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Vigyázat! 

 

Fontos utasítások az üzembe helyezéshez, 

ill. az építkezési és szerelési helyeken való 

üzemeltetéshez. 

 

Az e célra történő felhasználáshoz a Német Baleseti 

Társadalombiztosító 203-032 közlönyének (DGUV 

Information) 2016. májusi kiadása alapján az üzembe 

helyezéshez különleges óvintézkedéseket és viselkedési 

szabályokat kell figyelembe venni. 

A következő 3. és 4. oldal a 203-032 DGUV információk 

megjegyzései erre a speciális esetre nézve egészítik ki a 

kezelési utasítást. 

Az üzembe helyezés előtt ajánlott elolvasni a 203-032 sz. 

DGUV információkat. Kétség esetén villamos 

szakemberrel kell egyeztetni. 

 

Az áramfejlesztő üzemeltetése építkezési és szerelési 

helyeken a DGUV 203-032. sz. információi alapján 

(BGI867). 

A következőkre kell tekintettel lenni: 

Óvintézkedések és viselkedési szabályok 

 A gyártó kezelési utasítását és a balesetvédelmi 

előírásokat figyelembe kell venni és be kell tartani 

 Villamos szerkezetekkel csak betanított személyzet 

dolgozhat 

 Ha az A kivitelű hordozható áramfejlesztőről csak 

egy fogyasztó működik, akkor nincs szükség további 

óvintézkedésekre 

 



 

  

Ha az A kivitelű mobil generátort több fogyasztóval 

üzemeltetik, további védőintézkedések szükségesek: 

- 30 mA-nál (0,03 A) nem nagyobb különbségi 

áramot mérni képes hibaáram védőkapcsolók 

(RCD-k)  

a második és minden további fogyasztóra 

vagy 

- vezetőképes környezet és korlátozott 

mozgásszabadság miatt nagyobb villamos 

kockázat esetén leválasztó trafó a második és 

minden további fogyasztóra  

 Hibaáram-védőberendezésként itt nem szabad 

PRCD-ket használni, mert ezeket nem lehet 

bekapcsolni 

 szigetelésfigyelő eszközzel (IMD) rendelkező 

áramfejlesztőkre azonos követelmények vonatkoznak 

 Építkezési és szerelési helyeken csak H07RN-F vagy 

H07BQ-F típusú gumitömlős vezetékek 

használhatók. 

 A villamos szerkezeteknek fröccsenő víz ellen 

védetteknek kell lenniük, továbbá meg kell felelniük 

az erős igénybevételre vonatkozó rendelkezéseknek 

Az A kivitelű áramfejlesztőt a következő jelöléssel kell ellátni. 

 

 

 

 Potenciálkiegyenlítő védőkapocs 

 Az A kiviteli osztály jelölése a készüléken.                                                              

 

További információk találhatók a használattal 

kapcsolatban a                                                                                                                                                                                                                  

„Fontos tudnivalók áramfejlesztőkhöz 

potenciálkiegyenlítő csatlakozással” című 

mellékletben. 

 



Tartalomjegyzék 
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Általános tudnivalók A kezelési utasításban bemutatott ábrák nem felelnek meg 

minden tekintetben, különösen a szín tekintetében a 
tényleges kivitelnek és elvi jellegűek.



1 Fehler! Verwenden Sie die 
Registerkarte 'Start', um Nadpis 1 
dem Text zuzuweisen, der hier 
angezeigt werden soll. 

1.1 Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 
'Start', um Nadpis 2 dem Text zuzuweisen, 
der hier angezeigt werden soll. 
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Áttekintés / első lépések 

A generátor üzembe helyzése előtt figyelmesen olvassa el 
ezt az útmutatót és különösen a benne található biztonsági 
utasításokat. 

Az útmutató a generátorral végzendő általános munkákat 
mutatja meg és segít megelőzni a veszélyeket, a 
meghibásodásokat és segíti a javítási munkákat. 

 

Rendeltetésszerű használat 

A generátor kizárólag magánszemélyek részére tervezték, 
nem alkalmas közületek számára, folyamatos használatra. 

A generátor 230 V váltakozó áram előállítására szolgál 50 
Hz frekvencia és 1600 W névleges terhelés figyelembe 
vételével (cos phi = 1; lásd 33. oldal). 

 

Szállítási csomag 

Ellenőrizze elsőként a szállítási csomagot (lásd 1. ábra): 

1. Generátorok 

2. Szerszámkészlet 

3. Olajtöltő tölcsér 

4. 12 V töltőkábel 

5. 2 db csatlakozó kábel párhuzamos üzemeltetésre (felső 

ábra) 

Hiánytalan a szállítmány?                            
Vannak-e látható szállítási károk? 

Ha igen, feltétlenül forduljon a kereskedőhöz. Szállítási kár 
esetén nem szabad üzembe helyezni a generátort. 

  

 
 

Ábra- 1: Szállítási csomag 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Biztonság 

Ez a szakasz az áramfejlesztő üzemeltetésének alapvető 
biztonsági rendelkezéseit írja le. 
 

 

VESZÉLY! 

Jelentős kockázat! 

Figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a testi épséget és 
az életet 

 

VIGYÁZAT! 

Közepes kockázat! 

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása anyagi károkhoz 
vezethet 

 

VIGYÁZAT! 

Alacsony kockázat! 

