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Inverteres áramfejlesztő
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a inverteres áramfejlesztőt. Mielőtt használni kezdi az 
invertert, fi gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A személyek és tulajdon biztonságának érdekében fi gyelmesen olvassa el 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 

szellőzött helyen használja.
  Az áramfejlesztő üzemelése közben és kihűlése 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 futó 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 épületektől 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.

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, MÉG nyitott ajtók és ablakoknál sem.

  Kizárólag KINT használja, megfelelő távolságban az ablakoktól, ajtóktól és szellőzőnyilasoktól.

Biztonsági tudnivalók
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FIGYELEM
  A használati utasítás olvasásának elmulasztása vagy nem betartása halált, személyi sérülést 

vagy anyagi kárt okozhat.
  A futó motorok szénmonoxidot bocsájtanak ki, ami egy 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.

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERVÉRT LÁSD A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
OLAJCSERE LEGFELJEBB 50 ÜZEMÓRA UTÁN
Távolítsa el az inverter hátulján lévő panelt, hogy szabaddá tegye az olajbetöltő sapkát. 
Az előírt karbantartási intervallumok nem betartása csökkenti a motor élettartamát.
NE TÁVOLÍTSA EL EZT A JELET

Biztonsági tudnivalók
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Komponensek megjelölése

2. KOMPONENSEK MEGJELÖLÉSE 

A

B

C
D

E

F

G

H

I

A - Gyújtógyertya szervizfedele
B - Kipufogó hangtompító
C - Hátsó szervizfedél
D - Oldalsó szervizfedél
E - Fogantyú
F - Tanksapka szellőztető szelep
G -  Az üzemanyagtartály fedele
H - Indítókar

KEZELŐPANEL

I - Kezelőpanel
J - Olajszint fi gyelmeztető lámpa
K - Túlterhelés fi gyelmeztető lámpa
L - A váltakozó feszültség fő kontrollfénye
M - Három állású kapcsoló (BE/KI és szívató)
N - Gazdaságos mód kapcsoló
O - USB-csatlakozó 5 VDC, 1,5 A 
P - 230 VAC csatlakozó
Q - Párhuzamos aljazatok
R - Földelőkapocs
S - 12 VDC

JKL

M Q

R

P

N

O

S



HU

INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

79A kezelőpanel funkciói

3. A KEZELŐPANEL FUNKCIÓI 
ON/OFF KAPCSOLÓ ÉS SZÍVATÓ

„OFF“ kapcsoló
Amikor a kapcsoló „OFF” állásban van, az üzemanyagszelep ki 
van kapcsolva és a motor nem működik.

„CHOKE“ kapcsoló
Amikor a kapcsoló „CHOKE” állásban van, az üzemanyagszelep 
be van kapcsolva és a motort el lehet indítani.

„RUN“ kapcsoló
Amikor a kapcsoló „RUN” állásban van, az üzemanyagszelep be 
van kapcsolva és a motor futhat.

 Megjegyzés: A felmelegített motor indításához a szívató nem szükséges

OLAJ FIGYELMEZTETŐ LÁMPA

Amikor az olajszint a normál szint alá esik, az olajszint fi gyelmeztető lámpa felvillan és a motor automatikusan 
leáll. Addig nem lehet elindítani a motort, amíg a forgattyúház meg nem éri a megfelelő olajszintet.

 Megjegyzés: Ha az olaj fi gyelmeztető lámpa nem világít, és a motor leáll, fordítsa az üzemkapcsolót 
„RUN” állásba, és húzza meg az önindítót.

MOTORTÚLTERHELÉS JELZŐFÉNY

Amikor a motor túlterhelés jelzőfénye kigyullad, az áramfejlesztő 
teljesítmény/áram kapacitását túllépték a csatlakoztatott 
elektromos készülékek vagy a löketteljesítmény. Ha ez 
megtörténik, a zöld AC lámpa kialszik. A motor tovább működik, 
de a motor túlterhelését jelző piros lámpa égve marad, és 
a csatlakoztatott elektromos készülékek nem kapnak áramot.

JAVÍTÁS

1. Válassza le az összes elektromos készüléket, majd állítsa le 
a motort.

2. Csökkentse a csatlakoztatott elektromos készülékek teljes 
energiafogyasztását úgy, hogy az az áramfejlesztő névleges 
teljesítményén belül legyen.

3. Ellenőrizze, hogy a levegőbemenet és a kezelőpanel 
nincs-e eltömődve. Távolítson el minden eltömődést.

4. Újra indítsa be a motort.

 

AC 
kontrollfény

Túlterhelés 
kontrollfény

Olaj 
fi gyelmeztető 

lámpa

 Megjegyzés: A motor túlterhelését jelző lámpa néhány másodpercig világíthat az ütközési teljesítmény 
miatt, amikor a teher csatlakoztatva van. Ez normális.
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AC KONTROLLFÉNY

A zöld AC kontrollfény kigyullad, amikor a motor elindul és feszültség keletkezik.

 

AC 
kontrollfény

Túlterhelés 
kontrollfény

Olaj 
fi gyelmeztető 

lámpa

AC 
kontrollfény

Túlterhelés 
kontrollfény

Olaj 
fi gyelmeztető 

lámpa

DC MEGSZAKÍTÓ

Amikor DC megszakító „ON” állásban van, az áramfejlesztő képes táplálni a csatlakoztatott elektromos 
készülékeket.
Amikor a DC megszakító „OFF” állásban van, az áramfejlesztő már nem ad tápellátást. A DC megszakító 
automatikusan „OFF” állapotba kapcsol, ha a csatlakoztatott elektromos készülékek túllépik az áramfejlesztő 
névleges teljesítményét. Amikor a DC megszakító kiold, csökkentse a csatlakoztatott elektromos készülékek 
energiafogyasztását, hogy az a megadott névleges teljesítményen belül legyen. Az áramellátás helyreállításához 
állítsa vissza a DC megszakítót „ON” állásba.

