
                                                                                               



XGN5000D  
Háromfázisú Dízelmotoros áramfejlesztő 

Használati útmutató 
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az Expert terméket. Ebben a dokumentumban hasznos 
információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért 
kérjük, olvassa el figyelmesen! Jelen használati útmutató az eredeti fordítása! 

Biztonság mindenek előtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat 
is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet, vagy személyi sérülést okozhat. 
 

Rendeltetésszerű használat: 
A készülék alkalmas kiegészítő áramforrásként hobby, barkács tevékenységre, áram 
fejlesztésére. A készülék nem alkalmas hegesztő berendezés üzemeltetésére! A készüléket 
nem ipari felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a 
készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a 
felelősség kizárólag a felhasználót terheli.  
Rendszeresen pihentesse a gépet. Ha a készüléket túlterheli, nagyobb fogyasztót 
csatlakoztat hozzá, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót 
terheli. A készüléket ne használja folyamatosan 6 óránál hosszabb ideig. 
 

Kérjük, feltétlenül olvassa el a használati útmutatót is! 
 

A készülék részei 
1. Üzemanyagtartály 
2. Kipufogódob 
3. Földelés csatlakozó 
4. Aljzat (háromfázisú) 400V 
5. Aljzat (egyfázisú) 230V 
6. Légterelő 
7. Berántó 
8. Gázolajszűrő 
9. Levegőszűrő 
10. Keret 
11. Üzemanyagtartály kupak 
12. Biztosíték 
13. Motorolajszűrő 
14. Kapcsoló 
15. Kijelző 
16. Olaj feltöltő nyílás  

Nívópálca 
17. 12V-os kivezetés 
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Figyelmeztető szimbólumok 
A készülék adatlapján lehetnek jelzések.  
Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban. 
 

 
 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 
 

 
 

Gyermekektől távol tartandó. 

 
 

Háziállatoktól távol tartandó. 

 
A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt. 

 
Ne használja esőben vagy nedves környezetben! 

 
 

Használjon megfelelő munkakesztyűt illetőleg lábbelit. 

 
Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak. 
 

Első beindítás előtt! 
 

Figyelem! A készülék motorja az értékesítés pillanatában minimális mennyiségű 
konzerváló olajjal van feltöltve. Ez az olaj és ez a mennyiség a készülék működtetésére 
nem alkalmas! 
 

Az első használat előtt a konzerváló olajat teljesen le kell engedni, majd a motort a 
használati útmutatóban megjelölt, jó minőségű és megfelelő mennyiségű kenőanyaggal 
kell feltölteni! A feltöltés elmulasztása a készülék rövid időn belüli komoly 
meghibásodását eredményezi, melynek helyreállítási költsége a vásárlót terheli! 
 

A kipufogógázban található mérgező szénmonoxid gázok miatt soha ne használja az 
áramfejlesztőt rosszul szellőző helyen! 
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Általános biztonsági utasítások 
 

Ez a dokumentum fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos működtetésével 
kapcsolatban, kérjük olvassa el figyelmesen! Az alább alkalmazott „szerszámgép” fogalom 
a robbanómotoros szerszámokat, gépeket foglalja magában. 
Figyelem! Olvassa el valamennyi előírást. A következőkben leírt előírások be nem tartása 
áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez, illetve a készülék 
meghibásodásához vezethet. Az ilyen jellegű meghibásodásért és kárért a felelősség 
kizárólag a felhasználót terheli. 

 

1.  Személyi biztonsági előírások 
Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon a 
kéziszerszámmal. Ha fáradt, vagy ha kábítószer, vagy alkohol hatása alatt áll, vagy 
orvosságot vett be, ne használja a szerszámgépet. A szerszámgéppel végzett munka közben 
már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet. 
Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi 
védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszás-biztos védőcipő, védősapka és fülvédő 
használata a szerszámgép használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes 
sérülések kockázatát. 
Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a 
ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a 
mozgó alkatrészek magukkal ránthatják. 
Kerülje el a szerszámgép akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy a 
kapcsoló az „OFF” („Ki”) helyzetben van. Ha a szerszámgép felemelése közben az ujját a 
kapcsolón tartja, vagy a készüléket bekapcsolt állapotban hagyja, az balesetekhez vezethet. 
A szerszámgép bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy 
csavarkulcsokat. A szerszámgép forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs 
sérüléseket okozhat. 
Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy 
mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így a szerszámgép felett váratlan 
helyzetekben is jobban tud uralkodni. 
Ha a kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez 
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a 
készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ezen berendezések használata 
csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.  
 

