Generator prądotwórczy
G8-E
INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA!
Zapoznaj się z całym tekstem instrukcji obsługi przed przystąpieniem do uruchomienia maszyny.
Instrukcja obsługi pozwala na właściwe użytkowanie generatora oraz na zachowanie bezpieczeństwa.
Zachowaj ją, aby informacje były zawsze dostępne.
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1. WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i opisy niezbędne do bezpiecznego użytkowania
generatora. Dla Państwa własnego bezpieczeństwa przed odniesieniem obrażeń, zaleca się
dokładnie zapoznać z wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji oraz przestrzegania
ich. Agregat G8-E Lumag Germany zaprojektowany został tak, aby zapewnić bezpieczną i
niezawodną pracę, pod warunkiem że ich obsługa jest zgodna z informacjami zamieszczonymi w
poniższej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania agregatu prądotwórczego, dokładnie
zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi. Nieprzeczytanie instrukcji obsługi może być przyczyną
poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
Nie przejmujemy odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku:
• nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
• nieprawidłowego postępowania,
• naprawy przez nieautoryzowany serwis,
• instalacji i wymianie nie oryginalnych części,
• nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.

2. ZAKRES DOSTAWY
Proszę sprawdzić zawartość opakowania, w celu sprawdzenia kompletności oraz uszkodzenia
podczas transportu. W razie nieprawidłowości proszę zgłosić reklamację u kuriera. Późniejsze
reklamacje nie będą uwzględniane.
Zawartość:
• Agregat prądotwórczy z silnikiem benzynowym,
• 2 klucze,
• 2 koła,
• 1 oś,
• 2 uchwyty do przenoszenia oraz wsporniki
• Zestaw montażowy,

2. PRZEZNACZENIE
Generator przeznaczony jest do awaryjnego wytwarzania energii elektrycznej. Urządzenie jest
przeznaczone do zastosowań, które są przewidziane do pracy z napięciem 230V~, 400V~ oraz 12 V
DC. Należy koniecznie przestrzegać ograniczeń podanych we wskazówkach dotyczących
bezpieczeństwa. Maszynę wolno użytkować tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Każde inne,
wychodzące poza nie, użytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego szkody
lub obrażenia ciała wszelkiego rodzaju odpowiada użytkownik / operator. Agregat idealnie nadaje
się do stosowania na budowach, w rolnictwie i leśnictwie lub ogrodach. Zadaniem generatora jest
dostarczanie napięcia dla elektronarzędzi oraz źródeł światła. Proszę zapoznać się z zaleceniami
producenta podłączanych urządzeń.
Generatora nie można użytkować:
- W środowiskach niebezpiecznych,
- W środowiskach podatnych na ogień,
- Pomieszczeniu zamkniętym,
UWAGA! Możliwość porażenia prądem. W wilgotnych, mokrych warunkach (w pobliżu wody).
Przechowywać generator w suchym miejscu. Generator musi być zawsze uziemiony! Zachowaj
minimalną odległość 1 metra od ścian w każdym kierunku aby uniknąć przegrzania.
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3. OPIS TECHNICZNY
Generator jest sztywno połączony z silnikiem napędowym. Urządzenie osadzone jest w stabilnej
stalowej ramie wraz z elementami pochłaniającymi wibracje i drgania. Generator jest przeznaczony
do zastosowań mobilnych z jednym lub więcej odbiorników elektrycznych. Prąd jest przesyłany
przez gniazda 230 V / 50 Hz, 400 V / 50 Hz oraz 12V DC. Porażenie prądem przez urządzenie
elektryczne można zapobiec przez uziemienie generatora. Uchwyty i koła umożliwiają łatwy
transport. Agregat posiada rozruch elektryczny oraz ręczny.
SPECYFIKACJA
Model:
G8-E
Generator:
Synchroniczny o mocy wyjściowej1 max. 8,0 kW, ciągłej 7,0 kW
Prąd fazowy:
16 A
Napięcie znamionowe:
230 V / 400 V
Zasilanie:
AC 3 x 230 V, 1 x 400 C, 12 V DC
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Stopień ochrony:
IP 23
Ochrona:
Wyłącznik bezpieczeństwa
Silnik:
1-cyl. 4-suwowy, OHV Chłodzony powietrzem silnik benzynowy
Pojemność skokowa:
440 cc
Moc2:
Max: 9,5 kW przy 3600 obr / min. Ciągła: 8,5 kW przy 3600 obr / min.
Paliwa:
benzyna / Super bezołowiowa
Zbiornik paliwa:
30.0 litry
Olej:
SAE 10W-30 i 10W-40
Pojemność oleju w silniku: 1,1 litra
Start system:
elektryczny / ręczny rozruch
Rozrusznik:
akumulator 12 V / 3 Ah
Wymiary:
870 x 585 x 620 mm
Masa operacyjna:
105 kg
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
LWA 96 dB (A)
Wysokość:
≤ 1000 m n.p.m.
Temperatura otoczenia:
- 5 ° C do + 25 ° C
Wilgotność:
<65%
1

Moc dla współczynnika mocy cos φ 0,8
Rzeczywista wydajność w pracy ciągłej z powodu ograniczeń eksploatacyjnej i czynników
środowiskowych może być niższa.
Specyfikacja obowiązuje w momencie druku, może ulec zmianie bez powiadomienia.
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4. OCHRONA ŚRODOWISKA
- Zabrudzone materiały konserwacyjne oraz materiały eksploatacyjne należy oddawać do
specjalistycznego punktu zbiorczego.
- Materiał opakowania, metal oraz tworzywa sztuczne należy oddać do recyklingu.