 FIGYELMEZTETÉS!
Ha a DC megszakító ismét kiold, azonnal hagyja abba az áramfejlesztő működtetését, 
és forduljon szakképzett technikushoz vagy javítóműhelyhez.

GAZDASÁGOS MOTORMÓD VEZÉRLŐELEM

Ha a gazdaságos motormód kapcsoló „ON” állásban van, a gazdaságos üzemmód vezérlő egysége 
a csatlakoztatott elektromos terhelés alapján automatikusan meghatározza az áramfejlesztő motorjának 
megfelelő fordulatszámát. Az eredmény alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és zajszint.

 Ha a gazdaságos üzemeltetés kapcsoló „OFF” állásban van, a motor 4100 ford./perc névleges 
fordulatszámmal működik.

 Megjegyzés: A gazdaságos üzemeltetés kapcsolónak "OFF" állásban kell lennie, ha a csatlakoztatott 
elektromos készülékek nagy indítóáramot igényelnek, mint például egy kompresszor.
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PÁRHUZAMOS ALJAZATOK

Az áramfejlesztő párhuzamos aljzatai a földelés felett helyezkednek el, és lehetővé teszik a felhasználó 
számára két PG2000iSN áramfejlesztő egyidejű működtetését. Ez az üzemeltetés speciális kábelt igényel. 
Az áramfejlesztők párhuzamos használata esetében a névleges teljesítmény 3,0 KVA és a névleges áram 
25 A/120 VAC. A kábelek tekintetében lápjen kapcsolatba a PULSAR eladóval KÁBELKÉSZLET PÁRHUZAMOS 
MŰKÖDTETÉSHEZ ügyben.

 FIGYELEM!
Soha ne csatlakoztasson különböző áramfejlesztő modelleket.

 Ezt az áramfejlesztőt csak másik PG2000iSN szabványnak megfelelő áramfejlesztővel kapcsolja össze.
 Csak az ehhez az áramfejlesztőhöz előírt párhuzamos kábelkészletet használja.

AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY FEDELE

A tanksapkát balra fordítva távolítsa el.

AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY FEDELÉNEK SZELLŐZTETÉSE

A tanksapka a karburátorhoz vezető üzemanyag-áram 
légtelenítővel van ellátva. A légtelenítésnek „ON” állásban kell 
lennie, hogy lehetővé tegye az üzemanyag áramlását és így 
a motor működését is. A szellőzőnyílás "OFF" állásba fordítása 
leállítja az üzemanyag áramlását.

ON

OFF

FÖLDELŐKAPOCS

Az áramfejlesztő (generátor) földelőkapcsát mindig az 
áramfejlesztő kalapált földelő rúdhoz való csatlakoztatásához 
kell használni. Csatlakoztassa a földelő csatlakozót a kalapált 
földelő rúdhoz egy 12 AWG (American Wire Gage) rézkábellel. 
A huzal a kapocshoz a biztosító alátét és az anya között 
csatlakozik. Húzza meg alaposan az anyát, hogy biztosítsa a jó 
elektromos csatlakozást. A generátor földelése megvédi Önt 
a statikus kisülésektől és az esetleges észrevétlen földhibáktól.

 FIGYELEM!
Az áramfejlesztőt alaposan földelni kell, hogy megelőzze az áramütést.

 A generátort csak vízszintes felületen üzemeltesse.
 Mindig csatlakoztassa az anyát és a földelőkapcsot a megfelelő földelés forrás keretére.
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Összeállítás

4. ÖSSZEÁLLÍTÁS
AZ ÁRAMFEJLESZTŐ CSATLAKOZÁSA AZ ELEKTROMOS RENDSZERHEZ

 Amikor a generátort tartalék tápforrás célból csatlakoztatja az épület 
elektromos rendszeréhez, szakképzett villanyszerelőt kell hívnia az 
átkapcsoló beszereléséhez. A generátor feszültségét el kell választani 
a feszültség megszakítótól vagy a helyettesítő tápegységtől. Ennek 
a csatlakozásnak meg kell felelnie az összes vonatkozó előírásnak és 
jogszabálynak.

A generátort sose 
csatlakoztassa közvetlenül 
háztartási tápforráshoz. 

LECSATLAKOZTAT

 FIGYELEM!
Ez a generátor nagy feszültséget hoz létre, amely égési sérüléseket vagy áramütést 
okozhat, ami súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.

 Soha ne fogja meg a generátort, az elektromos készülékeket vagy a kábeleket, ha vízben áll, mezítláb vagy 
nedves a keze vagy lába.

 Az áramfejlesztőt mindig tartsa szárazon. Soha ne működtesse a generátort esőben vagy nedvességben.
 Használjon maradékáram-védőt (GFCI) nedves vagy erősen vezetőképes környezetben, például fémtetőn.
 Soha ne csatlakoztasson elektromos készülékeket a generátorhoz sérült, kopott vagy szigeteletlen 

vezetékekkel. Soha ne érintse meg a csupasz vezetékeket, és ne csatlakoztassa azokat aljzatokhoz.
 Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy szakképzetlen személyek kezeljék a generátort. A gyerekeket tartsa 

legalább 3 méteres biztonságos távolságban a generátortól.
 Tájékoztassa az energiaszolgáltatót, ha a generátort tartalék áramellátásra használja.
 Amikor a generátort tartalék tápforrás célból csatlakoztatja az épület elektromos rendszeréhez, szakképzett 

villanyszerelőt kell hívnia az átkapcsoló beszereléséhez. Ha nem választja le a generátort a hálózatról, az 
áramszolgáltató személyzetének súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.