2. Munkavégzés helye 

Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkavégzés helyét. Rendetlen és megvilágítatlan 
munkaterületek balesetekhez vezethetnek.  
Ne dolgozzon a szerszámgéppel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető 
folyadékok, gázok, vagy porok vannak. A szerszámgépek szikrákat bocsáthatnak ki, 
amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.  
Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha a szerszámgépet 
használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a 
berendezés felett. 
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3. Szerszámgép 

Ne terhelje túl a szerszámgépet. Munkájához csak az arra szolgáló szerszámgépet 
használja. Egy alkalmas gép a megadott teljesítménytartományon belül jobban és 
biztonságosabban lehet dolgozni. 
Ne használjon olyan szerszámgépet, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan készülék, 
amelyet nem lehet be-, és/vagy kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni. 
A használaton kívüli szerszámgépet olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem 
férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a készüléket, akik nem 
ismerik azt, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A szerszámgépek veszélyesek, ha azokat 
gyakorlatlan személyek használják. 
A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul 
működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan 
alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a szerszámgép működésére. A megrongálódott 
részeket a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet a 
nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni. 
Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és 
gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet 
vezetni és irányítani. 
A szerszámgépekhez, tartozékokat, betétszerszámokat, stb. csak ezen előírásoknak és az 
adott készüléktípusra vonatkozó használati utasításoknak megfelelően használja. Vegye 
figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A szerszámgép 
eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet. 
Ellenőrizze a sérült részeket. A szerszámgép további használata előtt a védőeszközöket 
illetve más sérült alkatrészt alaposan le kell ellenőrizni annak megállapítása érdekében, 
hogy rendesen fog-e működni és el fogja-e látni a funkcióját. Ellenőrizze a mozgó 
alkatrészek illeszkedését, kötését, törését, rögzítését és bármely más feltételt, amely 
befolyásolhatja a működését. A védőeszközt vagy más sérült alkatrészt megfelelően meg 
kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni a hivatalos szakszervizben a személyi sérülések 
kockázatának csökkentése érdekében. 
 Tartsa a szerszámgépet tisztán, szárazon, olaj- és zsírmentesen. Mindig tiszta rongyot 
használjon a tisztításhoz. A gép tisztításához soha ne használjon fékolajat, benzint, 
petróleum alapú termékeket vagy oldószereket. 
Mielőtt letenné a szerszámgépet, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész 
megállt.  
Robbanómotoros készülékek 
A használandó üzemanyag típusát (benzin, gázolaj, keverék) ellenőrizze a használati 
útmutatóban és kizárólag annak megfelelőt töltsön a tartályba! Mindig jó minőségű 
üzemanyagot használjon. Keverék üzemanyag alkalmazásakor pontosan tartsa be a 
használati útmutatóban előírt keverési arányt.  
A kipufogógáz mérgező! Soha ne járassa a motort zárt térben! A kipufogógázok mérgező 
szénmonoxid (CO) gázt tartalmaznak, amely eszméletvesztést vagy halált eredményezhet.  
Ne dohányozzon üzemanyaggal feltöltés közben.  
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4. Szerviz  

A szerszámgépet csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek 
felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy a szerszámgép biztonságos szerszám 
maradjon. 

 
A készülék használata előtt az alábbi alapvető biztonsági előírásokat mindig be kell tartani a 
tűz, elektromos áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében. Fontos, hogy elolvassa 
a használati útmutatót és megértse a készülék működését, határait és potenciális veszélyeit. 
 
Általános biztonsági előírások 
Figyelem! Olvassa el a teljes használati útmutatót. Az alábbiakban felsorolt előírások be-
nem-tartása elektromos áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat. 
A használati útmutatót őrizze meg! 
 
Elektromos biztonság 
a. A készülék hálózati csatlakozójának illeszkednie kell az aljzatba. Soha ne alakítsa át a 

csatlakozót. Ne használjon átalakítót földelt készülékek esetén. Az átalakítás nélküli 
csatlakozó és a hozzá illeszkedő aljzat csökkentik az elektromos áramütés veszélyét. 

b. Kerülje a földelt tárgyakkal való érintkezést, mint csövek, fűtőtestek, tűzhelyek és 
hűtőgépek. Az elektromos áramütés veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve. 

c. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedves feltételeknek. A készülékbe jutó víz növeli 
az elektromos áramütés kockázatát. 

d. Ne sértse meg a vezetéket. Soha ne a vezetéknél fogva vigye vagy húzza a készüléket 
és ne ennél fogva húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból. A vezetéket hőtől, 
olajtól, éles tárgyaktól és mozgó alkatrészektől tartsa távol. A sérült vagy 
összegubancolódott vezeték növeli az elektromos áramütés veszélyét. 

e. Ha a készüléket kültéren használja, kültéri használatra alkalmas hosszabbító vezetéket 
használjon. A kültéri használatra készült hosszabbító vezeték csökkenti az elektromos 
áramütés veszélyét. 

 
A készülék csak a leírt célokra használható. Minden más felhasználás, ami nincs említve a 
használati útmutatóban, hibás felhasználásnak minősül. A felhasználó, nem pedig a gyártó 
felelős a kárért és sérülésekért, amelyek az ilyen hibás felhasználás miatt keletkeznek. 
A készülék megfelelő használatához be kell tartani a használati útmutatóban leírt biztonsági 
előírásokat, az összeszerelési előírásokat és a használati előírásokat. Mindenkinek, aki a 
készüléket használja és javítja, ismernie kell a használati útmutatót és a készülék potenciális 
veszélyeit. Gyermekek és fogyatékos személyek nem használhatják a szerszámot. A 
gyermekeket mindig felügyelet alatt kell tartani, ha a munkaterület közelében vannak. 
Elkerülhetetlen továbbá, hogy figyelembe vegye az érvényes balesetmegelőzési előírásokat. 
Ugyanez vonatkozik a munkahelyi egészség és biztonság általános szabályaira. A gyártó nem 
felelős a készülék semmilyen átalakításáért és az átalakítás miatt keletkezett károkért. 
Ha a készüléket a leírtak szerint használják, akkor sem lehetséges minden veszély tényezőjét 
elhárítani. 
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Kezelési utasítások 
 
