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Sisukord

Üldine juhis Käesolevas kasutusjuhendis esitatud joonised ei vasta kõigis 
asjaoludes, eriti värvivalikus, tegelikule teostusele ja on 
põhimõttelise iseloomuga.
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Ülevaade / Esimesed sammud
Sihtotstarbekohane kasutamine

Ülevaade / Esimesed sammud
Enne kui võtate elektrigeneraatori käiku, lugege käesolev 
juhend ja eriti selles sisalduvad ohutusjuhised tähelepanelikult 
läbi.
Käesolev juhend näitab Teile põhilisi töid elektrigeneraatori 
kallal ja aitab Teil ohte, remonte ning defekte vältida.

Sihtotstarbekohane kasutus

Elektrigeneraator on välja töötatud eranditult privaatkasutuseks, 
see ei sobi kommertslikuks kestevkäituseks.

Elektrigeneraator on ette nähtud 230V vahelduvvoolu 
tootmiseks sagedusel 50 Hz ja nimikoormusel 1600 vatti (cos 
phi = 1; vt ka lk 34).

Tarnekomplekt

Kontrollige esmalt tarnekomplekti (vt joonist-1):

1. Elektrigeneraator

2. Tööriistakomplekt

3. Õli sissevalamislehter

4. 12V laadimiskaabel

Kas tarne pole komplektne?
Kas on näha transpordikahjustusi?

Kui jah, siis võtke igal juhul edasimüüjaga ühendust. 
Transpordikahjustuste korral ei tohi käikuvõtmist järgneda.

Joonis- 1: Tarnekomplekt
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Ohutus

Ohutus
Selles lõigus kirjeldatakse põhilisi ohutusnõudeid 
elektrigeneraatori käituse kohta.

OHT!
Kõrge risk!
Eiramine võib kehale ja tervisele ohtu põhjustada

TÄHELEPANU!
Keskmine risk!
Hoiatuse eiramine võib materiaalseid kahjusid põhjustada

ETTEVAATUST!
Madal risk!
Juhised, mida tuleks seadmega ümberkäimisel järgida

Üldised ohutusjuhised
- Hoidke käitamisel kasutusjuhendit käepärast

- Hoidke lapsed ja koduloomad üldkehtivalt elektrigeneraatorist 
eemal

- Käitage seadet ainult tasasel, libisemiskindlal aluspinnal - 
vajaduse korral kindlustage seade täiendavalt

- Hoidke hoonete või esemete suhtes ühemeetrist minimaalse 
ohutusvahemaad

- Tehniliste muudatuste tegemine on keelatud

- Remonti tohib teostada ainult oskustöökoda (ohutusrelevantsete 
koostedetailide puhul tuleb kasutada originaalvaruosi!)

- Ärge võtke elektrigeneraatorit käiku, kui seadmel esineb 
nähtavaid kahjustusi
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Ohutus

OHT! ELUOHTLIK!
Elektrilöögi oht!

- Kaitske seadet niiskuse / märja eest

- Käitamine on lubatud ainult kuivas seisundis. Kui seade 
peaks töötavas seisundis niiskeks / märjaks saama, siis 
peatage see kohe

- Olemasolevate elektrivarustusvõrkude küljes käitamine on 
keelatud

- Ärge haarake võrgupistikust kunagi niiskete kätega kinni

- Pidage silmas, et võrgukaabel ei puutu elektrigeneraatori 
kuumade koostedetailidega kokku ja isolatsioon ei saa 
seetõttu kahjustada

OHT! ELUOHTLIK!
Lämbumisoht!

- Suletud ruumides käitamine on keelatud

- Hoolitsege alati õhu piisava juurde- ja äravoolu eest

OHT! ELUOHTLIK!
Tulekahju- / plahvatusoht!
Elektrigeneraator läheb käitamise ajal väga kuumaks.

