîçìîæíîñòè âûðàáàòûâàòü ïîñòîÿííûé òîê 12 Â, èíâåðòîðíûé áåíçîãåíåðàòîð
NP 2500 INV ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé, ýëåêòðîïèòàíèÿ ïîðòàòèâíûõ
ðàäèîñòàíöèé, àâòîìîáèëüíûõ êîìïðåññîðîâ, ïåðåíîñíûõ õîëîäèëüíèêîâ è äð.

VI. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÓÇËÛ È ÄÅÒÀËÈ
Íóìåðàöèÿ ýëåìåíòîâ âûïîëíåíà ïî èçîáðàæåíèÿì íà ñòðàíèöàõ 19-21.
1. Áîêîâàÿ ïàíåëü
2. Ïåðåêëþ÷àòåëü âîçäóøíîé çàñëîíêè
3. Ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñêè ãåíåðàòîðà
4. Âåíòèëÿöèîííûé êîëïà÷îê êðûøêè òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû
5. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

RU

6. Ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è òîïëèâà
7. Ðó÷êà ñòàðòåðà
8. Êðûøêà ñâå÷è çàæèãàíèÿ
9. Êðûøêà òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû
10. Ãëóøèòåëü
11. Ðîçåòêè ïåðåìåííîãî òîêà
12. Ñèãíàëèçàòîð íèçêîãî äàâëåíèÿ ìîòîðíîãî ìàñëà
13. Ñèãíàëèçàòîð ïåðåãðóçêè
14. Ñèãíàëèçàòîð âûõîäíîé íàãðóçêè
15. Âûêëþ÷àòåëü àâòîìàòè÷åñêîãî ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
16. Ïóñêîâîé âûêëþ÷àòåëü
17. Êëåììà çàçåìëåíèÿ
18. Ïðåðûâàòåëü öåïè ïîñòîÿííîãî òîêà
19. Ðîçåòêà ïîñòîÿííîãî òîêà
20. Øóðóï áîêîâîé ïàíåëè
21. Ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ êðûøêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
22. Êàáåëü äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðà
23. Äâóñòîðîííÿÿ îòâ¸ðòêà-âñòàâêà
24. Äâóñòîðîííèé òðóá÷àòûé ãàå÷íûé êëþ÷
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðèâåäåííûå â äàííîé «Èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè» èëëþñòðàöèè ìîãóò íå ñîîò
âåòñòâîâàòü íåêîòîðûì âàðèàíòàì èñïîëíåíèÿ áåíçîãåíåðàòîðà.
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VII. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû è ìàññà:
Äëèíà x Øèðèíà x Âûñîòà

595?355X 510 ìì

Ñóõàÿ ìàññà

30 êã

Äâèãàòåëü:

RU

Ìîäåëü

XY152F-3

Òèï äâèãàòåëÿ

×åòûðåõòàêòíûé, îäíîöèëèíäðîâûé, ñ âåðõíèì
ðàñïîëîæåíèåì êëàïàíîâ

Ðàáî÷èé îáú¸ì (äèàìåòð öèëèíäðà õ õîä ïîðøíÿ)

124.6 ñì

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü

3,5 êÂò /5,500 îá/ìèí

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ

Âîçäóøíàÿ, ïðèíóäèòåëüíàÿ

Ñèñòåìà çàæèãàíèÿ

T.C.L.

Ñèñòåìà çàïóñêà

Ñìàòûâàþùèéñÿ ñòàðòåð

Òèï ìîòîðíîãî ìàñëà

SAE 10W30

¨ìêîñòü áà÷êà ñìàçî÷íîãî ìàñëà

0,8 ë

Òèï òîïëèâà

Àâòîìîáèëüíûé íåýòèëèðîâàííûé áåíçèí

¨ìêîñòü òîïëèâíîãî áàêà

5,1 ë

Íîìèíàëüíàÿ íåïðåðûâíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ

4,5 ÷àñà

3

Ãåíåðàòîð:
Òèï

Ìíîãîïîëþñíûé, èíâåðòîðíûé òèï ñ âðàùàþùèìñÿ ïîëåì

Ïåðåìåííûé òîê:
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå

230Â / 120Â

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà

50Ãö

Íîìèíàëüíàÿ ñèëà òîêà

5,8À

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü

2,2êÂA

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü

2,5êÂA

Ïîñòîÿííûé òîê (ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî äëÿ çàðÿäêè àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé):
Âûõîä ïîñòîÿííîãî òîêà

12Â / 8,3À

Óðîâåíü øóìà:
Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü øóìà, èçìåðåííûé ïî ìåòîäèêå 2000/14/EC.

58 äÁ(A)

Êîýôôèöèåíò ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèé +

3 äÁ(A)

VIII. ÝËÅÌÅÍÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ
Ïóñêîâîé âûêëþ÷àòåëü
Ïóñêîâîé âûêëþ÷àòåëü 16 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè.
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Êîíòðîëüíûå èíäèêàòîðû
Êîíòðîëüíûå èíäèêàòîðû âêëþ÷àþòñÿ ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
Ñèãíàëèçàòîð âûõîäíîé íàãðóçêè 14 (çåë¸íûé) – ãîðèò, êîãäà ãåíåðàòîð ðàáîòàåò íàäëåæàùèì
îáðàçîì.
Ñèãíàëèçàòîð ïåðåãðóçêè 13 (êðàñíûé) – ãîðèò ïðè âîçíèêíîâåíèè ïåðåãðóçêè.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Çíà÷èòåëüíàÿ ïåðåãðóçêà, âûçûâàþùàÿ ïîñòîÿííîå âêëþ÷åíèå ñèãíàëèçàòîðà ïåðåãðóçêè (êðàñíîãî
öâåòà), ìîæåò âûâåñòè áåíçîãåíåðàòîð èç ñòðîÿ.
Íåçíà÷èòåëüíàÿ ïåðåãðóçêà, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê êðàòêîâðåìåííûì âêëþ÷åíèÿì ñèãíàëèçàòîðà
ïåðåãðóçêè (êðàñíîãî öâåòà), ìîæåò ïðèâåñòè ê ñîêðàùåíèþ ñðîêà ñëóæáû áåíçîãåíåðàòîðà.
Ïðåðûâàòåëü âêëþ÷èòñÿ ïîñëå òîãî, êàê èíäèêàòîð 13 áóäåò ãîðåòü â òå÷åíèå 20 ñåêóíä â óñëîâèÿõ 120%
ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè, ÷òî ïðèâåä¸ò ê îòêëþ÷åíèþ íàãðóçêè.
Åñëè ñèãíàëèçàòîð ïåðåãðóçêè çàãîðåëñÿ, îñòàíîâèòå è çàïóñòèòå äâèãàòåëü ñíîâà äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ
ýêñïëóàòàöèè.
Ñèãíàëèçàòîð íèçêîãî äàâëåíèÿ ìîòîðíîãî ìàñëà
Ñèãíàëèçàòîð íèçêîãî äàâëåíèÿ ìîòîðíîãî ìàñëà 12 (êðàñíûé) – çàãîðèòñÿ, êîãäà óðîâåíü ìîòîðíîãî
ìàñëà óïàä¸ò íèæå ïðåäóñìîòðåííîãî óðîâíÿ. Â ýòîì ñëó÷àå äâèãàòåëü îñòàíîâèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.
Åñëè äâèãàòåëü îñòàíîâèëñÿ ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòêà ìàñëà, åãî íåëüçÿ áóäåò âêëþ÷èòü, äàæå åñëè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòàðòîâîé ðóêîÿòêîé (àâàðèéíûé èíäèêàòîð 12 áóäåò ìèãàòü).
Â äàííîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî äîëèòü ìîòîðíîå ìàñëî äî ãîðëîâèíû ìàñëîíàëèâíîãî îòâåðñòèÿ.
( Äåòàëüíîå îïèñàíèå ïðîöåäóðû ïî äîëèâó ìàñëà ïðèâîäèòñÿ íà ñòð. 10-11)
Âûêëþ÷àòåëü àâòîìàòè÷åñêîãî ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
Êîãäà âûêëþ÷àòåëü 15 íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè ñ îòìåòêîé «I», ñêîðîñòü äâèãàòåëÿ ñíèæàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè, åñëè ýëåêòðè÷åñòâî íå âûäà¸òñÿ, à ïðè ïîäêëþ÷åíèè ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè ñêîðîñòü
äâèãàòåëÿ ðåãóëèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàãðóçêîé.
Â óñëîâèÿõ òÿæ¸ëîé íàãðóçêè, ïåðåâåäèòå âûêëþ÷àòåëü 15 â ïîëîæåíèå ñ îòìåòêîé «Î» äëÿ ïîääåðæàíèÿ
ñòàáèëüíîãî óðîâíÿ ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîñòîÿííîãî òîêà, ïåðåâåäèòå âûêëþ÷àòåëü 15 â ïîëîæåíèå «Î» (ÂÛÊË).
Ðîçåòêè ïåðåìåííîãî òîêà
Íà ðîçåòêè ïåðåìåííîãî òîêà 11 ïîñòóïàåò ýëåêòðîïèòàíèå ïåðåìåííîãî òîêà â 230Â.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Íå ïîäêëþ÷àéòå áîëåå äâóõ ïðèáîðîâ ê ãåíåðàòîðó îäíîâðåìåííî.
Íå âñòàâëÿéòå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû â ðîçåòêè.
Ðîçåòêà ïîñòîÿííîãî òîêà
Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12Â äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
ïîäêëþ÷èòü êàáåëü äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðà 22 â ðîçåòêó ïîñòîÿííîãî òîêà 19 è çàêðåïèòü êëåììû íà
àêêóìóëÿòîðå ñîáëþäàÿ ïîëÿðíîñòü:
– Êðàñíàÿ êëåììà ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíîé (+).
– ×¸ðíàÿ êëåììà ÿâëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíîé (-).
Ïðåðûâàòåëü öåïè ïîñòîÿííîãî òîêà
Ïðåðûâàòåëü öåïè ïîñòîÿííîãî òîêà 18 îòêëþ÷àåò ýëåêòðè÷åñêèé òîê, êîãäà ñèëà òîêà ïðåâûøàåò
ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå, èëè êîãäà â ïîäêëþ÷åííîì ïðèáîðå âîçíèêàåò íåèñïðàâíîñòü.
• Ïðîâåðüòå ïðèáîð íà îòñóòñòâèå äåôåêòîâ è óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îí íå ïîòðåáëÿåò èçëèøíèé òîê.
• Ïîñëå òîãî, êàê óáåäèòåñü, ÷òî âñ¸ â ïîðÿäêå, íàæìèòå êíîïêó 18 â ïîëîæåíèå «ÂÊË»:
Êíîïêà 18 íàæàòà – (ÂÊË) «ON»
Êíîïêà 18 îòæàòà – (ÂÛÊË) «OFF»
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Åñëè ïðåðûâàòåëü ïðîäîëæàåò îòêëþ÷àòüñÿ, îñòàíîâèòå ýêñïëóàòàöèþ è ïðîâåðüòå
ãåíåðàòîð è/èëè ïðèáîð íà îòñóòñòâèå ïîâðåæäåíèé ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåìîíòíûõ
ñëóæá ýòèõ óñòðîéñòâ.
Íèêîãäà íå âìåøèâàéòåñü â ðàáîòó êíîïêè ïðåðûâàòåëÿ è íå äåðæèòå å¸ â ïîëîæåíèè «ÂÊË»
Ñìàòûâàþùèéñÿ ñòàðòåð
Ïîòÿíèòå çà ðó÷êó ñòàðòåðà 7 äëÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ ãåíåðàòîðà.
Ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è òîïëèâà
Ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è òîïëèâà 6 íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè â ïîëîæåíèå «ON» (ÂÊË) ïåðåä çàïóñêîì
äâèãàòåëÿ, è â ïîëîæåíèå «OFF» (ÂÛÊË) äëÿ îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ.
Ïåðåêëþ÷àòåëü âîçäóøíîé çàñëîíêè
Ïåðåêëþ÷àòåëü âîçäóøíîé çàñëîíêè 2 ñëóæèò äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîäà÷è âîçäóõà â ìîìåíò çàïóñêà
äâèãàòåëÿ è âî âðåìÿ åãî ðàáîòû.
Êëåììà çàçåìëåíèÿ
Êëåììà 17 ñëóæèò äëÿ çàçåìëåíèÿ ãåíåðàòîðà.
Êðûøêà òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû
Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîëèâêè òîïëèâà îòêðóòèòå êðûøêó òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû 9, ïîâåðíóâ å¸
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè. Ïîñëå äîëèâêè òîïëèâà äî âåðõíåé ìåòêè çàêðóòèòå êðûøêó 9, ïîâåðíóâ å¸ ïî
÷àñîâîé ñòðåëêå.
Áîêîâàÿ ïàíåëü
Äëÿ äîñòóïà ê ìàñëîíàëèâíîé ãîðëîâèíå è âîçäóøíîìó ôèëüòðó â öåëÿõ òåõîáñëóæèâàíèÿ ñíèìèòå
áîêîâóþ ïàíåëü 1, îòêðóòèâ øóðóï áîêîâîé ïàíåëè 20 ñ ïîìîùüþ îòâ¸ðòêè 23.
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IX. ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÎÑÌÎÒÐ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Êîíòðîëüíûé îñìîòð áåíçîãåíåðàòîðà ïðîâîäèòñÿ íà ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè ïðè
çàãëóøåííîì äâèãàòåëå.
Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìîòîðíîãî ìàñëà â äâèãàòåëå
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Èñïîëüçîâàíèå ìîòîðíîãî ìàñëà, íå îáëàäàþùåãî ìîþùèìè ñâîéñòâàìè èëè ìîòîðíîãî
ìàñëà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ äâóõòàêòíûõ äâèãàòåëåé, ìîæåò ñîêðàòèòü ñðîê ýêñïëóàòàöèè
áåíçîãåíåðàòîðà.
Èñïîëüçóéòå ìîòîðíîå ìàñëî âûñøåãî êà÷åñòâà, îáëàäàþùåå âûñîêèìè ìîþùèìè ñâîéñòâàìè è
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ÷åòûðåõòàêòíûõ äâèãàòåëåé, îòâå÷àþùåå ëèáî ïðåâîñõîäÿùåå òðåáîâàíèÿ,
óñòàíîâëåííûå ïðîèçâîäèòåëåì. Âÿçêîñòü ìîòîðíîãî ìàñëà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ñðåäíåé
òåìïåðàòóðå âîçäóõà â âàøåì ðåãèîíå.
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îêòàíîâîå ÷èñëî ýòîãî òîïëèâà íå íèæå çíà÷åíèÿ, ðåêîìåíäîâàííîãî êîìïàíèåé Nutool.
Ñóùåñòâóåò äâà âèäà ñïèðòîñîäåðæàùåãî áåíçèíà. Îäèí èç íèõ ñîäåðæèò â ñâîåì ñîñòàâå ýòèëîâûé, à
äðóãîé – ìåòèëîâûé ñïèðò. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü áåíçèí, ñîäåðæàùèé áîëåå 10% ýòàíîëà. Íå
ïðèìåíÿéòå áåíçèí, ñîäåðæàùèé ìåòàíîë (äðåâåñíûé ñïèðò), â êîòîðîì îòñóòñòâóþò ðàñòâîðèòåëè è
èíãèáèòîðû, ñíèæàþùèå êîððîçèîííóþ àêòèâíîñòü ìåòàíîëà. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü áåíçèí,
ñîäåðæàùèé áîëåå 5% ìåòàíîëà, äàæå åñëè â åãî ñîñòàâå ïðèñóòñòâóþò ðàñòâîðèòåëè è èíãèáèòîðû
êîððîçèè.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
• Íà ïîâðåæäåíèÿ äåòàëåé ñèñòåìû ïèòàíèÿ òîïëèâîì, à òàêæå óõóäøåíèå õàðàêòåðèñòèê äâèãàòåëÿ,
êîòîðûå ïðîèçîøëè èç-çà ïðèìåíåíèÿ áåíçèíà, ñîäåðæàùåãî ñïèðò, çàâîäñêàÿ ãàðàíòèÿ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Êîìïàíèÿ Nutool íå ìîæåò ïîääåðæàòü èñïîëüçîâàíèå áåíçèíà, ñîäåðæàùåãî
ìåòàíîë, ïîñêîëüêó â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñòâóþò èñ÷åðïûâàþùèå äîêàçàòåëüñòâà åãî ïðèãîäíîñòè.
• Ïðåæäå ÷åì ïðèîáðåòàòü òîïëèâî íà íåçíàêîìîé çàïðàâî÷íîé ñòàíöèè, ïîñòàðàéòåñü âûÿñíèòü, íå
ñîäåðæèò ëè îíî ñïèðò. Åñëè áåíçèí ñîäåðæèò ñïèðò, óçíàéòå âèä ñïèðòà è åãî êîíöåíòðàöèþ â òîïëèâå.
Åñëè âû çàìåòèëè ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû äâèãàòåëÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè áåíçèíà,
êîòîðûé ñîäåðæèò èëè ìîæåò ïî âàøåìó ìíåíèþ ñîäåðæàòü ñïèðò, ïðåêðàòèòå ýêñïëóàòèðîâàòü äâèãàòåëü
íà ýòîì òîïëèâå è èñïîëüçóéòå òîëüêî áåíçèí, êîòîðûé ãàðàíòèðîâàííî íå ñîäåðæèò ñïèðò.
Ïðîâåðêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà
Ïðîâåðüòå ñîñòàâíûå ÷àñòè âîçäóøíîãî ôèëüòðà è óáåäèòåñü â èõ ÷èñòîòå è ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Îòêðóòèòå
øóðóï áîêîâîé ïàíåëè 20 è ñíèìèòå åå. Îòêðóòèòå øóðóï êðûøêè âîçäóøíîãî ôèëüòðà, ñíèìèòå êðûøêó, è
îñìîòðèòå ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäèòå ÷èñòêó èëè çàìåíó ôèëüòðóþùèõ
ýëåìåíòîâ .
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ýêñïëóàòàöèÿ äâèãàòåëÿ áåç âîçäóøíîãî ôèëüòðà çàïðåùåíà. Ïðè îòñóòñòâèè âîçäóøíîãî
ôèëüòðà â äâèãàòåëü ÷åðåç êàðáþðàòîð áóäóò ïîñòóïàòü çàãðÿçíÿþùèå âåùåñòâà (ãðÿçü, ïûëü), ÷òî
ïðèâåäåò ê ïðåæäåâðåìåííîìó èçíîñó äåòàëåé äâèãàòåëÿ.

X. ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
Ïóñê äâèãàòåëÿ
Ïåðåä çàïóñêîì äâèãàòåëÿ íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü âñå ïîòðåáèòåëè òîêà îò ðîçåòîê ïåðåìåííîãî òîêà.
1. Ïåðåâåäèòå âåíòèëÿöèîííûé êîëïà÷îê êðûøêè òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû 4 ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå â
ïîëîæåíèå "ON" (ÂÊË).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ìèíèýëåêòðîñòàíöèè âåíòèëÿöèîííûé êîëïà÷îê êðûøêè
òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû äîëæåí áûòü ïîâåðíóò â ïîëîæåíèå
"OFF" (ÇÀÊÐÛÒÎ).
2. Ïîâåðíèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è òîïëèâà 6 â ïîëîæåíèå "ON" (ÂÊËÞ×ÅÍÎ).
3. Ïåðåâåäèòå ïåðåêëþ÷àòåëü âîçäóøíîé çàñëîíêè 2 â ïîëîæåíèå

(ÇÀÊÐÛÒÎ).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
• Ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà èëè òåïëîì äâèãàòåëå íå íóæíî çàêðûâàòü âîçäóøíóþ
çàñëîíêó.
4. Ñëåãêà ïîòÿíèòå ðó÷êó ïóñêîâîãî øíóðà ñòàðòåðà 7 äî ïîÿâëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ, çàòåì ðåçêî ïîòÿíèòå
å¸ íà ñåáÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Íå îòïóñêàéòå ðóêîÿòêó ñòàðòåðà. Ìåäëåííî âåðíèòå ïóñêîâîé øíóð â èñõîäíîå
ïîëîæåíèå, ïðèäåðæèâàÿ åãî ðóêîÿòêó.
5. Ïðè ïðîãðåâå äâèãàòåëÿ ïåðåâåäèòå ïåðêëþ÷àòåëü âîçäóøíîé çàñëîíêè â ïîëîæåíèå

