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WPROWADZENIE
W niniejszym podrĊczniku podano wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji
generatora prądu z silnikiem benzynowym i falownikiem cyfrowym. Zgromadzone w
nim informacje odzwierciedlają wszystkie modyfikacje produktu wprowadzone do
dnia zatwierdzenia niniejszej publikacji do druku.
Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie dalszych
modyfikacji bez uprzedniego powiadamiania.
ĩadne modyfikacje nie bĊdą pociągaü za sobą jakichkolwiek zobowiązaĔ producenta
w stosunku do dotychczasowych Klientów.
Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody zabrania siĊ reprodukowaü jakikolwiek
fragment niniejszej publikacji.
Niniejszy podrĊcznik winien byü traktowany jako integralna czĊĞü generatora i w
razie sprzedaĪy z drugiej rĊki winien byü przekazany nowemu nabywcy razem z
urządzeniem.
Eksploatowany ĞciĞle wg instrukcji generator jest bezpiecznym i niezawodnym
urządzeniem. Przed przystąpieniem do eksploatacji naleĪy jednak przestudiowaü z
peánym zrozumieniem caáy niniejszy PodrĊcznik UĪytkownika. Nie przestrzeganie
instrukcji grozi powstaniem obraĪeĔ ciaáa i/lub uszkodzeĔ sprzĊtu.
W razie jakichkolwiek wątpliwoĞci lub problemów dotyczących generatora naleĪy
kontaktowaü siĊ z naszym lokalnym autoryzowanym przedstawicielem.
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1 INSTRUKCJE BEZPIECZEēSTWA
x

Eksploatowany ĞciĞle wg instrukcji generator jest bezpiecznym i niezawodnym
urządzeniem. Przed przystąpieniem do eksploatacji naleĪy jednak przestudiowaü
z peánym zrozumieniem caáy niniejszy PodrĊcznik UĪytkownika. Nie
przestrzeganie instrukcji grozi powstaniem obraĪeĔ ciaáa i/lub uszkodzeĔ sprzĊtu.

x

W spalinach emitowanych przez silnik generatora wystĊpuje trujący tlenek wĊgla.
Zabrania siĊ uruchamiania silnika w zamkniĊtych pomieszczeniach. Silnik moĪna
uruchomiü wyáącznie w warunkach adekwatnej wentylacji i przestrzegaü zasad
wentylacji.

x

Podczas pracy táumik bardzo nagrzewa siĊ i pozostaje bardzo gorący przed
okreĞlony czas po wyáączeniu silnika. Nie dotykaü pod groĨbą poparzeĔ! Nie
uruchamiaü gorącego silnika wewnątrz zamkniĊtych pomieszczeĔ, odczekaü aĪ
siĊ scháodzi.

x

Caáy ukáad odlotowy gazów spalinowych z silnika bardzo nagrzewa siĊ podczas
pracy i jest gorący bezpoĞrednio po wyáączeniu silnika. Zwracaü uwagĊ na
umieszczone na generatorze znaki ostrzegawcze aby uniknąü poparzeĔ.

ABY ZAPEWNIû BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĉ:
Benzyna jest nadzwyczaj palna i w okreĞlonych warunkach jej
mieszanka z powietrzem moĪe wybuchnąü. Paliwo do zbiornika
generatora tankowaü wyáącznie w dobrze wentylowanych obszarach
przy zatrzymanym silniku.
Podczas tankowania nie zbliĪaü siĊ z zapalonym papierosem ani z
Īadnym innym Ĩródáem dymu lub iskier. Tankowaü wyáącznie w
dobrze wentylowanych obszarach.
Rozlaną benzynĊ natychmiast wycieraü.
Do budynkowej instalacji elektrycznej generator moĪe byü
podáączony wyáącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Podáączenie takie musi speániaü wszelkie obowiązujące lokalne
przepisy i normy elektryczne. NiewáaĞciwe podáączenie moĪe
spowodowaü zasilenie z generatora linii doprowadzającej prąd do
budynku, co grozi poraĪeniem pracowników zakáadu energetycznego
lub innych osób które mogą mieü stycznoĞü z siecią energetyczną w
trakcie usuwania awarii skutkującej przerwą w dostawie energii
elektrycznej. Gdyby generator pozostawaá niewáaĞciwie podáączony
w chwili przywrócenia zasilania z sieci, mógáby eksplodowaü, spaliü
siĊ, lub doprowadziü do poĪaru budynkowej instalacji elektrycznej.
Przed kaĪdym uruchomieniem silnika wizualnie skontrolowaü stan
urządzenia. W ten sposób moĪna uniknąü wiele wypadków i/lub
uszkodzeĔ sprzĊtu.
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x
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x