- Käitamise ajal või veel kuumas seisundis on keelatud 
elektrigeneraatorit tankida

- Vältige otsest päikesekiirgust. Pöörake tähelepanu 
bensiinilõhnale

- Pühkige enne seadme käivitamist mahaloksunud kütus 
täielikult ära

- Laske seadmel pärast kasutamist esmalt maha jahtuda

- Hoolitsege alati piisava ventilatsiooni eest

- Kasutage kaitsekindaid
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Käsitsemiselemendid

Käsitsemiselemendid

Elektrigeneraatori koostisosad

Joonis- 3: Tähised elektrigeneraatoril

Nr Tähis Nimetus Nr Tähis Nimetus
1 Tüübisilt 4 Tähelepanu, 

tuleoht

2 Lugege  
kasutusjuhendit

5 Tähelepanu, 
kuum pealispind

3 Juhis, müratase 6 Tähelepanu, 
ohtlik elektri-

pinge
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Käsitsemiselemendid

Elektrigeneraatori koostisosad

Joonis- 4: Käsitsemispaneel

1 Õlihoiatuse LED, punane 7 Kaitsekontakt-pistikupesa 230V/~
2 230V LED, roheline (230V pistikupesal 

on pinge)
8 Segurikasti

3 Ülekoormuse LED, punane (230V 
pistikupesa pingevaba)

9 Kaitselüliti 12V =

4 ECOtronic Sisse/Välja 10 12V= pistikupesa
5 Sisse/Välja lüliti 11 Potentsiaaliühtlustus (ainult 

erirakendusteks, elektrispetsialist 
vajalik)

6 Kütusekraan
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Käsitsemiselemendid

Joonis- 5: Elektrigeneraatori koostisosad-2

1 Tagastuv starter 4 Süüteküünal (küljekatte taga)
2 Õhueemaldusventiiliga paagikork 5 Õhufilter (küljekatte taga)
3 Summuti 6 Õlitäiteava (küljekatte taga)
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Talitlus ja toimimisviis

Talitlus ja toimimisviis
Elektrigeneraator on üles ehitatud inverter-tehnoloogias.

Generaatoris tekitatakse kõrgema sagedusega pinge, mis 
seejärel alaldatakse ja genereeritakse muunduris (inverter) 
elektrooniliselt 230V/50Hz vahelduvpingeks.

Selle meetme kaudu saab mootori pöördearvust sõltumatult 
konstantse sageduse ja pingega väljundpinget toota.

Mooduses ECOtronic saab sedasi koormusest sõltuvad 
mootoripöörded ette anda, seejuures varieeritakse pöördearvu 
vahemikus u 3500-4600 min-1.

Suurte sisselülitusvooludega tarbijate (pumbad, ketaslõikurid, 
kompressorid jms) puhul saab ECOtronicu välja lülitada. 
Mootori pöördearv on siis u 5000 min-1.
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Käitus

Käitus
Elektrigeneraatori transportimine

Eeldused • Elektrigeneraator on välja lülitatud

• Sisse/Välja lüliti pos-is Stop, joon 4 nr 5

• Kütusekraan pos-is Off, joon. 4 nr 6

• Paagikorgi õhueemaldus pos-is Off, joon 5 nr 2

• Elektrigeneraator on maha jahtunud

• Ühendusjuhtmed on lahutatud

OHT!
Ära libisev või allakukkuv seade võib raskeid vigastusi 
põhjustada.
• Pidage silmas seadme kaalu u 21 kg

• Asetage seade libisemiskindlale aluspinnale või kindlustage 
täiendavalt (nt pingutusrihmadega)

OHT!
Pöörake tähelepanu bensiinilõhnale.
• Kui elektrigeneraator on mootoriõliga / bensiiniga täidetud, siis 

tohib seda transportida ainult püstiselt

• Kuumuse tõttu võib bensiin karburaatoris aurustada ja 
plahvatusvõimeline gaas välja tungida

• Tugevate raputuste (transportimisel) korral võib bensiin 
karburaatori ülevoolu kaudu välja tungida

• Pühkige väljatunginud kütus hoolikalt ära.

Seadme kandmine 1. Haarake seadme kandekäepidemest kinni.

2. Tõstke seade üles.

3. Kandke seade kasutuskohta.

4. Pange seade maha.

5. Laske kandekäepide lahti.

✓ Seade kanti selle kasutuskohta.
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Märkmed

Märkmed
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Tankimine

Tankimine

Eeldused • väljalülitatud seade

• mahajahtunud seade

• õhu piisav juurde- ja äravool

OHT!
Väljavoolav bensiin võib põleda või plahvatada.
• Vältige bensiini väljavoolamist

• Seade on välja lülitatud

• Seade on maha jahtunud

• Vältige lahtist tuld ja sädemete lendu

TÄHELEPANU!
Väljavoolav bensiin saastab maapinda ja põhjavett.
• Ärge täitke paaki maksimumini

• Kasutage täite-abivahendit

TÄHELEPANU!
Vale kütus rikub mootori.
• Tankige ainult pliivaba mootoribensiini RON 95.

ülal max 
täitetase all

Joonis- 6: Tankimine

Seadme tankimine 1. Seadke kütusekraan „OFF“ peale, joon. 4 nr 6

2. Keerake paagikork maha.

3. Kontrollige täitetaset

4. Kasutage täite-abivahendeid

5. Valage bensiini maksimaalselt punase märgistuseni (rõngas) 
sisse

6. Keerake paagikork peale.

✓	 Seade	on tangitud.
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Tankimine

Elektrimootori täitmine mootoriõliga

Eeldused • väljalülitatud seade

• mahajahtunud seade

ETTEVAATUST!
Elektrigeneraator tarnitakse põhimõtteliselt ilma õlita.
• Liiga madala õlitaseme korral pole võimalik seadet käivitada

TÄHELEPANU!
Väljavoolav mootoriõli saastab maapinda ja põhjavett.
• Ärge täitke väntmehhanismi karterit maksimumini (täitekoguse 

kontrollimine õlimõõtevardalt)

• Kasutage täite-abivahendit

TÄHELEPANU!
Vale mootori rikub mootori.
Kasutage SAE10W-40.
Ärge segage õli hulka laiatarbelisandeid ega erinevaid sorte 
omavahel.

Joonis- 7: Õli sissevalamine
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Tankimine

Seadme täitmine 
mootoriõliga

1. Kruvige küljekate maha

2. Keerake sulgurpolt välja.

3. Pistke täitelehter täiteavasse.

4. Valage mootoriõli (0,4l SAE10W-40) vahetult alla õlitäiteotsaku 
serva sisse.

5. Eemaldage täitelehter.

6. Korrake liiga madala õlitaseme korral täitmist.

7. Keerake sulgurpolt jälle sisse.

✓	 Seade	on	mootoriõliga	täidetud.
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Elektrigeneraatori käivitamine

Elektrigeneraatori käivitamine
Eeldused Need eeldused peavad olema täidetud:

• Lahutage tarbijad, ärge käivitage elektrigeneraatorit koormuse 
all

• Täidetud kütusepaak

• Piisav õlitase (muidu põleb õlipuuduse lamp ja käivitamine 
pole võimalik)

• Õhu piisav juurde- ja äravool

• Elektrigeneraator paikneb õues tasasel ja kõval aluspinnal.

OHT!
Käitusained võib põleda või plahvatada.
• Vältige mootoriõli ja kütuse väljavoolamist

• Ärge kasutage käivitusabivahendeid

• Vältige lahtist tuld ja sädemete lendu

Mootori käivitamine

1. Seadke mootori lüliti „ON“ peale, joon. 4 nr 5

2. Keerake kütusekraan positsiooni OFF, joon. 4 nr 6

3. Keerake paagikorgi õhueemaldusventiil pos ON, joon. 5 nr 2

4. Lülitage ECOtronicu lüliti pos OFF, joon. 4 nr 4

5. Tõmmake segurikasti hoob välja, joon. 4 nr 8

• Tõmmake segurikasti hoob külma mootori korral täiesti 
välja.

• Jätke segurikasti hoob juba sooja mootori korral põhiasendisse 
või tõmmake osaliselt välja.

6. Käivitage mootor nöörikäepideme abil (üks käsi nöörikäepidemel, 
teisega hoidke elektrigeneraatorit kandekäepidemest kinni)

✓	 Mootor	käivitub.
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Elektrigeneraatori käivitamine

Oodake, kuni mootor töötab ühtlaselt. Lükake segurikastit - 
välistemperatuurist sõltuvalt - aeglaselt põhiasendisse tagasi.

✓	 Mootor	töötab	nüüd	stabiilselt.

Juhis Ärge laske nöörimehhanismi pärast käivitamist lihtsalt lahti, vaid 
juhtige see käega jälle esialgsesse asendisse tagasi.

Joonis- 8: Nöörimehhanism
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Tarbijate külgeühendamine/lahutamine

Tarbijate külgeühendamine/lahutamine
Nii toimite tarbijate ühendamiseks elektrigeneraatori külge.

Eeldused • Lõpetatud soojakstöötamisfaas

• Lülitage tarbijad võimaluse korral enne ühendamist välja

Joonis- 9: Kaitsekontakt-pistikupesad

OHT!
Elektrilöögid põhjustavad vigastusi kuni surmani.
• Elektrigeneraatorit ei tohi teiste energiajaotus- (nt avalik 

vooluvarustus) ja energiatootmissüsteemide (nt teised 
elektrigeneraatorid) külge ühendada.

Kasutada saab kõiki 230-voldise vahelduvpingega (50Hz) ja 
1600W maksimaalse üldvõimsusega laiatarbe-tarbijaid.

Tarbijate 
külgeühendamine

Te saate tarbijad kaitsekontaktpistiku (230 V vahelduvvool) 
külge ühendada.

1. Lülitage ECOtronicu lüliti pos ON.
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Tarbijate külgeühendamine/lahutamine

• Jätke lüliti suurte sisselülitusvooludega tarbijate (pumbad, 
ketaslõikurid jms) puhul pos OFF.

2. Klappige pistikupesa kaas üles.

3. Pistke võrgupistik pistikupessa.

✓	 Tarbija on külge ühendatud.

Tarbijate lahutamine Nii lahutate tarbija elektrigeneraatorist:

1. Lülitage tarbija - kui võimalik - eelnevalt välja.

2. Tõmmake võrgupistik välja (ärge tõmmake seejuures kaablist, 
vaid alati ainult pistikust!).

✓	 Tarbija on lahutatud.
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Akude laadimine

Akude laadimine

Eeldused • Lõpetatud soojakstöötamisfaas

• Lülitage ECOtronicu lüliti pos OFF

Alalisvooluühendus joon. 4 nr 12 annab 12V akude laadimiseks 
12V/8A alalispinget.

OHT!

• Laadimisprotseduuri ajal võib plahvatusvõimeline vesinikugaas 
välja tungida. Hoolitsege selle eest, et laadimise ajal ei saa akude 
ja elektrigeneraatori läheduses sädemeid ega lahtist tuld tekkida.

• Akuhape võib silmi ja riietust söövitada. Vältige igasugust kokkupuudet 
ja tegutsege äärmiselt ettevaatlikult.

1. Ühendage punane plusspoolusklemm aku plusspoolusega+.

2. Pistke 12V laadimiskaabli 2-pooluseline pistik 12V pistikupessa (joon. 
4 nr 12).

3. Ühendage must miinusklemm aku miinuspoolusega-.

✓	 Laetakse akut
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Akude laadimine

Kui laetakse suure mahutavusega, defektset või täielikult 
tühjenenud akut, siis võib juhtuda, et 12V kaitselüliti (joon. 4 nr 
10) vallandub. Kaitselüliti saab surunupu vajutamisega jälle 
sisse lülitada.

Aku lahutamine Nii lahutate aku elektrigeneraatorist:

1. Eemaldage must miinusklemm aku miinuspooluselt-.

2. Tõmmake 12V laadimiskaabli 2-pooluseline pistik välja.

3. Eemaldage punane plusspoolusklemm aku plusspooluselt+.

✓	 Aku	on	lahutatud
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Elektrigeneraatori väljalülitamine

Elektrigeneraatori väljalülitamine
Mootori väljalülitamine 1. Seadke Sisse/Välja lüliti „STOP“ peale, joon. 4 nr 5

2. Kui seadet ei võeta järgmiste minutite vältel taas käiku, siis 
keerake kütusekraan pos OFF, joon. 4 nr 6 ja lükake paagikorgi 
õhueemaldus pos OFF, joon. 5 nr 2.

✓	 Seade	on välja lülitatud.
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Elektrigeneraatori puhastamine

Elektrigeneraatori puhastamine
Eeldused Need eeldused peavad olema täidetud:

• väljalülitatud seade

• mahajahtunud seade

Seadme puhastamine Elektrigeneraatorit tuleb regulaarsete ajavahemike tagant 
puhastada. Kastke seejuures kergelt niisutad ebemevaba lappi 
koos vähese nõudepesuvahendiga. Pidage silmas, et vedelik ei 
tohi generaatori sisemusse sattuda.
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Elektrigeneraatori ladustamine / seismapanemine

Elektrigeneraatori ladustamine / seismapanemine
Eeldused • kuiv, ventileeritud ja tolmuvaba ruum

• mahajahtunud seade

• paagikorgi õhueemaldusventiil ja kütusekraan asuvad positsioonis 
OFF

Seadme ladustamine
(3-8 nädalat)

1. Kui elektrigeneraator on mootoriõliga / bensiiniga täidetud, siis 
tohib seda ladustada ainult horisontaalselt seisvalt.

2. Kõige parem oleks elektrigeneraator rätikuga kinni katta.

3. Väga harva kasutuse korral võivad pikema ajavahemiku 
möödudes käivitusprobleemid tekkida. Seda saab vältida 
iganädalase 15-minutilise tühikäigul käitamisega.

✓	 Seadet	ladustatakse.

Seadme 
seismapanemine
(alates 8 nädalast)

Kui seadet pikema ajavahemiku vältel ei kasutata, siis tuleb 
mootoriõli ja bensiin välja lasta. Kõige parem on elektrigeneraator 
rätikuga kinni katta.

✓	 Seade	pandi seisma.
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Hooldus

Hooldus

Hooldusplaan
Käesolevas	ülevaates	esitatud	hooldustööd	tuleb	esitatud	ajain-
tervallide	tagant	läbi	viia.

Hooldustöö
Ajaintervall töötundides [h]

iga kord enne 
käivitamist

iga 50 h või 
3 kuu järel

iga 100 h või 
6 kuu järel

iga 300 h järel 
või iga aasta

Mootoriõli kontrollige X
vahetage X4)

Õhufilter
kontrollige X
puhastage / 
asendage X(1)

Süüteküünal
puhastage 
/ kontrollige 
vahekaugust

X

Klapid kontrollige / 
seadistage X(3)

Sädemepüü-
dur

kontrollige / 
puhastage X

Kütusefilter kontrollige / 
puhastage X

kontrollige kruvide ja poltide 
kinnitust X(2) X

kontrollige / asendage 
kütusetorustikud X(3)

kontrollige kaitsejuhi 
ühendust iga 2 aasta järel(3)

1) Tolmuses keskkonnas iga 10h järel

2) Pärast esmakordset käikuvõtmist

3) Ainult volitatud oskustöökojas

4) Esmakordselt 20 töötunni järel

ETTEVAATUST!
Enne elektrigeneraatori hooldamist / puhastamist peab see 
olema maha jahtunud.

Üldkehtivalt tuleks elektrigeneraatorit - olenevalt käituskeskkonnast - 
regulaarsete intervallide tagant puhastada.



28	 	

Hooldus

Mootoriõli

Eeldused • Elektrigeneraator peab seisma tasasel aluspinnal

• Mootor ei tohi olla kuum, vaid peaks olema ideaalsel juhul veel 
veidi soe

• Pange sulgurpoldi / õlimõõtevarda alla väike kauss või lapp 
nii, et väljavoolav õli kogutakse kokku

• Kaasasolevad tööriistad

TÄHELEPANU!
Väljavoolav mootoriõli saastab maapinda ja põhjavett.
• Kasutage õlikogumisanumat

• Suunake kasutatud mootoriõli taaskäitlusse

OHT!
Mootoriõli võib olla kuum - põletusoht.
• Laske mootoril maha jahtuda

Joonis- 10: Mootoriõli kontrollimine

Õlitaseme kontrollimine Nii kontrollite õlitaset:

1. Kruvige küljekate maha

2. Keerake sulgurpolt välja

3. Mootoriõli peab vahetult alla õlitäiteotsaku serva ulatuma.

✓	 Õlitase	on üle kontrollitud.
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Hooldus

Õli juurdevalamine Nii valate õli (tüüp SAE10W-40) juurde:
1. Keerake sulgurpolt välja

2. Pistke täitelehter täiteavasse

3. Valage mootoriõli vahetult alla õlitäiteotsaku serva juurde.

4. Keerake sulgurpolt jälle sisse

✓	 Õli	valati	juurde.

Õli väljalaskmine Nii lasete õli välja:
1. Paigutage õlikogumisanum nii, et väljavoolav õli püütakse 

kinni.

2. Keerake sulgurpolt välja.

3. Kallutage elektrigeneraatorit sulgurpoldi poole nii, et õli saab 
täielikult välja tungida.

4. Keerake õlimõõtevarras ja õli väljalaskepolt taas sisse.

5. Pühkige õlijäägid lapiga ära.

✓	 Õli	lasti	välja.

TÄHELEPANU!
Elektrigeneraatori kallutamisel võib bensiin karburaatori 
ülevoolust välja tungida.
• Pühkige see hoolikalt ära

Õhufilter

Eeldused • Mootor peab olema välja lülitatud ja maha jahtunud

• Kaasasolevad tööriistad

Õhufiltri puhastamine Nii kontrollite õhufiltrit:
1. Kruvige küljekate maha (vt joon. 11).

2. Võtke õhufiltri korpuse kaas pärast kruvi vabastamist maha 
(vt joon. 11).

3. Võtke õhufiltri südamik ettevaatlikult välja. Pidage seejuures 
silmas, et karburaatorisse ei satu mustust.

4. Puhastage õhufiltri korpus ja kaas ettevaatlikult veidi niiske 
ebemevaba lapiga.

5. Puhastage õhufiltri südamik sobivas anumas petrooleumiga.
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6. Valage filtrile veidi mootoriõli (SAE10W-40) ja jaotage ühtlaselt 
laiali. Suruge üleliigne õli taas välja.

7. Pange õhufilter sisse, pange korpuse kaas peale ja kinnitage 
kruviga.

✓	 Õhufilter	on puhastatud.

Joonis- 11: Õhufilter

Keskkonnakaitse Kasutatud või üle jäänud käitusaineid ja puhastusvahendid 
tuleb utiliseerida kasutuskohas kehtivate keskkonnakaitse-
eeskirjade kohaselt.

Süüteküünla tüüp Kasutage ainult järgmist fabrikaati

• NGK BPR6HS

Eeldused • kaasasolevad tööriistad

• mahajahtunud mootor

Joonis- 12: Süüteküünal

Süüteküünla 
ülekontrollimine

Nii kontrollite süüteküünalt:
1. Tõmmake süüteküünla pistik (vt joonist- 12) mootorilt maha.

2. Pange kaasasolev süüteküünla võti peale.

3. Keerake süüteküünal välja.

4. Süüteküünal peaks olema hele- kuni tumepruun.
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TÄHELEPANU!
Kontrollige elektroodide vahet kaliibriga. See peaks olema  
0,6 - 0,7 mm (vt joonist- 17).
Kui keraamika või isolaator on kahjustatud, siis tuleb süüteküünal 
välja vahetada.
Kui küünal on tahmane / must, siis viitab see liiga rikkale segule 
(lühiajaline käitus, segurikasti liiga pikk vajutamine).
Puhastage küünal süüteküünlaharjaga (vasest traadid!), terasest 
traathari võib küünla teatud juhtudel rikkuda.

Süütesädeme 
ülekontrollimine

Joonis- 13: Elektroodide vahe

4. Pistke süüteküünla pistik süüteküünlale ja suruge seda vastu 
klapikambri kaant. Pidage silmas, et metall toetub vastu metalli 
nii, et on võimalik elektriliselt juhtiv ühendus.

5. Seadke mootori lüliti „ON“ peale, joon. 4 nr 5

6. Tõmmake mootori nöörikäepidet ja jälgige, kas on näha tugevat 
süütesädet.

------------------------------------------------------------------------------------
Asendage vajaduse korral süüteküünal

------------------------------------------------------------------------------------
7. Keerake küünal käega sisse tagasi ja pingutage seejärel 

süüteküünla võtmega kinni.

✓	 Süüteküünal	on üle kontrollitud.

ETTEVAATUST!
Haarake kujutatud viisil kuiva süüteküünlapistiku 
tagumisest osast kinni, sest vastasel juhul valitseb 
elektrilöögi oht.
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Sädemepüüduri puhastamine

Eeldused • kaasasolevad tööriistad

• mahajahtunud mootor

• traathari

Joonis- 14: Sädemepüüduri puhastamine

1 Tagasein 3 Traatpadi
2 Klamber 4 Sõel

1.	 Kruvige	tagasein	maha.

2.	 Vabastage	heitgaasisummuti	klamber

3.	 Võtke	traatpadi	ja	sõel	välja

4.	 Puhastage	traatpadi	ja	sõel	traatharja	ning	
puhastusvahendiga.

5.	 Kinnitage	sõel	ja	traatpadi	klambriga.

✓	 Sädemepüüdur	on	puhastatud.
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Abi raskuste korral

Abi raskuste korral

Rike Võimalik põhjus Abinõu
Mootor ei käivitu Pole kütust Kontrollige kütust

Kütusekraan positsioonis 
“OFF”, joon. 4 nr 6

Seadke kütusekraan avatud 
positsiooni „ON“

Sisse/Välja lüliti positsioonis 
STOP, joon. 4 nr 5

Seadke Sisse/Välja lüliti 
positsiooni „ON“

Süüteküünal määrdunud või 
lahti.

Kontrollige, puhastage 
süüteküünal
Seadistage elektroodide 
vahet, vajaduse korral 
vahetage välja

Paagikorgi 
õhueemaldusventiil joon. 5 nr 
2 pos-is OFF

Seadke paagikorgi 
õhueemaldusventiil pos ON

Õli kontrolllamp põleb 
käivitamisel, joon. 4 nr 1

Kontrollige õlitaset, valage õli 
juurde

Vahelduvvoolu pistikupesa 
ei anna voolu

Ülekoormuse punane LED 
põleb Elektrigeneraator 
koormati üle.

Lülitage elektrigeneraator 
välja.
Kontrollige ja vaj. korral 
vähendage tarbijate 
ühendusvõimsust Käivitage 
elektrigeneraator uuesti

Elektrigeneraator seiskub 
käituse ajal

Pole kütust Kontrollige kütust
Õlipuudus Kontrollige õlitaset, valage õli 

juurde
Paagikorgi 
õhueemaldusventiil joon. 5 nr 
2 pos-is OFF

Seadke paagikorgi 
õhueemaldusventiil pos ON

12V pistikupesal puudub 
pinge, joon. 4 nr 12

Laadimisvool liiga 
suur. Kaitselüliti 12= on 
vallandunud, joon. 4 nr 10

Järgige aku laadimise juhiseid 
lk 18. Lülitage kaitselüliti joon. 
4 nr 10 jälle sisse.

Kui elektrigeneraator ei peaks ikka veel talitlema, siis viige see volitatud 
teenindusjaama.
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Tehnilised andmed

Nimetus Ühik
Tüüp ESE 2000 I
Max võimsus 2000 [W]
Nimivõimsus 1600 [W]
Nimisagedus 50 [Hz]
Nimipöörded 3500-4600/5000 [min-1]
Nimipinge 230 [V]
Nimivool 8,7 [A]
Kaal (tühi) 21,3 [kg]
Paagi maht
(pliivaba mootoribensiin RON 95)

4,3 [l]

Mootoriõli kogus (SAE 10W-40) 0,4 [l]
Mõõtmed P×L×K 500×288×463 [mm]
Helirõhutase töökohal LpA * 81 [db (A)]
Helirõhutase 7m kaugusel LpA ** 69 [db (A)]
Müratase LWA 89 [db (A)]
Kaitseliik IP23

* mõõdetud 1m kaugusel ja 1,6m kõrgusel vastavalt ISO 3744 (osa 10)
** mõõdetud vastavalt ISO 3744 (osa 10)
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Tehnilised andmed

Tüübisildi selgitus ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
ESE 2000 I Neckartenzlinger Straße 39

D-72658 Bempflingen, GermanyGenerating set     ISO 8528

Pr (LTP) 1,6 kW S / N 110 005 / …..
cos φr 1,0 fr 50Hz
Ur 1~ 230 V Ir 7 A
IP 23 hr 100m
Tr 25°C Class G1
Mfg ….. m 21,3 kg

