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ÁRAMFEJLESZTŐ 5000W (5500W MAX) 
POWX516 

1 ALKALMAZÁS 

Az áramfejlesztőt magáncélú használatra tervezték és nem alkalmas ipari felhasználásra. 
A készülék 230 Voltot, 50 Hz váltóáramot ad. Műszaki adatok MAX. (cos φ = 1).  

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (1. ÁBRA) 

1. Üzemanyag-tartály 
2. Indítókar 
3. Benzinsapka 
4. Benzinszint-kijelző 
5. Földelési csatlakozás 
6. Váltóáramú (AC) aljzat(ok) 230 

Volt/50 Hz 
7. Biztonsági kapcsoló 
8. Olajtöltő fej olajszintmérővel 
9. Olajleeresztő csavar 

10. Motorkapcsoló 
11. Üzemanyag szelep 
12. Voltmerő 
13. Gyújtógyertya 
14. Szivatókar 
15. Hangtompító / kipufogócső 
16. Egyenáramú megszakító 
17. Keret 
18. Olajszint-jelző 
19. Fogantyú 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 

 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd 

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

1 db készülék  
1 db csavarkulcs gyújtógyertyához 
2 db kerék (200 mm) tengellyel és 
rögzítőtűvel 

1 db tölcsér 
2 db fogantyú rögzítőcsavarokkal 
2 db támasztóláb 
1 db kézikönyv 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 JELZÉSEK 

A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás.  

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

A európai irányelveknek 
megfelelő, szükséges és 
alkalmazandó biztonsági 
szabványok szerint.  

Viseljen zaj elleni 
védőberendezést. 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 

5.1 Munkakörnyezet 
  A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek 
pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 

 Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett. 

5.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek. 

 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-
védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát.  
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5.3 Személyi biztonság 
 Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, 
vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy 
pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 

 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását. 

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata. 
 Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 

megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal 
és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

 Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

 Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt 
húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 

 A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók 
használják. 

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 

 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 
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5.5 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

6 BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

6.1 Általános biztonsági tájékoztató 
 Az áramfejlesztőt csak csúszásmentes és egyenletes felületen működtesse. 
 Gyermekeket és házi állatokat tartsa távol az áramfejlesztőtől. 
 Ha látható sérülést talál az áramfejlesztőn, ne működtesse az áramfejlesztőt. 

6.2 A kipufogógázok mérgezőek 

GÁZMÉRGEZÉS VESZÉLYE: 

 Nem szabad a motort zárt helységben működtetni, mert az rövid időn belül 
eszméletvesztéshez és halálhoz vezethet. A gépet jól szellőző helyiségben működtesse. 

6.3 Az üzemanyag fokozottan gyúlékony és mérgező 

TŰZ/MÉRGEZÉS VESZÉLYE. 

 Mindig kapcsolja ki a motort, amikor üzemanyaggal tölti fel. Mielőtt feltölti, engedje, hogy 
az áramfejlesztő lehűljön. 

 Nem szabad dohányzás közben, vagy nyílt láng közelében üzemanyaggal feltölteni. 
 Vigyázzon, hogy ne menjen üzemanyag a motorra vagy a hangtompítóra feltöltés közben. 

A kiömlött benzint azonnal törölje fel. 
 Ha esetleg üzemanyagot nyel le, vagy belélegzi annak gőzét, vagy az anyag a szemébe 

kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Ha üzemanyag kerül a bőrére vagy ruhájára, azonnal 
mossa le szappannal és vízzel, és váltson ruhát. 

 Amikor a gépet működteti vagy szállítja, ellenőrizze, hogy az egyenesen áll. Ha az 
megbillen, akkor üzemanyag szivároghat ki a karburátorból vagy az üzemanyag-tartályból. 

6.4 A motor és a hangtompító nagyon forró lehet 

ÉGÉS VESZÉLYE:  

 Helyezze a gépet olyan helyre, ahol az elhaladók és gyermekek nem érhetnek hozzá. 
 Kerülje, hogy gyúlékony tárgyak kerüljenek a kipufogó közelébe működés során.  
 Tartsa a gépet épülettől vagy más berendezésektől legalább 1 m távolságra, különben a 

motor túlmelegedhet. 
 Kerülje, hogy működés közben porvédő legyen a motoron. 
 Működés után engedje, hogy lehűljön a készülék, mielőtt elrakja. 