Generatora nie wolno uĪytkowaü bliĪej niĪ 1 m od najbliĪszego budynku lub
innych pracujących urządzeĔ.
Generatora nie wolno uĪytkowaü na nierównej powierzchni. Pochylenie grozi
rozlaniem siĊ benzyny.
Nie dopuszczaü do eksploatacji generatora przez nie wyszkolone osoby. W
szczególnoĞci operator musi umieü szybko wyáączyü generator i rozumieü
dziaáanie wszystkich jego organów sterowania.
Nie dopuszczaü dzieci ani zwierząt w pobliĪe pracującego generatora.
Podczas pracy generatora trzymaü siĊ z dala od jego wszystkich wirujących
czĊĞci.
NiewáaĞciwie uĪytkowany generator moĪe byü Ĩródáem poraĪeĔ elektrycznych.
Pracującego generatora nie obsáugiwaü mokrymi rĊkami.
Nie dopuszczaü do pracy generatora w deszczu/Ğniegu ani do jego zamokniĊcia.

2 BUDOWA
GENERATOR – WIDOK Z PRZODU

kurek odcinający
dopáyw paliwa

dĨwignia ssania

filtr powietrza

uchwyt linki startera

lewy (wbudowany) alternator
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GENERATOR – WIDOK Z TYàU

korek zbiornika paliwa

zbiornika paliwa (9 litrów)
panel sterowania

táumik wydechu

wbudowany falownik

korek oleju

prawy (wbudowany) alternator

PANEL STEROWANIA

woltomierz

wskaĨniki (kontrolki):
1 normalna praca (RUN)
2 przeciąĪenie (OVERLOAD)
gniazdek wyjĞciowych
3 niski poziom oleju wáącznik
(OIL ALARM)

dwa
gniazdka
sieciowe

zacisk
uziemienia

gniazdko napiĊcia staáego (DC)

bezpiecznik obwodów
napiĊcia staáego
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wáącznik silnika

3 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA
Upewniü siĊ, Īe generator jest posadowiony na poziomym páaskim podáoĪu a jego
silnik nie pracuje.

3.1

Poziom oleju w silniku
UĪycie oleju bez dodatków detergentowych lub oleju do silników
dwusuwowych moĪe skróciü czas eksploatacji silnika.

Stosowaü wysokiej jakoĞci olej do silników 4suwowych, o wysokiej
zawartoĞci detergentów,
certyfikowany
przez
amerykaĔskich producentów
samochodów
jako olej klasy nie
gorszej niĪ API Service
Classification SG, SF.
LepkoĞü oleju dobraü do
Ğrednich
temperatur
panujących w obszarze
gdzie generator bĊdzie
eksploatowany.

temperatura otoczenia

Uruchamianie silnika bez dostatecznej iloĞci oleju grozi powaĪnym
uszkodzeniem silnika.
OdkrĊciü korek wlewu oleju, przetrzeü wskaĨnik czystą szmatką i sprawdziü poziom
oleju wtykając do oporu wskaĨnik do wlewu (bez zakrĊcania korka). JeĞli poziom
bĊdzie zbyt niski aby olej pozostawiá Ğlad na wskaĨniku, dolaü „pod korek” oleju
zalecanego typu.
korek wlewu oleju
górny poziom oleju

wlew oleju

dolny poziom oleju

PojemnoĞü miski olejowej silnika: 0,6 litra
Czujnik oleju automatycznie zatrzyma silnik w razie spadku jego
poziomu do niebezpiecznie niskiego stanu. Niemniej zaleca siĊ
wizualnie sprawdzaü poziomu oleju by uniknąü káopotów związanych z
nieoczekiwanym zatrzymaniem generatora.
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3.2