 
Főbb műszaki adatok és jellemzők 

Áramfejlesztő  Motor  

Típus 
Egy- vagy háromfázisú 

váltóáramú 
áramfejlesztő 

Modell XGN5000D 

Frekvencia 50 Hz Típus 

4-ütemű, 
egyhengeres, 

léghűtéses, közvetlen 
befecskendezéses 

dízelmotor 
Maximális 

teljesítmény 
(háromfázison) 

5000 W Max. teljesítmény 8,6 LE 

Folyamatos 
teljesítmény 

(háromfázison) 
4600 W Furat x löket 86x70 mm 

Névleges feszültség 
230 V (egyfázis), 

230/400 V 
(háromfázis) 

Lökettérfogat 418 cm2 

Egyenáramú kimenet 12/8 V/A Hűtőrendszer Kényszerített léghűtés 

Sebesség 3000 fordulat/perc Kenési rendszer Kényszerített kenési 
rendszer 

Teljesítmény faktor 1,0 (egyfázis), 0,8 
(háromfázis) Kenőolaj mennyisége 1,65 liter 

Gerjesztés Ön-gerjesztés Indítási rendszer Berántás vagy önindító 
Szigetelés B osztály Üzemanyag DÍZEL 

  Olajnyomás csökkenés 
jelző rendszer Van 

 
Alapvető tulajdonságok 
A névleges teljesítményét az áramfejlesztő az alábbi feltételek mellett nyújtja: 
Tengerszint feletti magasság: 0 méter, környezeti hőmérséklet: 20˚C, relatív páratartalom: 
60%. 

Az áramfejlesztő folyamatosan, egyhuzamban maximum 6 órán át használható. 
 
Az áramfejlesztő használata 
Kérjük olvassa el és értelmezze a használati útmutatót valamint nagyon figyeljen oda az 
alább leírtakra, máskülönben személyi sérülést okozhat vagy kárt tehet az áramfejlesztőben. 
Az áramfejlesztő dízel üzemanyaggal működik. Az áramfejlesztőbe másféle üzemanyagot 
tölteni szigorúan tilos. Ha mégis így történne, az általa okozott meghibásodás nem 
tartozik a garancia alá. A használt üzemanyag jó minőségű gázolaj legyen. 
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A kiömlött üzemanyagot tiszta ronggyal törölje le. Minden gyúlékony anyagot (benzin, 
kerozin, gyufa és egyéb robbanásveszélyes anyagok) tartson az áramfejlesztőtől távol, mert 
használat közben a kipufogó környékén a levegő nagyon felforrósodik. A tűz megelőzése és 
a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében az áramfejlesztőt legalább 1,5 méter távolságra 
helyezze falaktól és más felszerelésektől. 
Az áramfejlesztőt vízszintes felületen használja, ha megdől, kilötyöghet az üzemanyag. 
 
Gáz belélegzésének megelőzése 
A kipufogógáz mérgező szénmonoxid gázt tartalmaz. Soha ne használja az áramfejlesztőt 
rosszul szellőző helyen. Ha elkerülhetetlen a beltérben történő használat, biztosítsa a 
megfelelő szellőzést, hogy ne legyen káros hatással az emberekre és az állatokra. 
 
Égés megelőzése 
Soha ne érjen a kipufogóhoz és a kipufogóvédőhöz. Ezek nagyon felmelegednek működés 
közben 
 
Elektromos áramütés, rövidzárlat 
Az elektromos áramütés és rövidzárlat elkerülése érdekében ne érjen az áramfejlesztőhöz 
vizes kézzel. Az áramfejlesztő nem vízálló, így nem használható esőben, hóban vagy olyan 
helyen ahol víz érheti. 
Figyelem! A legtöbb elektromos készülék teljesítménye induláskor nagyobb, mint a 
névleges teljesítménye. Ne lépje túl a megadott áramerősséget egyik aljzatnál se. 
 
Az áramfejlesztőt földelni kell az elektromos áramütés elkerülése 
érdekében. Kérjük csatlakoztasson egy megfelelő hosszúságú vastag 
vezetéket az áramfejlesztő földelő csatlakozója és a külső földelő 
egység közé. 
Ne csatlakoztasson semmit az áramfejlesztőhöz, az áramfejlesztő bekapcsolása előtt. 
 
Egyéb fontos megjegyzések 
Tanulja meg, hogyan kell az áramfejlesztőt gyorsan leállítani és a vezérlőelemek 
használatát is. Ne engedje, hogy bárki használhassa az áramfejlesztőt, ha nincs a 
használatához megfelelő tudás birtokában. 
Mindig viseljen védősisakot és biztonsági lábbelit, a gyermekeket és állatokat tartsa távol 
az áramfejlesztőtől, működés közben. 
 
Akkumulátor cseréje 
Az akkumulátor elektrolitja kénsavat tartalmaz. Védje szemét, bőrét és ruházatát. Ha 
érintkezésbe kerül vele, alaposan mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz, főleg, ha a szemébe 
ment. 
Az akkumulátor hidrogéngázt fejleszt, ami nagyon robbanásveszélyes lehet. Ne 
dohányozzon és ne hagyja, hogy nyílt láng vagy szikra keletkezzen az akkumulátor 
közelében, főleg töltés közben. 
Csak nagyon jól szellőző helyen töltse az akkumulátort. 
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Bekapcsolás előtti előkészületek 
Ellenőrizze a készülékben az olajszintet! 
 