5. SYMBOLE
Uwaga/Ostrzeżenie. Proszę o szczególna ostrożność oraz atencja.
UWAGA Zagrożenie elektryczne! Ten symbol oznacza niebezpieczeństwa elektryczne dla
użytkownika oraz personelu technicznego.
Proszę przed rozruchem przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zasad
bezpieczeństwa.
4

Przed
przystąpieniem
do
czyszczenia,
naprawy
lub
konserwacji zatrzymać pracę silnika
oraz odłączyć świecę zapłonową.

Sprawdź olej silnikowy!
Przed każdym użyciem sprawdź
poziom oleju.
Urządzenia zabezpieczające i
ochronne nie mogą być
usunięte.

Spaliny silnika zawierają toksyczny
tlenek
węgla,
ryzyko
utraty
przytomności bądź śmierci.
Proszę nie używać maszyny w
zamkniętych pomieszczeniach.
Proszę
chronić
silnik
przegrzaniem,
iskrami
płomieniami.

Ostrzeżenie o gorących
powierzchniach.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Nie dotykać gorących części
silnika.

przed
oraz

Benzyna jest wysoce łatwopalna i
wybuchowa. Zatrzymaj silnik przed
tankowaniem
i
pozwól
mu
ostygnąć.

Używać benzyny
Pb95 lub wyższej.

OSTRZEŻENIE przed
przegrzaniem!
Zachować minimalną odległość
od 1 m we wszystkich
kierunkach do
Ścian. Zachować odpowiednią
wentylację
OSTRZEŻENIE! Unikać wilgoci.

bezołowiowej

Tabliczka znamionowa
Proszę przed rozruchem przeczytać
instrukcję obsługi.

Wyposażona w nazwie modelu, rok, numer
seryjny. Podczas zamawiania części
zamiennych proszę o przedstawienie tych
danych.

Proszę nosić okulary ochronne oraz
ochronniki słuchu.

Zawór paliwa.

Proszę nosić odporne rękawice
ochronne

Świeca zapłonowa

Proszę nosić obuwie ochronne, z
antypoślizgową podeszwą oraz
wzmocnieniami stalowymi.

Filtr powietrza
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6. BEZPIECZEŃSTWO
Środki ostrożności muszą być ściśle przestrzegane aby zminimalizować ryzyko urazów i uszkodzenia
mienia.
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian na generatorze prądu.
- Na potrzeby konserwacji i dodatkowego wyposażenia stosować tylko oryginalne części.
- Uwaga: Zagrożenie zatruciem. Spaliny, paliwa i środki smarowe są trujące, spalin nie wolno
wdychać.
- Generator prądu trzymać z daleka od dzieci.
- Uwaga: Niebezpieczeństwo poparzenia. Nie dotykać układu wydechowego oraz agregatu
napędowego.
- Podczas transportu należy zabezpieczyć generator prądu przed przemieszczeniem się lub
wywróceniem.
- Generator prądu ustawiać w odległości przynajmniej 1
m od ścian, łatwopalnych substancji lub podłączonych
urządzeń.
- Używać odpowiedniej ochrony słuchu, jeżeli znajdują
się Państwo w pobliżu urządzenia.
- Uwaga: Benzyna i opary benzyny są łatwo zapalne wzgl.
wybuchowe.
- Nie eksploatować generatora prądu w niewietrzonych,
zamkniętych pomieszczeniach ani w otoczeniu łatwo
zapalnym.
- Zagrożenie wybuchem: Nigdy nie eksploatować
generatora prądu w pomieszczeniach, gdzie znajdują
się łatwo zapalne materiały.
- Wstępnie ustawionej przez producenta prędkości
obrotowej nie wolno zmieniać. Może dojść do
uszkodzenia generatora prądu lub podłączonych urządzeń.
- Ustawić generator prądu na bezpiecznym i równym podłożu. Zabrania się obracania i przechylania
lub zmiany miejsca ustawienia podczas pracy urządzenia.
- Podczas transportu i tankowania zawsze wyłączać silnik.
- Nie podłączać generatora do innych dystrybutorów
energii.
- Zwrócić na to uwagę, aby podczas tankowania nie rozlać
paliwa na silnik ani wydech.
- Nigdy nie eksploatować generatora prądu podczas
deszczu czy opadów śniegu.
- Nigdy nie dotykać generatora prądu mokrymi rękoma.
- Należy chronić się przed zagrożeniami elektrycznymi.
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian w ustawieniach
silnika i generatora.
- Naprawy i prace nastawcze mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany personel.
- Nie tankować wzgl. opróżniać zbiornika w pobliżu otwartego światła, ognia lub lotu iskier.
- Nie palić!
- Nie dotykać żadnych poruszanych mechanicznie części ani gorących elementów. Nie zdejmować
osłon.
- Urządzenia nie wolno narażać na działanie wilgoci ani pyłów. Dopuszczalna temperatura otoczenia
od -10 do +40°, wysokość: 1000 m n.p.m., względna wilgotność powietrza: 65 % (bez kondensacji
pary)
- Generator jest napędzany przez silnik spalinowy, który wytwarza wysokie temperatury w obrębie
wydechu. Należy unikać zbliżania się do tych powierzchni ze względu na zagrożenie poparzeniem
skóry.
- Nie przekraczać mocy znamionowej urządzenia.
- Nie używać generatora bez filtra powietrza.
- Nie można czyścić wodą, oraz myjkami wysokociśnieniowymi.
- Podane w danych technicznych wartości w punkcie poziomu mocy akustycznej (LWA) oraz poziomu
ciśnienia akustycznego (LpA) przedstawiają poziom emisji i nie stanowią siłą rzeczy bezpiecznego
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poziomu hałasu. Ponieważ istnieje związek pomiędzy poziomem emisji a immisji, nie można
posłużyć się nimi w celu określenia ewentualnych niezbędnych, dodatkowych środków ostrożności.
Czynniki wpływające na aktualny poziom immisji siły roboczej obejmują także właściwości
pomieszczenia roboczego, inne źródła hałasu itp., jak np. ilość maszyn i innych procesów, jak i okres
czasu, przez jaki użytkownik jest narażony na hałas. Również dopuszczalny poziom immisji może być
różny w poszczególnych krajach.
Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje. Zaniedbania
podczas stosowania się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji mogą
spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy zachować
na przyszłość wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje.
Bezpieczeństwo osobiste
Nie używać generatora w przypadku zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków
które zaburzają Twoją zdolność do prawidłowej pracy przy urządzeniu. Upewnij się że jesteś ubrany
odpowiednio, obcisła odzież , obuwie ochronne, rękawice. Nie noś luźnej odzieży tylu szorty lub
luźnej biżuterii (niebezpieczeństwo do długich włosów) luźne części ubioru trzymaj zawsze z dala od
wszystkich ruchomych części. Używaj zawsze okularów ochronnych. Przy pracy na zewnątrz ustaw
agregat na równej powierzchni, sprawdź zamocowanie pokrywy ochronnej. Nie używaj maszyny w
przypadku uszkodzenia, wymień uszkodzone części. Unikać przypadkowego uruchamiania, upewnij
się że stacyjka w pozycji „OFF”.