Poziom paliwa

Stosowaü paliwo samochodowe – najlepiej
szczyt
benzynĊ bezoáowiową aby zminimalizowaü maksymalny poziom
zbiornika
paliwa
iloĞü osadów w komorze spalania. Napeániając
paliwa
zbiornik nie przekraczaü poziomu maksymalnego. Przed uruchomieniem silnika wytrzeü
ewentualnie rozlane paliwo. Nie stosowaü mieszanek benzynowo-olejowych ani zanieczyszczonych benzyn. Chroniü zbiornik przed dostaniem siĊ do niego kurzu, pyáu i wody. Po zatankowaniu upewniü siĊ, Īe korek wlewu jest
dobrze zakrĊcony.
PojemnoĞü zbiornika paliwa: 9,0 L

x
x
x
x

x

x

x

Benzyna jest nadzwyczaj palna i w okreĞlonych warunkach jej mieszanka z
powietrzem moĪe wybuchnąü.
Tankowaü wyáącznie w dobrze wentylowanych obszarach po zatrzymaniu silnika.
Podczas tankowania nie zbliĪaü siĊ z zapalonym papierosem ani z Īadnym innym
Ĩródáem dymu lub iskier. Nie paliü w obszarze magazynowania benzyny.
Napeániając zbiornik nie przekraczaü
poziomu maksymalnego. Po zatankowaniu upewniü siĊ, Īe korek wlewu jest
dobrze zakrĊcony.
Zachowaü ostroĪnoĞü aby nie rozlaü
tankowanego paliwa. Przed uruchomieniem silnika wytrzeü paliwo ewentualnie
rozlane.
Unikaü czĊstego lub dáugotrwaáego
kontaktu paliwa ze skórą. Nie oddychaü
oparami paliwa.
NIE DOPUSZCZAû DZIECI DO PALIWA.

3.3

Uziemienie generatora

Aby zapobiec moĪliwoĞci poraĪenia prądem
elektrycznym w razie uszkodzenia izolacji
któregoĞ z odbiorników zasilonych z
generatora, generator musi byü uziemiony.
W tym celu poáączyü jego zacisk uziemienia
odcinkiem grubego drutu lub kabla z jakimĞ
zewnĊtrznym dobrze uziemionym punktem.

7

x
x
x

Nie podáączaü generatora do sieci zasilającej.
Nie áączyü generatorów równolegle.
Do budynkowej instalacji elektrycznej generator moĪe byü podáączony wyáącznie
przez wykwalifikowanego elektryka. Podáączenie takie musi speániaü wszelkie
obowiązujące lokalne przepisy i normy elektryczne. NiewáaĞciwe podáączenie
moĪe spowodowaü zasilenie z generatora linii doprowadzającej prąd do budynku,
co grozi poraĪeniem pracowników zakáadu energetycznego lub innych osób które
mogą mieü stycznoĞü z siecią energetyczną w trakcie usuwania awarii skutkującej
przerwą w dostawie energii elektrycznej. Gdyby generator pozostawaá
niewáaĞciwie podáączony w chwili przywrócenia zasilania z sieci, mógáby
eksplodowaü, spaliü siĊ, lub doprowadziü do poĪaru budynkowej instalacji
elektrycznej.

4 URUCHAMIANIE SILNIKA
Przed uruchomieniem silnika odáączyü odbiorniki prądu od gniazdek generatora.

1. Przestawiü kurek paliwa w poáoĪenie ON .

2. Zaáączyü wáącznik silnika (przestawiü go w poáoĪenie
ON) .

3. Przestawiü dĨwigniĊ ssania w pozycjĊ START.

Nie stosowaü ssania gdy silnik jest gorący lub jest
uruchamiany przy wysokiej temperaturze powietrza.
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dĨwignia
ssania

4. Powoli ciągnąc za uchwyt linki uruchamiania napiąü
ją, po czym szarpnąü.

Nie pozwoliü aby rozwiniĊta linka uruchamiania sama
„odskoczyáa” – puszczaü ją powoli.