6.5 Áramütés megelőzése 

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE 

 A nem megfelelő elektromos üzembe helyezés áramütéshez vezethet! 
 Nem szabad a gépet esőben és hóban működtetni. 
 Nem szabad vizes kézzel a géphez érni, mert az áramütést okozhat. 
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 Ellenőrizze, hogy az áramfejlesztő földelve van. 

6.6 Csatlakozási megjegyzések 
 Kerülje a készülék más készülékkel párhuzamosan történő csatlakoztatását a 

kereskedelmi hálózatra. 
 Kerülje az áramfejlesztő más áramfejlesztővel párhuzamosan történő csatlakoztatását. 

6.7 Személyi védelem 
 Kérjük, viseljen füldugót, amikor a gépet működteti. 

7 ELEKTROMOS BIZTONSÁG: IP23M 

8 ÖSSZESZERELÉS 

Döntse meg a készüléket, hogy a motor felfelé nézzen. 

8.1 Szerelje fel a kerék tengelyét 
Szerelje fel a kerék tengelyeit a kereten található nyílásokra az a M12 méretű csavarokkal. 

8.2 A támasztóláb felszerelése 
Szerelje fel a két támasztólábat a mellékelt M6x40-es csavarral és az M6-os csavaranyával. 

8.3 A fogantyú és a befogó felszerelése 
Szerelje fel a két fogantyút a bal és a jobb oldalra. Használja a mellékelt 4 alátétet, a 2 M8x45-
as csavart és a 2 M8-as csavaranyát. 

8.4 A kerék felszerelése 
Csúsztassa a kerekeket a tengelyre. Helyezzen sasszeget mindegyik keréktengely furatába, 
és a rögzítéshez hajlítsa meg a sasszegek végét. 

9 ELLENŐRZŐ FUNKCIÓK 

9.1 Berántós indító 
A motor elindításához húzza meg kissé a meghúzó kart addig, míg ellenállást nem észlel, 
majd húzza meg gyorsan. 

Ne engedje, hogy a meghúzó kar visszaugorjon a motorra. Óvatosan 
engedje vissza, hogy ezáltal megelőzze az indító sérülését. Amikor a motort 
a meghúzókarral elindítja, akkor állítsa a kapcsolót bekapcsolt (ON) 
helyzetbe és húzza meg az indítókart. 

9.2 Üzemanyag-szelep kar 
Az üzemanyag szelep a benzintartály és a karburátor között található. Amikor a szelepkar 
bekapcsolt (ON) helyzetben van, akkor az üzemanyag szabadon áramlik a benzintartálytól a 
karburátorig. Ellenőrizze, hogy visszaengedte-e az üzemanyag-szelep karját kikapcsolt (OFF) 
helyzetbe a motor leállása után. 

9.3 Szívatókar 
A szívató a hideg motor elindításakor gazdag üzemanyag-keveréket juttat a rendszerbe. A 
szívatókar manuális kezelésével az áramlás útját ki lehet nyitni és be lehet zárni. Húzza ki a 
kart ZÁRVA (CLOSED) irányba, ha hideg motor indításakor a keverék gazdagítására van 
szükség. 
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9.4 Földelőkapocs 
A földelőkapocs a generátor keretéhez, a fém, áramot nem vezető alkatrészekhez és az 
aljzatok védőkapcsához van csatlakoztatva. 

9.5 Egyenáramú megszakító 
Az egyenáramú megszakító az áramkör túlterhelése, akkumulátor meghibásodása, vagy az 
akkumulátor és a generátor nem megfelelő csatlakozása esetén automatikusan kikapcsolja az 
akkumulátort tápláló áramkört. 

9.6 Olajszint-jelző rendszer 
Az olajszint-jelző rendszert a nem elegendő mennyiségű olaj által okozott motorkárosodás 
elkerülése érdekében fejlesztették ki. Az olajszint-jelző rendszer automatikusan leállítja a 
motort (a motorkapcsoló bekapcsolt (ON) helyzetben marad), mielőtt az olaj a forgattyúban a 
biztonságos szint alá esik. Emellett az olajszintet minden használat előtt ellenőrizni kell, mert 
az olajszint-jelző rendszer nem ennek helyettesítésére szolgál. 
Ha a motor leáll, és nem indul el újra, akkor ellenőrizze az olajszintet, mielőtt egyéb 
hibaelhárítási művelethez fog. 