(ÎÒÊÐÛÒÎ).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Åñëè äâèãàòåëü çàãëîõ è íå çàïóñêàåòñÿ, ïîèñê ïðè÷èíû íåèñïðàâíîñòè íà÷èíàéòå ñ
ïðîâåðêè óðîâíÿ ìîòîðíîãî ìàñëà â äâèãàòåëå.
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Ýêñïëóàòàöèÿ â óñëîâèÿõ âûñîêîãîðüÿ
Íà áîëüøîé âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ òîïëèâîâîçäóøíàÿ ñìåñü, ïîñòóïàþùàÿ â äâèãàòåëü, áóäåò
ïåðåîáîãàùåííîé. Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ñíèçèòñÿ, à ðàñõîä òîïëèâà âîçðàñòåò.
Äâèãàòåëü ìîæíî àäàïòèðîâàòü ê ðàáîòå íà áîëüøîé âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ ïóòåì ñïåöèàëüíîé
ìîäåðíèçàöèè êàðáþðàòîðà. Åñëè âû ïîñòîÿííî ýêñïëóàòèðóåòå áåíçîãåíåðàòîð íà âûñîòå áîëåå 1500 ì
íàä óðîâíåì ìîðÿ, îáðàòèòåñü ê îôèöèàëüíîìó äèëåðó Nutool äëÿ èçìåíåíèÿ íàñòðîåê êàðáþðàòîðà.
Äàæå ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé àäàïòàöèè êàðáþðàòîðà ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ áóäåò ñíèæàòüñÿ ïðèìåðíî íà
3,5% ïðè óâåëè÷åíèè âûñîòû íàä óðîâíåì ìîðÿ íà êàæäûå 300 ì. Åñëè êàðáþðàòîð íå ïîäâåðãàòü
ìîäåðíèçàöèè, âëèÿíèå âûñîòû íàä óðîâíåì ìîðÿ íà ðàçâèâàåìóþ äâèãàòåëåì ìîùíîñòü áóäåò åùå
ñèëüíåå.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Åñëè êàðáþðàòîð íàñòðîåí íà óñëîâèÿ âûñîêîãîðüÿ, ýêñïëóàòàöèÿ áåíçîãåíåðàòîðà íà
ìåíüøèõ âûñîòàõ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ìîùíîñòè, ïåðåãðåâó äâèãàòåëÿ è ñåðüåçíûì
ïîâðåæäåíèÿì äåòàëåé äâèãàòåëÿ, âûçâàííûõ ïåðåîáåäíåíèåì òîïëèâîâîçäóøíîé ñìåñè.
Äîïîëíèòåëüíûå óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Îáÿçàòåëüíî çàçåìëÿéòå áåíçîãåíåðàòîð, åñëè ïîäñîåäèíåííûå ê íåé ïîòðåáèòåëè òîêà çàçåìëåíû.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
• Çàïðåùàåòñÿ ïðåâûøàòü íîìèíàëüíóþ ìîùíîñòü (ñì. ñòð. 24).
Â ëþáîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñîâîêóïíóþ ìîùíîñòü â âàòòàõ ïîòðåáèòåëåé òîêà,
ïîäñîåäèíåííûõ ê áåíçîãåíåðàòîðó.
• Çàïðåùåíî ïðåâûøàòü çíà÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé ñèëû òîêà, óñòàíîâëåííûå äëÿ êàæäîé âûõîäíîé
ðîçåòêè.
• Çàïðåùåíî ïîäêëþ÷àòü áåíçîãåíåðàòîð ê áûòîâîé ýëåêòðè÷åñêîé öåïè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîâðåæäåíèþ áåíçîãåíåðàòîðà ëèáî áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ.
• Çàïðåùåíî ìîäèôèöèðîâàòü áåíçîãåíåðàòîð äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé, íå ïðåäóñìîòðåííûõ
äàííûì Ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
• Çàïðåùåíî óñòàíàâëèâàòü íà âûõëîïíóþ òðóáó óäëèíèòåëüíûå íàñàäêè.
• Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ óäëèíèòåëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïðîâîäà èñïîëüçóéòå òîëüêî
ãèáêèé ïðîâîä ñ ðåçèíîâîé èçîëÿöèåé.
2
• Îãðàíè÷åíèÿ ïî äëèíå óäëèíèòåëüíûõ ïðîâîäîâ: 60 ìåòðîâ äëÿ ïðîâîäîâ ñå÷åíèåì 1,5 ìì , 100
ìåòðîâ äëÿ ïðîâîäîâ ñå÷åíèåì 2,5 ìì2. Ñîïðîòèâëåíèå óäëèíèòåëüíûõ ïðîâîäîâ áîëüøîé äëèíû
ñíèçèò ïåðåäàâàåìóþ ìîùíîñòü.
• Óñòàíàâëèâàéòå áåíçîãåíåðàòîð íà óäàëåíèè îò ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ è âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
• Ðîçåòêà ïîñòîÿííîãî òîêà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ ðîçåòêàìè ïåðåìåííîãî òîêà.
Ïðè îäíîâðåìåííîì èñïîëüçîâàíèè ðîçåòîê ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî òîêà ñëåäèòå, ÷òîáû ðàçìåð
ñîâîêóïíîé íàãðóçêè íå ïðåâûøàë óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû (ñì. ñòð. 24).
• Áîëüøèíñòâî ýëåêòðîäâèãàòåëåé - ïîòðåáèòåëåé òîêà áåíçîãåíåðàòîðà â ìîìåíò ïóñêà ïîòðåáëÿþò
áîëüøå ýíåðãèè, ÷åì â øòàòíîì ðåæèìå.
Ïîòðåáèòåëè ïåðåìåííîãî òîêà
1. Çàïóñòèòå äâèãàòåëü, âêëþ÷èòå ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè è óáåäèòåñü, ÷òî âêëþ÷èëñÿ ñèãíàëèçàòîð
âûõîäíîé íàãðóçêè (çåëåíîãî öâåòà).
2. Óáåäèòåñü, ÷òî ïîäêëþ÷àåìûé ïîòðåáèòåëü òîêà âûêëþ÷åí, çàòåì ïîäêëþ÷èòå åãî ê áåíçîãåíåðàòîðó.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
• Ïðåæäå ÷åì ïîäêëþ÷àòü ïîòðåáèòåëåé ê áåíçîãåíåðàòîðó, óáåäèòåñü â èõ èñïðàâíîñòè. Åñëè
ïîòðåáèòåëü òîêà âíåçàïíî íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñî ñáîÿìè, ñíèæàåò îáîðîòû èëè îñòàíàâëèâàåòñÿ,
íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî âûêëþ÷èòü åãî. Ïîñëå ýòîãî îòêëþ÷èòå ïîòðåáèòåëü òîêà è îïðåäåëèòå
ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè, îñìîòðåâ åãî.
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Ñèãíàëèçàòîðû âûõîäíîé íàãðóçêè è ïåðåãðóçêè
Â øòàòíûõ ðåæèìàõ ðàáîòû ñèãíàëèçàòîð âûõîäíîé íàãðóçêè 14 çåëåíîãî öâåòà áóäåò âñåãäà âêëþ÷åí.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïåðåãðóçêè áåíçîãåíåðàòîðà èëè êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ â ïîäñîåäèíåííîì
ïîòðåáèòåëå òîêà, ñèãíàëèçàòîð âûõîäíîé íàãðóçêè çåëåíîãî öâåòà ïîãàñíåò, âêëþ÷èòñÿ ñèãíàëèçàòîð
ïåðåãðóçêè êðàñíîãî öâåòà è ïîäà÷à òîêà íà ïîäêëþ÷åííûé ïîòðåáèòåëü ïðåêðàòèòñÿ.
Ïðè âêëþ÷åíèè ñèãíàëèçàòîðà ïåðåãðóçêè 13 (êðàñíîãî öâåòà) îñòàíîâèòå äâèãàòåëü è îïðåäåëèòå
ïðè÷èíó ïåðåãðóçêè.
• Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëÿ òîêà ê áåíçîãåíåðàòîðó óáåäèòåñü â åãî èñïðàâíîñòè è â òîì, ÷òî
íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîòðåáèòåëÿ ñîîòâåòñòâóåò íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè áåíçîãåíåðàòîðà. Ïîñëå
ýòîãî ïîäñîåäèíèòå ïîòðåáèòåëü ê áåíçîãåíåðàòîðó è çàïóñòèòå äâèãàòåëü.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè çàïóñêå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ-ïîòðåáèòåëÿ òîêà ìîãóò îäíîâðåìåííî âêëþ÷àòüñÿ
ñèãíàëèçàòîðû âûõîäíîé ìîùíîñòè (çåëåíîãî öâåòà) è ïåðåãðóçêè (êðàñíîãî öâåòà). Ïðè ýòîì
ñèãíàëèçàòîð ïåðåãðóçêè (êðàñíîãî öâåòà) äîëæåí ïîãàñíóòü â òå÷åíèå 4 ñåêóíä. Åñëè ñèãíàëèçàòîð
íàãðóçêè íå ãàñíåò, îáðàòèòåñü ê óïîëíîìî÷åííîìó äèëåðó êîìïàíèè Nutool.
Ïðèìåíåíèå öåïè ïîñòîÿííîãî òîêà
Ðîçåòêà ïîñòîÿííîãî òîêà 19 ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî äëÿ çàðÿäêè àâòîìîáèëüíûõ 12-âîëüòîâûõ
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