5. Po nagrzaniu siĊ silnika przestawiü dĨwigniĊ ssania w
pozycjĊ RUN.

5 PODàĄCZANIE ODBIORNIKÓW PRĄDU
Przed podáączeniem odbiornika prądu do generatora upewniü
siĊ, Īe jest on w dobrym stanie technicznym i Īe jego zapotrzebowanie na prąd nie
przekracza wydajnoĞci generatora.

kontrolka RUN

1. Uruchomiü silnik i upewniü siĊ Īe w panelu
sterowania zapaliáa siĊ kontrolka RUN.

2. Wetknąü kabel odbiornika prądu w gniazdko
generatora.

JeĞli podáączany sprzĊt jest wáączony, to moĪe
zacząü nagle nieoczekiwanie pracowaü –
uwaga na niebezpieczeĔstwo powstania
obraĪeĔ ciaáa lub wypadków.
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3. Zaáączyü wyjĞcia generatora

4. Zaáączyü podáączony sprzĊt.
Podczas rozruchu wiĊkszoĞü silników elektrycznych pobiera
zdecydowanie wiĊkszy prąd niĪ ich nominalny prąd pracy.
x

Generator nie powinien pracowaü przy maksymalnym obciąĪeniu dáuĪej niĪ przez
30 minut bez przerwy. Przy pracy ciągáej nie przekraczaü mocy znamionowej. W
kaĪdym przypadku uwzglĊdniü sumaryczne obciąĪenie wnoszone przez
wszystkie podáączone odbiorniki.

x

Z Īadnego z dwu gniazdek generatora nie pobieraü prądu przekraczającego limitu
okreĞlonego dla jednego gniazdka.

x

Nie podáączaü generatora do sieci budynkowej. Mogáoby to doprowadziü do
uszkodzenia generatora lub domowych odbiorników prądu.

x

JeĞli wymagane jest podanie zasilania na odlegáe odbiorniki, zastosowaü dáugi
elastyczny kabel przedáuĪający w solidnej izolacji (osáonie) gumowej.

x

Nie uruchamiaü generatora w pobliĪu innych linii/przewodów elektrycznych takich
jak napowietrzna sieü elektryczna.

x

Znaczne przeciąĪenia mogą uszkodziü generator, niewielkie mogą skróciü jego
ĪywotnoĞü.

x

Przed zasileniem z generatora upewniü siĊ Īe wszystkie odbiorniki są w dobrym
stanie technicznym. Gdyby któryĞ zacząá pracowaü nienormalnie, zacieraü lub
niespodziewanie zatrzymywaü siĊ, natychmiast wyáączyü silnik generatora.
NastĊpnie odáączyü urządzenie i zdiagnozowaü je.

KONTROLKI RUN (NORMALNA PRACA) I OVERLOAD (PRZECIĄĩENIE)
Kontrolka RUN pali siĊ w trakcie normalnej eksploatacji generatora.
W razie przeciąĪenia generatora ponad 3,3 KW (w szczególnoĞci w razie zwarcia
jego obwodów wyjĞciowych) jego automatyka odetnie gniazdko wyjĞciowe, czego
sygnaáem bĊdzie zapalenie siĊ kontrolki OVERLOAD. NaleĪy zatrzymaü silnik i
zbadaü problem. Po usuniĊciu przyczyny problemu moĪna ponownie uruchomiü
generator.
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normalna praca

przeciąĪenie lub zwarcie

Detekcja niskiego poziomu oleju
Wbudowany system detekcji niskiego poziomu oleju ma za zadanie chroniü silnik
przed zniszczeniem w razie pracy ze zbyt maáą iloĞcią oleju w misce. Alarm uaktywni
siĊ zanim poziom oleju spadnie poniĪej niebezpiecznego. Po uaktywnieniu alarmu
system automatycznie zatrzyma silnik. Zwróciü uwagĊ, Īe wáącznik silnika pozostanie
w pozycji ON.