7. MONTAŻ
Montaż części przeprowadzać przy
wyłączonym silniku.

Zamocować mocowanie (3) za pomocą
śrub (M8x16). Mocowanie skierować
otworami do dołu.

Zamontować oś koła (1)

Uchwyt (4) przymocować do wspornika1
za pomocą śrub (M8x60) i nakrętek.

Do osi przymocować koła (2) za pomocą
zawleczki. Koła zamocować tak jak na
obrazku (I).
Nogi (5) przymocować do ramy za
pomocą śrub (M8x16) z nakrętkami.
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8. ELEMENTY MASZYNY
1. Uchwyt transportowy.
2. Stopka.
3. Koła
4. Oś
5. Korek spustowy oleju
6. Bagnet
7. Rama ochronna
8. Wyłącznik
9. Wyjście 12V DC
10. Gniazdo 400 V CEE
11. Połączenie uziemienia
12. Gniazda 230 V uziemione
13. Stacyjka OFF-ON-START
14. Licznik roboczogodzin
15. Woltomierz
16. Dźwignia ssania
17. Kranik paliwa
18. Uchwyt rozruchu ręcznego
19. Mechanizm rozruchu
ręcznego
20. Filtr powietrza
21. Zbiornik paliwa
22. Korek zbiornika paliwa
23. Wskaźnik paliwa
24. Świeca zapłonowa
25. Tłumik
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9. FUNKCJE
Należy zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa, wyposażeniem i zastosowaniem agregatu.
Należy przeczytać załączoną do urządzenia INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. Stosowanie się do niej jest
niezbędnym warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. Należy stosować się do zawartych
w niej ostrzeżeń i wskazówek pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
Przed każdym uruchomieniem należy:
• sprawdzić poziom oleju w silniku;
UWAGA!
Uruchomienie silnika bez oleju doprowadzi do zatarcia silnika i utraty uprawnień gwarancyjnych.
• sprawdzić dokręcenie wszystkich elementów;
• sprawdzić poziom paliwa; nie przepełniać zbiornika;
• sprawdzić stan filtra oleju;
• sprawdzić stan przewodów paliwowych, otworzyć zawór paliwa (tam gdzie występuje);
• odłączyć odbiorniki energii elektrycznej;
Stacyjka ON / OFF
Przekręć włącznik zapłonu silnika w pozycję „START” i przytrzymaj przez 5 sekund, do
czasu aż silnik się uruchomi
Jeśli napięcie akumulatora jest zbyt niskie, aby zakręcić rozrusznik, użyj startera ręcznego.
Gdy silnik zacznie pracować, puść włącznik, aby powrócił do pozycji „ON”.
W celu awaryjnego wyłączenia maszyny włącznik do pozycji „OFF”.
Dźwignia ssania
Dźwignia ssania otwiera i zamyka przepustnicę gaźnika. Ssanie używać tylko do zimnego silnika!
Zawór paliwa
Zawór paliwa otwiera i zamyka połączenie pomiędzy zbiornikiem paliwa gaźnika.
Filtr powietrza
Filtr powietrza składa się z filtra wstępnego i filtra właściwego. Znajduje się pod pokrywą.
Zabrudzony filtr powietrza powoduje wydobywanie się czarnego dymu z tłumika.
Tłumik
Rura wydechowa rozgrzewa się podczas pracy silnika, unikaj kontaktu z tłumikiem gdy jest gorący.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Świeca zapłonowa
Znajduje się pod nasadki świecy zapłonowej. Podczas ustawiania i konserwacji należy odłączyć
przewód zapłonowy.
Bagnet służy do kontroli poziomu oleju w silniku.
Korek spustowy oleju znajduje się na boku silnika.
Zbiornik paliwa ma pojemność 30 litrów, pod zbiornikiem znajduje się zawór paliwowy.

10. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Warunki pracy
Wysokość ≤ 1000 m n.p.m. (ponad 1000 m n.p.m. spada
wydajność generatora.)
Temperatura otoczenia - 5 ° C do + 25 ° C
Wilgotność <65%
Podłączenie do sieci elektrycznej w gospodarstwie
domowym. Podłączenie musi być wykonane i
zatwierdzone przez uprawnionego elektryka. Ze
względu na bezpieczeństwo i niezawodność dokonaj kontroli
prawidłowości podłączenia, aby uniknąć uszkodzenia
generatora. Przed uruchomieniem generatora podłączonego
do sieci gospodarstwa domowego należy odłączyć wszystkie
odbiorniki prądu.
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Zawsze odizolowuj sieć generatora od sieci zasilającej. Podłączenie do sieci przesyłowej
może prowadzić do poważnych wypadków wskutek porażenia prądem. Generator może
eksplodować lub zapalić jeśli zasilanie zostanie przywrócone.
Nie należy podłączać żadnych wrażliwych układów elektryczny do generatora (PC, laptop,
itp.)! Urządzenia te wymagają 100% stabilne napięcie oraz stabilność częstotliwości.

Należy również pamiętać, że niektóre urządzenia elektryczne pobierają przy rozruchu tzw. prąd
udarowy, tzn. że do rozruchu wymagana jest większa moc niż podana na tabliczce znamionowej
odbiornika. Dotyczy to np. silników elektrycznych, czy urządzeń napędzanych silnikami
elektrycznymi; w przypadku np. pomp czy sprężarek wymagana moc to nawet od 3 do 5 razy więcej
niż podano na tabliczce znamionowej. Dobierając agregat do zasilania takich urządzeń należy
przyjmować taki zapas mocy potrzebny do ich uruchomienia. Odpowiedni zapas mocy dotyczy
również lamp rtęciowych, sodowych i fluoroscencyjnych - wymagają do 2 x więcej mocy do rozruchu.
Narzędzia elektryczne do 3 razy więcej mocy. Dołączając odbiorniki do agregatu należy pamiętać,
żeby nie przekraczać mocy obciążeniowej generatora. W przypadku kilku odbiorników suma ich
mocy nie może przekraczać wartości mocy obciążeniowej generatora.

11. PRZED URUCHOMIENIEM
Należy zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa, wyposażeniem i zastosowaniem agregatu. Należy
przeczytać załączoną do urządzenia INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. Stosowanie się do niej jest niezbędnym
warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. Należy stosować się do zawartych w niej
ostrzeżeń i wskazówek pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
W dostarczonym nowym agregacie silnik nie jest zalany olejem smarującym. Miskę olejową
silnika należy napełnić olejem według wskazówek instrukcji obsługi silnika. Uruchomienie
silnika bez oleju doprowadzi do zatarcia silnika.
Należy stosować olej do silnika czterosuwowego. Zalecane parametry oleju to 10W40 lub 10W30.
Olej 10W40 jest olejem zalecanym do codziennego użytku w szerokim zakresie temperatur.
Oleje o innej lepkości mogą być stosowane tylko gdy średnia temperatura na obszarze pracy
zawiera się w podanym powyżej zakresie temperatur.
Prawidłowy poziom oleju, to poziom sięgający granicy przelewu miejsca wlewu oleju.
– wykręć korek wlewu oleju
– wlej olej do przelewu
– zakręć korek wlewu oleju
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W celu wymiany oleju należy odkręcić śrubę spustową, zlać
zużyty olej do zamykanego pojemnika, zakręcić śrubę
spustową, wlać nowy olej.
Pojemność oleju: 1,1 litra NIE przepełniać!

Czujnik oleju automatycznie zatrzyma silnik w razie spadku jego poziomu do
niebezpiecznie niskiego stanu. Niemniej zaleca się wizualnie sprawdzać poziomu oleju by
uniknąć kłopotów związanych z nieoczekiwanym zatrzymaniem generatora.
Sprawdzanie poziomu oleju.
Odkręcić korek wlewu oleju, przetrzeć wskaźnik czystą szmatką i sprawdzić poziom
oleju wtykając do oporu wskaźnik do wlewu (bez zakręcania korka). Sprawdzić poziom oleju na
bagnecie, poziom oleju musi być pomiędzy MIN a MAX (L a H)Jeśli poziom
będzie zbyt niski należy dolać oleju zalecanego typu. Następnie bagnet dokręcić.

BENZYNA
UWAGA Zagrożenie wybuchem.
W spalinach trujący tlenek węgla. Przebywanie w środowisku zawierającym tlenek
węgla może doprowadzić do utraty przytomności i może prowadzić do śmierci. Nie
uruchamiać generatora w pomieszczeniach zamkniętych.

Proszę chronić silnik przed przegrzaniem, iskrami oraz płomieniami. Nie palić w
pobliżu generatora.

Benzyna jest niezwykle łatwopalna i wybuchowy. Przed tankowaniem wyłączyć silnik i
pozostawić do wystygnięcia. Uszkodzenie silnika! Ryzyko uszkodzenia silnika przez
nieprawidłowe paliwa.
UWAGA Ryzyko uszkodzenia silnika! Z powodu nieprawidłowego paliwa.
Tankować tylko benzynę o liczbie oktanów 95 lub wyżej. W żadnym wypadku
nie tankować mieszanki do 2-suwów. Woda lub zanieczyszczenia w benzynie może
uszkodzić układ paliwowy.

Zbiornik paliwa 30,0 litra
Proszę
tankować
w
dobrze
wentylowanym pomieszczeniu przy
wyłączonym silniku. Jeśli silnik był
uruchomiony
poczekać
do
ostygnięcia. Nigdy nie tankować w
pobliżu ognia i iskier.
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- proszę wyłączyć silnik co najmniej 10 minut przed tankowaniem i pozostawić do ostygnięcia.
- zbiornika nie należy przepełniać, po uzupełnieniu zbiornika upewnij się, że korek wlewu został
dobrze dokręcony.
- uważaj, aby nie rozlać paliwa podczas tankowania. Rozlane paliwo czy opary paliwa mogą się
zapalić. Jeśli paliwo się rozlało, upewnij się, że miejsce jest dobrze osuszone zanim uruchomisz
silnik.
- unikaj długotrwałego i powtarzającego się kontaktu paliwa ze skórą, jak również wdychania jego
oparów.
Jakość paliwa-benzyny ulega bardzo szybkiemu pogorszeniu, w zależności od tego na jakie
czynniki jest narażone np. ekspozycja na światło słoneczne, temperatura czy też upływ czasu. W
skrajnych przypadkach paliwo może nie nadawać się do użycia już po 1 miesiącu. Używanie paliwa
złej jakości może spowodować poważne uszkodzenia silnika (np. zapchany gaźnik, zakleszczone
zawory itd.) Uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania przestarzałego lub zanieczyszczonego
paliwa nie podlega bezpłatnym naprawom gwarancyjnym. Chcąc uniknąć tego typu problemom
należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń:
– stosuj tylko zalecane paliwo (benzyna 95).
– używaj tylko czystej i świeżej benzyny.
– w celu spowolnienia procesu pogarszania się jakości paliwa, przechowuj je w przeznaczonych do
tego kanistrach.
– jeśli planujesz przechowywać agregat przez czas dłuższy niż 1 miesiąc, zlej paliwo ze zbiornika i
gaźnika.
UZIEMIENIE
Aby zapobiec możliwości porażenia prądem
elektrycznym w razie uszkodzenia izolacji
któregoś z odbiorników zasilonych z generatora,
generator musi być uziemiony. W tym celu
połączyć jego zacisk uziemienia odcinkiem
grubego drutu lub kabla z jakimś zewnętrznym
dobrze uziemionym punktem.

Akumulator
Generator jest wyposażony bezobsługową Baterię - 12V 3Ah.
Znaczenie symboli bezpieczeństwa na akumulatorze:
Chronić przed ogniem i istrkami. Nie
palić w pobliżu generatora.

Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Niebezpieczeństwo poparzenia.
Nosić rękawice ochronne ponieważ
kwas akumulatorowy jest silnie
żrący. Unikaj przechylania
akumulatora.

Ochrona oczu. Należy nosić okulary
ochronne.
Dzieci. Akumulator trzymać z dala
od dzieci.

Ostrożnie. Akumulator nie powinien
być narażony na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

Niebezpieczeństwo wybuchu.
Niewłaściwe użytkowanie może
spowodować wybuch. Pamiętać o
środkach ostrożności.

Utylizacja. Wyrzucaj baterię tylko w
zatwierdzonym punkcie utylizacji.
Nie wyrzucaj do odpadów
domowych.
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Ładowanie
Pojemność akumulatora wynosi 17 Ah (amperogodzin). Prąd ładowania powinien wynosić 10 %
pojemności akumulatora w amperogodzinach. Proszę ładować akumulator regularnie w celu
przedłużenia jego żywotności. Proszę składować akumulator w temperaturze 20° C i suchej
atmosferze.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Akumulatory wytwarzają wybuchowe opary; należy trzymać z daleka źródło iskry i płomień, nie pal
w pobliżu akumulatora podczas ładowania. Zadbaj o prawidłową wentylację podczas ładowania.
• Elektrolit akumulatorowy zawiera kwas siarkowy. Kontakt elektrolitu ze skórą lub oczami może
spowodować ciężkie poparzenia. Zakładaj ubranie ochronne i maskę zabezpieczającą twarz. Należy
z daleka trzymać źródła iskier oraz płomień.
• Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, przepłucz je obficie wodą przez co najmniej 15 minut i
natychmiast wezwij lekarza.
• Elektrolit jest trucizną.
- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą, natychmiast spłucz obficie wodą.
- Jeśli dojdzie do połknięcia elektrolitu, należy wypić dużą ilość wody lub mleka,
następnie wypić mleczko magnezjowe lub olej roślinny i natychmiast wezwać lekarza.
• TRZYMAJ AKUMULATOR POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Wymiana akumulatora
Demontaż:
Kluczyk w pozycji „OFF” Proszę odłączyć w pierwszej kolejności biegun ujemny ( - ), a następnie
biegun dodatni ( + ). Po wyjęciu akumulatora upewnij się że półka akumulatora jest wolna od
zanieczyszczeń.
Instalacja:
Umieść akumulator a generatorze, w pierwszej kolejności podłączyć biegun dodatni ( + ), a
następnie ujemny ( - ). Dokręcić zaciski. Przed połączeniem sprawdz czystość powierzchni
zaciskowych
Uszkodzoną baterię należy wymienić na nową.
Konserwacja
Akumulator należy wycierać wilgotną szmatką (nie szczotką drucianą). Chronić zaciski akumulatora
przed korozją za pomocą smaru ochronnego.

12. URUCHOMIENIE
- Ustawić generator na równym twardym podłożu
- Upewnić się ze generator nie jest narażony na wilgoć i czynniki atmosferyczne
- Sprawdź czy w pobliżu nie ma źródeł ognia
- Zatankować generator świeżą benzyną
- Sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby dolać
- Od agregatu odłączyć wszystkie urządzenia
- Odkręcić zawór paliwa do pozycji „ON” (17)
- Kluczyk w pozycji „OFF” (8)
- Przestawić dźwignię ssania przy silniku (zimny silnik) do pozycji startowej
(16)
- Przełącznik włącznik silnika (na panelu przednim lub przy silniku) na pozycję
„ON”
- Przekręcić kluczyk do pozycji „START” (13) lub pociągnąć za szarpak (18)
- Rozgrzać silnik przez około 2 minuty
- Gdy agregat zacznie chodzić równomiernie cofnąć dźwignię ssania
Urządzenia elektryczne można podłączać do generatora po uprzednim rozgrzaniu silnika przez
około 2 minuty.
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Uruchamianie za pomocą pilota
Aby włączyć silnik naciśnij przycisk „ON” na pilocie.
Aby wyłączyć silnik naciśnij przycisk „OFF” na pilocie.
Podłączenie odbiorników prądu
Przed podłączeniem odbiornika prądu do generatora upewnić się, że jest on w dobrym stanie
technicznym i że jego zapotrzebowanie na prąd nie przekracza wydajności generatora. Proszę
podłączać odbiorniki jeden po drugim.
UWAGA Jeśli podłączany sprzęt jest włączony, to może zacząć nagle nieoczekiwanie pracować –
uwaga na niebezpieczeństwo powstania obrażeń ciała lub wypadków.
Wyjście 12V jest nieregularnym wyjściem pomocniczym i nie nadaje się do ładowania akumulatora.
Wbudowany akumulator generatora jest ładowany osobno za pośrednictwem alternatora.
Wyłączanie silnika
Aby AWARYJNIE zatrzymać silnik, przestawić jego wyłącznik w pozycję OFF.
Aby NORMALNYM TRYBEM zatrzymać silnik:
1. Odłączyć wyjścia.
2. Z gniazdek generatora wyciągnąć wtyczki dołączonych odbiorników.
3. Pozwolić silnikowi pracować 5 minut, po czym wyłączyć go przekręcając kluczyk w pozycję „OFF”.
4. Przełączyć kurek dopływu paliwa w położenie „OFF”.
5. Pozostawić do ostygnięcia.
Po wyłączeniu zapłonu kluczyk musi pozostać w pozycji „OFF” inaczej prąd z akumulatora jest nadal
dostarczany i może prowadzić do rozładowania. Proszę wyjąć kluczyk ze stacyjki aby zapobiec
nieautoryzowanemu uruchomieniu.

13. MAGAZYNOWANIE
Jeżeli agregat będzie nieużywany przez dłuższy okres czasu, powinno się wykonać następujące
czynności:
- Spuść paliwo z baku oraz wyczyść filtr Paliwa
- Przykręć filtr z powrotem z nowym Pierścieniem uszczelniającym
- Spuść olej dokładnie zatkaj wlot oleju
- Odłącz akumulator według wskazówek zawartych wyżej
- Pozostaw starter w takiej pozycji aby rączka dotykała obudowy startera
- Umieść generator w suchym i czystym miejscu niedostępnym dla dzieci
Generator musi być magazynowany w suchym pozbawionym kurzu miejscu. Wahania
temperatur nie mogą być zbyt wysokie, aby uniknąć kondensacji pary wodnej. W razie
wątpliwości, pomiar izolacji uzwojeń generatora muszą być wykonywane przez specjalistę
przed ponownym uruchomieniem.

14. TRANSPORT
Aby zapobiec rozlaniu paliwa podczas transportu lub przechowywania, generator powinien być
zabezpieczony w swym normalnym położeniu przed przechylaniem. Wyłącznik silnika winien być w
położeniu OFF, kurek paliwa zakręcony.
Podczas transportu generatora
- Silnik powinien być zimny, aby uniknąć poparzeń podczas transportu
- Odłącz świece zapłonową
- Zamknij zawór paliwa
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- Zbiornik paliwa nie powinien być całkowicie napełniony, przy dłuższym transporcie opróżnij
zbiornik paliwa
- Upewnij się że generator jest dobrze zabezpieczony przed przemieszczeniem
- Nie uruchamiać generatora umieszczonego na pojeździe. Zdjąć z pojazdu i eksploatować w jakimś
dobrze wentylowanym miejscu
- Generator należy transportować tylko w pozycji pionowej
- Urządzenie ostrożnie ładować i rozładowywać
- Upewnij się że przepisy ruchu drogowego są przestrzegane podczas transportu

15. KONSERWACJA
Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich wyłącz silnik i umieść elektrocentralę na twardej i
płaskiej powierzchni. Nie dotykaj gorących części silnika. Aby wykluczyć możliwość nieoczekiwanego
włączenia silnika, wyłącz złącze silnika i odłącz konektor ("gałkę") świecy zapłonowej.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Przy użyciu części nieodpowiadających
wymaganiom jakościowym może dojść do poważnego uszkodzenia elektrocentrali. Regularne
przeglądy, konserwacja, kontrole, przeglądy i ustawienia w regularnych odstępach czasu są
niezbędnym warunkiem do zagwarantowania bezpieczeństwa i do osiągnięcia dobrych efektów.
Regularna konserwacja, przeglądy i ustawienia gwarantują optymalny stan maszyny i jej długą
żywotność. Naprawy i regularną konserwację, kontrole przeglądy i ustawienia z powodu zachowania
standardów i przyznania przedłużonej gwarancji, przygotowania i kwalifikacji może wykonywać
wyłącznie jen autoryzowany serwis umowny LUMAG lub sam dystrybutor.
Filtr powietrza
Zanieczyszczony filtr powietrza powoduje zablokowanie dopływu powietrza do gaźnika, co może
spowodować awarie gaźnika, aby uniknąć takiej sytuacji należy regularnie sprawdzać stan filtra
powietrza. Jeżeli agregat pracuje w środowisku zapylonym,
należy częściej serwisować filtr powietrza.
Nigdy nie włączać silnika bez filtra powietrza, prowadzi
do przyśpieszonego zużycia silnika.
- Odepnij dwa mocowania pokrywy filtra, zdejmij ją i wyjmij
wkład filtra powietrza.
-Umyj wkład filtra w ciepłej wodzie z domowym detergentem,
wypłucz i zostaw do
wyschnięcia albo umyj w niepalnym rozpuszczalniku, pozwól
wkładowi dokładnie
wyschnąć.
- Ponownie zamontuj wkład filtra powietrza oraz pokrywę
filtra.
Świeca zapłonowa
Aby zapewnić bezawaryjną pracę silnika, świeca musi być wolna od nalotu i odstęp pomiędzy
elektrodami musi być właściwie wyregulowany.
UWAGA! Jeśli silnik dopiero co zakończył pracę, tłumik będzie bardzo gorący. Uważaj, aby nie
dotknąć tłumika.
- Zdejmij fajkę ze świecy zapłonowej.
- Oczyść gniazdo świecy zapłonowej z ewentualnych zanieczyszczeń.
- Odkręć świecę za pomocą klucza do świec i wyjmij ją.
Wizualnie oceń stan techniczny świecy. Jeżeli izolator ceramiczny jest pęknięty lub odłupany,
świecę należy wymienić na nową. Jeśli jest możliwości wykonania świecy na nową, należy oczyścić ją
za pomocą drucianej szczotki.
- Zmierz odstęp między elektrodami za pomocą szczelinomierza. Jeśli to konieczne wyreguluj
szczelinę poprzez dogięcie bocznej elektrody.
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Odstęp powinien wynosić:
0,7 – 0,8 mm
- Należy upewnić się, że podkładka uszczelniająca jest w dobrym stanie i
ręcznie wykręć delikatnie świecę tak, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Po ręcznym wkręceniu dokręć świece kluczem, aby docisnąć odpowiednio
uszczelkę.
Wymiana oleju silnikowego
Wymień olej, gdy silnik jest ciepły by zapewnić szybkie i kompletne odsączanie.
1. Usuń wtyczkę odsączania, podkładkę uszczelniającą oraz nakrętkę filtra oleju i wylej olej.
2. Zainstaluj z powrotem podkładkę uszczelniającą i wtyczkę odsączania. Dokręć wtyczkę pewnie.
3. Nalej rekomendowany olej i sprawdź jego poziom.

OSTRZEŻENIE! Zużyty olej silnikowy może spowodować raka skóry, jeżeli spotkania ze skórą się
powtarzają przez dłuższy okres. Mimo że jest to mało prawdopodobne, jeżeli obchodzisz się z
olejem zasadniczo codziennie, wskazane jest by dokładnie myć ręce mydłem i wodą zaraz po
kontakcie skóry z olejem.
Prosimy pozbywać się zużytego oleju w odpowiedni sposób tak, by nie zanieczyszczać środowiska.
Sugerujemy by wyrzucać go do szczelnych kontenerów w lokalnych serwisach lub centrach
recyklingu. Nie wyrzucaj oleju do śmietnika ani nie wylewaj na ziemię.
Harmonogram konserwacji:

Podzespół

Olej w silniku
Filtr powietrza
Świeca zapłonowa

po 1przy każdym szym mużyciu
cu lub po
25 h
•

REGULARNE OKRESY
KONSERWACYJNE
sprawdzić poziom
wymienić

•

sprawdzić czystość

co 3
m-ce
lub co
50 h

co 6
m-cy
lub co
100 h

co rok

•(1)

•
•

oczyścić

•

oczyścić/wyregulować przerwę

•

wymienić

Filtr paliwa

oczyścić, ew. wymienić

•(2)

Zbiornik paliwa

oczyścić

Luzy zaworów

sprawdzić i ew. wyregulować

Śruby i nakrętki

sprawdzić ew. dokręcić

co rok
•
po każdych 100 h.

Przewód paliwowy sprawdzić stan

co 100 h (w razie konieczności wymienić)

1.) Przy pracy pod dużym obciążeniem lub w wysokiej temperaturze wymienić olej po 25 h.
2.) Jeśli dostępne.
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16. ROZWIĄZYWZANIE PROBLEMÓW
Objaw

Możliwa przyczyna

Sposób postępowania

Zakręcony kurek paliwa

Przestawić kurek w pozycję ON.

Brak paliwa w zbiorniku
Zbyt niski poziom oleju

Przestawić włącznik silnika w
pozycję ON.
Zatankować.
Dolać oleju zalecanego gatunku.

Złe paliwo lub generator był przechowywany w
złych warunkach ze zbiornikiem wypełnionym
paliwem bez dodatków uszlachetniających

Spuścić złą benzynę ze
zbiornika i gażnika, zatankować
świeżą.

Zanieczyszczona świeca, niewłaściwa przerwa
iskrowa, uszkodzona świeca

Oczyścić świecę, ustawić
odpowiednią przerwę iskrową,
lub wymienić świecę na nową.

Wyłączony wyłącznik silnika

Silnik nie startuje

Mokra świeca (tzw. zalany silnik)
Niedrożny filtr paliwa,
rozregulowanie/uszkodzenie gaźnika/zapłonu itp.
Zbyt mało oleju w silniku
Silnik się przegrzewa

Nie wydajny układ chłodzenia
Brudny filtr powietrza
Gaźnik nie ustawiony właściwie
Niedrożny filtr powietrza

Wykręcić i osuszyć świecę.
Zlecić regulacje/naprawy w
autoryzowanym serwisie.
Dolać oleju do odpowiedniego
poziomu.
Wyczyścić osłonę wentylatora
oraz żebra chłodzące.
Wyczyść filtr powierza
Regulacja gaźnika przez
autoryzowany personel.
Oczyścić lub wymienić filtr
powietrza.

Złe paliwo lub generator był przechowywany w
złych warunkach ze zbiornikiem wypełnionym
paliwem bez dodatków uszlachetniających

Spuścić złą benzynę ze
zbiornika i gażnika, zatankować
świeżą.

Niedrożny filtr paliwa,
rozregulowanie/uszkodzenie gaźnika/zapłonu itp.

Zlecić regulacje/naprawy w
autoryzowanym serwisie.

Przeciążenie (zwarcie)

Skontrolować obwody
odbiorników prądu. Zatrzymać i
ponownie uruchomić silnik.

Uszkodzony odbiornik prądu

Naprawić lub wymienić
urządzenie. Zatrzymać i
ponownie uruchomić silnik.

Uszkodzony generator

Oddać do autoryzowanego
serwisu.

Niskie napięcie
wyjściowe pod
obciążeniem

Zbyt duże obciążenie

Zmniejsz ilość odbiorników
prądu.

Głośna praca

Luźne śruby

Wszystkie śruby mocujące
dokręcić.

Cyfrowy wyświetlacz
kod „P-25”

Komunikat o zmianie oleju silnikowego

Wymiana oleju silnikowego

Cyfrowy wyświetlacz
kod „P-50”

Komunikat o zmianie oleju silnikowego i
oczyszczeniu filtra powietrza

Wymiana oleju silnikowego,
wyczyść filtr powietrza

Cyfrowy wyświetlacz
kod :p-100”

Komunikat, czyszczenie filtra paliwa i filtr
powietrza, wymiana oleju

Wyczyść filtr paliwa
Wyczyść filtr powietrza
Wymiana oleju silnikowego

Silnik pracuje z niepełną mocą

Silnik pracuje lecz w
gniazdkach
wyjściowych nie ma
napięcia
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Jeśli rozwiązania podane w tabeli nie usuwają problemu należy oddać urządzenie do kontroli przez
wykwalifikowanego technika.

17. GWARANCJA
Instrukcje dotyczące ubiegania się o gwarancję:
UWAGA! Przy odbiorze Kupujący powinien sprawdzić, w obecności osoby doręczającej przesyłkę ,
czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Następnie potwierdzić fakt otrzymania towaru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych
podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w momencie odbioru
przesyłki w obecności osoby doręczającej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie
protokół sporządzony przez osobę doręczającą i odbiorcę stwierdzającego odpowiedzialność
przewoźnika. Przed podpisaniem protokołu wskazany jest kontakt z firmą JAGO-BUD.
KARTA GWARANCYJNA
Proszę dołączyć do karty kopię dokumentu zakupu oraz zlecenie naprawy.
WARUNKI GWARANCJI
Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują tylko wtedy, gdy dokumenty gwarancyjne: karta
gwarancyjna i zlecenie naprawy zostały całkowicie i poprawnie wypełnione.
1) Gwarancja udzielana jest na okres:
12 miesięcy*
2) Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia uzasadnionych usterek, które
odnieść można do wad materiałowych i produkcyjnych. Usunięci usterek polega na
nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części.
3) Uszkodzenie, które spowodowane jest przez brud, kurz lub inny materiał ścierny, który
dostał się do podzespołów urządzenia z powodu niewłaściwej obsługi codziennej i
konserwacji, nie jest objęte gwarancją.
4) Urządzenie musi być dostarczone do naprawy czyste i bez paliwa.
5) Usterkami niepodlegającymi gwarancji są uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi
urządzenia niezgodnie z jego instrukcją obsługi, np.: przez przeciążenie, uszkodzenie
mechaniczne lub chemiczne oraz zużycie eksploatacyjne.
6) Serwis zobowiązuje się do naprawy urządzenia podlegającego gwarancji w ciągu 14 dni
licząc od dnia jego dostarczenia wraz z dokumentami gwarancyjnymi.
7) 0kres gwarancji zostaje przedłużony o czas pobytu urządzenia w naprawie gwarancyjnej.
8) Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością firmy JAGOBUD.
9) Punkt naprawy jest zobowiązany do dokonywania wpisów wykonywanych napraw
gwarancyjnych lub niegwarancyjnych w niniejszej karcie gwarancyjnej.
10) Nasz obowiązek gwarancyjny na urządzenie wygasa w momencie, gdy osoby przez nas
nieupoważnione dokonywały napraw urządzenia.
11) NIEZAPOZNANIE SIĘ Z GWARANCJĄ I NIEPODPISANIE JEJ OZNACZA BRAK STOSOWNEJ
WIEDZY I DUŻE PRAWOPODOBIEŃSTWO UŻYWANIA URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI (PODPIS GWARANCJI PRZEZ UŻUTKOWNIKA ŚWIADCZY O JEJ ZAPOZANIU Się). NIE
PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK GWARANCYJNYCH ZA POBRANIEM .
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji
............................................................ data i podpis użytkownika (kupującego)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dane autoryzowanego serwisu w Polsce:
JAGO-BUD SULISZEWO
78-500 DRAWSKO POMORSKIE
TEL: 601338192, 669192785
E-MAIL: fuhjagobud@gmail.com
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18. ELEMENTY GENERATORA
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LUMAG GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf am Inn
Dane autoryzowanego serwisu w Polsce:
JAGO-BUD SULISZEWO
78-500 DRAWSKO POMORSKIE
TEL: 601338192, 669192785
E-MAIL: fuhjagobud@gmail.com
www.lumag-maszyny.pl
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