• Ïðè ðàáîòå â ðåæèìå ïîäà÷è ïîñòîÿííîãî òîêà âûêëþ÷àòåëü àâòîìàòè÷åñêîãî ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 15
äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå "OFF" (ÂÛÊË).
1. Ïîäñîåäèíèòå êàáåëü äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ê ðîçåòêå ïîñòîÿííîãî
òîêàáåíçîãåíåðàòîðà, çàòåì ê êëåììàì àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ñîáëþäàÿ ïîëÿðíîñòü.
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ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
• ×òîáû èçáåæàòü èñêðåíèÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, êàáåëü çàðÿäêè
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ñëåäóåò ïåðâîíà÷àëüíî ïîäêëþ÷àòü ê ãåíåðàòîðó ìèíèýëåêòðîñòàíöèè, à
çàòåì ê àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå. Ïðè îòñîåäèíåíèè êàáåëÿ ñíà÷àëà îòñîåäèíÿþòñÿ êîíòàêòû íà
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå.
• Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì çàðÿäíîãî êàáåëÿ ê àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå, óñòàíîâëåííîé íà àâòîìîáèëå,
îòñîåäèíèòå ïðîâîä "ìàññû" àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Ïîñëå îòñîåäèíåíèÿ çàðÿäíûõ êàáåëåé
íåîáõîäèìî âíîâü ïîäñîåäèíèòü ïðîâîä "ìàññû".
Âûïîëíåíèå ýòèõ òðåáîâàíèé ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîðîòêèõ çàìûêàíèé è
èñêðåíèÿ â ñëó÷àå ñëó÷àéíîãî êîíòàêòà ìåæäó êëåììàìè àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè è ðàìîé ëèáî
êóçîâîì àâòîìîáèëÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
• Çàïðåùåíî çàïóñêàòü äâèãàòåëü àâòîìîáèëÿ, åñëè ãåíåðàòîð ìèíèýëåêòðîñòàíöèè ïîäñîåäèíåí ê
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå. Ãåíåðàòîð ìîæåò âûéòè èç ñòðîÿ.
• "Ïîëîæèòåëüíûé" ïðîâîä çàðÿäíîãî êàáåëÿ ïîäñîåäèíÿåòñÿ ê "ïîëîæèòåëüíîé” êëåììå
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Ñòðîãî ñîáëþäàéòå ïîëÿðíîñòü ïîäñîåäèíåíèÿ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ãåíåðàòîð/àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ ìîãóò âûéòè èç ñòðîÿ.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
• Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ âûäåëÿåò âçðûâîîïàñíûå ãàçû; çàïðåùàåòñÿ ïîäíîñèòü ê íåé èñêðÿùèå
ïðåäìåòû, îòêðûòîå ïëàìÿ è ñèãàðåòû. Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü ýôôåêòèâíóþ âåíòèëÿöèþ
ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì ïðîèçâîäèòñÿ çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé.
• Â ñîñòàâ ýëåêòðîëèòà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè âõîäèò ñåðíàÿ êèñëîòà. Ïîïàäàíèå ñåðíîé êèñëîòû â
ãëàçà èëè íà êîæíûé ïîêðîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæåëûì õèìè÷åñêèì îæîãàì. Ïðè îáðàùåíèè ñ
ýëåêòðîëèòîì íàäåâàéòå ùèòîê äëÿ ëèöà è çàùèòíóþ îäåæäó.
- Ïðè ïîïàäàíèè ýëåêòðîëèòà íà êîæíûé ïîêðîâ, íåîáõîäèìî ïðîìûòü ïîðàæåííûé ó÷àñòîê áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì âîäû.
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- Åñëè ýëåêòðîëèò ïîïàë â ãëàçà, ñëåäóåò ïðîìûâàòü èõ òåïëîé âîäîé â òå÷åíèå íå ìåíåå 15 ìèíóò è
íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.
• Ýëåêòðîëèò ÿâëÿåòñÿ ÿäîâèòûì âåùåñòâîì.
- Ïðè ïîïàäàíèè â ïèùåâîä è æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò: Âûïåéòå áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû èëè
ìîëîêà. Çàòåì âûïåéòå ìîëî÷êà ìàãíåçèè èëè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è íåìåäëåííî îáðàòèòåñü çà
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.
• ÕÐÀÍÈÒÅ ÝËÅÊÒÐÎËÈÒ Â ÌÅÑÒÀÕ, ÍÅÄÎÑÒÓÏÍÛÕ ÄËß ÄÅÒÅÉ.
2. Çàïóñòèòå äâèãàòåëü.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
• Ðîçåòêà ïîñòîÿííîãî òîêà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ ðîçåòêîé ïåðåìåííîãî òîêà.
• Ïðè ïåðåãðóçêå öåïè ïîñòîÿííîãî òîêà ñðàáàòûâàåò ïðåäîõðàíèòåëü (íàæèìíàÿ êíîïêà 18 âûñóíåòñÿ
íàðóæó). Äî âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû ãåíåðàòîðà ñëåäóåò ïîäîæäàòü 10 ìèíóò, çàòåì âæàòü êíîïêó íàçàä.
Ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ î íèçêîì äàâëåíèè ìîòîðíîãî ìàñëà â äâèãàòåëå
Ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà ïðåäîòâðàùàòü ïîâðåæäåíèå äâèãàòåëÿ âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà
ìîòîðíîãî ìàñëà â êàðòåðå äâèãàòåëÿ. Ïðåæäå ÷åì óðîâåíü ìîòîðíîãî ìàñëà â äâèãàòåëå óïàäåò íèæå
êðèòè÷åñêîé îòìåòêè, ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ î íèçêîì äàâëåíèè ìîòîðíîãî ìàñëà â äâèãàòåëå
àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷èò äâèãàòåëü.
Ïðè ýòîì âûêëþ÷àòåëü çàæèãàíèÿ îñòàíåòñÿ â ïîëîæåíèè "ON" (ÂÊË).
Åñëè äâèãàòåëü âûêëþ÷åí ñèñòåìîé ïðåäóïðåæäåíèÿ î íèçêîì äàâëåíèè ìàñëà, ïðè ïîïûòêå ïîâòîðíîãî
çàïóñêà äâèãàòåëÿ çàãîðèòñÿ ñèãíàëèçàòîð äàâëåíèÿ ìàñëà êðàñíîãî öâåòà 12 è äâèãàòåëü íå çàïóñòèòñÿ. Â
ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî äîëèòü â äâèãàòåëü ìîòîðíîå ìàñëî.
Îñòàíîâêà äâèãàòåëÿ
Äëÿ ýêñòðåííîé îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè ïóñêîâîé âûêëþ÷àòåëü 16 â ïîëîæåíèå
"ÑÒÎÏ" (ÂÛÊË) è ïåðåêëþ÷àòåëåì ïîäà÷è òîïëèâà 6 ïåðåêðûòü ïîäà÷ó áåíçèíà â äâèãàòåëü.
Âûêëþ÷åíèå äâèãàòåëÿ â øòàòíîì ðåæèìå:
1.Âûêëþ÷èòå ïîòðåáèòåëü òîêà è âûíüòå èç ðîçåòêè áåíçîãåíåðàòîðà øòåïñåëüíóþ âèëêó ïîòðåáèòåëÿ.
2. Ïåðåâåäèòå ïóñêîâîé âûêëþ÷àòåëü 16 â ïîëîæåíèå "ÑÒÎÏ" (ÂÛÊË)
3. Ïîâåðíèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è òîïëèâà 6 â ïîëîæåíèå "OFF" (ÏÎÄÀ×À ÇÀÊÐÛÒÀ).
4. Ïîâåðíèòå âåíòèëÿöèîííûé êîëïà÷îê êðûøêè òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû 4 íà ïîëíûé îáîðîò ïðîòèâ
÷àñîâîé ñòðåëêè â ïîëîæåíèå "OFF" (ÂÛÊË).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïðè îñòàíîâêå, òðàíñïîðòèðîâêå è õðàíåíèè äâèãàòåëÿ ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è òîïëèâà 6 è
âåíòèëÿöèîííûé êîëïà÷îê òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû 4 äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû â ïîëîæåíèå "OFF"
(ÂÛÊË).