ÜZEMANYAG FELTÖLTÉSE

 Helyezze a generátort tiszta, vízszintes felületre, jól szellőző helyre.
 Vegye le az üzemanyagtartály fedelét.
 Helyezze be a tölcsért az üzemanyagtartályba, és óvatosan öntse a benzint 

a tartályba, amíg a szint kb. 40 mm-rel a nyak felső része alatt nem lesz.   
Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a tartályt, mivel a táguláshoz hely kell.

 Helyezze vissza a tanksapkát és húzza meg alaposan.

A sapkát balra fordítva 
távolítsa el. 
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Üzemanyag utántöltés közben ne dohányozzon. Az üzemanyagtartályt ne töltse túl.
Hagyjon szabad teret a tágulásnak is. 

MOTOROLAJ FELTÖLTÉSE/ELLENŐRZÉSE

 Helyezze a generátort vízszintes felületre.
 Csavarja ki a csavarokat, majd távolítsa el a külső palást fedelét.

 Vegye ki a forgattyúház mércéjét.

 Helyezze be a tölcsért a forgattyúház mérőnyílásába, és óvatosan öntse a 4 ütemű motorokhoz (SAE 
10W30) megadott mennyiségű motorolajat az üres motorba úgy, hogy a szint elérje az olajbetöltő nyílás 
külső szélét (a forgattyúház mérőnyílása).

 Mielőtt megpróbálja újra elindítani a motort, ne feledje visszatenni a mércét a helyére, és biztonságosan 
húzza meg.

 Az olaj ellenőrzéséhez helyezze a generátort vízszintes felületre, törölje le a nívópálcát, majd csúsztassa 
vissza anélkül, hogy becsavarná.

Ajánlott olaj: SAE 10W30
Olajmennyiség: 0,35 l

 FIGYELMEZTETÉS!
A generátort motorolaj nélkül szállítjuk. A generátor első használata előtt töltse fel az 
olajat. Minden használat előtt mindig ellenőrizze az olajszintet.
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Használat

5. HASZNÁLAT
AZ ÁRAMFEJLESZTŐ FÖLDELÉSE

Az áramütés elkerülése érdekében a generátort használat előtt földelni kell. Útmutatásért lásd: A kezelőpanel 
funkciói, 10. oldal.

NORMÁL LÉGKÖRI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet: 25 ºC
Légnyomás: 100 kPa
Relatív páratartalom: 30 %
A generátor teljesítménye a hőmérséklettől, a tengerszint feletti magasságtól és a páratartalomtól függően 
változik. Abban az esetben, ha a hőmérséklet, páratartalom, vagy magasság magasabb, mint a normál légköri 
körülmények, az áramfejlesztő teljesítménye csökken. Az áramfejlesztőhöz csatlakoztatott terhelést megfelelően 
csökkenteni kell.

A MOTOR BEINDÍTÁSA

 Helyezze a generátort vízszintes felületre. Minden terhelést le KELL kapcsolni az áramfejlesztőről.
 Állítsa a gazdaságos mód kapcsolót „OFF“ állásba.
 Az üzemanyagtartály fedelének szellőztetését állítsa „ON” helyzetbe.
 Állítsa az üzemkapcsolót „CHOKE“ állásba.
 Lassan húzza meg az indítófogantyút (indítózsinórt), amíg ellenállást nem érez, majd gyorsan húzza meg.
 Hagyja járni a motort néhány másodpercig, majd forgassa a működtető kapcsolót "RUN" állásba, amikor 

a motor felmelegszik.

 FIGYELEM!
Az indítózsinór gyorsan visszatekeredik, és gyorsan a motor felé húzza a kart, ami 
sérülést okozhat.

 A gyors visszatekerés elkerülése érdekében lassan húzza meg az indítófogantyút, amíg ellenállást nem érez, 
majd gyorsan húzza meg.

 
 Megjegyzés: A generátor indításához a gazdaságos mód kapcsolóval "ON" állásban

 Minden elektromos terhet kapcsoljon le az áramfejlesztőről.
 0 ºC alatti környezeti hőmérsékleten hagyja a motort körülbelül 3 percig felmelegedni.
 A gazdaságos üzemmód kapcsolója "ON" állásban van, a készülék a fenti bemelegedési idő után visszaáll 

normál működésre.
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 A gazdaságos üzemmód kapcsolónak "OFF" állásban kell lennie, ha a csatlakoztatott elektromos készülékek 
nagy indítóáramot igényelnek, mint például egy kompresszor.

A MOTOR KIKAPCSOLÁSA

 Állítsa a gazdaságos mód kapcsolót „OFF“ állásba.
 Csatlakoztasson le minden elektromos berendezést. Minden elektromos terhet le KELL kapcsolni az 

áramfejlesztőről. Soha ne indítsa be vagy állítsa le a motort, ha elektromos készülékek vannak csatlakoztatva 
az aljzatokhoz.

 Állítsa az üzemkapcsolót „OFF“ állásba.
 Az üzemanyagtartály fedelének szellőztetését állítsa „OFF” helyzetbe.

 FIGYELEM!
Soha ne indítsa be vagy állítsa le a motort, ha elektromos készülékek vannak 
csatlakoztatva az aljzatokhoz. Ennek elmulasztása károsíthatja a generátort vagy 
a csatlakoztatott elektromos készülékeket.

