
 

 

 

 

Dīzeļa ģenerators Amber-Line DGX75 X-Class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Rāmis 

2. Degvielas tvertnes vāciņš 

3. Gaisa filtrs 

4. Kājas vibrācijas samazināšanai 

5. Degvielas sūknis 

6. Eļļas šļūtene 

7. Eļļas iztukšošanas skrūve 

8. Dzinēja avārijas slēdzis 

9. Vadības paneli 



 

1. Elektriskā dzinēja iedarbināšana 

2. Eļļas līmeņa indikators 

3. Ekrāns: V- spriegums; Voltmetrs 

4. Avārijas apturēšanas slēdzis (elektriskais drošinātājs) 

5. Līdzstrāvas drošinātājs 

6. Zemējums 

7. 12V līdzstrāvas ligzdas 

8. Kontaktligzdas 

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS PIRMO REIZI 

• Ģenerators tiek piegādāts bez degvielas. Pirms darba uzsākšanas ir nepieciešams pievienot degvielu. 

• Ģenerators tiek piegādāts bez motoreļļas. Ģeneratora karterī var būt eļļas atlikumi 

• pēc pārbaudes ražošanas laikā. 

• Pirms ģeneratora nodošanas ekspluatācijā pievienojiet eļļu. Eļļas veids un eļļas pildījums 

• procesa ieteikumi un caurumu vāciņi ir norādīti zemāk. 

• Pirms ģeneratora lietošanas uzsākšanas un turpmākai ģeneratora darbībai, 

• ievērojiet sadaļā "Apkope" sniegtos ieteikumus. 

• Ģenerators sākas ar manuālo vai elektrisko starteri. 

• Pirms to darīt, pārliecinieties, vai akumulators ir uzlādēts. 

• Uzlādējiet akumulatoru. Lai uzlādētu akumulatoru, tas ir nepieciešams 

• izmantojiet lādētāju (nav iekļauts komplektā) vai ļaujiet ģeneratoram viltot Nr 

• mazāk nekā stundu ar 50% slodzi pirmajā piegājienā. 

• Pirmajās 20 ģeneratora darbības stundās ievērojiet to 

• Šīs prasības: 

• Nodošanas ekspluatācijā laikā nepievienojiet ierīces, kas pārsniedz 50% no iekārtas nomināla 

• (darba) pilnvaras. 

• Pirmā eļļas maiņa ir nepieciešama pēc 5 stundu ģeneratora darbības. Nākamreiz nomainiet eļļu 

• ieteicams ik pēc 25 - 50 darba stundām. 

• Slodzes savienojums: 

• Pēc ģeneratora ieslēgšanas pārliecinieties, vai voltmetra stāvoklis atbilst nominālvērtībai (230 V + - 5% 

• vienfāzes un 400 V + -5% trīsfāžu) 

• Trīsfāzu dīzeļģeneratoram 

• Trīsfāzu ģeneratora slodze jāsadala vienādi starp visām trim fāzēm. Visas fāzes 

• slodzei jābūt līdzsvarotai, vienas fāzes slodze nedrīkst pārsniegt 1/3 no kopējā ģeneratora 

• jauda. Tikai 1 vai 2 fāžu uzlāde izraisīs ģeneratora atteici. Visu trīs fāžu beigu slodze un 

• kopējā strāva nedrīkst pārsniegt parasto slodzi un ģeneratora strāvu. 



Ievads 

Rekomendācijas: 

Ńajā rokasgrāmatā esońā informācija radīta, balstoties uz izdońanas brīdī pieejamajiem tehniskajiem datiem. Tā kā mēs pastāvīgi 
vēlamies uzlabot mūsu produktu kvalitāti, ńos datus ir iespējams mainīt bez iepriekńēja brīdinājuma. 

 

Ģeneratora piktogrammu un apzīmējuma plāksnīšu nozīme. 

 
 

Drošības noteikumi un instrukcijas 

 

Brīdinājumi. Ńajā rokasgrāmatā atspoguļotas vairākas brīdinājuma zīmes. 