XI. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Ïåðèîäè÷åñêîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è íàñòðîéêà áåíçîãåíåðàòîðà ïðèçâàíû ñîõðàíèòü åãî â
íàèëó÷øåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.
Ïðîâîäèòå òåõíè÷åñêèå îñìîòðû è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñ ñîáëþäåíèåì èíòåðâàëîâ, ïðèâåä¸ííûõ
â òàáëèöå äàëåå.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Îñòàíîâèòå äâèãàòåëü ïåðåä òåì êàê âûïîëíÿòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå. Åñëè äâèãàòåëü äîëæåí
ðàáîòàòü, îáåñïå÷üòå ýôôåêòèâíóþ âåíòèëÿöèþ ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì ïðîèçâîäèòñÿ òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå. Îòðàáîòàâøèå ãàçû äâèãàòåëÿ ñîäåðæàò òîêñè÷íûé îêñèä óãëåðîäà.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Èñïîëüçóéòå òîëüêî îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè Nutool ëèáî çàïàñíûå
÷àñòè, ðàâíîöåííûå ïî êà÷åñòâó. Èñïîëüçîâàíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé íèçêîãî êà÷åñòâà ìîæåò ïðèâåñòè ê
âûõîäó áåíçîãåíåðàòîðà èç ñòðîÿ.
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ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
1. Ïðè ýêñïëóàòàöèè â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé ïûëüíîñòè ñåðâèñíûå èíòåðâàëû ñëåäóåò ñîêðàòèòü.
2. Åñëè âû íå ðàñïîëàãàåòå íåîáõîäèìûì èíñòðóìåíòîì è íå îáëàäàåòå íàâûêàìè ñëåñàðÿ-ìåõàíèêà,
äàííûå îïåðàöèè äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ñèëàìè îôèöèàëüíîãî äèëåðà Nutool, ñïåöèàëèçèðóþùåãîñÿ íà
ïðîäàæå è îáñëóæèâàíèè áåíçîãåíåðàòîðîâ.
3. Åñëè áåíçîãåíåðàòîð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè êîììåð÷åñêèõ öåëåé, òî äëÿ òî÷íîãî
îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî âåñòè ó÷åò îòðàáîòàííûõ ìîòî-÷àñîâ.
Çàìåíà ìàñëà
Ñëåéòå ìîòîðíîå ìàñëî, ïîêà äâèãàòåëü íå îñòûë (ýòî îáåñïå÷èò áûñòðûé è ïîëíûé ñëèâ ìàñëà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïåðåä ñëèâîì ìàñëà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è òîïëèâà 6 è
âåíòèëÿöèîííûé êîëïà÷îê êðûøêè òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû 4 â ïîëîæåíèå "OFF" (ÂÛÊË).
1. Îòêðóòèòå øóðóï ïðàâîé áîêîâîé ïàíåëè è ñíèìèòå åå.
2. Ñíèìèòå êðûøêó ìàñëîçàëèâíîé ãîðëîâèíû.
3. Ïîëíîñòüþ ñëåéòå îòðàáîòàííîå ìàñëî â ¸ìêîñòü.
4. Çàëåéòå â äâèãàòåëü ìîòîðíîå ìàñëî ñ ðåêîìåíäîâàííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè (ñì. ñòð. 24) è ïðîâåðüòå
åãî óðîâåíü.
5. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî áîêîâóþ ïàíåëü è ïëîòíî çàêðóòèòå øóðóï.
ÇÀÏÐÀÂÎ×ÍÀß ¨ÌÊÎÑÒÜ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÌÀÇÊÈ ÄÂÈÃÀÒÅËß: 0,8 ëèòðà
Ïîñëå îáðàùåíèÿ ñ îòðàáîòàííûì ìîòîðíûì ìàñëîì âûìîéòå ðóêè ñ ìûëîì.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ ïîìíèòü îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, êîãäà ðå÷ü èäåò îá óòèëèçàöèè
îòðàáîòàííîãî ìîòîðíîãî ìàñëà. Ðåêîìåíäóåì ñëèòü îòðàáîòàííîå ìàñëî â ¸ìêîñòü ñ ïëîòíî
çàêðûâàþùåéñÿ êðûøêîé è ñäàòü íà ìåñòíûé ïóíêò ïðè¸ìà îòðàáîòàííûõ íåôòåïðîäóêòîâ. Íå
âûáðàñûâàéòå îòðàáîòàííîå ìàñëî â ìóñîðîñáîðíûå êîíòåéíåðû è íå âûëèâàéòå íà çåìëþ.
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Îáñëóæèâàíèå âîçäóøíîãî ôèëüòðà
Ïðè ñèëüíî çàãðÿçíåííîì âîçäóøíîì ôèëüòðå êîëè÷åñòâî ïîäàâàåìîãî â êàðáþðàòîð âîçäóõà
óìåíüøàåòñÿ. Ñîáëþäàéòå ðåãëàìåíò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ âîçäóøíîãî ôèëüòðà äëÿ íåäîïóùåíèÿ
ñáîåâ â ðàáîòå êàðáþðàòîðà. Ïðè ýêñïëóàòàöèè áåíçîãåíåðàòîðà â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé ïûëüíîñòè
ñåðâèñíûå èíòåðâàëû äîëæíû áûòü ñîêðàùåíû.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü äëÿ ÷èñòêè âîçäóøíîãî ôèëüòðà áåíçèí èëè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ
ðàñòâîðèòåëè. Äàííûå âåùåñòâà ÿâëÿþòñÿ îãíåîïàñíûìè è ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ âçðûâîîïàñíû.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Ýêñïëóàòàöèÿ äâèãàòåëÿ áåç âîçäóøíîãî ôèëüòðà çàïðåùåíà. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðåæäåâðåìåííîìó èçíîñó äåòàëåé äâèãàòåëÿ.
1. Îòêðóòèòå øóðóï áîêîâîé ïàíåëè è ñíèìèòå å¸.
2. Îòêðóòèòå øóðóï êðûøêè âîçäóøíîãî ôèëüòðà è ñíèìèòå å¸.
3. Ïðîìîéòå îñíîâíîé è âíåøíèé ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû â íåãîðþ÷åì ðàñòâîðèòåëå, çàòåì òùàòåëüíî
ïðîñóøèòå.
4. Ïðîïèòàéòå ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû ÷èñòûì ìîòîðíûì ìàñëîì è âûæìèòå èõ, óäàëÿÿ èçëèøêè ìàñëà.
5. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû è êðûøêó âîçäóøíîãî ôèëüòðà. Çàòÿíèòå êðåïåæíûé áîëò.
6. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî áîêîâóþ ïàíåëü è íàä¸æíî çàêðóòèòå øóðóï.
Îáñëóæèâàíèå ñâå÷è çàæèãàíèÿ
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû äâèãàòåëÿ ñâå÷è çàæèãàíèÿ äîëæíû áûòü ñâîáîäíû îò îòëîæåíèé,
ìåæäó ýëåêòðîäàìè ñâå÷è äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ïðàâèëüíûé çàçîð.
1. Ñíèìèòå êðûøêó 8, ïðèêðûâàþùóþ ñâå÷ó çàæèãàíèÿ.
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2. Ñíèìèòå íàêîíå÷íèê ñâå÷è çàæèãàíèÿ.
3. Óäàëèòå çàãðÿçíåíèÿ âîêðóã îñíîâàíèÿ ñâå÷è çàæèãàíèÿ.
4. Âûêðóòèòå ñâå÷ó çàæèãàíèÿ, èñïîëüçóÿ ñâå÷íîé êëþ÷.