A készülék használatakor be kell tartani a 
figyelmeztetéseket. 

 

Általános biztonsági előírások 

- Üzemeltetés közben tartsa készenlétben a kezelési 
útmutatót 

- Gyermekeket, háziállatokat feltétlenül tartson távol a 
generátortól 

- Csak vízszintes, csúszásmentes aljzaton üzemeltessék a 
készüléket - szükség esetén további eszközökkel tegye 
biztonságossá 

- Tartson a készülékkel legalább egy méter távolságot 
épületektől, tárgyaktól 

- Tilos műszaki változtatásokat végezni 

- Javító munkát kizárólag szakműhely végezhet 
(biztonsági célú alkatrészeket eredeti alkatrészekkel 
szabad csak használni!) 

- Ne helyezze üzembe a generátort, ha látható károk 
vannak rajta 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
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VESZÉLY!  ÉLETVESZÉLY! 

Áramütés veszélye!  

- Óvja a készüléket nedvességtől / csepegő víztől 

- Kizárólag száraz állapotban üzemeltethető. Ha 
működő állapotban nedvessé / párássá válna a 
készülék, azonnal állítsa le  

- Tilos meglévő áramellátó hálózaton üzemeltetni 

- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót 

- Ügyeljenek arra, hogy a hálózati kábel ne 
érintkezzen a generátor magas hőmérsékletű 
alkatrészeivel, nehogy megsérüljön a szigetelése 

 

VESZÉLY!  ÉLETVESZÉLY! 

Fulladásveszély! 

- Tilos zárt térben üzemeltetni 

- Mindig biztosítsanak megfelelő levegő be- és 
elvezetést 

 

VESZÉLY!  ÉLETVESZÉLY! 

Tűz- / robbanásveszély!                                             A 
generátor használat közben felforrósodik.  

- Tilos a generátort üzemelés közben, ill. forró 
állapotban feltölteni 

- Kerülje a közvetlen napsugárzást. Figyelni kell a 
benzinszagra 

- Teljesen törölje le a kiömlött üzemanyagot a 
készülék újraindítása előtt 

- Használat után hagyja lehűlni 

- Folyamatosan gondoskodjon a megfelelő 
szellőztetésről 

- Viseljen biztonsági kesztyűt 

 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Kezelőszervek 

Jelölések az áramfejlesztőn  

 

 

  

Ábra- 2: Jelölések az áramfejlesztőn 

 

 

Sz. 

Jelölés Megnevezés Sz. Jelölés Megnevezés 

1 

 

Adattábla 4 

 

Figyelem 

Tűzveszély 

2 

 

Figyelmeztetés 
kezelési utasítás 
olvasására 

5 

 

Figyelem 

Forró 

felület 

3 

 

Megjegyzés 

Zajszint 
6 

 

Figyelem 

Veszély 

elektromos 
áramütéstől 

 

  

1 
6 

2 

3 

4 

5 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
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Az áramfejlesztő részei 

 

 

 

Ábra- 3: Kezelőpanel 
 

1 Olajfigyelmeztetés LED piros 7 Földelt csatlakozó aljzat IP68 230 V / 1~ 

2 230V LED zöld (230V-os 
csatlakozó aljzaton feszültség van) 

8 Fojtó  

3 Túlterhelés LED piros (230V-os 
csatlakozó aljzaton nincs 
feszültség) 

9 Védőkapcsoló 12V DC 

4 ECOtronic be/ki 10 12V DC dugós csatlakozó aljzat 

5 Be/Ki kapcsoló 11 Potenciál kiegyenlítő (csak egyedi 
alkalmazásokhoz, villamossági szakember 
szükséges) 

6 Üzemanyagcsap 12 Csatlakozó dugók párhuzamos 
üzemeltetéshez 

2 

1 

5 

6 

7 

4 

3 

8 

10 9 

11 

12 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Ábra- 4: A generátor részei 

 

 

1 Tartalékindító 4 Gyújtógyertya (oldalburkolat mögött) 

2 
Üzemanyagtartály tető légtelenítő 
szeleppel 

5 Légszűrő (oldalburkolat mögött) 

3 Kipufogó 6 
Olajtöltő nyílás olajmérő pálcával 
(oldalburkolat mögött) 

1 

2 

3 

4 

5 
6 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
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Működés és hatásmód 

A generátor működése inverteres technológián alapul. 

A generátor által létrehozott elektromos feszültség először 

egyenirányúvá válik, majd a frekvencia váltóban (inverter) 

elektronikusan 230 V váltakozó feszültséggé / 50 Hz alakul 

át. 

Ezzel a technológiával állandó frekvenciájú és feszültségű 

kimeneti feszültség hozható létre a motor fordulatszámától 

függetlenül. 

ECOtronic módban ezáltal terheléstől függő 

motorfordulatszám adható meg, a fordulatszám ilyenkor kb. 

3 500-4 600 min-1 között változik. 

Magas induló áramú fogyasztóknál (szivattyúk, 

vágókorongok, kompresszorok stb.) lekapcsolható az 

ECOtronic. A motor fordulatszáma utána kb. 5000 min-1. 

 

 

 

 

 

 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Üzem 

A generátor szállítása és felállítása 

 Az áramfejlesztő kikapcsolt állapotban van 

 Be/ki kapcsoló Állj pozícióban, 4. ábra 5. sz. 