 

Vispārēji padomi 

Saņemot ģeneratoragregātu, pārbaudiet, vai saņemtais aprīkojums ir piegādāts labā stāvoklī un pilnā apjomā (attēliem ńajā 
rokasgrāmatā nav juridiski saistońas nozīmes). Ģeneratoragregāta pārvietońana jāveic uzmanīgi, bez satricinājumiem. 
Ģeneratoragregāta uzglabāńanas vai izmantońanas vietai jābūt sagatavotai jau iepriekń. 

 

Lai ievērotu drońības pasākumus, veiciet regulāru apkopi (skatīt apkopes tabulu). Nekad neveiciet ģeneratoragregāta remontdarbus 
vai apkopi bez nepiecieńamās pieredzes un/vai atbilstońiem instrumentiem. 
Nekad nepieļaujiet, ka citas personas izmanto ģeneratoragregātu, ja tās iepriekń nav saņēmuńas vajadzīgos norādījumus. 
Nekad nepieļaujiet, ka ģeneratoragregātam, pat apstādinātam, pieskaras bērns. Izvairieties no ģeneratoragregāta darbināńanas, ja 
tuvumā atrodas dzīvnieki (bailes, satraukums, utt.). 

 



Ģeneratoragregātu uzglabājiet tikai raņotāja instrukcijā noteiktajā stāvoklī. Nekad neiedarbiniet dzinēju bez gaisa filtra vai bez izplūdes 
sistēmas [trokńņa slāpētāja]. Ievietojot baterijas (ja ir aprīkojumā), nekad nesajauciet bateriju pozitīvo un negatīvo polu; ńāda inversija 
var veicināt nopietnus elektroiekārtas bojājumus. 
Nekad nepārsedziet ģeneratoragregātu ar kādu materiālu tā darbońanas laikā vai tūlīt pēc apstādināńanas (sagaidiet, līdz motors 
atdziest). Nekad nepieļaujiet eļļas noplūdi uz ģeneratoragregātu, kas var izsaukt uzliesmojumu, kā arī eļļas tvaiki ieelpojot ir bīstami 
veselībai. Jebkurā gadījumā ievērojiet lokālās vienības spēkā esońās ģeneratoragregātu ekspluatācijas instrukcijas. 
 
Piesardzības pasākumi pret elektrošoka gūšanu 

 
 
Nekādā gadījumā neaiztieciet atsegtus savienojumus vai kabeļus, kuriem bojāta izolācija. Ar ģeneratoragregātu nekādā gadījumā 
nedarbojieties slapjām rokām vai kājām. Nekādā gadījumā neļaujiet uz iekārtas nokļūt ńķidrumam vai nokrińņiem, kā arī nenovietojiet 
to uz mitras zemes. 
Vienmēr uzturiet elektriskos kabeļus un slēgumus labā stāvoklī. Nelietojiet materiālus, kas ir sliktā stāvoklī - ir risks gūt elektrotraumas 
vai nodarīt kaitējumu aprīkojumam. 
 
Īpaši aizsardzības pasākumi, kas jāievēro saskaņā ar lietošanas noteikumiem. 
 