5. Îñìîòðèòå ñâå÷ó çàæèãàíèÿ. Ñâå÷à çàæèãàíèÿ ñ íàëè÷èåì òðåùèí ëèáî
ñêîëîâ èçîëÿöèè ïîäëåæèò çàìåíå. Åñëè ñâå÷à çàæèãàíèÿ áóäåò ñíîâà
óñòàíîâëåíà â äâèãàòåëü, î÷èñòèòå åå ñ ïîìîùüþ ïðîâîëî÷íîé ùåòêè.
6. Èçìåðüòå ñ ïîìîùüþ ïëîñêîãî ùóïà çàçîð ìåæäó ýëåêòðîäàìè ñâå÷è
çàæèãàíèÿ. Çàçîð äîëæåí ñîñòàâëÿòü 0,6-0,7 ìì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
îòðåãóëèðóéòå âåëè÷èíó çàçîðà, îñòîðîæíî ïîäãèáàÿ áîêîâîé ýëåêòðîä.
7. Âî èçáåæàíèå ïåðåêîñà çàâèí÷èâàòü ñâå÷ó ñëåäóåò âðó÷íóþ è ñ
îñòîðîæíîñòüþ.
8. Ïîñëå ðó÷íîãî çàêðó÷èâàíèÿ íîâîé ñâå÷è çàæèãàíèÿ íåîáõîäèìî
çàòÿíóòü åå íà ïîëîáîðîòà ñ ïîìîùüþ ñâå÷íîãî êëþ÷à äëÿ çàæèìà øàéáû
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ñâå÷è çàæèãàíèÿ.
Ïðè âòîðè÷íîé óñòàíîâêå óæå èñïîëüçîâàâøåéñÿ ñâå÷è çàæèãàíèÿ çàòÿæêà ïðîèçâîäèòñÿ íà îäíó âîñüìóþ
ëèáî îäíó ÷åòâåðòóþ îáîðîòà.
9. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî íàêîíå÷íèê ñâå÷è çàæèãàíèÿ è íàäåæíî çàêðåïèòå åãî.
10. Óñòàíîâèòå êðûøêó, ïðèêðûâàþùóþ ñâå÷ó çàæèãàíèÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
• Ñâå÷à çàæèãàíèÿ äîëæíà áûòü çàòÿíóòà òðåáóåìûì ìîìåíòîì. Ñëàáî çàòÿíóòàÿ ñâå÷à çàæèãàíèÿ ìîæåò
ïåðåãðåòüñÿ è ñòàòü ïðè÷èíîé ïîâðåæäåíèÿ äâèãàòåëÿ.
• Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñâå÷è çàæèãàíèÿ, òåïëîâîé ðÿä êîòîðîé îòëè÷àåòñÿ îò îðèãèíàëüíîé ñâå÷è.