kontrolka alarmu niskiego poziomu oleju

6 ZATRZYMYWANIE SILNIKA
Aby AWARYJNIE zatrzymaü silnik, przestawiü jego wyáącznik w pozycjĊ OFF.
Aby NORMALNYM TRYBEM zatrzymaü
silnik:

1. Odáączyü wyjĞcia.

2. Z gniazdek generatora wyciągnąü wtyczki doáączonych
odbiorników.
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3. Pozwoliü silnikowi pracowaü 5 minut, po czym wyáączyü go.

4. Przestawiü kurek dopáywu paliwa w poáoĪenie OFF (w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara).

7 KONSERWACJA
7.1

Harmonogram konserwacji
REGULARNE OKRESY
KONSERWACYJNE

Podzespóá

Olej w silniku
Filtr powietrza
ĝwieca zapáonowa
Filtr/kurek paliwa
Zbiornik paliwa
Luzy zaworów
Komora spalania
Przewód paliwowy

przy po 1-szym co 3 m- co 6 m- co rok
CzynnoĞü wykonywaü w okreĞlonych kaĪdym m-cu lub ce lub co cy lub co lub co
przedziaáach
miesiĊcznych
lub uĪyciu po 10 h
50 h
100 h
300 h
godzinowych pracy, w zaleĪnoĞci od tego
co wystĊpuje najpierw.

sprawdziü poziom
wymieniü
sprawdziü czystoĞü
oczyĞciü
oczyĞciü/wyregulowaü przerwĊ
wymieniü
oczyĞciü, ew. wymieniü
oczyĞciü
sprawdziü i ew. wyregulowaü
oczyĞciü
sprawdziü stan

z
z

z

z
z2
z
z
z
co rok
z3
3

po kaĪdych 300 h.
co dwa lata (w razie koniecznoĞci
wymieniü)

Celem przeglądów konserwacyjnych jest zachowanie generatora w moĪliwie dobrym
stanie technicznym.
UWAGA:
1
2
3

Na uĪytek konserwacji rejestrowaü przepracowane godziny.
Odpowiednio czĊĞciej jeĞli generator jest eksploatowany w zakurzonej atmosferze.
TĊ czynnoĞü naleĪy zlecaü autoryzowanemu serwisowi, chyba Īe uĪytkownik jest wyposaĪony w
odpowiednie (specjalistyczne) narzĊdzia i jest biegáy w obsáudze silników spalinowych .

7.2

Wymiana oleju

Aby zapewniü szybkie i caákowite opróĪnienie ukáadu smarowania z
przepracowanego oleju naleĪy go spuszczaü przy gorącym silniku.
Przed spuszczeniem oleju wyáączyü silnik i odciąü dopáyw
paliwa.
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1. Rozgrzaü silnik, upewniü siĊ, Īe generator spoczywa
poziomo i podstawiü pod miskĊ olejową naczynie na olej.
2. OdkrĊciü korek wlewu oleju, odkrĊciü korek spustowy oleju
i zdjąü z niego podkáadkĊ uszczelniającą. Olej spáynie
do podstawionego naczynia.
3. Skontrolowaü uszczelkĊ filtra oleju i ew. wymieniü.
4. WkrĊciü korek spustowy z nową podkáadką uszczelniającą

korek
spustowy
oleju

i dociągnąü go.
5. MiskĊ zalaü nowym olejem zalecanego typu i sprawdziü jego
poziom. Po zagospodarowaniu spuszczonego oleju umyü

górny
poziom
oleju

rĊce wodą z mydáem.
Spuszczony olej zagospodarowaü zgodnie z
wymogami ochrony Ğrodowiska (np. zamknąü w
jakimĞ pojemniku i oddaü do lokalnego punktu zbiórki surowców
wtórnych). Nie wylewaü do odpadów komunalnych ani do ziemi.

7.3

Filtr powietrza

Silnika nie wolno uruchamiaü bez dziaáającego filtra powietrza.
1. Wyjąü wkáad filtra.
zatrzask Pokrywa filtra powietrza
wkáad

wkáad

zatrzask

2. Umyü wkáad w rozpuszczalniku (nie wyĪymaü) i nasączyü go olejem silnikowym.

3. Wycisnąü nadmiar oleju z wkáadu.
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korek
wlewu
oleju

7.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

ĝwiece

Zdjąü ze Ğwiecy koĔcówkĊ przewodu wysokiego napiĊcia.
OczyĞciü gniazdo Ğwiecy z naleciaáoĞci i osadów.
Odpowiednim kluczem wykrĊciü ĞwiecĊ.
Usunąü nagar i sprawdziü kolor elektrod. Objawem dobrego
dziaáania Ğwiecy jest kolor jasnobrązowy.
Szczelinomierzem zmierzyü przerwĊ iskrową. Powinna ona
wynosiü 0,7-0,8 mm. W razie potrzeby skorygowaü ją
ostroĪnie doginając zewnĊtrzną elektrodĊ.
OstroĪnie dáonią wkrĊciü do oporu ĞwiecĊ dbając aby nie
przegwintowaü otworu.
WkrĊconą do wyczuwanego rĊcznie oporu nową ĞwiecĊ
dociągnąü póá obrotu kluczem aby napiąü jej podkáadkĊ.
Montowana ponownie Ğwieca uĪywana moĪe wymagaü
dociągniĊcia tylko o 1/8 lub 1/4 obrotu.
Pewnie osadziü z powrotem koĔcówkĊ przewodu wysokiego
napiĊcia na Ğwiecy.
ĝwieca musi byü dobrze dociągniĊta. Niepoprawnie dociągniĊta
moĪe nagrzaü siĊ do bardzo wysokiej temperatury i uszkodziü silnik.

7.5

Kurek paliwa
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7.6

Filtr paliwa

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Objaw

MoĪliwa przyczyna
ZakrĊcony kurek paliwa
Wyáączony wyáącznik silnika

Silnik nie
startuje

Brak paliwa w zbiorniku
Zbyt niski poziom oleju
Záe paliwo lub generator byá
przechowywany w záych warunkach
ze zbiornikiem wypeánionym paliwem
bez dodatków uszlachetniających
Zanieczyszczona Ğwieca, niewáaĞciwa
przerwa iskrowa, uszkodzona Ğwieca
Mokra Ğwieca (tzw. zalany silnik)
NiedroĪny filtr paliwa,
rozregulowanie/uszkodzenie
gaĨnika/zapáonu itp.

SpuĞciü záą benzynĊ ze zbiornika
i gaĨnika, zatankowaü ĞwieĪą.
OczyĞciü ĞwiecĊ, ustawiü
odpowiednią przerwĊ iskrową,
lub wymieniü ĞwiecĊ na nową.
WykrĊciü i osuszyü ĞwiecĊ.
Zleciü regulacje/naprawy w
autoryzowanym serwisie.
OczyĞciü lub wymieniü filtr
powietrza.

NiedroĪny filtr powietrza
Silnik pracuje z niepeáną mocą

Sposób postĊpowania
Przestawiü kurek w pozycjĊ ON.
Przestawiü wáącznik silnika w
pozycjĊ ON.
Zatankowaü.
Dolaü oleju zalecanego gatunku.

Záe paliwo lub generator byá
przechowywany w záych warunkach
ze zbiornikiem wypeánionym paliwem
bez dodatków uszlachetniających
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SpuĞciü záą benzynĊ ze zbiornika
i gaĨnika, zatankowaü ĞwieĪą.

NiedroĪny filtr paliwa,
rozregulowanie/uszkodzenie
gaĨnika/zapáonu itp.
PrzeciąĪenie (zwarcie) (pali siĊ
wskaĨnik OVERLOAD)

Silnik pracuje lecz w
gniazdkach Uszkodzony odbiornik prądu
wyjĞciowych
nie ma
napiĊcia
Uszkodzony generator

Zleciü regulacje/naprawy w
autoryzowanym serwisie.
Skontrolowaü obwody
odbiorników prądu. Zatrzymaü i
ponownie uruchomiü silnik.
Naprawiü lub wymieniü
urządzenie. Zatrzymaü i
ponownie uruchomiü silnik.
Oddaü do autoryzowanego
serwisu.