 Bármilyen elektromos készülék csatlakoztatása előtt mindig indítsa be a motort és hagyja stabilizálódni.
 A motor leállítása előtt válassza le az összes elektromos készüléket.

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

1. Az áramfejlesztő bekapcsolása előtt
 Ellenőrizze a generátor földelését (utasításokért lásd a 10. oldalt).
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott terhelés az áramfejlesztő névleges teljesítményén és az aljazat névleges 

áramán belül van-e.
 Ellenőrizze, hogy minden elektromos kábel és aljazat jó állapotban van-e.
 Mielőtt elektromos készülékeket csatlakoztatna a generátorhoz, győződjön meg arról, hogy azok ki vannak 

kapcsolva.
2. Indítsa el a motort.
3. Ha a csatlakoztatott terhelés kicsi, állítsa a gazdaságos üzemmód kapcsolóját "ON" állásba. Nagyobb 

terhelés esetén vagy több elektromos készülék csatlakoztatásakor állítsa a gazdaságos üzemmód 
kapcsolóját "OFF" állásba.

4. Győződjön meg arról, hogy a zöld AC jelzőfény világít.
5. Amikor a motor stabilizálódott, csatlakoztassa és kapcsolja be az első terhelést. Erősen ajánlott előszór 

a legmagasabb fogyasztású készüléket csatlakoztatni és utolsóként a legkisebb fogyasztásút, hogy az 
áramfejlesztő ne legyen túlterhelve.

6. Következő terhelés csatlakozása előtt tegye lehetővé a teljesítmény stabilizációját (a motor és 
a csatlakoztatott készülékek egyenletesen dolgoznak).
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12 V AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Ezzel a generátorral 12 V-os autó vagy puffer akkumulátor tölthető 
a következő lépések végrehajtásával:
Ellenőrizze az akkumulátorcellák elektrolitszintjét. Ha valamelyik cellában 
alacsony az elektrolitszint, CSAK desztillált vízzel töltse fel. Soha ne adjon 
hozzá csapvizet.
1. Ha az akkumulátor érintkezői korrodáltak, tisztítsa meg őket drótkefével.
2. Csatlakoztassa a piros kábel csatlakozóját az akkumulátor pozitív (+) 

pólusához.
3. Csatlakoztassa a fekete kábel csatlakozóját az akkumulátor negatív (-) 

pólusához.
4. Az akkumulátor töltésének megkezdéséhez kapcsolja a gazdaságos mód kapcsolót „OFF“ állásba.
5. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha sűrűségmérővel mért elektrolitsűrűsége 1,26 és 1,28 között van.

 Megjegyzés: Kifejezetten ajánlott legalább óránként egyszer sűrűségmérővel ellenőrizni az elektrolit 
sűrűségét a túltöltés elkerülése és az akkumulátor állapotának ellenőrzése érdekében. Tartsa be a sűrűségmérő 
gyártójának utasításait.

 FIGYELEM!
Az akkumulátor elektrolit mérgező és veszélyes.

 Töltés közben ne válassza le az akkumulátor érintkezőit. Az akkumulátorok robbanásveszélyes 
gázokat termelnek. Leválasztás és gyújtás fordulhat elő, ha az érintkezőket töltés közben leválasztja az 
akkumulátorról.

 Ne töltse az akkumulátort zárt térben.
 Soha ne dohányozzon az akkumulátor töltése vagy a generátor tankolása közben.
 Az akkumulátor elektrolitja kénsavat tartalmaz. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. Az 

akkumulátor töltésekor mindig viseljen védőszemüveget.
 Ha az akkumulátorsav a bőrére kerül, azonnal öblítse le vízzel. Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel 

15 percig, és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén igyon sok vizet vagy tejet, majd magnéziumtejet, felvert 
tojást vagy növényi olajat. Azonnal forduljon orvoshoz. 

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ ÁRAMFEJLESZTŐK PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSE

Győződjön meg arról, hogy a generátorhoz csatlakoztatott összes elektromos készülék elegendő tápellátást 
biztosít. A névleges teljesítmény az a teljesítmény, amelyet a generátornak biztosítania kell a berendezés 
működéséhez. Az ütési teljesítmény az a teljesítmény, amelyet a generátornak biztosítania kell az elektromos 
berendezés elindításához. Ez az indítási ütési teljesítmény általában 2-3 másodpercet vesz igénybe, de ezt 
a megnövekedett teljesítményt fi gyelembe kell venni a generátorhoz csatlakoztatni kívánt elektromos berendezés 
kiválasztásakor. A generátor túlterhelésének elkerülése érdekében tegye meg a következő lépéseket:

1. Adja össze az összes olyan elektromos készülék névleges energiafelvételét, amelyet egyszerre kell 
a generátorhoz csatlakoztatni.

2. Becsülje meg az ütési teljesítményt a legnagyobb teljesítményfelvételű elem hozzáadásával (nem szükséges 
minden készülék ütési teljesítményét kiszámítani, mert azokat egyenként kell csatlakoztatni).

3. Adja hozzá az ütési teljesítményt a teljes névleges energiafelvételhez az 1. lépésben. Tartsa a teljes terhelést 
a generátor energiafelvételén belül.
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Energiafelvétel referencia kézikönyv
(A feltüntetett energiafelvételek csak informatívak. A tényleges energiafelvételt nézze meg a berendezésen.)