1 – Ja piegādātais ģeneratoragregāts nav aprīkots ar iebūvētu diferenciāļa aizsargierīci 
Ja neregulāri jālieto viena vai vairākas pārvietojamas vai pārnēsājamas ierīces, ģeneratoragregāta sazemējums nav nepiecieńams, 
tomēr jāievēro ńādi uzstādīńanas noteikumi : 
a) Lietojamo ietaińu masām, kas pievienotas ģeneratoragregāta kontaktslēdņiem jābūt saslēgtām ar ģeneratoragregāta masu ar 
pretestības vadu; līdzvērtīga jauda būs, ja I klases lietojamo ietaińu savienojuma kabeļi būs aprīko ti ar pretestības vadu PE 
(ZAĻŃ-un-DZELTENS), kas pareizi pievienots ar savienotājspailēm pie ģeneratoragregāta (ńāds pretestības vads nav vajadzīgs II 
klases ietaisēm)). Labs kabeļu stāvoklis un masu saslēgums ir būtiski, lai pasargātu no elektrotrieciena, iesaka izmantot kabeli ar 
gumijas apvalku, lokanos vadus un pretestību atbilstońi normatīviem IEC 60245-4 vai līdzvērtīgus kabeļus un raudzīties, lai tie 
būtu labā stāvoklī. Ievērojiet kabeļu garumus, kas norādīti tabulā nodaļā « Kabeļu posmi ». 
b) Katrs vadu kopums (elektrokabelis), kas nāk no ģeneratoragregāta, jāaizsargā ar papildu 30mA diferenciāļa ierīci, kas novietota 
katras strāvas padeves ietaises augńdaļā vismaz 1m attālumā no agregāta, kā arī jāpasargā no iespējamām ārējām ietekmēm. 
2– Ja piegādātais ģeneratoragregāts nav aprīkots ar iebūvētu diferenciāļa aizsargierīci (ar neitrālu maiņstrāvas ģeneratoru, kas 
pieslēgts ģeneratoragregāta sazemēńanas mietam) 
Viena vai vairāku pārvietojamo vai pārnēsājamo ierīču neregulāras lietońanas gadījumā ģeneratoragregāta sazemējums nav 
vajadzīgs, tomēr iepriekń 1. sadaļas a) punktā minētās masas saslēgńanas noteikumi ir jāievēro.. 
Ja strāva jāpiegādā īslaicīgai vai pagaidu instalācijai (būve, izrāde, gadatirgus), saslēdziet ģeneratoragregāta masu pie zemes un 
ievērojiet 1. sadaļas a) punktā iepriekńminētos noteikumus. 
Atkārtotas steidzamas fiksētas instalācijas barońanas gadījumā ģeneratoragregāta pieslēgums pie barojamās instalācijas 
zemējuma un elektriskais pieslēgums jāveic kvalificētam elektriķim, ievērojot noteikumus, kas piemērojami instalāciju vietās. 
Nepieslēdziet ģeneratoragregātu tieńi citiem strāvas avotiem (sabiedriski pieejamiem, piemēram); uzstādiet strāvas pārveidotāju. 
Pārvietojamam lietojumam (piemēram, uz pārvietojamas automańīnas uzstādīts ģeneratoragregāts) 
Ja nevar sazemēt, automańīnas masas un pie ģeneratoragregāta kontaktligzdām pieslēgtās lietojamās ietaises jāsaslēdz ar 
ģeneratoragregāta masu ar pretestības vadu, ievērojiet 1. sadaļas a) punktā iepriekńminētos noteikumus par masas saslēgńanu. 
Speciāli paredzēti pārslēgi uz ģeneratoragregāta ļauj pasargāt no elektrotriecieniem - vajadzības gadījumā nomainiet tos ar 
pārslēgiem, kam ir tādi pańi raksturlielumi un nominālvērtības. 
 
Piesardzības pasākumi ugunsdrošībai 
 

 
 
Piesardzības pasākumi pret apdegumu gūšanu 
 

 
Karstā eļļa var radīt apdegumus, nepieļaujiet tās nokļūńanu uz ādas. Pirms iejaukńanās pārliecinieties, vai sistēma neatrodas zem 
spiediena. Nekad nedarbiniet motoru, kam nav eļļas uzpildes tvertnes vāciņa (pastāv eļļas izńļakstīńanās risks). 
 
Rotējošo detaļu bīstamība 
 

 
 
 
 



Piesardzības pasākumi pret gāzes izplūdi 

 
Drońības apsvērumu dēļ un, lai nodrońinātu ģeneratoragregāta darbību, ir nepiecieńama laba ventilācija (pastāv saindēńanās, motora 
pārkarńanas, negadījumu vai apkārtējo materiālu un mantu sabojāńanas risks). Ja jāstrādā ēkā, obligāti jābūt iespējai izvadīt izplūdes 
gāzes no telpām, kā arī piemērotai ventilācijai, lai ēkā esońie cilvēki vai dzīvnieki netiktu apdraudēti. 
 