9.7 Váltóáramú megszakító 
A váltóáramú megszakító rövidzárlat vagy a generátor aljzatának jelentős túlterhelése esetén 
automatikusan kikapcsol. A váltóáramú megszakító automatikus kikapcsolása után a 
váltóáramú megszakító ismételt bekapcsolása után ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően 
működik-e és nem haladja-e meg az áramkör névleges terhelhetőségét. A váltóáramú 
megszakítót lehet a generátor ki- és bekapcsolásához használni. 

10 A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSE ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 

10.1 Motorolaj 

A motorolaj jelentősen befolyásolja a motor teljesítményét és hasznos 
élettartamát. A nem detergált (non-detergent) és kétütemű motorolaj 
károsítja a motort és használata nem javasolt. 

 Ellenőrizze az olajszintet minden használat előtt úgy, hogy a generátor egyenes felületen 
legyen és a motor ne működjön. 

 Használjon négyütemű motorolajat. 
 Javasolt az SAE 10W-30 használata általános, bármilyen hőmérsékletű alkalmazásra. A 

megadott egyéb viszkozitású termékek is használhatók, amikor az adott térség átlagos 
hőmérséklete a táblázatban megadott tartományba esik. (1. ábra: A: SAE Viszkozitási 
fokozatok, B: Környezeti hőmérséklet) 

1. Távolítsa el az olajsapkát és tisztítsa meg az olajszint-mérő pálcát. (2. ábra) 
2. Ellenőrizze az olajszintet azáltal, hogy becsavarás nélkül beledugja a mérőpálcát a 

feltöltő nyakába. 
3. Ha túl alacsony a szint, akkor töltse fel a javasolt olajjal. (3. ábra) 

10.2 Üzemanyag 
 Ellenőrizze az üzemanyag kijelzőt és töltse fel a tartályt, ha kevés az üzemanyag. 
 Óvatosan töltse fel, hogy elkerülje az üzemanyag kiömlését. Az üzemanyag-szűrő 

pereménél túl ne öntsön bele több üzemanyagot. 

A benzin nagyon gyúlékony és robbanékony és feltöltés során megéghet 
vagy súlyos sérülést szenvedhet. 



 POWX516 HU 

Copyright © 2015 VARO O l d a l  | 9 www.varo.com 

 Állítsa le a motort és védje a hőtől, szikrától vagy lángtól az üzemanyagot. 
 Kizárólag külterületen végezze a feltöltést. 
 Ha kiömlik az üzemanyag, akkor azonnal törölje fel. 
 Használjon ólommentes, 86-os vagy annál magasabb oktánszámú benzint. 
 A motor tanúsítottan ólommentes benzinnel működik. 
 Az ólommentes benzin kevesebb lerakódást okoz a motorban és a gyújtógyertyában, 

illetve meghosszabbítja a kipufogórendszer élettartamát. 
 Régi vagy szennyezett benzin, illetve olaj és benzin keverékének használata tilos. Kerülje 

a szennyeződés vagy víz benzintartályba történő bejutását. 

10.3 Légszűrő 
A légszűrő megelőzi a por vagy a szennyeződés bejutását a karburátorba és a motor 
égésterébe. 
Nem szabad az áramfejlesztőt légszűrő nélkül működtetni! Ez a motor erősen fokozott 
kopásához vezethet! 
A szennyezett légszűrő csökkenti a motor hatékonyságát, ezért rendszeresen tisztítsa a szűrő 
tartályát (erősen szennyezett körülmények között még gyakrabban). 

11 MŰKÖDTETÉS 

VESZÉLY: Működtetés előtt : földelje az áramfejlesztőt! Ezáltal elkerüli a 
statikus töltést (lehetséges áramütést) és lehetővé teszi, hogy a 
védőberendezések reagáljanak (pl. az átvezetési áram biztosítása) a 
csatlakoztatott készülékekre. 

Használjon minimum 1,5 mm²-es, árnyékolt vezetőkábelt az áramfejlesztő földelőponthoz 
történő csatlakoztatásához (pl. víz- vagy fűtéscső). Csatlakoztassa és biztonságosan erősítse 
fel a vezetőt az áramfejlesztőn található földelési csatlakozásra. 