Üzemanyagtartály: Kizárólag dízel üzemanyag használható! Az üzemanyagot le kell szűrni. 
Az üzemanyag nem tartalmazhat vizet vagy port, mert ez problémát okozhat a 
befecskendező szivattyúban és fúvókában. 
A tartály térfogata 12,5 liter. 
Figyelem: ne töltse az üzemanyagot feljebb, mint a tartály piros 
dugója. 
 
 
 
 
Az üzemanyag megvásárlása után hagyja a hordót ülepedni 3-4 napig. 3-4 nap után 
tegyen egy szívócsövet félig a hordóba. A víz és a por a hordó aljára leülepszik. 

 
Légszűrő: Ne mosssa el a légszűrőt tisztítószerrel. Ha a kipufogógáz színe rossz, a 
teljesítmény csökken, illetve évente cserélje ki a szűrőt. 
 
Sebességszabályzó: 
 
 
 
 
Figyelem: ne dohányozzon valamint ügyeljen rá, hogy ne keletkezzen szikra az üzemanyag 
feltöltésének és tárolásának helyén. Ne öntse mellé az üzemanyagot és győződjön meg róla, 
hogy a tanksapkát megszorította. 
 
Kenőolaj betöltése 
Állítsa az áramfejlesztőt vízszintes felületre. A betöltő nyíláson keresztül 
töltse be a kenőolajat. Az olajszint ellenőrzéséhez mártsa a nívópálcát az 
olajteknőbe. Ne csavarja be a nívópálcát. 
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Semminek nincs nagyobb befolyása az áramfejlesztő tartósságára és teljesítményére, mint a 
kenőanyagnak. Ha rossz minőségű olajat használ vagy ha nem cseréli rendszeresen az 
olajat, a dugattyú beállhat, a dugattyúgyűrű ragadhat és a hengerfej, a csapágyak és a többi 
mozgó alkatrész  jelentősen gyorsabban kopnak. Az áramfejlesztő élettartama jelentősen 
csökkenhet. 
Először 20 munkaóra vagy egy hónap után cserélje le az olajat. A továbbiakban 3 havonta 
vagy 100 munkaóránként. Javasolt olaj: SAE 10W30. 
Az áramfejlesztő beindítása előtt ellenőrizze az olajszintet és töltse fel a megfelelő 
mennyiségű olajjal, még akkor is, ha a készülék rendelkezik alacsony olajnyomás 
figyelmeztető jelzéssel. 
Az olajat meleg motornál eressze le. Ha teljesen lehűlt a motor, nehéz teljesen leereszteni. 

 
 
 
Figyelem! Ne öntsön olajat a tartályba járó motornál! 
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Ellenőrizze a légszűrőt 
Lazítsa meg a szárnyas anyát, vegye le a légszűrő fedelét és vegye ki a légszűrőt. Ne mossa 
el a légszűrőt tisztítószerben. 

A levegőszűrőt ki kell cserélni évente, vagy ha a motor teljesítménye csökken vagy a 
kipufogógáz furcsa színű. Soha ne használja az áramfejlesztőt légszűrő nélkül. Ez a motor 

gyors elhasználódásához vezet. 
Tegye vissza a légszűrő fedelét és szorítsa meg a szárnyas anyát. 
 
Ellenőrizze az áramfejlesztőt 
Kapcsolja ki a főkapcsolót és ne legyen terhelés az áramfejlesztőn. 
Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva a motor beindítása előtt. Ha a 
kapcsoló nincs kikapcsolt állapotban, a hirtelen terhelés nagyon veszélyes lehet a 
dízelmotor indításakor. 
Az áramfejlesztőt földelni kell az elektromos áramütés megelőzése érdekében. 
 
A kettős feszültségű áramfejlesztő használata 
Az automatikus kapcsolót a vezérlődobozon használni kell a váltóáramhoz. A kapcsolót ki 
kell kapcsolni a készülék bekapcsolása előtt. A bekapcsolás után, ha a motor eléri a teljes 
sebességét, kapcsolja be a kapcsolót. Ekkor a két aljzatból vehető áram. 
A főkapcsolót kapcsolja ki, ha 12V-ot szeretne töltéshez. 
A 12V-os csatlakozó 12V-os töltéshez használható. A töltés kapcsolóval kapcsolható ki vagy 
be. 
Az üzemanyag és a motorolaj gyárilag el lett távolítva. 
Az olajvezeték ellenőrzéséhez nézze meg, hogy van-e levegő keveredve a csőbe. Ha igen, 
légtelenítse a csövet az üzemanyaggal való feltöltés előtt és ezután indítsa be a dízelmotort. 
A módszer az, hogy meglazítja a csatlakozóanyát a befecskendező szivattyú és a cső között 
és kiengedi a levegőt, míg a csőben nem lesz több buborék. 
 
A dízelmotor vizsgálata 
Alacsony olajszint figyelmeztető rendszer/leállítás. 
A készülék automatikusan leáll, ha az olajnyomás egy meghatározott szint alá csökken, hogy 
megakadályozza a motor kopását, ha fogy az olaj. 
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Az olajhőmérséklet emelkedik, ha a motor kenése nem megfelelő. Azonban a túl sok olaj 
sem tesz jót, mert begyulladhat és hirtelen és erőteljes fordulatszám emelkedést okozhat. 
Így a készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy az olaj a megfelelő szinten van. 
 
Bejáratás 
Amíg az áramfejlesztő új, a nagy terhelés megrövidíti a motor élettartamát. Az első 20 
üzemórában a bejáratás szabályait tartsa be. 
1. Kerülje a túlterhelést. Bejáratás alatt ne terhelje le túlságosan az áramfejlesztőt. 
2. Rendszeresen cserélje az olajat. 20 munkaóra után cserélje le a kenőolajat vagy 1 

hónappal az első használat után. Ezután 3 havonta vagy 100 munkaóránként. 
 
Az áramfejlesztő beindítása 
Kézi beindítás a berántó kötéllel az alábbiak szerint: 
1. Nyissa ki az üzemanyag csapot. (Open állás) 

2. Állítsa a motor sebességszabályzó kart „RUN” állásba. 

3. Húzza ki az indítókötél fogantyúját. 
Addig húzza ki, amíg nem érez ellenállást, majd engedje vissza a helyére. 
Nyomja le a nyomáscsökkentő kart. (Automatikusan vissza fog állni, amikor az indítókötelet 
meghúzza.) 
Húzza meg erősen, két kézzel az indítókötelet. 
Ne hagyja a kart visszacsapódni a motornak. Lassan eressze vissza, hogy ne sérüljön meg az 
indító indításkor (vagy utána). 
A berántó-kötelet nem szabad a kezdeti állásából egyből rántani! A berántó-kötelet először 
ki kell húzni az első akadályig (kb. 8-10cm), majd utána lehet rántani. A berántó-kötelet nem 
szabad hosszabban rántani, mint amilyen hosszú a kötél! A motor beindulása után a 
berántó-kötelet azonnal vissza kell engedni! A berántómű helytelen használata, és az abból 
eredő esetleges kár nem tartozik a garanciális meghibásodások közé. 
 
 
Figyelem! Soha ne húzza ki az indítókötelet, ha a motor jár. A motor tönkre mehet! 
Hideg időben, ha a dízelmotor nehezen indítható, vegye le a dugót a szelephimbáról és 
öntsön bele 2 ml motorolajat. 
Tegye vissza a dugót beindítás előtt. 
Csak akkor vegye le a dugót, ha olajat önt bele. Máskülönben eső, por és egyéb szennyező 
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anyagok kerülhetnek a motorba és a belső alkatrészek gyorsabban kopnak. Ez komoly 
problémákhoz vezethet. 

 
Elektromos indítás önindítóval 
1. Beindítás (ugyanúgy járjon el az elektromos beindítás előtt, mint a kézi indítás előtt). 
Nyissa ki az üzemanyagcsapot. 
Állítsa a motor sebesség szabályzót „RUN” állásba. 
Az óra járásával megegyező irányban fordítsa el az indítókulcsot „START” állásba. 
Engedje el a kulcsot, amint a motor beindul és hagyja, hogy  kulcs visszaálljon eredeti 
helyzetébe. 
Ha a motor nem indul be 10 másodperc alatt, várjon kb. 15 másodpercet az újbóli indítás 
előtt. 
Figyelem: ha túl sokáig indítózik, az akkumulátor lemerül. Az indítókulcsot mindig hagyja 

„ON” állásban miközben a motor jár. 
 
2. Akkumulátor 
Havonta ellenőrizze az akkumulátorban a folyadékszintet. Ha a szint az alsó jelzés alá kerül, 
töltse fel desztillált vízzel a felső jelig. 

Ha az akkumulátorfolyadék szint alacsony, a motor lehet, hogy nem indul be, mert nem tud 
elég áramot adni az indítómotornak. A folyadékszint mindig a felső és az alsó jelzés között 
legyen. 
Ha túl sok a folyadék, kifolyhat és korrodálhatja a környező alkatrészeket. 
Tartós leállás esetén illetve télen az akkumulátort vegye ki a készülékből és tárolja 
fagymentes helyen. 
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Indítási sorrend 
Ez az indítási sorrend a kézi indításra vonatkozik. 
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Az áramfejlesztő helyes működtetése 

Az áramfejlesztő használata 
1. 3 percig terhelés nélkül melegítse a motort. 
2. Az áramfejlesztő alacsony olajszint figyelmeztető rendszerrel van felszerelve. A motor 

automatikusan leáll, ha az olajnyomás alacsony vagy az olaj mennyisége kevés. Ha 
újraindítja a motort, de a fenti állapot továbbra is fennáll, a motor azonnal le fog állni. 
Ellenőrizze az olajszintet és töltsön utána. 

3. Ne lazítsa meg és ne próbálja átállítani a motor sebesség határoló csavart vagy az 
üzemanyag befecskendezés szabályzó csavart. (Ezeket gyárilag beállították.) Ha elállítja, a 
teljesítmény csökkenhet. 

 
Ellenőrzések működés közben 
1. Furcsa hang hallható vagy vibráció érezhető? 

2. A motor kihagy vagy durván jár? 
3. Milyen a kipufogógáz színe? (Fekete vagy fehér?) 
Ha a fentiek bármelyikét tapasztalja, állítsa le a motort és vegye fel a kapcsolatot a 
legközelebbi szakszervizzel. 
 
Terhelés 
A megadott paraméterek szerinti terhelés 
előállításához. A mellékelt ábra bemutatja az 
áramfejlesztő elektromos vázlatát. 
 
Váltóáram 
1. Indítsa be a motort és győződjön meg róla, hogy a jelzőlámpa bekapcsol. Ha nem világít, 

az izzó kiéghetett. 
2. A motornak el kell érnie a teljes sebességét. Az áramfejlesztő névleges sebességéhez 

nézze meg a korábban leírt műszaki adatokat. 
3. Az áramfejlesztő akkor terhelhető ,ha a feszültségmérő 230+/- 10% (50Hz) feszültséget 

mutat a vezérlődoboz panelén. 
4. Csatlakoztassa hozzá a készüléket. 
Figyelem! Ne indítson el egyszerre két készüléket. Egyesével indítsa őket. 
Ne használjon reflektort más készülékkel együtt. 
 
Terhelések: 
Izzólámpa, elektromos készülék, elektromos fűtőtest, projektor: 4200 W-ig. 
Kommutátoros motort használó gép, fúrógép, sarokcsiszoló, stb.: 2200 W-ig. 
Indukciós motorral felszerelt készülékek, szivattyú, kompresszor, stb.: 400 W vagy 252 W  
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(6 db). 
Az áramfejlesztő sebességének (50Hz) el kell érnie a 3000 fordulat/perc sebességet (kar 
felső állásban). 
 
1. Győződjön meg róla, hogy az elektromos készülékek jó állapotban vannak, mielőtt 

csatlakoztatja őket az áramfejlesztőhöz. Ha egy készülék furcsán kezd el viselkedni, 
akadozik vagy hirtelen megáll, azonnal kapcsolja ki az áramfejlesztőt. Ezután húzza ki 
a készüléket és ellenőrizze. 

2. Esetleges átmeneti túlterhelés esetén azonnal csökkentse a terhelést az áramkörön és 
várjon pár percet a művelet folytatása előtt. 

3. Ha a feszültségmérőn kijelzett feszültség túl alacsony vagy túl magas, állítsa le az 
áramfejlesztőt és vizsgálja meg. 

 
Egyenáram 
A DC csatlakozóval 12 voltos autóakkumulátorokat lehet tölteni. 
1. Ha az akkumulátort kábellel tölti, az akkumulátorról húzza le a negatív csatlakozót töltés 

előtt. 
2. Indítsa be a motort. 
3. Csatlakoztassa a töltőkábelt az akkumulátor csatlakozóihoz és az áramfejlesztő DC 

csatlakozóihoz. Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív csatlakozóját az áramfejlesztő 
pozitív csatlakozójához. Ne fordítsa meg a töltőkábeleket vagy komoly kár keletkezhet a 
generátorban és/az akkumulátorban. 

Ne engedje, hogy a vezeték érintkezői összeérjenek. Ez rövidzárlatot okozhat az 
akkumulátorban. 
Ha nagy kapacitású akkumulátort tölt, nagy áram folyik át (az érték a töltési feltételektől 
függ) és az egyenáramú biztosíték kiég. 
4. Az akkumulátor robbanásveszélyes gáz állít elő. Szikra, nyílt láng és cigaretta ne legyen a 

közelben a szikrázás elkerülése érdekében. Először mindig az akkumulátorhoz, majd az 
áramfejlesztőhöz csatlakoztassa a töltőkábelt. Amikor lehúzza a kábeleket, először a 
generátorról húzza le. 

5. Az akkumulátort jól szellőző helyen töltse. Töltés előtt az akkumulátor minden cellájáról 
vegye le a kupakot. 

6. Ne folytassa a töltést, ha az elektrolit hőmérséklete meghaladja a 45˚C-t. 
 
Figyelem! Ne próbálja beindítani a járművet, ha az áramfejlesztő csatlakoztatva van az 
akkumulátorhoz. Ne használja az egyen- és a váltóáramú kimeneteket egyszerre. 
 
Leállítás 
Kapcsolja le a főkapcsolót. 
Állítsa a motor sebességszabályzó kart „RUN” állásba és járassa a motort kb. 3 percig. Ne 
állítsa le a motort hirtelen, mert ez hirtelen hőmérséklet emelkedéshez vezethet és a 
fúvóka kitágulhat valamint a motor is károsodhat. 
1. Tolja a kart „STOP” állásba. 
2. Állítsa a kulcsot „OFF” állásba amikor az elektromos indítást használja. 
3. Állítsa az üzemanyag szelepet „S” (zárt) állásba. 
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4. Lassan húzza ki a berántó kart, míg ellenállást nem érez (addig, míg a beszívó és a 
kipufogó szelepek is zártak) és hagyja a kart ebben a helyzetben. Ez megakadályozza, 

hogy rozsda alakuljon ki a motorban, amíg a motor nincs használatban. 
 
Figyelem! Ha a motor tovább jár még azután is, hogy a sebességszabályzó kart „STOP” 
állásba tolta, fordítsa el az üzemanyag csapot zárt állásba vagy lazítsa meg az anyát a 
nagynyomású üzemanyag csövön a szivattyú oldalon a motor leállításához. Ne a 
nyomáscsökkentő karral állítsa le a motort. 
 