Lietošanas nosacījumi 
Norādītā ģeneratoragregāta tehniskie dati sasniedzami apstākļos, kas atbilst ISO 8528-1(2005) prasībām: 
✓ kopējais barometriskais spiediens: 100 Kpa 
✓ ieteicamā gaisa temperatūra: 25°C (298K) 
✓ relatīvais mitrums: 30 % 
Ģeneratoragregātu tehnisko rādītāju iespējas samazinās par aptuveni 4 % līdz ar katru temperatūras paaugstināńanos par 10°C un 
/vai 
aptuveni par 1 % ar katru augstuma pieaugumu par 100 m. 
 
Ģeneratoragregāta jauda (pārslodze) 
Nekad nepārsniegt ģeneratoragregāta nominālo jaudu (A un/vai Watt), barojot vairākas ierīces vienlaicīgi. 
Pirms pieslēgt un iedarbināt ģeneratoragregātu, aprēķināt kopējo nepiecieńamo elektrisko ierīču jaudu, (kas izteikta vatos). Ńī 
elektriskā jauda parasti ir norādīta uz elektrisko lampiņu, elektrisko ierīču, dzinēju, utt., raņotāja marķējuma. Visu vienla icīgi 
izmantojamo elektrisko ierīču kopējā jauda nedrīkst pārsniegt ģeneratoragregāta nominālo jaudu. 
 
Vides aizsardzība 
Motoreļļa jānotecina ńim nolūkam paredzētā tvertnē: nekad neteciniet motoreļļu uz zemes. 
Iespēju robeņās izvairieties no skaņu atbalsońanās no sienām vai citām konstrukcijām (skaļuma palielināńanās). 
Ja izmantojat ģeneratoragregātu meņainā, krūmainā vai zālainā apvidū un ja trokńņu slāpētājs nav aprīkots ar dzirksteļu slāpētāju, 
attīriet pietiekami plańu zonu un esiet ļoti uzmanīgi, lai dzirksteles neizraisītu ugunsgrēku. 
 
Degvielas uzpildes 

 
Naftas produktu uzglabāńana un darbība ar tiem jāveic atbilstońi likumdońanai. Aizveriet degvielas krānu (ja tāds uzstādīts) pēc katras 
uzpildīńanas. Nekad neuzpildiet degvielu, kamēr ģeneratoragregāts darbojas vai ir karsts. 
Vienmēr novietojiet ģeneratoragregātu uz līdzenas, gludas un horizontālas virsmas, lai izvairītos no degvielas nokļūńanas uz motora. 
Piepildiet rezervuāru, izmantojot piltuvi un uzmanoties, lai neizlietu degvielu, pēc tam uzskrūvējiet degvielas tvertnei vāciņu. 
 
Piesardzības pasākumi, lietojot baterejas 

 
 
Izņemšana no ekspluatācijas 
Izvēlieties tīru, ventilētu un no laikapstākļa maiņām pasargātu vietu. 
Novietojiet ģeneratoragregātu uz līdzenas un horizontālas, kā arī pietiekami izturīgas virsmas, lai tas nesasvērtos (agregāta slīpums 
nevienā pusē nedrīkst pārsniegt 10°). 
Novietojiet eļļas un degvielas rezerves netālu no ģeneratoragregāta izmantońanas vietas, tomēr ievērojot noteiktu drońu attālumu. 
 
Ģeneratoragregāta zemējuma maģistrāle 

 
Agregāta iezemēńanai : 10 mm2 vara vadu pievienojiet agregāta iezemējumam un galvanizētam tērauda mietam, kas iegremdēts zemē 
1 m dziļumā. 
 
Eļļas līmeņa pārbaude 

 

 Izņemiet vāciņu ar eļļas līmeņrādi un noslaukiet to. 

 Ielieciet vāciņu ar eļļas līmeņrādi atpakaļ un tad vēlreiz izņemiet. 

 Vizuāli nosakiet līmeni, tam jābūt starp līmeņrāņa augńējo iedaļu un apakńējo iedaļu. Nepiecieńamības gadījumā pieliejiet vēl. 

 Ielieciet vāciņu ar eļļas līmeņrādi atpakaļ vietā. 

 Noslaucīt eļļas pārpalikumu ar tīru lupatu un pārliecinieties, ka nav noplūduma. 

 



Dzinēja eļļas maiņa 
 
Naftas dozēšana 
Lai nodrošinātu ātru un pilnīgu eļļas notekas, nomainiet eļļu, kamēr motors joprojām ir silts. 
Atskrūvējiet eļļas aizbāzni un iztukšojiet skrūvi, lai ielejtu eļļu. 
Eļļas pildījums 
Uzstādiet un pievelciet eļļas notekas skrūvi. 
Pievienojiet ieteicamo eļļu karterim un pārbaudiet līmeni. 
Ģeneratora motoreļļas ietilpība 1650 l. 
Ieteicamā eļļa: SAE 30 

 
 

 
Degvielas līmeņa pārbaudet 

 
Pārbaudiet degvielas līmeni uz degvielas līmeņa norādes. Ja nepiecieńams, pielejiet pilnu : 

 Atskrūvējiet degvielas tvertnes vāku. 

 Pielejiet degvielu rezervuārā līdz atzīmei, izmantojot piltuvi un raugoties, lai degviela neizlītu. 

 

 

 Aizskrūvējiet degvielas rezervuāra vāku. 

 
Gaisa filtra pārbaude 

 
 

 Atskrūvējiet regulētājpogu un noņemiet gaisa filtra vāku. 

 Noņemiet filtrējońo elementu uzgriezni, tad pańus filtrējońos elementus un vizuāli pārbaudiet to stāvokli. 

 Notīriet, ja nepiecieńams, nomainiet elementus 

 Ielieciet elementus vietā, veicot procedūru izņemńanai pretējā secībā. 

 
Startera baterijas pārbaude 

 
 



Ģeneratoragregāta ekspluatācija 

 
 
Leslēgšanas 

 Pārliecinieties, lai ģeneratoragregāts būtu iezemēts 

 Pārbaudiet eļļas līmeni  

 Atveriet degvielas krānu  

 Pārslēdziet starteripa labi. 

 Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā « RUN ». 

 Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā « START », līdz motors sāk darboties (Atlaidiet to maksimums pēc 10 sekundēm). 

 Atlaidiet aizdedzes atslēgu tiklīdz motors ir sācis darboties. 

 Pārslēdziet starteri pa kreisi un pirms sākat lietot ģeneratoragregātu, nogaidiet, lai sāktu celties motora temperatūra. 

 
 
Manuāla palaišana 
- Nepievienojiet slodzi ar ģeneratoru, kamēr nav motors. 
- Pievienojiet plus akumulatora spaili. 
- Iestatiet motora avārijas izslēgšanas slēdzi (P1), lai palaistu pozīciju. 
- Ģeneratora augšējā vāka, zem kura ir dekompresora svira 
(P2), noņemiet gumijas aizbāzni; Nospiediet dekompresora cilindru galvas augšdaļā uz leju, 
lai samazinātu cilindra spiedienu un atvieglotu sākumu. 
- Pēkšņi velciet startera pogu, motoram vajadzētu sākt. 
-Le ļaujiet starterim rokturim atsisties no motora. Lēnām atgrieziet to, lai jūs nesabojātu 
Starteris. 
  - Kad ģenerators ietekmē trīs minūtes un motors ir pareizi sasilts, ārkārtas bremzēšanas slēdzis 
(Elektriskais cukurs) Set Run uz pozīciju. 
Manuālā apturēšana 
-Tas ir vienreiz, lai nospiestu sviru P2 un sviru P3 
Elektriskais starts (elektriskais starteris) 
- Iestatiet motora avārijas izslēgšanas slēdzi (P1), lai palaistu pozīciju. 
- Nospiediet (P2) sviru un turiet, līdz ģenerators ir nokārtots (kad 
Motors aizsērēs, (P2) vadīs sviru). 
-Pievienojiet atslēgu slēdzenei (P4), pagrieziet sākuma pozīciju un sacensties 
dzinējs. Kad motors iestrēgst, atgrieziet atslēgu pozīcijā. 
Elektriskā suspensija 
-Receprenees (P2) Nospiediet uz leju un turiet, līdz motors iziet, pagriežot atslēgu pie atslēgas 
  Izslēgta pozīcija (P4) 
 
 
Avārijas iedarbināšana 
Ja elektriskais palaidējs nedarbojas, iedarbiniet ģeneratoru manuāli : 

 Pagrieziet iedarbināńanas atslēgu pulksteņrādītāja virzienā līdz pozīcijai « RUN ». 

 Lēni pavelciet palaidēja rokturi līdz jūtat pretestību, tad ļaujiet atiet lēnām atpakaļ. 

 Spēcīgi pavelciet palaidēja rokturi, tad ļaujiet atiet lēnām atpakaļ. Ja dzinējs nav iedarbināts, atkārtojiet operāciju līdz dzinēja 

iedarbināńanai. 
 
Darbība 
Kad agregāts ir stabilizējis savu ātrumu (apmēram 3 min.) : 

 Pārbaudiet, lai drońības slēdņi  būtu nospiestā stāvoklī. Nospiediet vēlreiz, ja nepiecieńams. 

 Lietojamās ierīces pieslēdziet kontaktligzdai ģeneratoragregātā. 

 
 
Izslēgšana 

 Apstādiniet ģeneratoru un atvienojiet elektroierīces. 

 Ļaujiet motoram griezties tukńgaitā 1 vai 2 min. 

 Ielieciet aizdedzes atslēgu stāvoklī « OFF » : ģeneratoragregāts apstājas. 

 Aizgrieziet degvielas krānu. 

 

 
 



Izsardzība. Svirslēdzis 
Agregāta elektriskā strāva aizsargāta ar vienu vai vairākiem magnetotermiskiem, diferenciāliem vai termiskiem drońinātājiem. 
Iespējamas pārslodzes un/vai īssavienojuma gadījumā elektriskās enerģijas piegāde var tikt pārtraukta. 
Nepiecieńamības gadījumā nomainiet ģeneratoragregāta drońinātājus ar drońinātājiem, kuriem ir identiska nominālā vērtība 
 
Tehniskās apkopes programma. Izņemšana no ekspluatācijas 
Apkope jāveic tā, kā aprakstīts apkopes programmā. Norādīts to ieteicamais bieņums ģeneratoragregātiem, kas darbojas ar degvielu 
un eļļu atbilstońi ńajā rokasgrāmatā dotajām specifikācijām. Ja ģeneratoragregāts tiek izmantots intensīvi, saīsiniet intervālu starp 
apkopes operācijām. 
 
 
 
Tehniskās apkopes tabula 
 

 
* Šīs darbības jāuztic kādam no mūsu pārstāvjiem. 
Lietojot putekļainās vietās, gaisa filtrs jātīra bieņāk. 
 
Tehniskās apkopes procedūra. Bultskrūvju, uzgriežņu un skrūvju pārbaude 
Lai novērstu negadījumus vai bojājumus, katru dienu rūpīgi pārbaudiet skrūves. 

 Pirms katras darbināńanas un pēc katras izmantońanas pārbaudiet visu ģeneratoragregātu. 

 Pievelciet visas vaļīgās skrūves. 

Uzmanību: Motora cilindra galviņas skrūvju pievilkńanu drīkst veikt tikai speciālists. Konsultējieties ar reģionālo aģentu. 
 
Motoreļļas nomaiņa 
 
Ievērojiet vides aizsardzības norādes un nolejiet eļļu tam paredzētā traukā. 

 Kamēr motors ir vēl karsts, novietojiet paredzēto trauku zem eļļas nolieńanas skrūves tadnoņemiet eļļas uzpildes korķi-mērstieni 

un eļļas uzpildes skrūvi. 

 Pēc pilnīgas nolieńanas, pieskrūvējiet vietā eļļas nolieńanas skrūvi. 