FIGYELEM : Az áramfejlesztőt motorolaj nélkül szállítják. Töltse fel olajjal, 
különben nem indul.  

11.1 A motor elindítása 

MEGJEGYZÉS: A motor indítása előtt távolítsa el az összes csatlakoztatott 
fogyasztót az áramfejlesztőről. 

1. Ellenőrizze, hogy a váltóáramú megszakító kikapcsolt helyzetben van-e. A generátor 
elindítása nehéz lehet, ha az meg van terhelve. 

2. Forgassa az üzemanyag-szelep kart bekapcsolt (ON) helyzetbe. 
3. A szívató zárva lesz, ha a motor hideg. Állítsa a szívatót ZÁRT (CLOSED) helyzetbe. 
4. Forgassa a motorkapcsolót START helyzetbe. 
5. Kissé húzza meg az indító fogantyúját, amíg ellenállást nem érez, majd húzza meg 

gyorsan. 

Ha nem indul a motor kb. 5 próbálkozás után, kérjük forduljon a 
"Hibaelhárítás" című fejezethez. 

11.2 Elektromos eszközök/berendezések csatlakoztatása 
Helyezze az elektromos készülékek csatlakozóját az aljzatba. (Emelje fel az aljzat 
védőfedelelét és csatlakoztassa a terhelést.) 
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FIGYELEM: 
Ellenőrizze, hogy az elektromos készülék ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja. 
Ellenőrizze, hogy a teljes terhelés nem haladja meg az áramfejlesztő névleges teljesítményét. 
Ellenőrizze, hogy az aljzat áramterhelése nem haladja meg az aljzat névleges értékét. 
MEGJEGYZÉS : 
Amikor az áramköri megszakító működés közben szétkapcsol, az áramfejlesztő túl volt 
terhelve vagy rövidzárlat jelentkezett (például a csatlakoztatott készülék meghibásodása 
esetén). 
Azonnal állítsa le az áramfejlesztőt, ellenőrizze a csatlakoztatott bemeneti teljesítményt, és 
csökkentse, ha az meghaladja az áramfejlesztő névleges teljesítményét. Ellenőrizze az 
elektromos készüléket. Engedje néhány percig, hogy az lehűljön, mielőtt az áramkör-
megszakítót ismételten bekapcsolt (“ON”) helyzetbe állítja. 

A legtöbb motoros készülék az elindításnál a névleges teljesítményénél 
többet igényel. Ne haladja meg az aljzatokra megadott áramerősség 
korlátozást. Ha a túlterhelt áramkör a váltóáramú megszakító vagy a 
váltóáramú biztosíték kicsapását okozza, akkor csökkentse az áramkör 
áramellátását, és várjon néhány percet, majd indítsa újra a váltóáramú 
megszakítót vagy a váltóáramú biztosítékot. 

11.3 Leállítás 

MEGJEGYZÉS: A motor indítása előtt távolítsa el az összes csatlakoztatott 
fogyasztót az áramfejlesztőről. 

1. Forgassa a váltóáramú megszakítót kikapcsolt (OFF) helyzetbe. 
2. Forgassa a motorkapcsolót kikapcsolt (OFF) helyzetbe. 
3. Forgassa az üzemanyag-szelep kart kikapcsolt (OFF) helyzetbe. 

Vészleállítás : Fordítsa a motorkapcsolót kikapcsolt (“OFF”) helyzetbe. A 
motor azonnal leáll. 

11.4 Működtetési idő 
Típustól függően, ha teli tankkal indítja, és folyamatosan működteti, akkor az áramfejlesztő kb. 
az alábbiakban megadott ideig működik: 

 Üzemanyag-tartály térfogat Működtetési idő 

POWX516 25 liter +/-7.5 ó 
Az üzemanyag-tartály tetején található benzinszint kijelző mutatja, hogy kb. mennyi benzin 
van még a tartályban. 

11.5 Földelőkapocs 
A generátor földelőkapcsolóval rendelkezik, amely csatlakoztatja a generátor keretén található 
alkatrészeket a váltóáramú kimenetű aljzatokban lévő földelőkapcsokhoz. A rendszer nincs 
váltóáram semleges vezetékhez csatlakoztatva. 