Időszakos ellenőrzések 
Az időszakos ellenőrzések és karbantartás nagyon fontos a motor jó állapotban tartásához. 
Az áramfejlesztő egy motort, feszültségátalakítót, vezérlődobozt, keretet, stb. tartalmaz. 
Kérjük az összes összetevőről olvassa el a rá vonatkozó részt. 
Állítsa le a motort a karbantartás elkezdése előtt. Ha a motornak járnia kell, győződjön meg 
róla, hogy a hely jól szellőzik. A kipufogógáz mérgező szénmonoxid gázt tartalmaz. 
A motor leállítása után azonnal tisztítsa le egy ronggyal a korrózió megelőzése és a 
lerakódások eltávolítása érdekében. 
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Ellenőrzés Naponta Első hónap 
vagy 20 óra 

3 havonta 
vagy 100 
óránként 

6 havonta 
vagy 300 
óránként 

Évente vagy 
1000 

óránként 
Üzemanyag ellenőrzése és 

feltöltése      

Üzemanyag leeresztése a 
tartályból      

Kenőolaj ellenőrzése és 
feltöltése      

Olajfolyás ellenőrzése      

Motor alkatrészeinek 
ellenőrzése és meghúzása    

 (csavarok 
megszorítás

a) 
 

Olajcsere   (Először) (másodszo
r és utána)   

Olajszűrő tisztítása    (tisztítás)  (csere)  
Levegőszűrő csere     (csere)  

Üzemanyagszűrő tisztítás     (tisztítás)  (csere) 
Befecskendező fúvóka 

ellenőrzése      

Befecskendező fúvóka 
ellenőrzése      

Üzemanyagcső ellenőrzése     (csere, ha 
szükséges)  

Szelephézag állítás  (először)     
Szívó és kipufogó szelepek      

Dugattyúgyűrű csere      
Akkumulátor folyadék 

ellenőrzése (Havonta) 

„” azt jelenti a fenti táblázatban, hogy mit kell tenni és mikor kell megtenni. A tele pöttyök 
azt jelentik, hogy ezen művelethez speciális szaktudásra és szerszámokra van szükség. 
Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel. 
 
Motorolaj cseréje (100 üzemóránként) 
Távolítsa el az olajbetöltő nyílás kupakját. Vegye ki a leeresztő dugót és eressze le az olajat, 
amíg a motor még meleg. A dugó a henger alján található. Tegye vissza a dugót és töltse fel 
a javasolt olajjal. 
 
 
 
 
 
 

18 



 
Az olajszűrő tisztítása 
 

 
A légszűrő cseréje 
Ne mossa ki a légszűrőt mosószerben, mert ez nedves típusú légszűrő. 
6 havonta vagy 500 óránként cserélje ki. 

 
Figyelem: Soha ne indítsa be az áramfejlesztőt légszűrő nélkül illetve rossz légszűrővel. 
Időben cserélje ki a levegőszűrőt. 
 
Az üzemanyagszűrő tisztítása és cseréje 
Az üzemanyagszűrőt is rendszeresen ki kell tisztítani a maximális motorteljesítmény 
biztosjtása érdekében. 
6 havonta vagy 500 óránként tisztítsa ki. 
1000 óránként cserélje. 
1. Eressze le a gázolajat a tartályból. 
2. Lazítsa meg a gázolajcsap kis csavarjait és húzza ki a szűrőt a tartályból. Mossa el a 

szűrőt alaposan gázolajban. 
Távolítsa el a záróanyát, a zárókupakot és a terelőlemezeket, majd távolítsa el a 
szénlerakódásokat. 
3 havonta vagy 100 óránként tisztítsa meg. 
 
Hengerfej csavarok megszorítása 
Ezt a műveletet szakszervizben végeztesse el, mert különleges szerszámokat igényel. 
 
Befecskendező fúvóka és szivattyú ellenőrzése 
1. A szelephézag beállítása. 
2. Szeleptakarás ellenőrzése. 
3. Dugattyúgyűrű csere. 
Mindezek speciális szerszámokat és tudást igényelnek. Ne végezze el a fúvóka tesztelését 

19 



nyílt vagy bármilyen láng közelében. A kilőtt üzemanyag begyulladhat. Ne kerüljön 
üzemanyag a bőrére. Az üzemanyag a bőrén keresztül felszívódhat a szervezetében és 
betegséget okozhat. Soha ne legyen a fúvóka közelében. 
 
Akkumulátorfolyadék ellenőrzése, utántöltése és az akkumulátor feltöltése 
Az áramfejlesztő 12V-os akkumulátort használ. A többszöri feltöltés és merülés közben az 
akkumulátorfolyadék szintje csökken. 
Beindítás előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor fizikailag nem sérült-e valamint, hogy a 
folyadékszint megfelelő-e és töltse fel desztillált vízzel a felső jelig, ha szükséges. Ha az 
akkumulátor sérült, cserélje ki. 
Az akkumulátorfolyadék szintjét havonta ellenőrizze. 
 
Karbantartás hosszú tárolás előtt 
Ha az áramfejlesztőt hosszú ideig elrakja, az alábbi előkészületeket kell megtennie: 
1. Járassa a motort kb. 3 percig, majd állítsa le. 
2. Amíg még forró, eressze le az olajat és töltse fel újjal. 
3. Húzza ki a motorfedélen lévő gumidugót és öntsön 2 ml kenőolajat a hengerbe, majd 

tegye vissza a dugót az eredeti helyére. 
4. Kézi indításhoz: 

Állítsa a nyomáscsökkentő kart nyitott helyzetbe és húzza meg 2-3-szor az indítókötelet. 
(Ne indítsa el a motort.) 
Elektromos indításhoz 
Ha az indítókar nyitott állapotban van, járassa a motort 2-3 másodpercig. A kapcsolót 
forgassa START állásba erre az időre, de ne indítsa el a motort. 