 Piepildiet tvertni ar ieteikto eļļu pārbaudiet līmeni 

 Atlieciet vietā un pieskrūējiet eļļas uzpildes tvertnes korķi-mērstieni. 

 Pēc uzpildes pārbaudiet, vai nav eļļas noplūde, ar tīru lupatiņu noslaukiet eļļas paliekas. 

 
Eļļas filtra nomaiņa 

 Nolejiet motora eļļu  

 Noņemiet eļļas filtru  un izmetiet to. 

 Notīriet eļļas filtra balstu un ieeļļojiet eļļas filtra savienojumu ar tīru motora eļļu. 

 Ielieciet jaunu eļļas filtru. 

 Pievelciet eļļas filtru ar roku līdz tā savienojuma atdurei, pēc tam to aizskrūvējiet ar ¾ līdz 1 pagriezienu. 

 Pielejiet motorā paredzēto eļļu 

 Pārbaudiet eļļas līmeni un noplūdi. 

 
 
 
 
 



Degvielas filtra nomaiņa 

 
 

 Aizveriet degvielas krānu 

 Ievērojiet degvielas filtra montāņas virzienu 

 Atvienojiet abus savienotājgredzenus (C zīm. - 2 att.) un ņoņemiet degvielas filtrus. Ielejiet degvielu piemērotā tvertnē 

 Ielieciet vietā jaunu degvielas filtru, ievērojot montāņas virzienu, un nodrońiniet tā piestiprināńanu ar diviem savilcējgredzeniem 

 Atveriet degvielas krānu 

 Ar tīru drāniņu notīriet atlikuńās degvielas pēdas un pārbaudiet, vai nav notikusi noplūde 

 
Gaisa filtra tīrīšana 

 

 Noņemiet filtra vāku un noņemiet kontrolvāku. 

 Noņemiet filtrējońo detaļu uzgrieņņus un noņemiet detaļas tīrīńanai : 

1) Viegli uzsitiet vairākas reizes uz cietas virsmas, lai nokratītu liekos netīrumus. 
VAI : Ar zema spiediena gaisu izpūtiet filtrējońo detaļu no iekńpuses uz āru. 
Nekad nemēģiniet notīrīt netīrumus ar birsti. 
2) Ja detaļa ir pārāk netīra, aizvietojiet to. 
1) Nomazgājiet daļu ar sadzīves tīrīńanas līdzekli un siltu ūdeni, tad pamatīgi noskalojiet. 
VAI : Nomazgājiet to ar neuzliesmojońu ńķīdumu vai ar augstu uzliesmońanas temperatūru. Ļaujiet detaļai pilnīgi izņūt. 
2) Iemērciet detaļu tīrā motoreļļā un aizvāciet lieko eļļu. 

N.B. : Dzinjs kps pc skotnjs iedarbinanas, ja putuplast palicis prk daudz eas. 

 Rūpīgi pārbaudiet, vai abas detaļas nav saplēstas vai caurumainas. Aizvietojiet, ja tās ir bojātas. 

 Ielieciet detaļas vietā, veicot procedūru izņemńanai pretējā secībā. 

 
Iedarbināšanas baterijas kopšana 

 
Baterijai nav nepiecieńama kopńana, nepiecieńams pārbaudīt stāvokli un savienojumus, kā arī vispārējo tīrību. 
 
Aizdedzes sveces pārbaude 
 

 Atveriet vāciņu piekļuvei (E zīm. - 1 att.) pie aizdedzes svecēm (E zīm. - 2 att.) un izņemiet sveci ar klāt pielikto sveču atslēgu. 

 Pārbaudiet sveces stāvokli : 

Ja elektrodi ir nodiluńi vai izolācija bojāta : 

 Nomainiet sveci. 

 Ieskrūvējiet sveci vietā ar rokām, lai nebojātu vītni. 

 Ar sveču atslēgu piegrieziet 1/2 apgrieziena pēc sveces ieskrūvēńanas, lai saspiestu blīvgredzenu. 