11.6 Nagy magasságban történő működtetés 
Nagy magasságban a szabványos karburátor levegő-üzemanyag keverék nagyon dús lesz. 
A teljesítmény csökken és az üzemanyag-fogyasztás nő. 
A nagy magasságban nyújtott teljesítmény növekedhet, ha egy kisebb átmérőjű fő üzemanyag 
fúvót szerel a karburátorba, és újra beállítja az üresjárati csavarokat. Ha mindig 1500 méter 
feletti magasságban működteti a generátort, akkor kérje meg a forgalmazóját, hogy végezze el 
a karburátor fenti módosítását. 
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Még megfelelő karburátor fúvás mellett is a motor lóereje magasságnövekedés esetén 300 
méterenként kb. 3,5%-kal csökkenni fog. A magasságváltozás hatása ennél nagyobb lesz a 
lóerőre, ha nem hajtja végre a karburátor módosítását. 

A generátor olyan magasságban történő működtetése, mely alacsonyabb 
annál a magasságnál, melyre a karburátor fúvását beállították, az 
alacsonyabb teljesítményt, túlmelegedést és súlyos motorkárosodást 
eredményezhet a ritka levegő/üzemanyag keveréknek köszönhetően. 

12 KARBANTARTÁS / TISZTÍTÁS 

12.1 A karbantartás fontossága 
A jó karbantartás elengedhetetlen a biztonságos, gazdaságos és problémamentes 
működtetéshez. Sőt a levegőszennyeződés csökkentéséhez is hozzájárul. 
MEGJEGYZÉS: Az áramfejlesztő tisztítása vagy karbantartása előtt, kapcsolja ki a motort és 
engedje, hogy a készülék lehűljön! 
TISZTÍTÁS: A motorház megtisztításához kérjük szappanos vízzel (mosogatószerrel) 
megnedvesített, kizárólag  gézmentes ruhát használjon. Tisztítás során vigyázzon, hogy ne 
jusson víz az áramfejlesztő belsejébe. 

12.2 Karbantartási táblázat 
A rendszeres karbantartás nagyon fontos a legjobb teljesítmény és a biztonságos működtetés 
érdekében. 
Ellenőrzés 
rendszeressé
ge (2) 

Megjegyzé
s 

Ellenőrzés 
működteté
s előtt 

Kéthavont
a vagy 20 
óra után 

Háromhavont
a vagy 50 
óra után 

Félévent
e vagy 
100 óra 
után 

Évent
e 
vagy 
300 
óra 
után 

Tétel 
Minden 
megadott 
hónapban 
vagy 
működtetési 
óra után 
elvégzendő. 
Amelyik 
először sorra 
kerül. 

Motorolaj Ellenőrzés O     

Csere  O  O  

Légtisztító Ellenőrzés O     

Tisztítás   O(1)   

Üledékgyűjtő Tisztítás    O  

Gyújtógyertya Tisztítás -
Beállítás 

   O  

Csere     O 

Szikrafogó Tisztítás    O  
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Üresjárati 
sebesség 

Ellenőrzés 
– Beállítás 

    O 

Szelep 
hézagolás 

Ellenőrzés 
– Beállítás 

    O 

Égéstér Tisztítás Minden 500 óra után. 

Benzintartály 
és szűrő 

Tisztítás    O  

Benzincső Ellenőrzés Kétévente (cserélje, ha szükséges) 

(1) Ha poros körülmények között használja, gyakrabban szervizelje. 
(2) Kereskedelmi használat esetén írja fel a működési órák számát a megfelelő karbantartási 
időszakok meghatározása érdekében. 

12.3 Motorolaj kicserélése 
Az elhasznált olajat, még kis mennyiségben is az annak megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. Az 
elhasznált olajat nem lehet a háztartási szeméttel, szennyvízzel együtt kidobni, vagy a 
természetben kiönteni. 
12 mm-es csavarkulcsra és megfelelő térfogatú gyűjtőedényre van szüksége az olaj 
összegyűjtéséhez (ld. az olajtartály térfogatát). A gyűjtőedénynek be kell férnie az 
olajleeresztő csavar alá (ha szükséges, emelje fel az áramfejlesztőt vízszintesen alátámasztás 
vagy téglák segítségével.) 
 Helyezze a lehetőleg meleg gépet egyenletes felületre (ha hideg a motor, melegítse fel a 

motort néhány perces járatással). 
 Helyezze a gyűjtőedényt az olajleeresztő csavar alá. 
 Távolítsa el az olajleeresztő csavart. Engedje le az olajat teljesen. (6. ábra) 
 Ellenőrizze az olajleeresztő csatlakozót, tömítést, olajtöltő sapkáját és az O-alakú gyűrűt. 

Ha sérült, cserélje ki. 
 Helyezze vissza az olajleeresztő csavart. 
 Töltse újra a motort a felső szintig. (ld. lent) (7. ábra) 

12.4 Légszűrő (8. ábra) 
A szennyezett légszűrő korlátozza a karburátorba jutó levegő mennyiségét. A karburátor 
megfelelő működése érdekében rendszeresen szervizelje a légszűrőt. Amikor különösen 
poros körülmények között működteti a generátort, akkor gyakrabban végezze el a szervizelést. 
1. Nyissa ki a légszűrő fedelét, távolítsa el a légszűrő fedelét és az alkatrészt. 
2. Mossa le a légszűrőt háztartási mosogatószerrel és meleg vízzel, majd alaposan öblítse 

le, vagy mossa le nem gyúlékony és nem magas gyúláspontú oldószerben. Alaposan 
szárítsa meg a légszűrőt. 

3. Áztassa be a légtisztítót tiszta motorolajba és nyomja ki a felesleges olajat. A motor az 
első elindításkor kissé füstölni fog, ha túl sok olaj maradt a légszűrőben. 

4. Tegye vissza a légszűrőt és a burkolatot. 

FIGYELEM: A motort nem szabad légszűrő nélkül működtetni; ez a dugattyú 
és/vagy henger túlzott elkopását eredményezi. Ld. a légszűrő tisztítása: 
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12.5 Benzinüledék-gyűjtő tisztítása (9. ábra) 
Az üledékgyűjtő megakadályozza, hogy az esetlegesen a benzintartályban lévő szennyeződés 
vagy víz a karburátorba kerüljön. Ha a motor egy ideig nem működött, akkor az üledékgyűjtőt 
ki kell üríteni. 
1. Forgassa az üzemanyag-szelep kart ki kapcsolt (OFF) helyzetbe. Távolítsa el az 

üledékgyűjtőt, az O-gyűrűt és a szűrőt. 
2. Tisztítsa meg az üledékgyűjtőt, az O-gyűrűt és a szűrőt nem gyúlékony és nem magas 

gyulladáspontú oldószerben. 
3. Tegye vissza a szűrőt, az O-gyűrűt és az üledékgyűjtőt. 
4. Forgassa az üzemanyag-szelep kart bekapcsolt (ON) helyzetbe és ellenőrizze, hogy 

ereszt-e. 

12.6 A gyújtógyertya tisztítása / beállítása / kicserélése 
A könnyű elindítás és a motor optimális működése csak akkor lehetséges, amikor a gyertya 
tiszta és megfelelően van behelyezve. 
 Távolítsa el a gyertyakábelt a gyújtógyertyából. 
 Helyezze a gyertyakulcsot a gyertyára és csavarozza ki. 
 A gyertyának világostól sötét barnáig kell kinéznie (az elektróda szabványos színe: 

sárgásbarna színű). A fekete gyertya azt jelzi, hogy a keverék túl sűrű (a szívatót túl 
hosszan használja, gyakori, rövid ideig tartó működtetés). 

 Tisztítsa meg a gyertyát a gyertyakefével. (Ennek réz sörtéi vannak – ne használjon 
acélkefét, mert azzal megsértheti a gyertyát!) 

 Ellenőrizze az elektródák közötti hézagot a mérőműszerrel. Ennek 0,6 és 0,8 mm között 
kell lennie. Ha szükséges állítsa be a hézagot az elektróda óvatos elhajlításával. Ha a 
hézag túl széles, a gyújtószikra nagyon gyenge vagy egyáltalán nincs. Ha a hézag túl 
kicsi, az elektróda megég, és a gyertya nem fog megfelelően szikrát adni. 

 Ha az elektróda égett, vagy a kerámia szigetelő sérült, akkor cserélje ki a gyújtógyertyát. 
Használjon azonos tulajdonságokkal rendelkező gyertyát. 

 Cserélje ki a gyertyát a foglalatban és jól szorítsa meg kézzel. A gyertya 
becsavarozásának nagyon könnyűnek kell lennie, - különben csavarja ki újra, ellenőrizze 
a menetet, hogy van-e benne idegen tárgy és csavarja vissza újra (egyenesen). 

 Használjon gyertyakulcsot a kézzel megszorított gyertya további negyeddel történő 
megszorításához. Ennél tovább ne szorítsa, különben a menet megsérül. 

 Tegye vissza a gyertyakábelt a gyújtógyertyára, és győződjön meg, hogy az szorosan a 
helyén van. 

12.7 Hangtompító szűrő 
A motor és a hangtompító nagyon felforrósodik a motor működése után. 
Amíg a motor és a hangtompító forró, kerülje azok érintését bármely testrészével vagy 
ruhájával az ellenőrzés vagy a javítás során. 
 Távolítsa el a hangtompító védőt és a szűrőt. 
 Tisztítsa ki drótkefével a szénlerakódást a hangtompító szűrőjéből. 
 Vizsgálja meg a hangtompító szűrőjét. Cserélje ki, ha sérült. 
 Szerelje vissza a hangtompító szűrőt és a védőt. 

13 SZERVIZELÉS / JAVÍTÁS 

 A javításokat csak az arra szakképzett személyzet végezheti el. Forduljon az erre 
specializálódott műhelyhez. 

 Javításoknál csak az eredeti gépalkatrészekkel megegyező alkatrészeket lehet használni. 
Ez a készülék elektromos és mechanikus alkatrészeket tartalmaz, melyek 
elengedhetetlenek a veszélyforrások elkerülése érdekében. 
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14 MŰSZAKI ADATOK 
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Típus Kefés 

Feszültségszabályozó Automatikus feszültség-szabályozó (AVR) 

Max. teljesítmény 5500 W 

Névleges teljesítmény 5000 W 

Váltófeszültség 230 V 

Hálózati frekvencia 50 Hz 

Fázis Egyfázisú 

Teljesítmény-tényező Cosφ=1,0 

Érintésvédelmi fokozat IP23M 

Teljesítményosztály G1 

 

 DJ188F 

M
O

T
O

R
 

Típus Kényszerhűtés levegővel, 4-ütemű, OHV, 
benzinmotor 

Hengerfurat × Löket mm×mm 88x64 

Hengerűrtartalom 389 CC 

Max. teljesítmény 13HP / 3600, Ford/perc 

Üzemanyag Ólommentes, EURO 95/98 

Üzemanyag-tartály térfogata 25 liter 

Folyamatos működési idő +/-7.5 óra 

Kenőolaj típusa SAE10W-30 

Kenőolaj térfogata 1.1 liter 

Indítórendszer Berántós indító 

Gyújtási rendszer T.C.I. 

Gyújtógyertya típusa F7RTC 

 

Méretek H×SZ×M 810 x 550 x 580 mm 

Száraz, nettó tömeg 82 kg 

15 ZAJKIBOCSÁTÁS 

A zajkibocsátási értékek az idevonatkozó szabvány szerint mérve. (K=3) 
Hangnyomásszint (LpA) 75 dB(A) 

Hangteljesítményszint (LwA) 95 dB(A) 

FIGYELEM! A gép túllépheti a 85 dB(A) hangteljesítményszintet. Ez esetben 
egyéni zajvédelmi felszerelést kell viselni. 
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16 SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS 

 Ha a motorban motorolaj és/vagy benzin van, akkor csak álló helyzetben lehet szállítani 
és tárolni. 

 Ellenőrizze, hogy a benzincsap el van zárva és a motorkapcsoló kikapcsolt ("OFF") 
helyzetben van. 

 Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény hatásának – különösen akkor, amikor 
járművön vagy mozgóotthonban szállítja. A hő által elpárologhat a benzin a karburátorból, 
mely robbanó gázként szabadul ki. 

 Rázkódás és rezgés hatására, (pl. amikor mezőgazdasági területen halad át) a 
karburátoron keresztül egy kis benzin eltávozhat. Figyeljen oda az ezt jelző szagra. 