5. Húzza ki a nyomáscsökkentő kart, lassan húzza meg az indítókötelet. 
Ha ellenállást érez, ne húzza tovább. (Ekkor mindkét szelep zárva van. Ez a rozsdásodás 
megelőzéséhez fontos.) 

6. Tisztítsa meg és száraz helyen tárolja. 
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Hiba esetén 
A motor nem indul 

Ok Megoldás 
Nincs elég üzemanyag. Öntsön bele üzemanyagot. 

A kapcsoló nem „ON” állásban van. Kapcsolja „ON” állásba. 
A nagynyomású szivattyú nem tud olajat 

befecskendezni vagy nem elegendő az olaj. 
Vegye ki az olajfúvókát és javíttassa meg 

szakszervizben. 
A sebességszabályzó kar nem „RUN” állásban 

van. Állítsa „RUN” állásba. 

Ellenőrizze a kenőolaj szintjét. Az olajszintnek a „H” és az „L” jelzés között 
kell lennie. 

Nem elég gyorsan húzza az indítókötelet. A leírtak szerint próbálja beindítani a motort. 
Az olajfúvóka elkoszolódott. Tisztítsa ki az olajfúvókát. 

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel vagy cserélje ki. 
Az áramfejlesztő nem ad áramot 

A főkapcsoló nincs bekapcsolva. Állítsa a főkapcsolót „ON” állásba. 
Az aljzat érintkezése nem megfelelő. Állítsa be a csatlakozó lábait. 

Az áramfejlesztő nem éri el a névleges 
sebességét. Állítsa be az előírások szerint. 

Ha ezután sem ad áramot, vigye a gépet szakszervizbe. 
 
 
 
 
 
 
 
Környezetvédelem 

A nyersanyagokat hasznosítsa újra ahelyett, hogy kidobná a szemétbe. 
A készüléket, a tartozékokat és a csomagolást szét kell válogatni a környezetbarát 

újrahasznosítást segítve. 

A műanyag alkatrészek meg vannak jelölve a kategorizált újrahasznosítás érdekében. 
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Műszaki adatok 
Áramfejlesztő 
Típusszám: XGN5000D 
Típus: háromfázisú 
Feszültségszabályozás: kondenzátor 
Frekvencia: ~50 Hz 
Feszültség: 12V/240V/400 V 
Maximális tefljesítmény: 5000W 
Folyamatos teljesítmény: 4600W 
 
FIGYELEM! A készülék maximális teljesítménye 5000W, folyamatos teljesítménye 
4600W. Ez a teljesítmény háromfázison kerül leadásra, tehát 400V-on üzemeltetett 
készülékek teljesítményére vonatkozik. Amennyiben egyfázisú – 230V feszültséggel 
működő – fogyasztót üzemeltet az áramfejlesztőről, akkor az említett 
teljesítmények egyharmadával kell számolni: max. 1667W, folyamatos: 1533W.  
 
Dízelmotor 
Típus: léghűtéses, 4-ütemű 
Lökettérfogat: 418 cm2 
Maximális teljesítmény: 8,6 LE/3000 ford./perc 
Üzemanyag: jó minőségű gázolaj 
Üzemanyagtartály kapacitás: 12,5 liter 
Folyamatos működés: max. 6 óra 
Olaj: jó minőségű 4 ütemű dízelmotorolaj 
Olajkapacitás: 1,65 liter 
Indító rendszer: Önindítós és Kézi berántás 
Hangnyomásszint: 110 dB(A) szórás K= 1,5 dB 
A mérési eredmények az EN 60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra. 

 
 
Alkatrészrendelés 
Kérjük vegye fel a kapcsolatot a jótállási jegyen szereplő szervizpartnerrel.  
 
Ott a következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége: 
• A készülék típusa 
• A készülék sorozatszáma (S/N szám, közvetlenül a terméken található) 
• Alkatrész megnevezése, leírása  

(amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma) 
 
 
 
 

Importálja / Forgalmazza: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.       
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásai szerint) 

 
Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 

(importőr) 
 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék: 
(a termék azonosító adatai) 

 
XGN5000D Dízelmotoros áramfejlesztő 

 
A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak 

 
M E G F E L E L  

 
Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 

 
Direktívák: 

 
98/37/EK (2009.12.28-ig), 2006/42/EK (2009.12.28-tól) előírás gépekre, szerkezetekre 

2004/108/EK előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC) 
 

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány: 
 

EN 55012, EN 61000-6, EN 60204-1:2006, EN 12601:2001,  
EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2007 

 
A tanúsító szerv neve: 
 

TÜV Rheinland Product Safety GmbH – Am Grauen Stein, 
D-51105 Köln, Németország  

 
A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok 

előírásainak megfelelően. 

 
Budapest, 2010.07.01. 
A nyilatkozattétel helye és kelte 
 
 
 
 Dobák István 
 Ügyvezető 
  
 (A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására  
 feljogosított aláíró neve, P.H.) 
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