Nélkülözhetetlen Névleges 
anargiafelvétel W-ban

Ütési energiafelvétel 
W-ban

Izzó 75 W 75-önként 75-önként
Hűtő/mélyhűtő 50 l 800 2200
Sütő ventilátor (1/3 HP) 800 2350
Búvárszivattyú (1/3 HP) 1000 2000
Vízszivattyú (1/3 HP) 1000 3000
Fűtés/hűtés
Párátlanító 650 800
Asztali ventillátor 800 2000
Elektromos takaró 400 400
Fűtőberendezés 1800 1800
Konyha
Turmixgép 300 900
Kenyérpirító (2 kenyér) 1000 1600
Kávéfőző 1500 1500
Főzőlap (1 állás) 1500 1500
Mosogatógép 1500 3000
Mosókonyha
Vasaló 1200 1200
Mosógép 1150 3400
Ruhaszárító 700 2500
Fürdőszoba
Hajszárító 1250 0
Hajformázó 1500 0
Nappali
X-Box vagy Play Station 40 0
AM/FM rádió 100 100
Videofelvevő 100 100
Színes TV (27”) 500 500
Házi iroda
Fax 65 0
Számítógép (17” monitor) 800 0
Lézer nyomda 950 0
Másológép 1600 0
Motoros szerszámok
1000 W halogén munkalámpa 1000 0
Levegő nélküli permetező (1/3 HP) 600 1200
Fűrész 960 0
Körfűrész (7 1/4”) 1400 2300
Dekopifűrész (10”) 1800 1800
Asztali/radiális fémfűrész 2000 2000
Elektromos fúrógép (1/2 HP, 5,4 A) 600 900
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6. KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás meghosszabbítja az áramfejlesztő életet és javítsa a teljesítményét. A garancia nem 
vonatkozik hanyagságra, helytelen használatra vagy visszaélésre. A teljes garancia érvényesítéséhez a felhasználónak 
a jelen kézikönyvben leírtak szerint kell karbantartania a generátort, beleértve a megfelelő tárolást is.

 FIGYELEM!
A készülék vizsgálata vagy szervize előtt ellenőrizze, hogy a motor ki van kapcsolva és 
a részei nem mozognak. Húzza ki a gyújtógyertya kábelét, és helyezze a gyújtógyertyán 
kívülre.

 FIGYELMEZTETÉS!
Ha nem biztos a karbantartás elvégzésében, javíttassa meg az egységet egy PULSAR 
márkakereskedővel.

 FIGYELMEZTETÉS!
Csak a PULSAR által meghatározott pótalkatrészeket használjon.

KARBANTARTÁSI TERV

MŰKÖDTETÉS ELŐTTI LÉPÉSEK

A motor indítása előtt tegye meg a következő előkészületi lépéseket:
 Ellenőrizze a motorolajszintet és az üzemanyagtartály szintjét. Ellenőrizze az esetleges szivárgásokat.
 Ellenőrizze, hogy az üzemanyagtömlőn nincsenek-e repedések vagy sérülések. Ha szükséges, cserélje ki.
 Bizonyosodjon meg, hogy a légszűrő tiszta.
 Távolítson el minden szennyeződést, mely az áramfejlesztőn, a tompító körül és az irányítóelemeken gyűlt 

össze. A laza szennyeződés eltávolításához használjon porszívót. Ha a szennyeződés megtapad, használjon 
puha kefét.

 Ellenőrizze, hogy nincs-e veszély a munkaterületen.

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN

Minden használat után végezze el a következőket:
 Kapcsolja ki a motort.
 Az egységet hűvös, száraz helyen tárolja.

Az első 5 üzemóra után Cseréljen olajat.
8 üzemóra után vagy 
naponta

Távolítsa el a szennyeződéseket.
Ellenőrizze a motorolaj szintet.

6 hónap
(100 üzemóra)

Ellenőrizze és tisztítsa meg a légszűrő betétet. Nedves vagy poros környezetben 
a szervizelést végezze gyakrabban.)
Cserélje ki a motorolajat. Szennyezett vagy poros környezetben a szervizelést 
végezze gyakrabban.)
Ellenőrizze a tompító szűrőjét. Ha szükséges, cserélje ki.
Végezze el a gyújtógyertya szervizelést.
Nézze át a tompítót és a szikrafogót.
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12 hónap
(300 üzemóra)

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt. Ha szükséges, cserélje ki.
Ellenőrizze, hogy a forgattyúház légtelenítő tömlője nem repedt vagy sérült-e. Ha 
szükséges, cserélje ki.
Dekarbonizálja a hengerfejet. Lásd a kereskedőt.
Ellenőrizze és állítsa be a szelephézagot. Lásd a kereskedőt.
Ellenőrizze az összes forgóelemet és kötőelemet. Lásd a kereskedőt.

A GYÚJTÓGYERTYA ELLENŐRZÉSE

 Vegye le a fedőt. Ezután távolítsa el a gyújtógyertya sapkáját.
 Válassza le a gyújtógyertya kábelét a gyújtógyertyáról.
 A gyújtógyertya kiemelése előtt tisztítsa meg a pereme környékét, hogy 

a motorba ne kerüljön piszok.
 Helyezze be a gyújtógyertya aljzatát a burkolaton lévő lyukba. Fordítsa el 

a kulcsot balra.
 Ellenőrizze az elszíneződést, és drótkefével távolítsa el 

a szénlerakódásokat az elektródáról.
 Ellenőrizze az elektródák távolságát, és szükség esetén óvatosan állítsa 

be 0,6-0,7 mm-re.
 Szerelje vissza a gyújtógyertyát és húzza meg 20,0 Nm nyomatékra.
 Ha a gyújtógyertya elhasználódott, csak egyenértékű pótalkatrészre 

cserélje ki. A gyújtógyertyát évente egyszer cserélni kell.
 Csatlakoztassa a gyújtógyertya kábelét.
 Helyezze vissza a gyújtógyertya sapkáját, majd tegye vissza a fedelet.