Nimivõimsus kW Art-nr – tunnus* / seerianumber
Nimivõimsustegur Nimisagedus hertsides
Nimipinge voltides Nimivool amprites
Rahvusvaheline kaitseklass Ülespanemiskõrgus (referents ISO3046-1)
Temperatuur (referents ISO3046-1) Teostusklass
Ehitusaasta Mass kilogrammides
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Vastavusdeklaratsioon

 
EÜ vastavusdeklaratsioon

Power Generators

Tehnilisi dokumente säilitava isiku nimi ja 
postiaadress

David Leitze
ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D - 72658 Bempflingen

JÕUVOOLU GENERAATOR

Kaubanduslik nimetus Artikli-nr:

ESE 2000I Art-nr: 110005
Me deklareerimine ainuisikuliselt vastutades, et ülal mainitud toode, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib,  

vastab järgmistele direktiividele ja normidele

Kohaldatud direktiivid Kohaldatud normid

2006 / 42 / EÜ EN 55012
2004 / 108 / EÜ EN 60335-1
2002 / 88 / EÜ EN 60204-1
2000 / 14 / EÜ EN 12601
2005 / 88 / EÜ

sealhulgas alljärgnevad muudatused ja täiendused

Mõõdetud helivõimsustase LWA Garanteeritud helivõimsustase LWA
89dB(A) Art-nr 110005 89dB(A) Art-nr 110005

Mõõtmismeetod vastavalt ISO 3744 (osa 10)

Hindamismeetod 2000/14/EÜ lisa VIII ühilduvuse määramiseks  
(Teavitatud asutus:)

European Commission
Directorate General Environment
Unit C. 1 „Air, Noise & Transport“

BU-9 06/204 B-1049 Bruxelles
Belgium

vastutav

Bempflingen, 01.08.2014

Hans-Wilhem Braun
Tehniline juhataja

E06/005-01



	 	 37

Tehnilised andmed

Märkmed
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Garantiisätted

Garantiisätted

Kommertskasutuse	puhul	on	garantii	6	kuud	alates	ostukuupäevast.

Palun	pöörduge	pretensiooniõigusnõude	või	varuosade	vajaduse	korral	
edasimüüja	poole,	kelle	käest	Te	meie	seadme	ostsite.

Palun	pidage	silmas,	et	lisate	oma	defektsele	seadmele	igal	juhul	järg-
mised	dokumendid:

•	 ostutõend	(kassatšekk	või	arve)

•	 tekkinud	puuduse	kirjeldus
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Garantiisätted

Teeninduse infoliin
Telefon: +49(0)71 23-9737-44
E-post: Service@endress-stromerzeuger.de

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Neckartenzlinger Straße 3 9 D 72658 Bempflingen

Telefon: +49-(0)-71 23-9737-0 Faks: +49-(0)-71 23-9737-1 0
E-post:Info@endress-stromerzeuger.de www.endress-stromerzeuger.de
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Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse

Pakendusmaterjal tuleb suunata vastavalt kasutuskohas 
kehtivatele keskkonnakaitse-eeskirjadele taaskäitlusse.

Kasutuskohta tuleb kaitsta väljavoolavate käitusainetega 
saastumise eest.

Kasutatud või üle jäänud käitusained tuleb suunata vastavalt 
kasutuskohas kehtivatele keskkonnakaitse-eeskirjadele 
taaskäitlusse.

Elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid ei tohi 
utiliseerida koos olmeprügiga.

Tarbija on seadusega kohustatud elektrilised ja elektroonilised 
seadmed ning akud nende eluea lõppedes selleks rajatud 
avalikesse tagastuspunktidesse või müügikohtadesse tagasi 
viima.
Sellele viitab tootel, kasutusjuhendil või pakendil olev sümbol.

Väljavõetavad patareid ja akud tuleb seadmetest välja võtta 
ning eraldi utiliseerida.

Kasutatud seadmete taaskäitluse, toormekasutuse või muul 
kujul korduskasutamisega annate tähtsa panuse keskkonna 
kaitsmiseks.
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