Citā gadījumā : 

 Notīriet sveci ar metāla suku. 

• Ar taustiem pārbaudiet atstatumu « X » starp elektrodiem : tam 1,02 mm robeņās. 

• Pārbaudiet blīvgredzena stāvokli. 

• Ieskrūvējiet sveci ar rokām, lai nebojātu vītni. 

• Ar sveču atslēgu piegrieziet 1/8 - 1/4 apgrieziena pēc sveces ieskrūvēńanas, lai saspiestu blīvgredzenu. 
 
Ģeneratoragregāta tīrīšana 

 

 Notīriet visus putekļus un druskas ap izpūtēju. 

 Notīriet elektrības ģeneratoru un īpańi motora un maiņstrāvas ģeneratora gaisa padeves un izkļuves atveres ar drāniņu un slotu. 

 Pārbaudiet ģeneratora vispārējo stāvokli un bojājuma gadījumā nomainiet bojātās detaļas. 

 
Ģeneratoragregāta glabāšana 
Ja jūs ilgstońi nelietojiet ģeneratoragregātu, novietojiet to saskaņā ar turpmāk minētajām norādēm. 



 Aizveriet degvielas krānu. 

 Sagatavojiet atbilstońu trauku un nolejiet degvielu. 

A) Atvienojiet degvielas vadu degvielas filtra lejasdaļā. 
B) Atveriet degvielas krānu. 
C) Tiklīdz degviela ir nolieta, pievienojiet atpakaļ degvielas vadu. 

 Palaidiet ģeneratoragregātu un ļaujiet tam griezties līdz tas apstājas degvielas trūkuma dēļ. 

 Kamēr motors vēl karsts, nomainiet motoreļļu  

 Notīriet ģeneratoragregātu no ārpuses, pārklājiet nolietotās vietas ar pretrūsas vielu un ģeneratoru ar aizsargpārvalku, lai 

pasargātu no putekļiem. 

 Novietojiet ģeneratoragregātu tīrā un sausā vietā. 

 
Nelielu defektu novēršana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vadu savienošana 

 
 
 
Tehniskās specifikācijas: 
Spriegums- 230V / 400V 
Frekvence - 50 Hz 
e-pasts kontaktligzdu skaits: 1 gab - 230V, 1 gab - 400V 
Maksimālā jauda - 6,0 kW 
Nominālā jauda - 5,5 kW 
Degvielas tvertne - 12,5 l 
 
Izturīgs rāmis ar gumijas starplikām, lai samazinātu vibrāciju 
Riteņi - ērtai transportēšanai 
Uzticamajam četrtaktu dīzeļdzinējam ir gaisa dzesēšana 
Augstas klases sinhronais ģenerators ar 100% vara tinumiem 
Eļļas līmeņa indikators un voltmetrs 
Viegla iedarbināšana ar manuālo vai elektrisko starteri 
Integrēts sprieguma regulators - AVR sistēma 
 

Nolietotās iekārtas nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos! 

 Šis simbols norāda uz to, ka šo ražojumu saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu 

atkritumiem (2012/19/ES) un vietējiem likumiem, nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Šis ražojums 

jānodod šim nolūkam paredzētajā savākšanas vietā. To var izdarīt, piem., atdodot to atpakaļ tirdzniecības vietā, kad pērk 

līdzīgu ražojumu, vai nododot pilnvarotā savākšanas vietā, kas atbildīga par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 

otrreizējo pārstrādi. Nelietpratīga rīkošanās ar nolietotām iekārtām sakarā ar potenciāli bīstamām vielām, kuras bieži 

vien satur elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēku veselību. 

Lietpratīgi utilizējot šo ražojumu, jūs veicināt dabas resursu efektīvu lietošanu. Informāciju par nolietoto iekārtu 

savākšanas vietām jūs saņemsiet savā pašvaldībā, atkritumu utilizācijas sabiedriskajā organizācijā, pilnvarotajā iestādē, 

kas atbildīga par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizāciju vai tuvākajā atkritumu izvešanas uzņēmumā. 

 