XII. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
×òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü óòå÷êè òîïëèâà, ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ëèáî õðàíåíèè áåíçîãåíåðàòîð
äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ðàáî÷åì âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è òîïëèâà äîëæåí áûòü
óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå "OFF" (ÂÛÊË). Âåíòèëÿöèîííûé êîëïà÷îê êðûøêè òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû
äîëæåí áûòü ïîâåðíóòü íà ïîëíûé îáîðîò ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè â ïîëîæåíèå "OFF" (ÂÛÊË). Çàêðûâàíèå
âåíòèëÿöèîííîãî êîëïà÷êà êðûøêè òîïëèâîçàëèâíîé ãîðëîâèíû ïðîèçâîäèòñÿ íà îñòûâøåì äâèãàòåëå.
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ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå áåíçîãåíåðàòîðà:
• Èçáåãàéòå ïåðåïîëíåíèÿ òîïëèâíîãî áàêà (â çàëèâíîé ãîðëîâèíå òîïëèâî äîëæíî îòñóòñòâîâàòü).
• Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü áåíçîãåíåðàòîð íà àâòîìîáèëå. Äëÿ ýêñïëóàòàöèè áåíçîãåíåðàòîðà
ñëåäóåò ñíÿòü åãî ñ àâòîìîáèëÿ è óñòàíîâèòü â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.
• Ïðè ïîãðóçêå áåíçîãåíåðàòîðà íà àâòîìîáèëü íå óñòàíàâëèâàéòå åãî â ìåñòà, êóäà ïàäàþò ïðÿìûå
ñîëíå÷íûå ëó÷è. Ïðè äëèòåëüíîì íàõîæäåíèè áåíçîãåíåðàòîðà â çàêðûòîì êóçîâå àâòîìîáèëÿ
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ñïîñîáíà âûçâàòü èñïàðåíèå òîïëèâà, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê âçðûâó.
• Ïðè ïåðåâîçêå áåíçîãåíåðàòîðà çàïðåùàåòñÿ äâèãàòüñÿ íà àâòîìîáèëå ïî äîðîãàì ñ íåðîâíûì
ïîêðûòèåì â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè òðàíñïîðòèðîâàòü áåíçîãåíåðàòîð
äëèòåëüíîå âðåìÿ â òÿæåëûõ äîðîæíûõ óñëîâèÿõ ñëåäóåò ñëèòü òîïëèâî èç òîïëèâíîãî áàêà åãî
äâèãàòåëÿ.
Äëèòåëüíîå õðàíåíèå áåíçîãåíåðàòîðà:
1. Õðàíèòü áåíçîãåíåðàòîð ñëåäóåò â ñóõîì è íåïûëüíîì ïîìåùåíèè.
2. Ïåðåä õðàíåíèåì òîïëèâî ñëåäóåò ñëèòü.
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ÄÅÊËÀÐÀÖÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÍÎÐÌÀÌ ÑÅ
Íèæåïîäïèñàâøèéñÿ, óïîëíîìî÷åííûé îò ôèðìû Nutool (Âåëèêîáðèòàíèÿ) çàÿâëÿåò, ÷òî
äàííûé ïðîäóêò:

AGREGAT PRÀDOTWORCZY INVERTEROWY NP 2500 INV
ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÉ ÁÅÍÇÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐ NP 2500 INV
produkowany przez Nutool Holding UK, (Rockingham Way, Redhouse Intercharge Doncaster
UK, którego szczegó³owa specyfikacja znajduje siê w instrukcji roboczej, spe³nia wszystkie
wymagania obowi¹zuj¹ce w krajach Wspólnoty Europejskiej, a w szczególnoœci wymagania
nastêpnych dyrektyw:
èçãîòîâëåííûé ôèðìîé Nutool Holding UK, (Rockingham Way, Redhouse Intercharge
Doncaster UK), ïîäðîáíàÿ ñïåöèôèêàöèÿ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè, ñîîòâåòñòâóåò âñåì òðåáîâàíèÿì, îáÿçàòåëüíûì â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà è
îòâå÷àåò íèæåñëåäóþùèì äèðåêòèâàì:
EC Machinery Directive 98/37/EEC
EC Low Voltage Directive 73/23//EEC, 93/68/EEC
EC Directive EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC
W/w produkt spe³nia warunki nastêpuj¹cych standardów:
Âûøåîáîçíà÷åííûé ïðîäóêò âûïîëíÿåò òðåáîâàíèÿ ñëåäóþùèõ ñòàíäàðòîâ:
EN 61029-1,
prEN 61029-2-3,
DIN EN 61000-3-2,
DIN EN 61000-3-3,
DIN EN 55014-1,
DIN EN 55014-2,

Ian Authbert
Kontroler Jakoœci
ßí Àóòáåðò
Êîíòðîë¸ð êà÷åñòâà

DIN EN 62079
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