Standard gyújtógyertya: 
E6TC / E6RTC / BPR7HS

Gyújtógyertya elektródák távolsága: 
0,6–0,7 mm

Gyújtógyertya meghúzási nyomatéka: 
20,0 Nm

KARBURÁTOR BEÁLLÍTÁSA

A karburátor alacsony károsanyag-kibocsátású, és alapjáraton nem állítható keverőszeleppel van felszerelve. Ha 
beállításra van szükség, forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz.

JAVASLATOK AZ OLAJHOZ

 Ne használjon speciális adalékanyagokat.
 A helyes motorolaj viszkozitását a külső hőmérséklet határozza meg. Tekintse meg a táblázatot a legjobb 

viszkozitás kiválasztásához a várható külső hőmérséklet-tartományhoz.
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 Megjegyzés:
* 4 °C alatt nehéz elindítani a SAE 30 használatakor.
** 27 °C felett az olajfogyasztás megnőhet 10W30 

használatakor.
 Végezzen gyakrabban motorolajszint ellenőrzést.
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 Helyezze a generátort vízszintes felületre.
 Hagyja járni a generátort néhány percig, hogy felmelegedjen a motor. Kapcsolja ki az áramfejlesztőt.
 Csavarja ki a csavarokat, majd távolítsa el a külső palást oldalsó fedelét.
 Vegye ki a forgattyúház mércéjét.
 Helyezze az olajteknőt a motor alá. Döntse meg a generátort, hogy kiürítse a használt olajat. Hagyja teljesen 

kifolyni az olajat.
 Helyezze a generátort vízszintes felületre.
 Óvatosan öntse a 4 ütemű motorokhoz (SAE 10W30) megadott motorolajat az üres motorba úgy, hogy 

a szint elérje az olajbetöltő nyílás külső szélét (a forgattyúház mérőnyílása).
 Tiszta ronggyal törölje le a szétfolyt olajat.
 Cserélje ki a forgattyúsház mérőt.
 Helyezze vissza a külső burkolat oldalsó fedelét, és húzza meg a csavarokat.

Ajánlott motorolaj: SAE 10W30
Motorolaj ajánlott minősége: API SE vagy magasabb minőségű motorolaj.
Motorolaj mennyisége: 0,35 l

 FIGYELMEZTETÉS!
Olaj utántöltéskor ne döntse meg a generátort. A túltöltés károsíthatja a motort.

 FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen részecskék a motorba.
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ÜZEMELTETÉS NAGY MAGASSÁGBAN

Nagy magasságban a karburátor túl sok levegő-üzemanyag keveréket termel. Csökken a teljesítmény és nő az 
üzemanyag-fogyasztás. A nagyon dús keverék a gyújtógyertya szennyeződéséhez vezet, amely nehéz indítás 
okoz. A motor tanúsítványának megfelelő magasságtól eltérő tengerszint feletti, hosszan tartó üzemeltetés 
növelheti a károsanyag-kibocsátást. A nagy magasságban elért teljesítmény javítható bizonyos karburátor-
módosításokkal. Ha a generátort folyamatosan 1500 méter feletti magasságban üzemelteti, módosíttassa 
a karburátort a kereskedőnél. Ha nagy magasságban, nagy magasságú karburátorral üzemeltetik, ez a motor 
teljes élettartama során megfelel az összes károsanyag-kibocsátási szabványnak. Még a karburátor módosítása 
mellett is körülbelül 3,5%-kal csökken a motor teljesítménye minden 300 méteres magasságnövekedés után. 
A magasság hatása a teljesítményre ennél nagyobb, ha a karburátor nincs beállítva.

LÉGSZŰRŐ

A szennyezett légszűrő rövidíti a motor élettartamát, nehezíti a motor 
indítását és csökkenti az egység teljesítményét. Évente egyszer cserélje ki 
a szűrőt egy újra.

 Tisztításhoz távolítsa el a csavarokat és távolítsa el a külső burkolatot.
 Csavarja ki a csavarokat, majd távolítsa el a légszűrő fedelét.
 Vegye ki a habbetétet.
 A habbetétet mossa le oldószerrel és hagyja megszáradni.
 A habbetétre öntsön kevés olajat, aztán nyomkodja meg, de ne nyomja ki 

a felesleges olajat. A habbetét legyen nedves, de ne csöpögjön.
 A habbetétet helyezze vissza a légszűrőházba.

 FIGYELMEZTETÉS!
Ne működtesse a generátort habbetét nélkül, különben a dugattyú és a henger túlzottan 
elkophat. Ellenőrizze a hangtompítót és a szikrafogót.

TOMPÍTÓ ÉS SZIKRAFOGÓ ELLENŐRZÉSE

 Vizsgálja meg a hangtompítót repedések, korrózió és egyéb sérülések szempontjából.
 Csavarja ki a csavarokat, majd távolítsa el a hangtompító fedelét az ábra szerint.
 Lazítsa meg a csavart, távolítsa el a hangtompító fedelét, a hangtompító szűrőt és a szikrafogót.
 Ellenőrizze a tompító szűrőjét és a szikrafogót szénlerakódások szempontjából. Drótkefe segítségével 

távolítsa el a karbon lerakódásokat.
 Ellenőrizze, hogy a kipufogószűrő és a szikrafogó nem sérült-e. Sérülés esetén cserélje ki speciálisan ehhez 

a készülékhez tervezett PULSAR alkatrészekre.
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 Szerelje be a szikrafogót. A hangtompító csőben egyenesítse ki a szikrafogó kitüremkedését.
 Szerelje fel a hangtompító szűrőt és a hangtompító fedelét.
 Szerelje fel a külső burkolatot és húzza meg a csavarokat.

