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Inverteres áramfejlesztő - négyütemű motor
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a inverteres áramfejlesztőt négyütemű motorral. 
Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg 
a későbbiekre.
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1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A személyek és tulajdon biztonságának érdekében alaposan olvassa el a az alábbi 
információkat.

  Az áramfejlesztő használata előtt olvassa el a használati útmutatót és értse meg.
  A motorból kibocsátott szennyező anyagok mérgező szén-monoxidot tartalmaznak. Az áramfejlesztőt 

szellőztetett helyen használja.
  Az áramfejlesztő működése alatt és kihülése előtt ne érjen hozzá a forró kipufogóhoz.
  Benzin a meghatározott feltételek mellett robbanásveszélyes és gyúlékony. Az üzemanyag utántöltésekor az 

áramfejlesztőt ki kell kapcsolni és a közelében tilos a dohányzás és nyílt láng használata.
  Ne csatlakoztassa az épület elektromos rendszeréhez, vagy egy másik áramfejlesztőhöz, hogy elkerülje az 

áramütés vagy tűz lehetőségét.
  A használatban lévő áramfejlesztő nem lehet a szerkezetekhez és más elektromos készülékekhez közelebb 

mint egy méter.
  Az áramfejlesztőt helyezze sík felületre, hogy ne forduljon fel és az üzemanyag ne ömöljön ki.
  A munkaterületen ne tartózkodjanak gyerekek és a háziállatok.
  A készüléket ne használja nedves kézzel.
  Az áramfejlesztőt ne tegye ki eső, hó és nedvesség hatásának.
  A működtetés során helyezze az áramfejlesztőt legalább 1 m-re épületek és egyéb létesítményektől.
  Nagyobb javításokat csak szakmailag képzett személy végezhet.
  Az áramfejlesztőt ne használja föld alatti munkákhoz.
  Az áramfejlesztőt ne használja robbanásveszélyes környezetben.
  Az áramfejlesztő üzemeltetése és karbantartása alatt használjon egyéni védőeszközöket: kesztyű, maszk, 

füldugó.

1.1 BIZTONSÁGI CÍMKE

VESZÉLY
Az áramfejlesztő használata zárt helyiségben NÉHANY PERCEN BELÜL HALÁLT OKOZHAT.
Az áramfejlesztő kipufogógáza mérgező szén-monoxidot tartalmaz.
Ez egy szagtalan és színtelen mérgező anyag.

  A készüléket SOHA ne használja a házban vagy garázsban, mégy nyitott ajtók és ablakoknál sem.

  Kizárólag KINT használja, megfelelő távolságban az ablakoktól, ajtóktól és szellőzőnyilasoktól.
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FIGYELEM
  A használati utasítás olvasásának elmulasztása vagy nem betartása halált, személyi sérülést 

vagy anyagi kárt okozhat.
  A működő motor szénmonoxidot bocsájt ki, ami színtelen és szagtalan mérgező gáz. 

A szénmonoxid belégzése hányingert, ájulást vagy halált okozhat. A készüléket NE használja 
zárt térben, még nyitott ablakok és ajtóknál sem.

  Az áramfejlesztő potenciális áramütés kockázatát jelenti. Az áramfejlesztőt ne tegye ki eső, hó 
és nedvesség hatásának. A készüléket ne használja nedves kézzel vagy lábbal.

  Benzin és gőzei gyúlékonyak és robbanásveszélyesek. Üzemanyag utántöltése előtt állítsa le 
a motort, és hagyja hűlni legalább 2 percig.

  Az áramfejlestő megfelelő földellésének elmulasztása akár halálhoz is vezethet áramütés 
következtében, különösen, ha az áramfejlesztő kerekekkel ellátott.

A KARBANTARTÁS MEGHATÁROZOTT IDŐPONTJAI A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN
AZ OLAJAT LEGFELJEB 50 ÓRA UTÁN CSERÉLJE
Az inverter hátoldalán lévő panel eltávolításával felfedi az olajsapkát. 
Az előírt karbantartási intervallumok nem betartása csökkenti a motor élettartamát.
NE TÁVOLÍTSA EL EZT A JELET
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2. BIZTONSÁGI CÍMKÉK ELHELYEZÉSE
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3. KOMPONENCEK MEGJELÖLÉSE

1. A SZÍVATÓ KARJA
2. Bal szervizfedél
3. Indítókar
4. Motor-kapcsoló
5. Működtető panel
6. Üzemanyag-tartálysapka
7. A tanksapka szellőztető karja
8. Gyújtógyertya szervizfedele
9. Kipufogó hangtompító

1

2

3

4

7

6

5

8
9

3.1 KEZELŐPANEL

1. 12 V DC
2. AC csatlakozás
3. AC kontrollfény (zöld)
4. Túlterhelés kontrollfény (piros)
5. Olajszint fi gyelmeztető lámpa (piros)
6. Párhuzamos kimenetek ON
7. Gazdaságos mód kapcsoló
8. Földelőkapocs
9. USB csatlakozás

5
4

3

2

8 6

7

9

1
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3.2 ECON. SW (GAZDASÁGOS MÓD KAPCSOLÓ)

 Ha a motor ECON kapcsolója be van kapcsolva (ON állás), a gazdasági üzemmód vezérlő egysége 
a csatlakoztatott elektromos terhelés alapján automatikusan meghatározza az áramfejlesztő motorjának 
megfelelő fordulatszámát. Ez fokozott üzemanyag-megtakarításhoz és a zaj-csökkentéshez vezet.

 Ha a motor ECON kapcsolója ki van kapcsolva (OFF), a motor névleges fordulatszáma 4850 fordulat /perc

Megjegyzés: Olyan elektromos készülékek esetében, melyeknek nagy az indítási áramuk, mint például 
a kompresszor, az ECON kapcsolót ki kell kapcsolni („OFF“).

ON 
OFF 

OFF 

ON 

ECON SW.

Megjegyzés: 
 Nagy terhelésű elektromos készülék közvetlen csatlakozása esetében a feszültség változás enyhítése 

érdekében kapcsolja a gazdaságos mód kapcsolót az „OFF“( ) állásba.
 Egyenáram használata esetén kapcsolja a gazdaságos mód kapcsolót az „OFF“( ) állásba.

Megjegyzés: 
 Védelmi állapotban a teljesítmény kontrollfény (zöld) nem világít, a túlterhelés kontrollfény (piros) világít.
 Minden motorindításnál a RESET gomb ötször használható. Ellenkező esetben a motort újra kell startolni.

3.3 RESET

 Védelmi állapotban a túlterhelés kontrollfény (piros) világit, a RESET gomb visszaállíthatja az áramfejlesztő 
teljesítményét, nem szükséges teljesen újraindítani a motort.

 Nyomja le a RESET gombot egy másodpercre, amíg a túlterhelés kontrollfény (piros) kialszik és felvillan 
a teljesítmény kontrollfény (zöld).

 Terhelés nélküli állapotban a RESET hatástalan.
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4. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉS

Ügyeljen arra, hogy az áramfejlesztő egyenes felületen álljon és ki legyen 
kapcsolva.

4.1 AZ OLAJSZINT ELLENŐRZÉSE

Távolítsa el az olajbeöntő nyílás sapkáját és tisztítsa meg ronggyal. Szerelje vissza a forgattyúházra és folytassa 
az olajszint ellenőrzését:
Ha az olajszint az olajbetöltő sapkájának alsó részében leesik, töltse fel a motorolajat.

1. Felső szint
2. Mérce
3. Olajbeöntő nyílás sapkája

Az olajtartály kapacitása: 0,25 l
(Modell FZR 4010 BV)

1

2

3

Megjegyzés: 
 A detergens nélküli vagy kétütemű olaj használata lerövidítheti a motor élettartamát.
 Használjon jó minőségű motorolajat erős detergensekkel
 Használjon négyütemű motorolajat, amely megfelel vagy meghaladja az API szabványokat: SG, SF, SAE 

viszkozitási érték:

-30 -20 -10 0 10 20 30 40℃ 

 
-20 0 20 40 60 80 100F 

5W-30 

 
 
 
 
 

10
 
 

10W

 
 
15W-40 
 
 
W-40 
 
 
-30 

 A motorolajat gondosan használata és tárolja és akadályozza meg, hogy piszok vagy por kerüljön az olajba.
 Különböző olajtípusok keverése tilos.
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Megjegyzés: 
 Mielőtt a motorolaj szintje le csökkenne a biztonsági tartalék alá, a motort automatikusan leállítja az alacsony 

olajszint fi gyelmeztető rendszer és az alacsony olajszint fi gyelmeztető lámpa kigyullad (piros).
 A váratlan megállás okozta kellemetlenségek elkerülése érdekében ajánlott motorolaj szintjét rendszeresen 

ellenőrizni.
 Mielőtt a motorolaj szintje le csökkenne a biztonsági tartalék alá, a motort automatikusan leállítja az alacsony 

olajszint fi gyelmeztető rendszer és az alacsony olajszint fi gyelmeztető lámpa kigyullad (piros).
 A váratlan megállás okozta kellemetlenségek elkerülése érdekében ajánlott motorolaj szintjét rendszeresen 

ellenőrizni.

4.2 AZ ÜZEMANYAGSZINT ELLENŐRZÉSE

Ajánlott üzemanyag: használjon ólommentes benzint (oktánszám legalább 95.
Soha ne használjon állott vagy szennyezett benzint vagy olaj-benzin keveréket.
Akadályozza meg, hogy piszok vagy víz kerüljön az üzemanyagtartályba.
Ne használjon metanolt vagy etanolt tartalmazó benzin keveréket, komoly motorkárosodást okozhat.

1. Üzemanyag-tartálysapka
2. Nyitva
3. Felső határ jele

Az üzemanyagtartály kapacitása: 3,0 l
(Modell FZR 4010 BV)

1
2

 

3

 A benzin nagyon robbanásveszélyes és gyúlékony.
 Az üzemanyag töltés- és tárolóhelyén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
 Ne töltse túl az üzemanyagtartályt (üzemanyag nem lehet a felső szint piros jele felett). 

Üzemanyag feltöltés után ügyeljen az üzemanyagtartály megfelelő és biztonságos bezárására.
 Akadályozza meg az üzemanyag kiömlését. (A motor indítása előtt nem lehet a tartálynyak körül esetleges 

többlet üzemanyag)
 Kerülje az üzemanyag érintkezését a bőrrel és a gőzök belélegzését.

4.3 A LÉGSZŰRŐ ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze, hogy a légszűrőbetét tiszta és jó állapotban van.
 Lazítsa meg a légszűrő szervizfedelének csavarját, és vegye le a fedelet.
 Nyomja le a reteszt a légszűrő tetején.
 Vegye le a légszűrő fedelét.
 Ellenőrizze a betétet és szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki.
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1. Fedélcsavar
2. A légszűrő szervizfedele

1

2

1. Retesz
2. Retesz
3. Légszűrőtest
4. Légszűrőbetét
5. A légszűrő fedele
6. Alsó retesz

1

2

3

4

5

6

Megjegyzés: 
 A motort soha ne működtesse légszűrő nélkül, a motor megszorulását okozhatja.
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5. A MOTOR BEINDÍTÁSA

Megjegyzés: 
 A motor beindítása előtt húzza ki a terhelést az AC hálózati aljzatból.
 Az első üzemanyagtöltéskor, újratöltéskor vagy hosszab idejű tároláskor, először nyissa meg 

a motorkapcsolót a tíz-húsz másodpercre, majd 10-szer vagy 20-szor húzza meg, hogy a karburátorba elég 
üzemanyag kerüljön.

5.1 A MOTOR BEINDÍTÁSA - FOLYAMAT

5.1.1 Fordítsa el a tanksapka szellőztető karját az „ON“ állásba.

1. A tanksapka szellőztető karja

OFF 

ON

1

Megjegyzés: 
 Az áramfejlesztő szállításakor fordítsa el a tanksapka szellőztető karját az „OFF“ állásba.

5.1.2 A motorkapcsolót fordítsa el az „ON“ állásba.

Motor-kapcsoló

 

ON 

ON OF
F

5.1.3 A szívató karját fordítsa el az „OFF“ állásba.

1. A SZÍVATÓ KARJA
2. Zárva

1 

2 2 
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Megjegyzés: 
 Amíg a motor meleg vagy magas a környezeti hőmérséklet, a szívatókart nem kapcsolja a „ZÁRVA” állásba.

5.1.4 Óvatosan húzza a indító fogantyút, amíg ellenállást nem érez, majd gyorsan húzza a nyíl irányában, mint 
alábbi ábrán látható.

1. Indítókar

1

Megjegyzés: 
 Az indítókart lassan helyezze vissza kézzel az eredeti helyzetébe. Ne engedje, hogy gyorsan 

visszaugorjon.

5.1.5  A motor beindítását és bemelegedését követően hajtsa vissza a szívató karját a „NYITVA“ állásba.

1. A SZÍVATÓ KARJA
2. Kinyitás

1

2

2

Megjegyzés: 
 Ha az áramfejlesztő leáll és nem indítható újra, először ellenőrizze az olajszintet.

A karburátor beállítása nagy magasságokban történő üzemeltetéshez
Nagy magasságban a standard levegő és üzemanyag keverék a karburátornak túl dús. A teljesítmény csökken, 
és az üzemanyag-fogyasztás növekedni fog. A nagyon dús keverék a gyújtógyertya szennyeződéséhez vezet, 
amely nehéz indítás okoz. Ha az áramfejlesztő nagy magasságban működik, cserélje ki fő fúvókát vagy állítsa 
be az alapjárati karburátorcsavart. Ha az áramfejlesztő állandó üzemeltetése 1000 méter feletti tengerszint 
magasságban történik, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel, hogy végezze el a karburátor beállítását.
Az áramfejlesztő kimeneti teljesítményét a magasság és a környezeti hőmérsékletnek megfelelően kell beállítani. 
A korrekciós tényező lásd 13-2.
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Ha a karburátor nagy magasságokban történő üzemeltetéshez lett módosítva, 
a levegő-üzemanyag keverék az alacsony magasságban történő üzemeltetéshez 
túl gyenge lesz. Alacsony magasságokban történő üzemeltetés túlmelegedést 
és komoly motor károsodását okozhat. A karburátort újra kell igazítani az eredeti 
előírásoknak megfelelően.

6. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ HASZNÁLATA
 Ne felejtse el földelni az áramfejlesztőt, ha a csatlakoztatott elektromos készülék 

földelt.
 Ne csatlakoztassa az épület elektromos rendszeréhez, hogy elkerülje az áramütés 

vagy tűz lehetőségét.

1. Földelőkapocs
2. Földelés jele

1

2

 A folyamatos működés érdekében ne haladja meg az áramfejlesztő névleges 
kimenő teljesítményét.

 Ne csatlakozzon párhuzamosan más áramfejlesztőkhöz.
 A kipufogóhoz ne csatlakoztasson semmiféle hosszabbító elemet.
 Ha szükséges hosszabbító kábelt használni, csak rugalmas, tömörgumi bevonatú 

kábelt használjon (a IEC245 vagy ezzel egyenértékű szabványok szerint). 
A hosszabbító kábel hossza: 60 m, a kábel keresztmetszete 1,5 mm2; 100 m, 
keresztmetszete 2,5 mm².

 Tartsa távol más elektromos kábelek- és vezetékektől.

Megjegyzés: 
 Az AC aljazot egyenáram használatakor is lehet használni. Egyidejű használat esetén ügyeljen arra, hogy ne 

haladja meg az AC és DC összteljesítményt. (AC: 0,9 kVA, DC: 5 A)
 A legtöbb motor készülékek induláskor több, mint a névleges teljesítményre van szüksége.
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6.1 EGYENÁRAM HASZNÁLATA

 Az DC aljazot váltakozó áram használatakor is lehet használni.
 Ha a DC áramkör túlterhelés miatt a DC áramkör védelme lekapcsol, először távolítsa el a terhelést, és 

néhány perc múlva állítása vissza a védelmet.

1. DC áramkör védelme

 ON OFF 

1

6.2 VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÉSZÜLÉKEK

6.2.1 Indítsa el a motort és ellenőrizze, hogy a zöld teljesítmény kontrollfény világít.
6.2.2  Ellenőrizze, hogy minden elektromos készülék ki van kapcsolva, és csatlakoztassa a készülék dugóját az 

áramfejlesztő konnektorába.

Megjegyzés: 
 A legjobb teljesitmény és az áramfejlesztő lehető leghosszabb élettartamának érdekében az új áramfejlesztőt 

hagyjuk bekapcsolva 20 órán át 50% névleges teljesítménynél.

1. Túlterhelés kontrollfény (piros)
2. AC kontrollfény (zöld)
3. Csatlakozó

 

 

 

 

 
   

 
   

 
 
 

   

1

3

2

Megjegyzés: 
 Mielőtt csatlakoztatna az áramfejlesztőhöz, ellenőrizze, hogy az összes elektromos készülékek jó állapotban 

van. Ha az elektromos készülék nem megszokott módon viselkedik, lassan működik, vagy hirtelen megáll, 
azonnal állítsa le az áramfejlesztő motorját és húzza ki a készüléket.
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6.3 AC KONTROLLFÉNY ÉS TÚLTERHELÉS KONTROLLFÉNY

Normál működés közben az AC kontrollfény (zöld) világít.

Az áramfejlesztő túlterhelése esetén (0,9 kVA felett) vagy a csatlakoztatott készülék rövidzárlata esetében a zöld 
AC kontrollfény kialszik és felvillan a túlterhelés kontrollfény (piros). Az AC tápegység kikapcsol, de a motor még 
mindig fut.

Ha a piros túlterhelés kontrollfény világít, először húzza ki az elektromos berendezéseket, aztán 1 másodpercre 
nyomja le a Reset gombot. Amikor a piros túlterhelés kontrollfény kialszik és a zöld AC kontrollfény felvilllan, 
csatlakoztassa vissza az elektromos készülékeket. Ellenkező esetben allítsa le a motort és ellenőrizze az 
áramfejlesztőt.

6.4 AZ OLAJSZINT FIGYELMEZTETŐ RENDSZERE

Az olajszint fi gyelmeztető rendszere védi a motort olyan kártól, melyet a nem megfelelő olaj mennyiség 
a forgattyúházban okozott. Mielőtt az olajszint a forgattyúházban a biztonságos határérték alá esik, az olajszint 
fi gyelmeztető rendszer automatikusan leállítja a motort (a motor kapcsoló marad az „ON” állásban).

Amikor a az olajszint fi gyelmeztető rendszer leállítja a motort és az olajszint fi gyelmeztető lámpa (piros) 
felgyullad, ellenőrizze a motor olajszintét.

 

1 2 3

1. Túlterhelés kontrollfény (piros)
2. AC kontrollfény (zöld)
3. Olajszint fi gyelmeztető lámpa (piros)



HU

INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ - NÉGYÜTEMŰ MOTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

107A motor leállítása

7. A MOTOR MEGÁLLÍTÁSA

Ha szükséges a motor vészleállítása, kapcsolja a motor kapcsolóját az „OFF“ állásba.

7.1 A MOTOR MEGÁLLÍTÁSA - FOLYAMAT

7.1.1 Kapcsolja ki a csatlakoztatott elektromos készülékeket és húzza ki a dugókat a konnektorból.

1. Motor-kapcsoló

 

ON 

OF

1

7.1.2  Fordítsa el a tanksapka szellőztető karját az „OFF“ állásba.

1. A tanksapka szellőztető karja

 

OFF 

OFF 

1

Megjegyzés: 
 Ügyeljen arra, hogy megállás, szállítás és tárolás során a motor kapcsolója és a tanksapka szellőztető karja 

az „OFF“ állásban legyen.
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8. KARBANTARTÁS

A karbantartás és beállítás célja az, hogy az áramfejlesztő a legjobb üzemi állapotban legyen.

 Minden karbantartás előtt kapcsolja ki a motort. Ha a motornak működnie kell, 
ne feledkezzen meg a hely alapos szellőztetéséről. A kipufogógázok mérgező 
szén-monoxidot tartalmaznak.

 Az elhasználódott alkatrész cserénél használjon eredeti Fieldmann alkatrészeket, 
vagy más megegyező minőségű alkatrészeket.

Karbantartási terv

Rendszeres szerviz intervalluma (3) Minden 
használat-

kor

Első hónap 
vagy 

10 óra

Egyszer 
3 hónapon-
ként vagy 

50 óra

Egyszer 
6 hónapon-
ként vagy 
100 óra

Egyszer 
2 évente 

vagy 
300 óraTétel

Motorolaj
Szintellenőrzés 
Csere  

Légszűrő
Ellenőrzés 
Tisztítás  + (1)

Gyertya Ellenőrzés: - készülék 
Gyertya Csere 
Szikraköz 
A szelepek holtjátéka Ellenőrzés: - készülék  + (2)
Égéstér Tisztítás Minden 300 óra után (2)
Üzemanyagtartály 
és szűrő

Tisztítás Évente egyszer (2)

Üzemanyagcső Egyszer 2 évente (szükség esetén csere) (2)

Megjegyzés: 
 Poros környezetben történő üzemeltetés esetén a szervizelést végezze gyakrabban.
 Ha nem rendelkezik a szükséges eszközökkel és mechanikai tudással ezen elemek szervizelését szolgáltató 

cégnek kell végeznie. A szervizelési eljárások a Heya utasításban vannak meghatározva.
 Kereskedelmi használat esetén, határozza meg a megfelelő karbantartási időközöket a tényleges 

üzemóraszám szerint.

8.1 OLAJCSERE

Az olajat engedje le gyorsan és teljesen, amíg a motor meleg. A szervizelő művelek elvégzése érdekében 
forduljon egy megbízott Fieldman szakszervizhez.
8.1.1 Oldja ki a légszűrő fedelének csavarját, és vegye le a fedelet.
8.1.2 Vegye le az olajbeöntő nyílás sapkáját.
8.1.3 A szennyezett olajat alaposan engedje le egy megfelelő tartályba.
8.1.4 Töltse fel ajánlott olajjal és ellenőrizze a szintét.
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8.1.5 Szerelje vissza az olajbeöntő nyílás sapkáját.
8.1.6 Szerelje vissza a szervizfedelet és húzza meg a csavarokat.

1. Fedélcsavar
2. A légszűrő szervizfedele

Az olajtartály kapacitása: 0,25 l

1

2

1. Mérce
2. Olajbeöntő nyílás sapkája

Az olajtartály kapacitása: 0,25 l

Olajcsere után szappannal mosson kezet.

Megjegyzés: 
 A környezetvédelem követelményei szerint a használt olajat fel kell fogni egy lezárt tartályba, és elszállítani 

egy újrahasznosító központba. Ne dobja a szemétbe és ne öntse ki.

8.2 A LÉGSZŰRŐ KARBANTARTÁSA

A szennyezett légszűrő korlátozza a levegő beáramlását a karburátorba. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban 
légszűrőjét, különösen rendkívül poros környezetben. A szervizelő művelek elvégzése érdekében forduljon egy 
megbízott Fieldman szakszervizhez.
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A tisztiváshoz ne használjon benzint vagy alacsony lobbanáspontú oldószereket. 
Bizonyos körülmények között ezek gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok.

Megjegyzés: 
 Az áramfejlesztőt soha ne működtesse légszűrő nélkül, gyors motor megszorulást okozhat.

8.2.1 Oldja ki a légszűrő szervizfedelének csavarját, és vegye le a fedelet.

1. Fedélcsavar
2. A légszűrő szervizfedele

1

2
8.2.2 Nyomja le a reteszt a légszűrő tetején és nyissa ki a légszűrő fedelét.

1. Retesz
2. Légszűrőtest
3. Légszűrőbetét
4. A légszűrő fedele
5. Alsó retesz

1

1

2

3

4

5

8.2.3 Cserélje ki a légszűrő betétét, tisztítsa meg nem gyúlékony oldószerekkel vagy magas lobbanáspontú 
oldószerekkel, majd szárítsa meg.

8.2.4 Áztassa a légszűrő betétét tiszta motorolajba és nyomja ki a felesleges olajat.
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1. Betét

1

8.2.5 Szerelje vissza a légszűrőt és a fedelet. 
8.2.6 szerelje vissza a szervizfedelet és húzza meg a csavarokat.

8.3 A GYÚJTÓGYERTYA KARBANTARTÁSA

Az ajánlott gyújtógyertya: CR7HSA
Ellenőrizze a gyújtógyertya elektródáinak távolságát és tisztítsa le a szénlerakódásokat a gyertya alsó felén.
A szervizelő művelek elvégzése érdekében forduljon egy megbízott Fieldman szakszervizhez.

8.3.1 Vegye le a gyújtógyertya szervizfedelét.

1. Gyújtógyertya szervizfedele 1

8.3.2 Vegye le a gyújtógyertya fedelét.
8.3.3 Tisztítsa le a szénlerakódásokat a gyújtógyertya alsó felén.

1. Fogantyú
2. A gyújtógyertya fedele

2

1
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8.3.4 Gyertyakulcs segítségével cserélje ki a gyújtógyertyát.
8.3.5 Ellenőrizze a gyertyát, és ha a szigetelés repedt vagy csorba, cserélje ki a gyertyát egy újra.

Újrafelhasználás esetén tisztítsa meg a gyertyát drótkefével.
0,70–0,80 mm

8.3.6 A gyújtógyertya elektródák közötti távolságot mérje le résmérővel. Normál érték: 0,70-0,80 mm. 
A távolságot állítsa be az egyik elektróda óvatos elhajlításával.

8.3.7 A gyertyát óvatosan szerelje vissza kézzel, hogy a menet el ne görbüljön. Az új gyertyát húzza meg kulcsal 
1/2 fordulattal. A használt gyertyát húzza meg kulcsal 1/8 - 1/4 fordulattal.

8.3.8 Szerelje vissza a gyújtógyertya fedelét.
8.3.9 Szerelje vissza a gyújtógyertya fedelét.

Megjegyzés: 
 A gyújtógyertyát erősen be kell húzni. A nem megfelelő meghúzás esetén a gyújtógyertya túlmelegedhet vagy 

akár a motor is károsodhat.
 Soha ne használjon nem megfelelő hőmérséklet tartományú gyújtógyertyát.

8.4 A SZIKRAKÖZ KARBANTARTÁSA

A szikraköz karbantartását minden 100 üzemóra után el kell végezni. A szervizelő művelek elvégzése érdekében 
forduljon egy megbízott Fieldman szakszervizhez.

8.4.1 Csavarja ki a négy csavart és vegye le a kipufogó 
hangtompítóját.



HU

INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ - NÉGYÜTEMŰ MOTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

113Karbantartás

8.4.2 A motor kihülése után vegye ki a szikraközt a hangtompítóból.

 

8.4.3 Kefével tisztítsa le a szén-lerakódásokat a szikraközről. 
Ha a szikraköz elhasználódott, cserélje ki.

 

8.4.4 Szerelje vissza a szikraközt és a tompító fedelét.
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Hiba Ok Megoldás
Az áramfejlesztő működik, 
de nem ad áramot.

1. DC feszültség megszakító az „OFF” 
állásban van.

1. Kapcsolja a DC feszültség megszakítót az 
„ON” állásba.

2. A váltakozó feszültség fő zöld 
kontrollfénye nem világít.

2. Kapcsolja ki a motort, majd újra kapcsolja 
be.

3. Rossza kapcsolat 3. Ellenőrizze és javítsa meg.
4. Hibás kábel szett 4. Ellenőrizze és javítsa meg.
5. A csatlakoztatott készülék hibás. 5. Csatlakoztasson jól működő készüléket.
6. Áramfejlesztő meghibásodása 6. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.

Terhelés nélkül a motor 
jól működik, de a terhelés 
csatlakozásával lelassul.

1. Rövidzárlat a csatlakoztatott készülékben 1. Leválasztott készülék
2. Az áramfejlesztő túlterhelt. 2. Lásd a 16. oldalt „Ne terhelje túl az 

áramfejlesztőt“
3. Eltömődött üzemanyag-szűrő 3. Tisztítsa ki vagy cserélje ki az 

üzemanyag-szűrőt.
4. A motor fordulatszáma túl alacsony. 4. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.
5. Rövidzárlat az áramfejlesztőben 5. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.

A motor nem indul, 
a művelet során leáll, vagy 
elindul, de nem üzemel 
simán.

1. A háromállású kapcsoló „KIKAPCS”-ra 
állítva.

1. Fordítsa a kapcsolót a „SZIVATÓ”-ra, majd 
húzza meg az indítózsinórt.

2. Szennyeződött légszűrő 2. Tisztítsa ki vagy cserélje ki a légszűrőt.
3. Eltömődött üzemanyag-szűrő 3. Tisztítsa ki vagy cserélje ki az üzemanyag-

szűrőt.
4. Elfogyott az üzemanyag vagy rossz 

minőségű üzemanyag.
4. Cserélje ki az üzemanyagot.

5. Gyújtógyertya-kábel lekapcsolódott 
a gyújtógyertyáról.

5. Kapcsolja vissza a gyújtógyertya-kábelt.

6. Hibás gyújtógyertya 6. Tisztítsa meg vagy cserélje ki 
a gyújtógyertyát.

7. Víz az üzemanyagban 7. Ürítse ki az üzemanyagtartályt és cserélje 
ki az üzemanyagot.

8. Szívató túlzott használata 8. Kapcsolja ki a szívatót.
9. Alacsony olajszint 9. Emelje meg az olajszintet.
10. Üzemanyaggal túltelített motor 10. Várjon 5 percet és indítsa újra a motort.
11. Meghibásodott gyújtás 11. Forduljon kereskedőinkhez.

A motornak nincs ereje. 1. Az áramfejlesztő túlterhelt. 1. Lásd a 16. oldalt „Ne terhelje túl az 
áramfejlesztőt“

2. Eltömődött üzemanyag-szűrő 2. Tisztítsa ki vagy cserélje ki az üzemanyag-
szűrőt.

3. Szennyeződött légszűrő 3. Cserélje ki a légszűrőt.
4. A motornak szervizre van szüksége. 4. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.

A motor nehezen indul be, 
vagy akadozik.

1. A szívató túl korán volt kikapcsolva. 1. A szívató módosításával állítsa be a motor 
egyenletes működését.

2. Eltömődött üzemanyag-szűrő 2. Tisztítsa ki vagy cserélje ki az 
üzemanyag-szűrőt.

3. A karburátor túl dús vagy túl híg keverékre 
működik.

3. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.
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9. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A szállítás és köztes tárolás során akadályozza meg az üzemanyag kiömlését, a motor kapcsolója és 
a tanksapka szellőztető karja legyen a „KIKAPCS“ állásban és az áramfejlesztő legyen normális működési 
helyzetben.

9.1 AZ ÁRAMFEJLESZTŐ SZÁLLÍTÁSA

 Ne töltse túl az üzemanyag-tartályt. (A tartálynyakán nem lehet felesleges 
üzemanyag)

 Az áramfejlesztőt ne használja a szállítójárműben. Az áramfejlesztőt csak jól 
szellőztetett helyen használja.

 Abban az esetben, ha az áramfejlesztő hosszabb ideig szállítójárműbe van zárva, 
akadályozza meg, hogy közvetlenül ki legyen téve a nap hatásának. Magas 
hőmérséklet a jármű belsejében okozhat az üzemanyag-párolgás és bizonyos 
esetben ezt követő robbanást.

 Abban az esetben, ha az áramfejlesztő szállítása rögös úton történik, engedje le 
az üzemanyagot.

Hosszútávú tárolás:
9.1.1 Ügyeljen rá, hogy a tároló terület ne legyen túl nedves vagy poros.
9.1.2 Engedje le az üzemanyagot.

Kerülje a füstöt, tüzet és szikrát; benzin bizonyos körülmények között robbanás- és 
tűzveszélyes.

a. Az üzemanyagot engedje le megfelelő tartályba.
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b. Kapcsolja a motor kapcsolóját az „ON“ állásba, lazítsa meg a karburátor 
leengedő csavarját és engedje le a benzint a karburátorból.

c. Vegye le a gyújtógyertya fedelét, háromszor-négyszer húzza meg az indító fogantyút és engedje le a benzint 
az üzemanyag-szivattyúból és az üzemanyag-vezetékből.

d. Fordítsa el a motor kapcsolóját „OFF” állásba, és húzza meg a karburátor leeresztő csavarját.
e. Szerelje vissza a gyújtógyertya fedelét.

1. Indítókar

1

9.1.3 Cserélje ki a motorolajat.
9.1.4 Vegye ki a gyújtógyertyát, és öntsön egy teáskanál tiszta motorolajat a hengerbe (10~20 ml). 

Többször hajtsa meg a motort, hogy az olaj elosztódjon, majd szerelje vissza a gyertyát.
9.1.5 Lassan húzza az indító fogantyút, amíg ellenállást nem érez.

Ezen a ponton a dugattyú átmegy a kompressziós ütembe, a szívó és kipufogó szelepek zárva vannak. 
Ez a pozíció segít megvédeni a motort a belső korróziótól.
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10. MŰSZAKI ADATOK

Specifi káció Paraméterek

M
O

TO
R

Modell
Típus 4Ütemes, DJ114F, egyhengeres, kényszerített léghűtéssel
A motor térfogata 54 cm³
Húzás/löket 43,5 mm x 35,8 mm
Tömörítési arány 7,6:1
Névleges fordulatszám 6000 fordulat /perc
Gyújtási rendszer Teljesen tranzisztoros
Indítási rendszer Berántó gyújtás
Üzemanyag típus Ólommentes benzin
Az olajtartály kapacitása 0,25 l
Olajtípus SAE 10W30

Á
RA

M
FEJLESZTŐ

Modell FZI 4010 BI
Névleges frekvencia 50 Hz 60 Hz
Névleges feszültség 220 V 230 V 240 V 110 V 120 V 220 V
Névleges áramerősség 4,0 A 3,9 A 3,75 A 8,2 A 7,5 A 4,0 A
Névleges fordulatszám 5400 fordulat /perc
Névleges teljesítmény 0,9 kVA
Max. teljesítmény 1,0 kVA
DC kimenet 12 V/5 A
Az üzemanyagtartály 
térfogata

3,0 l

Folyamatos működési idő 4,5 óra (névleges teljesítménynél)
Üzemanyag fogyasztás 600 g/kWh
Környezeti üzemi hőmérséklet -5~40 °C
Max. magasság 1000 m
Zaj (dB/7m) 61~67 dB
Méret (d*sz*m) 505 x 310 x 430 mm
Nettó tömeg 15 kg
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11. A RENDSZER KAPCSOLÁSI RAJZA

3 

DC 

1 

 

4  

 

7  

 

 

 

9
5

6

8

02

1. Áramfejlesztő
2. Motor
3. Inverter
4. Áramköri megszakító
5. Léptetőmotor
6. AC kontrollfény
7. Túlterhelés kontrollfény
8. Takarékos mód
9. Olajszint fi gyelmeztető lámpa
10. Nagynyomású zsák
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12. MELLÉKLET

12.1 KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Névleges teljesítmény normál körülmények között: 
Magasság: 0 m
Környezeti hőmérséklet: 25 °C

Környezeti korrekciós tényező:
Magasság (m) Környezeti hőmérséklet (°C)

25 30 35 40 45
0 1 0,98 0,96 0,93 0,90

500 0,93 0,91 0,89 0,87 0,84
1000 0,87 0,85 0,82 0,80 0,78
2000 0,75 0,73 0,71 0,69 0,66
3000 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56
4000 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46

Megjegyzés: 
 Relatív páratartalom 60 %, korrekciós tényező C -0,01
 Relatív páratartalom 80 %, korrekciós tényező C -0,02
 Relatív páratartalom 90 %, korrekciós tényező C -0,03
 Relatív páratartalom 100 %, korrekciós tényező C -0,04

Példa:
Névleges teljesítmény (PN) 0,9 kVA 
Áramfejlesztő (magasság: 1000 m) 
Környezeti hőmérséklet: 35 °C.
Relatív páratartalom: 80 %

P=PN*(C-0,02)=0.9*(0,82-0,02)=0,72 kVA
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13. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

A gép és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek. 
A sérült alkatrészeket adja le szelektív gyűjtőhelyen. Tájékozódjon az illetékes hivatalnál.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Használati útmutató az eredeti nyelven.
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14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

ID 26 72 65 48, Adóazonosító: CZ-26 72 65 48

Bank:  Komerční banka Praha 1, számlaszám 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, számlaszám 2375682/0800,
ČSOB Praha 1, számlaszám 8010-0116233383/0300

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó:
FAST ČR, a. s. 
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság 
Adóazonosító: CZ26726548 

Termék/márka: INVENTERES ÁRAMFEJLESZTŐ/FIELDMAN

Típus/modell:     FZI 4010 Bi
AC (VÁLT.) KIBOCSÁTÁS: 230–240 V~, 50 Hz, DC (EGYEN.) KIBOCSÁTÁS: 12 V, 8 A

Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek:
Az EK Tanácsának gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK irányelve
Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EMC 2014/30/EU sz. EK-irányelv
Az EK egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelve

valamint normáknak:
EN 12601:2010
EN 55012:2007+A1
EN 61000-6-1:2007

CE jelölés: 16

A kiadás helye: Prága  Név:  Ing. Zdeněk Pech
Az igazgatóság elnöke

A kiadás dátuma: 1. 4. 2017. Aláírás:

FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

Megfelelőségi nyilatkozat
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