Aby skontrolowaü dziaáanie Ğwiecy naleĪy:
1. Zdjąü ze Ğwiecy koĔcówkĊ przewodu wysokiego napiĊcia i oczyĞciü gniazdo
Ğwiecy z naleciaáoĞci i osadów.
2. WykrĊciü ĞwiecĊ i zaáoĪyü na nią koĔcówkĊ przewodu wysokiego napiĊcia.
3. Zewrzeü zewnĊtrzną elektrodĊ Ğwiecy z masą gáowicy silnika.
4. Szarpnąü linkĊ rozruchu. W przerwie iskrowej powinny pojawiü siĊ iskry.
Przed testem iskier upewniü siĊ, Īe w pobliĪu nie ma rozlanej
benzyny, która mogáaby siĊ zapaliü.

9 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Aby zapobiec rozlewom paliwa podczas transportu lub przechowywania, generator
powinien byü zabezpieczony w swym normalnym poáoĪeniu przed przechylaniem.
Wyáącznik silnika winien byü w poáoĪeniu OFF, kurek paliwa zakrĊcony.

PODCZAS TRANSPORTU GENERATORA:
x Zbiornik paliwa nie powinien byü caákowicie napeániony (paliwo nie powinno byü
widoczne w szyjce zbiornika).
x Nie uruchamiaü generatora umieszczonego na pojeĨdzie. Zdjąü z pojazdu i
eksploatowaü w jakimĞ dobrze wentylowanym miejscu.
x Unikaü eksponowania generatora na bezpoĞrednie nasáonecznienie. TakĪe jeĞli
generator zostanie na wiele godzin zamkniĊty w zamkniĊtym nasáonecznionym
pojeĨdzie, to wysoka temperatura panująca w pojeĨdzie w poáączeniu z brakiem
wentylacji moĪe spowodowaü zagĊszczenie oparów benzyny do poziomu
groĪącego wybuchem.
x Nie woziü generatora przez dáugie okresy po záych drogach albo przed taką
podróĪą spuĞciü paliwo z jego zbiornika.
PRZED ODSTAWIENIEM GENERATORA NA DàUGI OKRES
PRZECHOWYWANIA
1. Sprawdziü czy pomieszczenie, w którym generator ma byü przechowywany nie
jest bardzo zawilgocone lub zakurzone.
2. SpuĞciü caáe paliwo ze zbiornika.
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10 SPECYFIKACJE
Parametr
Generator
DáugoĞü
SzerokoĞü
WysokoĞü
Masa
Typ
Znamionowa czĊstotliwoĞü
Znamionowe napiĊcie
Znamionowe prąd
Znamionowa moc
WyjĞcie DC
Silnik
Typ
PojemnoĞü skokowa
Cylinder
StopieĔ sprĊĪania
Obroty
Cháodzenie
Rozruch
Zapáon
Paliwo
Olej
Regulator obrotów

WartoĞü

Jednostka miary

490
mm
390
mm
425
mm
30
kg
magnes staáy z domieszką ziem rzadkich, miedziane
uzwojenie, dwa alternatory
50
Hz
220
V
13,6
A
3000
W
12
V (tylko do áadowania akumulatorów
samochodowych; maksymalny prąd 5)
jednocylindrowy, 4-suwowy silnik benzynowy z
rozrządem górnozaworowym
212
ccm
70×55
mm x mm
9,2 : 1
2600 - 3600 min-1
wymuszone powietrzne
linka
tranzystorowy (TCI)
benzyna bezoáowiowa
SAE 10W30 (klasy lepszej niĪ CC)
elektroniczny (automatyczny)

Standardowe warunki pracy:
x temperatura 25°C
x ciĞnienie 1000 mbar
x wilgotnoĞü wzglĊdna 30%.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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