 FIGYELEM!
Kerülje a készülék forró felületeivel való érintkezést.

 Legyen óvatos a hangtompító, a henger és a motor egyéb alkatrészei körül, mert rendkívül forróak lehetnek.
 Ne érintse meg a forró alkatrészeket, amíg le nem hűlnek.

ÜZEMANYAG-TARTÁLYSZŰRŐ

 Tisztításhoz távolítsa el a tanksapkát és a szűrőt.
 Tisztítsa meg a szűrőt benzinnel.
 A szűrőt törölje meg tiszta ronggyal.
 Szerelje be a szűrőt.
 Helyezze vissza az üzemanyagtartály fedelét.

ÜZEMANYAGSZŰRŐ

 A tisztításhoz távolítsa el a csavarokat, távolítsa el a külső 
burkolatot és engedje le az üzemanyagot.

 Emelje meg és tartsa a kapcsot, aztán vegye ki a tankból 
a tömlőt.

 Vegye ki az üzemanyag-szűrőt.
 Tisztítsa meg a szűrőt benzinnel.
 A szűrőt törölje meg tiszta ronggyal és helyezze vissza 

a tartályba.
 Szerelje fel a tömlőt és a bilincset.
 Nyissa meg az üzemanyagszelepet. Ellenőrizze az 

esetleges szivárgásokat.
 Szerelje fel a külső burkolatot és húzza meg a csavarokat.
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AZ ÁRAMFEJLESZTŐ TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA:

A generátor szállításakor állítsa a működtető kapcsolót (ON/OFF és szívató) OFF állásba. Tartsa vízszintesen 
a generátort, hogy elkerülje az üzemanyag kiömlését. Az üzemanyaggőzök vagy a kiömlött üzemanyag 
meggyulladhat.

 Távolítson el minden szennyeződést, mely az áramfejlesztőn, 
a tompító körül és az irányító panelen gyűlt össze. A laza 
szennyeződés eltávolításához használjon kefét vagy porszívót.

 Ellenőrizze a léghűtő nyílásokat. Ha eltömődtek, távolítson el 
minden szennyeződést.

 A rövid távú tárolás során 7 naponta indítsa el a generátort.
 A középtávú tárolás során adjon hozzá stabilizátort, 

hogy megakadályozza az üzemanyag lebomlását, amely 
savlerakódásokat és iszapot okozhat az üzemanyagrendszerben 
és a karburátorban.

 Hosszútávú tároláshoz engedje le az üzemanyagot.
 Tárolja zárt térben, hogy elkerülje a fagyást, és használjon 

porvédő réteget.
 A generátort az ábrán látható módon függőleges helyzetben kell 

szállítani, üzemeltetni és tárolni.

 FIGYELEM!
A forró motorral vagy kipufogórendszerrel való érintkezés súlyos égési sérüléseket vagy 
tüzet okozhat. Szállítás vagy tárolás előtt hagyja lehűlni a generátort.

 FIGYELMEZTETÉS!
Szállításkor ügyeljen arra, hogy a generátor ne essen le, vagy ne ütközzön bele valami. 
Ne tegyen a generátorra nehéz tárgyat.

A MOTOR HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁSA:

 Távolítsa el a gyújtógyertyát, és öntsön körülbelül 1 teáskanálnyi 10W30-as motorolajat a gyújtógyertya 
furatába. Helyezze vissza a gyújtógyertyát. A működtető kapcsoló "OFF" állásában húzza meg többször az 
indítózsinórt, hogy a hengerfalakat olajjal borítsa be.

 Lassan húzza meg az indítózsinórt, amíg nem érzi, hogy a motor összenyomódik (ellenállást fog érezni). 
Hagyja a motort ebben az állapotban, mert ez megakadályozza a hengerfalak korrózióját a hosszú távú 
tárolás során.
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AZ ÜZEMANYAG KIENGEDÉSE

 Állítsa az üzemkapcsolót „OFF“ állásba.
 Távolítsa el a tanksapkát és a szűrőt.
 A benzin átszivattyúsához az áramfejlesztőből biztonságos benzintartályba használjon elszívót.
 A szétfolyt üzemanyagot törölje meg tiszta ronggyal.
 Indítsa be a generátor motorját, és hagyja járni, amíg az összes maradék üzemanyagot el nem használja és 

kialszik. A folyamat során ne csatlakoztasson semmilyen elektromos készüléket a generátorhoz.
 Távolítsa el a külső burkolat csavarjait és távolítsa el a külső burkolatot.
 Lazítsa ki a leeresztő csavart a karburátor úszókamráján, és engedje le az üzemanyagot a karburátorból.
 Állítsa az üzemkapcsolót „OFF“ állásba.
 Húzza meg a leeresztődugót.
 Szerelje fel a külső burkolatot és húzza meg a csavarokat.
 Miután a motor teljesen lehűlt, állítsa a tanksapka légtelenítőjét "OFF" állásba.
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7. HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma Ok Megoldás
Az áramfejlesztő 
működik, de nem ad 
áramot.

1. A DC feszültség megszakító OFF 
állásban van.

2. A váltakozó feszültség fő zöld 
kontrollfénye nem világít.

3. Rossza kapcsolat.
4. Hibás kábel szett.
5. A csatlakoztatott készülék hibás.
6. Áramfejlesztő meghibásodása.

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

2. Kapcsolja ki a motort, majd újra be.
3. Ellenőrizze és javítsa meg.
4. Ellenőrizze és javítsa meg.
5. Csatlakoztasson garantáltan jól működő 

készüléket.
6. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.