Hosszú távú tárolás: A hosszú távú tárolás néhány óvintézkedést foglal magába, hogy 
megelőzze a gép rongálódását. 

16.1 Ürítse ki az üzemanyagot 
 Ürítse ki az üzemanyag-tartályt, a csapot és a karburátor úszót. 
 Öntsön bele egy pohár SAE 10W30 vagy 20W40 típusú motorolajat.  
 Rázza meg a tankot.  
 Öntse ki a fölösleges olajat.  
 MOTOR: Öntsön bele kb. egy evőkanál SAE 10W30 vagy 20W40 típusú motorolajat. 
 A berántós indító segítségével néhányszor forgassa körbe a motort (a gyújtás legyen 

kikapcsolva). 
 Addig húzza a berántós indítót, amíg szorulást nem érez.  
 Ekkor hagyja abba a húzást. 
 Tisztítsa meg az áramfejlesztő külső részét és használjon rozsdagátlót. 
 Tárolja az áramfejlesztőt száraz, jól szellőző helyen. 
 Az áramfejlesztőnek vízszintes helyzetben kell maradnia. 

Megjegyzés : Hosszú távú tárolás után : cserélje ki a motorolajat indítás 
előtt 

 Tárolási hely : a környezet legyen száraz és pormentes. Ha szükséges takarja le az 
áramfejlesztőt egy ruhával. 

17 HIBAELHÁRÍTÁS 

Probléma Lehetséges okok Elhárítás 

A motor nem indul. Van benzin a tankban? Töltse fel a benzintartályt. 

Van elég olaj a motorban? Adjon hozzá javasolt olajat. 

Megfelelő állapotban van a 
gyújtógyertya? 

Állítsa be a hézagokat és 
szárítsa meg a gyertyát. 
Ha szükséges, cserélje ki. 

Eléri a benzin a karburátort? Tisztítsa meg az 
üledékgyűjtőt. 

Nincs áram a váltóáramú 
aljzatokban. 

Be van kapcsolva a 
váltóáramú megszakító? 

Kapcsolja be a váltóáramú 
megszakítót. 

Ellenőrizze az elektromos 
készülék vagy berendezés 
meg van-e hibásodva; 

Cserélje ki az elektromos 
készüléket vagy 
berendezést. 
Szervizben javíttassa meg 
az elektromos készüléket 
vagy berendezést. 
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18 JÓTÁLLÁS 

 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási időszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 
amikor az első felhasználó megvásárolja a terméket. 

 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 
akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás miatt meghibásodott alkatrészeket, például 
a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más egyéb tartozékokat, mint 
például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat, stb.; a nem megfelelő felhasználásból, 
balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és meghibásodásokat; sem pedig a 
szállítás árát. 

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 

bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje 
esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelően végezte. (tiszta 
szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás időpontjának bizonyításához meg kell őrizni.  
 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 

forgalmazóhoz, az eredeti formakövető dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

19 KÖRNYEZETVÉDELEM 

Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
annak környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékek hulladékait ne dobja a háztartási 
szemétbe. Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben 
erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségeket illetően érdeklődjön a 
helyi köztisztasági szerveknél vagy a forgalmazónál! 
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20 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, kijelenti, hogy 

A termék típusa: ÁRAMFEJLESZTŐ 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX516 

megfelel az alapvető követelményeknek és a vonatkozó európai irányelvek más idevágó 
előírásainak, az európai harmonizált szabványok alkalmazása alapján. A készülék bármely 
illetéktelen módosítása hatálytalanítja a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (beleértve, ha rendelkezésre áll, azok módosító irányelveit): 
2006/42/EC 
2004/108/EC 
2000/14/EC VI. melléklet LwA 95 dB / 95 dB 
 Ellenőrző hatóság SNCH/ Sandweiler 
97/68/EC Motorosztály  SN3 
 EDP  125h 
 Ellenőrző hatóság NSAI/ Dublin 

Harmonizált európai szabványok (beleértve azok módosításait, ha van ilyen): 
EN12601: 2010 
EN55012: 2007 
EN61000-6-1: 2007 

Az alulírott, a vállalatvezetés nevében és annak meghatalmazásából jár el, 

 
Philippe Vankerkhove 
Tanúsítványokkal foglalkozó menedzser 
04/01/2013 