 Üzemanyagtöltő csap Nyit pozícióban, 4. ábra 6. sz. 

 Tartályfedél szellőztető Nyit pozícióban, 5. ábra 2. sz. 

 Az áramfejlesztő lehűlt 

 Csatlakozó vezetékek leválasztva 
 

 

VESZÉLY! 

A megcsúszó vagy leeső berendezés súlyos sérülést 
okozhat. 

 Kb. 21 kg súllyal számoljon 

 Csúszásmentes aljzatra állítsák a készüléket, ill. 
gondoskodjanak további biztosításáról (pl. spaniferrel) 

 

VESZÉLY! 
 

Figyelni kell a benzinszagra.  

 Ha motorolaj / benzin van a generátorba töltve, csak álló 
helyzetben szabad szállítani 

 A magas hőmérséklet hatására elpárologhat a benzin és 
robbanóképes gáz keletkezik 

 Erős rázkódástól (szállítás közben) a benzin a túlfolyón 
keresztül a porlasztóba juthat 

 Gondosan törlje le a kifolyt üzemanyagot. 

 

1. A készüléket a tartófogónál fogják meg. 

2. A készülék felemelése. 

3. A készülék szállítása a használat helyére. 

4. A készülék lerakása. 

5. Tartó fogantyú elengedése. 

 A készüléket a használati helyére vitték. 

 

  

Előfeltételek 

A készülék szállítása 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
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Jegyzetek 
  



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Feltöltés 

 Kikapcsolt készülék 

 Lehűlt készülék 

 Megfelelő levegő be- és elvezetés 

 

 

VESZÉLY! 

A kiömlött benzin meggyulladhat vagy felrobbanhat. 

 Előzze meg a benzin kiömlését 

 A készülék kikapcsolt 

 A készülék lehűlt 

 Kerülje a nyílt láng használatát és a szikraképződést 

 

FIGYELEM! 

A kifolyó benzin szennyezi a talajt és a talajvizet.  

 Ne töltse maximumig a tartályt 

 A feltöltéshez használjon segédeszközt 

 

VIGYÁZAT! 

A nem megfelelő üzemanyag tönkreteszi a motort. 

 Csak ROZ 95-ös super benzint tankoljon. 

 

   

 

  

Ábra- 5: Feltöltés 

 

1. Üzemanyag csap „OFF“ állásba fordítása, lásd 4. ábra 6. 
sz. 

2. Tartálytető lecsavarozása. 

3. Töltésszint ellenőrzése  

4. Használjon töltéssegítőt 

5. Töltsön be a benzint, de legfeljebb csak a piros 

 jelig (gyűrű) 

6. Tartálytető felcsavarozása. 

 A készüléket megtankolták.  

Előfeltételek 

Készülék feltöltése 

fent 
max. töltésszint 
lent 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
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Az áramfejlesztő feltöltése motorolajjal 

 

 Kikapcsolt készülék 

 Lehűlt készülék 

 

 

VIGYÁZAT! 

Az áramfejlesztő szokásos módon olaj 
nélkül kerül kiszállításra. 

 Ha túl alacsony az olajszint, nem 
indítható el a berendezés 

 

VIGYÁZAT! 

A kifolyó motorolaj szennyezi a talajt és 
a talajvizet. 

 A forgattyúházat nem szabad teljesen 
feltölteni (töltőmennyiség ellenőrzése a 
nívópálcával) 

 A feltöltéshez használjon 
segédeszközt 

 

 

VIGYÁZAT! 

A nem megfelelő motorolaj tönkreteszi 
a motort.  

Használjon SAE10W-40-et. 

Ne keverjen semmilyen kereskedelmi 
adalékot az olajhoz és ne vegyítse 
egymással a különböző fajtákat sem. 

 

 

 

     

 

Ábra- 6: Olajbetöltés 

 

 

 

 

Előfeltételek 

1 2 3 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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 Csavarozza le az oldalburkolatot 1.

 Csavarozza ki a zárócsavart. 2.

 Tegye a töltőtölcsért a töltőnyílásba. 3.

 Töltsön be 0,4L SAE10W-40 motorolajat az olajtöltő 4.

csonk széléhez közeli határig. 

 Távolítsa el a töltőtölcsért. 5.

 Túl alacsony olajszint mellett töltsön még hozzá olajat. 6.

 Csavarozza vissza a zárócsavart. 7.

 Befejeződött a készülék feltöltése motorolajjal. 

 

Az áramfejlesztő beindítása 

A következő előfeltételeknek kell teljesülniük: 
 

 Válassza le az áramfogyasztót, és ne indítsa terhelés 
alatt a generátort 

 üzemanyag tartály feltöltve 

 megfelelő legyen az olajszint (ellenkező esetben világít 
az olajhiányra figyelmeztető lámpa és nem indítható a 
berendezés) 

 megfelelő levegő be- és elvezetés 

 A generátor kültérben, vízszintes és 
stabil aljzaton helyezkedik el. 

 

 

VESZÉLY! 

Az üzemanyag meggyulladhat vagy robbanhat. 

 Kerülje el a motorolaj és az üzemanyag kiömlését 

 Ne használjon segédeszközt az indításhoz 

 Kerülje a nyílt láng használatát és a szikraképződést 
 

1. Motorkapcsoló „ON“ állásba fordítása, 4. ábra 5. sz. 

2. Üzemanyag csap „ON” állásba fordítása, 4. ábra 6. sz. 

3. Tartálytető légtelenítő szelep „ON” állásba fordítása, 5. 
ábra 2. sz. 

4. ECOtronic kapcsoló „OFF” állásba fordítása, 4. ábra 4. 
sz. 

5. Fojtókar kihúzása, 4. ábra 8. sz. 

  Hideg motornál teljesen húzza ki a fojtókart.  

  Felmelegedett motornál, hagyja alaphelyzetben a 
fojtókart vagy részlegesen húzza ki. 

A készülék feltöltése 
motorolajjal 

Előfeltételek 

Motor indítása 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
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6. Egyik kezével tartsa meg a tartófogantyú segítségével a 
generátort, a másik kezével húzza meg erősen a 
zsinórfogantyút 

 A motor beindul. 

 
Várja meg, hogy körbejárjon a motor. A fojtót - a külső 
hőmérséklettől függően - lassan tolja vissza alaphelyzetbe. 

 

 Most stabilan jár a motor. 

Indítás után ne engedje el azonnal a kötélhúzót, hanem 
kezével vezesse vissza eredeti helyzetébe. 
 

 
Ábra- 7: Húzózsinór 

 

 

Az áramfejlesztő kikapcsolása 

 Be/ki kapcsoló ÁLLJ pozícióban, 4. ábra 5. sz. 1.
 Ha a berendezést nem helyezi újból üzembe a következő 2.

percekben, fordítsa az üzemanyag csapot „OFF” állásba, 
4. ábra 6. sz., majd tolja a tartálytető légtelenítőt „OFF” 
állásba, 5. ábra 2. sz. 

 
 A készüléket lekapcsolták. 

 

 

  

 

Megjegyzés 

Motor lekapcsolása 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Fogyasztók csatlakoztatása/leválatsztása 

Fogyasztó áramfejlesztőre csatlakoztatásának módja. 

 

 Befejeződött a bemelegedési fázis 

 A fogyasztókat, ha lehetséges, csatlakoztatás előtt 
kapcsolják ki 

 

      IP 54 IP68 

Ábra- 8: Védőérintkezős dugaszoló aljzat 

 

 

 

VESZÉLY! 

Az áramütés sérülést, különösen súlyos esetben halált 
is okozhat. 

 Az áramfejlesztőt nem szabad másik energia-elosztó 
hálózatra (pl. közhálózatra) és energia előállító 
rendszerekre (pl. más áramelosztóra) csatlakoztatni. 

 Tilos több fogyasztót csatlakoztatni a Schuko dugaszoló 
aljzatra. 

 Ne használjon többszörös dugaszoló aljzatot. 

 

Bármilyen, kereskedelembe kapható 230 V váltakozó 
feszültségű (50 Hz) és 1600 W maximális 
összteljesítményű fogyasztó használható. 

  

Előfeltételek 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
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Védő csatlakozóaljzatú dugót  
(230 V váltakozó áram) csatlakoztathat. 

1. Kapcsolja ON állásba az ECOtronik kapcsolót. 

 Magas indítóáramú fogyasztóknál (szivattyúk, 
vágókorongok stb.) hagyja OFF állásban a kapcsolót. 

2. Hajtsa fel a dugaszoló aljzat tetejét. 

3. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót az aljzatra. 

 Kész a fogyasztó csatlakoztatása. 

 

A fogyasztó leválasztása a generátorról: 

 Ha csak lehet, előtte kapcsolja le a fogyasztót. 1.
 Húzza ki a hálózati csatlakozót (ilyenkor ne a kábelt, 2.

hanem a dugót húzza!). 

 Kész a fogyasztó leválasztása. 

 
 

Párhuzamos üzemeltetés két ESE 2000 i-vel 

Az ESE 2000 i párhuzamosan kapcsolhatóságával a kimenő 
teljesítményt két ESE 2000 i összekapcsolásával körülbelül 
megkétszerezheti. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

Az áramütés sérülést, különösen súlyos esetben halált 
is okozhat. 

 Kizárólag két egyforma ESE 2000 i üzemeltethető 
egymással párhuzamosan. 

 Nem szabad kettőnél több ESE 2000 i-t párhuzamosan 
üzemeltetni. 

 A generátor működése közben nem szabad eltávolítani 
a párhuzamos csatlakoztató kábelt. 

 Nem szabad használati eszközt csatlakoztatni a 
párhuzamos csatlakozó dugókra. 

 Kizárólag eredeti párhuzamos csatlakozó kábelt szabad 
a párhuzamos csatlakoztató aljzatokra csatlakoztatni 

 

 

 Két azonos ESE 2000 i generátor párhuzamos üzemű 
dugós csatlakozóval (9. ábra 1. sz.) 

 Az esetlegesen csatlakoztatott akkumulátor kábelt 
válasszák le 

Fogyasztó csatlakoztatása 

Fogyasztó leválasztása 

Előfeltételek 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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 Válasszák le a fogyasztót a generátorról 

 

 

Ábra- 9: Két ESE 2000 i párhuzamos üzemeltetése 

 

 Helyezze egymás mellé a két generátort úgy, hogy 1.
biztosított maradjon a friss levegő bevezetése és a 
távozó levegő elvezetése. 

 Csatlakoztassa az 1. és a 2. csatlakoztató kábelt mindkét 2.
generátoron a 3. és a 4. párhuzamos csatlakoztató 
dugaljakra. 

 Biztosítsa, hogy párhuzamos üzemelés közben ne 3.
csatlakoztassák le a párhuzamos csatlakoztató 
kábeleket. 

 Egymás után indítsa el a két generátort (lásd a 4.
Generátorok indítása című fejezetet) 

 Addig járassa melegen a generátorokat, amíg benyomott 5.
fojtókarral mindkettő egyenletesen és stabil 
fordulatszámmal jár. 

 Létrejött a párhuzamos működés. 

 Ilyenkor nagyobb teljesítményű áramfogyasztó 
csatlakoztatható a földelt csatlakozó aljzatra. 

 Kapcsolja ki a fogyasztót és válassza le a generátorról. 1.
 Kapcsolja ki mindkét generátort. 2.
 Csak most húzza ki a párhuzamos csatlakozó kábeleket. 3.

 A párhuzamos működés befejeződött. 4.

 

Ha a két generátor egyikét kikapcsolja, feszültségmentesíti a 
Schuko csatlakozó aljzatokat. Ahhoz, hogy a fogyasztót csak 
az egyik generátorral üzemeltesse, mindkét generátort ki kell 
kapcsolnia, le kell húznia a párhuzamos csatlakozó kábelt, 
majd utána indítsa el újra az egyik generátort. 

Párhuzamos üzemmód 
létrehozása 

Párhuzamos működés 
befejezése 

Megjegyzés 

1 

2 

3 4 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
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Akkumulátor feltöltése 

 

 Befejeződött a bemelegedési fázis 

 Kapcsolja OFF állásba az ECOtronik kapcsolót. 

Az egyenáramú csatlakozó, 4. ábra 12. sz., 12 V / 8 A 
egyenfeszültséget ad a 12 V-s ólomakkumulátorok 
töltéséhez. 

 

 

 

VESZÉLY! 

 

 Töltés közben robbanóképes hidrogén keletkezhet. 
Gondoskodjon arról, hogy feltöltés közben ne 
keletkezhessen szikra, ne legyen az akkumulátor és a 
generátor közelében nyílt láng. 

 Az akkumulátort csak jól szellőző helyen töltse. 

 Az akkumulátor sav a szem és a ruházat marását 
okozhatja. Kerülje a savval érintkezést és különleges 
óvatosággal járjon el.  

 

1. A piros plusz pólus kapcsot kapcsolja össze az 
akkumulátor plusz (+) pólusával. 

2. A 12 V-os töltőkábel két pólusú dugóját dugja be a 12 V-
os dugaszoló aljzatba (4. ábra 12. sz.). 

3. A fekete mínusz kapcsot kapcsolja össze az akkumulátor 
mínusz (-) pólusával. 

 Tölt az akkumulátor 

Előfeltételek 

 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Ha a nagy kapacitású akkumulátort vagy meghibásodott, ill. 
teljesen lemerült akkumulátort töltenek, előfordulhat, hogy 
kiold a 12 V-os védőkapcsoló (4. ábra 10. sz.). A 
védőkapcsoló a nyomógomb megnyomásával kapcsolható 
vissza. 

Így választható le az akkumulátor a generátorról: 

1. ELŐSZÖR a fekete mínusz kapcsot távolítsa el az 
akkumulátor mínusz pólusáról (-). 

2. A 12 V-os töltőkábel két pólusú dugóját húzza ki a 
generátorból. 

3. VÉGÜL a piros plusz kapcsot távolítsa el az 
akkumulátor plusz pólusáról (+). 

 Kész az akkumulátor leválasztása 

 

Akkumulátor leválasztása   

 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
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A generátor tárolása / tartósan használaton kívül 
helyezése 

 Száraz, szellőztetett, pormentes helyiség 

 Lehűlt készülék 

 A tartálytető légtelenítő szelep és az üzemanyag csap 
OFF pozícióban van 

 

 Ha motorolaj / benzin van a generátorba töltve, csak 1.
fekvő helyzetben szabad tárolni. 

 A generátort takaróval célszerű letakarni. 2.
 Ritka használatkor, hosszabb idő után problémás lehet 3.

az indítás. Ha hetente 15 percre üresmenetre kapcsolják, 
elkerülhető a nehéz indítás. 

 
 Kész a berendezés eltárolása. 

 

Ha hosszabb időn keresztül nem használják a 
berendezést, le kell engedni a motorolajat és a benzint. A 
generátort takaróval célszerű letakarni. 
 

 Kész a berendezés tartós üzemen kívül helyezése. 

 

Előfeltételek 

A berendezés tárolása  

(3-8 hét) 

A berendezés tartós 
üzemen kívül helyezése 

 (8 hétnél hosszabb idő) 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Karbantartás 

Karbantartási terv 

Az áttekintőben felsorolt karbantartó munkákat az előírt 
időközökben végezzék el. 

Karbantartó munka Időközök üzemórában [óra] 

Minden 
indítás 
előtt 

50 óránként       
vagy 3 havonta 

 

100 óránként 
vagy 6 

havonta 

300 óránként 
vagy évente 

Motorolaj  

 

ellenőrzése X    

cseréje   X(4)  

Légszűrő 

  

ellenőrzése  X   

tisztítása / cseréje   X(1)  

Gyújtógyertya  tisztítása / 
távolság 
ellenőrzése 

  
X 

 
 

Szelepek ellenőrzése / 
beállítása 

   X(3) 

Szikrafogó ellenőrzése / 
tisztítása 

  X  

Üzemanyag 
szűrő 

ellenőrzése / 
tisztítása 

   X 

Csavarok és csapszegek 
pozíciójának ellenőrzése 

X(2) X   

Üzemanyag vezetékek 
ellenőrzése / cseréje 

   X(3) 

Védővezeték csatlakozó 
ellenőrzése 

2 évente(3) 

 

1) Poros környezetben 10 óránként 

2) Első üzembe helyezés után 

3) Csak engedélyezett szakműhellyel 

4) Első alkalommal 20 üzemóra után 
 

 

VIGYÁZAT! 

A generátort karbantartás / tisztítás előtt le kell hűteni. 

 
A generátort - üzemeltetési környezettől függően - 
rendszeres időközökben feltétlenül meg kell tisztítani. 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
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Motorolaj ellenőrzése és cseréje 

 A generátornak vízszintes aljzaton kell állnia 

 A motor nem lehet forró, hanem ideális esetben langyos 
hőmérsékletű legyen 

 Helyezzen kisebb tálat vagy törlőkendőt a zárócsavar / 
olajmérőpálca alá a kifolyó olaj összegyűjtésére 

 Szállítási csomaghoz mellékelt szerszám 

 

 

VIGYÁZAT! 

A kifolyó motorolaj szennyezi a talajt és a talajvizet. 

 Használjon olajfelfogó tartályt 

 A használt motorolajat adja át újrahasznosításra 

 

 

VESZÉLY! 

A motorolaj forró lehet - égési sérülés veszélye. 

 Hagyja lehűlni a motort. 

 

 

Ábra- 10: Motorolaj ellenőrzés 
 
Olajszint ellenőrzésének módja: 

 Csavarozza le az oldalburkolatot 1.
 Csavarozza ki a zárócsavart 2.
 A motorolaj kevéssel a töltőcsonk széle alattig érjen. 3.
 Az olajszint ellenőrzése megtörtént. 

 
 
 

  

Előfeltételek 

Olajszint ellenőrzés 

 

1 2 3 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Így töltsön fel olajat (SAE10W-40 típus): 

 Csavarozza ki a zárócsavart 1.
 Helyezze a töltőtölcsért a töltőnyílásba 2.
 Kevéssel a töltőcsonk széle alattig töltsön be motorolajat. 3.
 Csavarozza vissza a zárócsavart  4.

 Kész az olaj feltöltése. 

 

A motorolaj leengedése: 

 Helyezzen el olajgyűjtő tartályt, amibe felfogja a kifolyó 1.
olajat. 

 Csavarja ki a zárócsavart. 2.
 Billentse a generátort a zárócsavar irányába úgy, hogy 3.

teljesen ki tudjon folyni az olaj.  
 Csavarozza vissza az olajmérő pálcát és az olajleeresztő 4.

csavart. 
 Nedves ruhával törölje le az olajmaradványokat. 5.

 
 Kész a motorolaj leengedése. 

 

 

VIGYÁZAT! 

A generátor billentése közben kifolyhat a benzin a 
porlasztó túlfolyójából. 

 Gondosan törölje le 

 

Légszűrő karbantartása 

 A motor legyen kikapcsolva és lehűtve 

 Szállítási csomaghoz mellékelt szerszám 

        

 
A légszűrő ellenőrzésének módja: 

 Csavarozza le az oldalburkolatot (lásd 11. ábra). 1.
 A csavar meglazítása után vegye le a légszűrő 2.

burkolatának tetejét (lásd 11. ábra). 
 Óvatosan vegye ki a légszűrő betétet. Közben figyeljen 3.

arra, hogy ne kerüljön szennyeződés a porlasztóba. 
 Szálmentes, enyhén nedves kendővel, óvatosan tisztítsa 4.

meg a légszűrő házat és a tetőt. 
 Légszűrő betét tisztítása kerozinnal, alkalmas edényben. 5.
 Kevés motorolajat (SAE10W-40) öntsön a szűrőre és 6.

egyenletesen oszlassa el. Nyomja ki a felesleges olajat. 

Olaj utántöltés 

Motorolaj leeresztése 

Előfeltételek 

Légszűrő tisztítása 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
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 Helyezze vissza a légszűrőt, tegye fel a burkolat tetejét 7.
és rögzítse a csavarral. 

 
 Kész a légszűrő tisztítása. 

 

 

Ábra- 11: Légszűrő (1) oldalburkolat mögött 

 
Az elhasználódott vagy megmaradt üzemanyagot, 
tisztítószert a felhasználás helyén hatályos környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 
 

 

Gyújtógyertya karbantartása 

A gyújtógyertyát csak a következő típusúra szabad cserélni: 

 NGK BPR6HS 

 

 Szállítási csomaghoz mellékelt szerszám 

 Lehűlt motor 

 

 
Ábra- 12: Gyújtógyertya csere 

  

Környezetvédelem 

Gyújtógyertya típus 

Előfeltételek 

1 

2 

3 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 
werden soll. 
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Így ellenőrizze a gyújtógyertyát: 

 Húzza le a gyújtógyertya dugóját (lásd 12. ábra) a 1.
motorról. 

 Helyezze rá a szállítási csomaghoz mellékelt 2.
gyújtógyertya kulcsot. 

 Húzza ki a gyújtógyertyát. 3.
 A gyújtógyertya színe világos-sötétbarna között legyen. 4.

 

 

VIGYÁZAT! 

 

Tolómérővel ellenőrizze az elektródák távolságát. A távolság 
0,6-0,7 mm legyen (lásd 17. ábra). 
Ha megsérült a kerámia, ill. a szigetelő, ki kell cserélni a 
gyertyát. 
Ha kormos / fekete a gyertya, az azt jelenti, hogy túl zsíros a 
keverék (rövid idejű üzem, fojtó túl hosszú üzemeltetése). 
Gyújtógyertya kefével (vörösréz drótos!) tisztítsa meg a 
gyertyát. Előfordulhat, hogy az acél drótkefe tönkreteszi a 
gyertyát. 

 

 
Ábra- 13: Elektróda távolság 

 
1. Csatlakoztassa a gyújtógyertya dugóját a 

gyújtógyertyára és nyomja a szeleptetőre 
2. Figyeljen arra, hogy a fém fémen legyen, hogy 

elektromosan vezető csatlakozás jöjjön létre. 
3. Állítsa a motorkapcsolót ON állásba, 4. ábra 5. sz. 
4. Húzza meg a motoron lévő zsinórt és figyelje, hogy 

látható-e erős gyújtószikra. 
------------------------------------------------------------------------------- 

Szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyát 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Kézzel csavarja vissza a gyertyát, majd gyújtógyertya 5.

kulccsal húzza meg. 

 Készen van a gyújtógyertya ellenőrzése. 

Gyújtógyertya ellenőrzése 

Gyújtószikra ellenőrzése 

 

VIGYÁZAT! 

A száraz gyújtógyertya dugót, az ábra szerint, a hátsó 
részénél fogja meg, máskülönben áramütés veszélye 
keletkezik. 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
Nadpis 1 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt 

werden soll. 
 

                                                                                                                                                              31 

  

Szikrafogó tisztítása 

 Szállítási csomaghoz mellékelt szerszám 

 Lehűlt motor 

 Drótkefe 

 

 Ábra- 14: Szikrafogó tisztítása  

 

1 Hátfal 3 Drótbetét 

2 Bilincs 4 Szita 

 

 Hátfal lecsavarozása. 1.
 Bilincs meglazítása a kipufogógáz zajcsillapítóján 2.
 Drótbetét és szűrő kivétele 3.
 Drótbetét és szűrő tisztítása drótkefével  4.

és tisztítószerrel. 
 Szűrő és drótbetét rögzítése bilinccsel. 5.
 Hátfal visszaszerelése. 6.

 
 Kész a szikrafogó tisztítása. 

 
 

Generátor tisztítása 

A következő előfeltételeknek kell teljesülniük: 

 kikapcsolt készülék 

 lehűlt készülék 
 

Rendszeres időközökbe tisztítsák meg a generátort. 
Használjanak ehhez enyhén nedves, szálmentes, kevés 
mosogatószeres kendőt. Ügyeljenek arra, hogy ne kerüljön 
folyadék a generátor belsejébe. 
  

Előfeltételek 

Előfeltételek 

A berendezés tisztítása 

1 

2 4 

3 

2 
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Segítség problémák esetén 

 

Üzemzavar Lehetséges ok Megoldás 

Nem indul be a motor Nincs üzemanyag Üzemanyag ellenőrzése  

Üzemanyag csap „OFF” 
állásban, 4. ábra 6. sz. 

Tegye az üzemanyagcsapot 
ON nyitási állásba 

Be/ki kapcsoló ÁLLJ állásban, 
4. ábra 5. sz. 

Be/ki kapcsoló 

ON állásba fordítása 

Gyújtógyertya szennyeződött 
vagy laza. 

Gyújtógyertya ellenőrzése, 
tisztítása. Elektródák 
távolságának beállítása, 
szükség esetén csere.  

Üzemanyagtartály tető 
légtelenítő szelep, 5. ábra 2. 
sz., OFF pozícióban 

Üzemanyagtartály tető 
légtelenítő szelep 

ON pozícióba állítása 

Olaj ellenőrző lámpa 
indításkor világít, 4. ábra 1. 
sz.  

Olajszint ellenőrzés, olaj 
feltöltés 

Nincs áram a váltakozó 
áramú dugós 
csatlakozóaljzatban 

 

Túlterhelési LED pirosan 
világít, 4. ábra 3.sz. 
Generátort túlterhelték. 

Generátor kikapcsolása.  

Fogyasztók 
csatlakozóvezetékének 
vizsgálata, szükség esetén 
csökkentésük. Generátor 
újraindítása 

Generátor működés 
közben megáll 

Nincs üzemanyag Üzemanyag ellenőrzése 

Olajhiány Olajszint ellenőrzés, olaj 
feltöltés 

Üzemanyagtartály tető 
légtelenítő szelep, 5. ábra 2. 
sz., OFF pozícióban 

Üzemanyagtartály tető 
légtelenítő szelep 

ON pozícióba állítása 

Nincs feszültség a 12 V-
os dugaszolóaljzaton, 4. 
ábra 12. sz. 

 Túl magas a töltőáram. 
Védőkapcsoló 12= kioldott, 4. 
ábra 10. sz. 

Vegye figyelembe az 
akkumulátor töltési 
előírásokat, 18. oldal. 
Kapcsolja vissza a 
védőkapcsolót, 4. ábra 10. sz. 

 

Ha még mindig nem működik a generátor, engedélyezett szakszervizbe vigye javításra. 
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Műszaki adatok 

Megnevezés Érték Egység 

Típus ESE 2000 i  

Max. teljesítmény 2 000 1 [W] 

Névleges teljesítmény 1 600 1 [W] 

Névleges frekvencia 50 [Hz] 

Névleges fordulatszám 3 500 -
 4 600 / 5 000 

[min-1] 

Névleges feszültség 230 1 [V] 

Névleges áram 8,7 [A] 

Üzemanyag fogyasztás (75% 
terhelésnél) 2) 

0,7 [l/h] 

Menetidő (75% terhelésnél) 2) 6 [h] 

Üzemanyagtartály térfogat 
(ólommentes benzin, min. ROZ95) 

4,3 [l] 

Motorolaj mennyiség (SAE10W-40) 0,4 [l] 

Súly üzemkész állapotban 21,3 [kg] 

Méretek h x sz x m  540x330x505 [mm] 

Zajnyomásszint a munkahelyen LpA  
3) 

81 
[db (A)] 

Zajnyomásszint 7 m távolságban 
LpA  

4) 
64 

[db (A)] 

Zajteljesítményi szint LWA 89 [db (A)] 

Védelmi osztály IP23  

Dugaszoló aljzat védelmi típusa  IP68  

1 
Két ESE 2000 i párhuzamos üzemeltetésekor maximálisan a kétszeres érték érvényes. 

2
 Átlagértékek, egyedi esetekben előfordulhatnak eltérések, ezért nem kötelezők 

3
 1 m távolságban és 1,6 m magasságban ISO 3744 (10. rész) mérve 

4
 ISO 3744 (10. rész) szerint mérve 
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ENDRESS Elektrogerätebau GmbH 
ESE 2000 i Neckartenzlinger Straße 39 

Generating set         ISO 8528    
D-72658 Bempflingen, 

Németország 

 

 Pr (LTP) 1,6 kW S / N 110 005 / ….. 

 cos φr 1,0 fr 50 Hz 

 Ur 1~ 230 V Ir  7  A 
 IP 23 hr 100m 

Tr 25°C Class G1 

 Mfg   ….. m 21,3 kg 

 
Névleges teljesítmény kW-ban Cikksz. – Jelzet* / szériaszám 

Névleges teljesítményi tényező Névleges frekvencia Hertz-ben 

Névleges feszültség Voltban Névleges áram Amperben 

Nemzetközi védelmi osztály 
 Telepítési magasság (referencia 
ISO3046-1) 

Hőmérséklet (referencia ISO3046-1) Kiviteli osztály 

Gyártási év Tömeg kilogrammban 

 
 

Típustábla magyarázata 
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EK megfelelőségi nyilatkozat 
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Jegyzetek 
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Garanciális rendelkezések 

Ipari használat esetén a garancia a vásárlás dátumától számított 6 

hónap. 

Szavatossági igény vagy pótalkatrész szükséglet esetén forduljon 
ahhoz a kereskedőhöz, amelyiktől termékünket vásárolta. 

Kérjük, a meghibásodott készülékéhez minden esetben mellékelje 

a következő dokumentumokat: 

 Vásárlási nyugta (pénztárblokk vagy számla) 

 A jelentkezett hiányosság leírása 
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Service – Hotline 

Telefon :+49(0)71 23-9737-44 

E-mail: Service@endress-generator.de 

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH, Neckartenzlinger Straße 39,D-72658 Bempflingen 

Telefon: +49-(0)-7123-9737-0 Telefax: +49-(0)-7123-9737-10  
E-mail: Info@endress-generator.de www.endress-stromerzeuger.de 

 

mailto:E-mail:%20Service@endress-generator.de
mailto:E-mail:%20Service@endress-generator.de
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Környezetvédelem 

 

A csomagolóanyagot a felhasználás helyén hatályos 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell 
újrahasznosításra juttatni. 

A felhasználási helyet védeni kell a kifolyó üzemanyag által 
okozott szennyeződéstől. 

Az elhasznált vagy maradék üzemanyagot a felhasználás 
helyén hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 
kell újrahasznosításra juttatni. 

Elektromos, elektronikus eszközöket, elemeket, 
akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt 
eltávolítani. 

A fogyasztót törvény kötelezi arra, hogy az elektromos, 
elektronikus készülékeket, valamint az elemeket és 
akkumulátorokat elhasználódásuk után az erre a célra 
létrehozott kommunális átvételi helyeken vagy kereskedelmi 
egységeknél  adják le. A terméken elhelyezett szimbólum, a 
használati útmutató vagy a csomagolás figyelmeztet erre. 

Az eltávolítható elemeket, akkumulátort szelektíven kell 
gyűjteni. 

A kidobásra kerülő készülékek újrahasznosításával, 
anyagukban történő hasznosításával vagy hasznosításuk 
más formájával Ön is jelentősen hozzájárul környezetünk 
védelméhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