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

1. Rövidzárlat a csatlakoztatott 
készülékben.

2. Az áramfejlesztő túlterhelt.
3. Eltömődött üzemanyag-szűrő.
4. A motor fordulatszáma túl alacsony.
5. Rövidzárlat az áramfejlesztőben.

1. Leválasztott készülék.
2. Lásd a 17. oldalt „Ne terhelje túl az 

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

szűrőt.
4. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.
5. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.

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

I. A háromállású kapcsoló „OFF”-ra van 
állítva.

2. Szennyeződött légszűrő.
3. Eltömődött üzemanyag-szűrő.
4. Elfogyott az üzemanyag vagy rossz 

minőségű üzemanyag.
5. A gyújtógyertya-kábel lekapcsolódott 

a gyújtógyertyáról.
6. Hibás gyújtógyertya.
7. Víz az üzemanyagban.
8. Szívató túlzott használata.
9. Alacsony olajszint.
10. Üzemanyaggal túltelített motor.
11. Hibás gyújtás.

1. Fordítsa a kapcsolót „CHOKE” szívató 
helyzetbe, majd húzza meg az 
indítózsinórt.

2. Tisztítsa ki vagy cserélje ki a légszűrőt.
3. Tisztítsa ki vagy cserélje ki az üzemanyag-

szűrőt.
4. Cserélje ki az üzemanyagot.
5. Kapcsolja vissza a gyújtógyertya-kábelt.
6. Tisztítsa meg vagy cserélje ki 

a gyújtógyertyát.
7. Ürítse ki az üzemanyagtartályt és cserélje 

ki az üzemanyagot.
8. Kapcsolja ki a szívatót.
9. Emelje meg az olajszintet.
10. Várjon 5 percet és indítsa újra a motort.
11. Forduljon kereskedőinkhez.

A motornak nincs 
teljesítménye.

1. Az áramfejlesztő túlterhelt.
2. Eltömődött üzemanyag-szűrő.
3. Szennyeződött légszűrő.
4. A motornak szervizre van szüksége.

1. Lásd a 17. oldalt „Ne terhelje túl az 
áramfejlesztőt“.

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

3. Cserélje ki a légszűrőt.
4. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.

A motor nehezen 
indul be, vagy 
akadozik.

1. A szívató túl korán volt kikapcsolva.
2. Eltömődött üzemanyag-szűrő.
3. A karburátor túl dús vagy túl híg 

keverékre működik.

1. A szívató módosításával állítsa be 
a motor egyenletes működését.

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

3. Forduljon a szakszerviz osztályhoz.
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8. MŰSZAKI ADATOK
Modellsz. FZI 4018 BI

Áramfejlesztő

Típus Inverter
Névleges frekvencia 50 Hz
Névleges feszültség 230 V

Maximális kimeneti teljesítmény 2,0 kW
Névleges kimeneti teljesítmény 1,6 kW

Teljesítmény tényező 1,0
A kimeneti váltakozó feszültség 

minősége
ISO8528 G1

THD% ≤3
DC kimenet 12 V/8 A

Túlterhelés elleni 
védelem

DC Igen
AC Igen

Motor

A motor típusa 4 ütemű egyhengeres OHV, levegős kényszerhűtés
Hengerűrtartalom (cc) 79

Üzemanyag típus Ólommentes benzin
Az üzemanyagtartály térfogata 4,1 L

Folyamatos üzemeltetés
(névleges teljesítménynél)

4 ó

Motorolaj mennyiség 350 ml
A gyújtógyertya megjelölése  A7TC/A7RT

Indító típusa Csévelős indítókábel
Áramfejlesztő Hossz x szélesség x magasság mm 520X290X440 mm

Tiszta tömeg 18 kg

A Pulsar folyamatos fejlődésre törekszik a termékminőség és a tervezés terén. Ezért ez a kézikönyv 
a legfrissebb termékinformációkat tartalmazza, amelyek a nyomtatás időpontjában érvényesek, de kisebb 
eltérések előfordulhatnak termékünk és jelen kézikönyv között. Ha bármilyen kérdése van ezzel a kézikönyvvel 
kapcsolatban, forduljon PULSAR márkakereskedőjéhez.
Ez a kézikönyv a termék állandó részének tekintendő, és az eladáskor a termékkel együtt marad.
A termék és műszaki adatok előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhatnak.
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9. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A felesleges csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse 
meg.

A készülék és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek. 
A sérült részeket vigye el az újrafeldolgozó központba. A kérdéseket az illetékes 
önkormányzati szervezeti egységhez kell intézni.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti használati útmutató fodítása.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

   Termék / márka:  

Típus / modell:  

Gyártó:

   Inverter generátor/ FIELDMANN

FZI 4018-Bi as factory model D2050i
AC 230 V; 50 Hz; 7,0A; COP 1,6kW; MAX 2,0kW 
Engine 79cm3; 2,2kW; speed 5.000 rpm; IP23M 
LWA = 93 dB(A)

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic 
VAT no: CZ24777749

Ez a megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelősségére történik.

A termék megfelel az alább ismertetett előírásoknak:
Directive MD 2006/42/EC Directive EMC 2014/30/EU
Directive NEOE 2000/14/EC Directive RoHS 2011/65/EU
Directive Emmission of gaseous 2016/1628/EU

és szabványoknak:
EN ISO 8528-13:2016 
EN 55012:2007+A1 
EN IEC 61000-6-1:2019

Kiadva:    Prágában  Név:  Petr Uher - Responsible Person

 dátum:     22. 4. 2022        Aláírás és bélyegzők:  

Megfelelőségi nyilatkozat







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu








