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m Achtung!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen 
eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig 
durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jeder-
zeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen überge-
ben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinwei-
se bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, 
die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen 
entstehen.

 • Es dürfen keine Veränderungen am Stromerzeuger vorgenommen 
werden.

 • Es dürfen für Wartung und Zubehör nur Originalteile verwendet wer-
den.

 • Achtung: Vergiftungsgefahr, Abgase, Kraftstoffe und Schmierstoffe 
sind giftig, Abgase dürfen nicht eingeatmet werden.

 • Kinder sind vom Stromerzeuger fernzuhalten
 • Achtung: Verbrennungsgefahr, Abgasanlage und Antriebsaggregat 

nicht berühren
 • Benutzen Sie einen geeigneten Gehörschutz, wenn Sie sich in der 

Nähe des Gerätes befinden.
 • Achtung: Benzin und Benzindämpfe sind leicht entzündlich, bzw. 

explosiv.
 • Den Stromerzeuger nicht in unbelüfteten Räumen oder in leicht ent-

flammbarer Umgebung betreiben. Wenn der Generator in gut belüf-
teten Räumen betrieben werden soll, müssen die Abgase über einen 
Abgasschlauch direkt ins Freie geleitet werden. Achtung: Auch beim 
Betrieb eines Abgasschlauches können giftige Abgase entweichen. 
Wegen der Brandgefahr, darf der Abgasschlauch niemals auf brenn-
bare Stoffe gerichtet werden. 

 • Explosionsgefahr: Den Stromerzeuger niemals in Räumen mit leicht 
entzündlichen Stoffen betreiben.

1Sicherheitshinweise
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 • Die voreingestellte Drehzahl des Herstellers darf nicht verändert wer-
den. Stromerzeuger oder angeschlossene Geräte können beschädigt 
werden.

 • Während des Transports ist der Stromerzeuger gegen Verrutschen 
und Kippen zu sichern.

 • Den Generator mindestens 1 m entfernt von Wänden oder ange-
schlossenen Geräten aufstellen.

 • Dem Stromerzeuger einen sicheren, ebenen Platz geben. Drehen und 
Kippen oder Standortwechsel während des Betriebes ist verboten.

 • Beim Transport und Auftanken den Motor stets abschalten.
 • Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraftstoff auf den Motor 

oder Auspuff verschüttet wird.
 • Stromerzeuger niemals bei Regen oder Schneefall betreiben.
 • Den Stromerzeuger nie mit nassen Händen anfassen 
 • Schützen Sie sich vor elektrischen Gefahren.
 • Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend 

gekennzeichnete Verlängerungskabel (H07RN..).
 • Bei Verwendung von Verlängerungsleitungen darf deren Gesamtlän-

ge für 1,5 mm2 50 m, für 2,5 mm2 100 m nicht überschreiten.
 • An den Motor- und Generatoreinstellungen dürfen keine Verände-

rungen vorgenommen werden.
 • Reparatur- und Einstellarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fach-

personal ausgeführt werden.
 • Nicht in der Nähe von offenem Licht, Feuer oder Funkenflug betan-

ken, bzw. den Tank entleeren. Nicht rauchen!
 • Berühren Sie keine mechanisch bewegten oder heißen Teile. Entfer-

nen Sie keine Schutzabdeckungen.
 • Die Geräte dürfen keiner Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt werden. 

Zulässige Umgebungstemperatur -10 bis +40°, Höhe:  1000 m über 
NN, rel. Luftfeuchtigkeit: 90 % (nicht kondensierend)

 • Der Generator wird von einem Verbrennungsmotor angetrieben, der 
im Bereich des Auspuffes (auf der gegenüber liegenden Seite der 
Steckdose) und Auspuffaustritts Hitze erzeugt. Meiden Sie die Nähe 
dieser Oberflächen wegen der Gefahr von Hautverbrennungen.
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 • Bei den technischen Daten unter Schallleistungspegel (L
WA

) und 
Schalldruckpegel (L

pA
) angegebene Werte stellen Emissionspegel dar 

und sind nicht zwangsläufig sichere Arbeitspegel. Da es einen Zu-
sammenhang zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann 
dieser nicht zuverlässig zur Bestimmung eventuell erforderlicher, zu-
sätzlicher Vorsichtsmaßnahmen herangezogen werden. Einflussfak-
toren auf den aktuellen Immissionspegel der Arbeitskraft schließen 
die Eigenschaften des Arbeitsraumes, andere Geräuschquellen, etc., 
wie z.B. die Anzahl der Maschinen und anderer angrenzender Pro-
zesse und die Zeitspanne, die ein Bediener dem Lärm ausgesetzt ist, 
ein. Ebenfalls kann der zulässige Immissionspegel von Land zu Land 
abweichen. Dennoch wird diese Information dem Betreiber der Ma-
schine die Möglichkeit bieten, eine bessere Abschätzung der Risiken 
und Gefährdungen durchzuführen.

Achtung: Verwenden Sie ausschließlich bleifreies Normal-Benzin als 
Kraftstoff.

m WARNUNG
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse 
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können 
elektrischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen zur Folge 
haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zu-
kunft auf.
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2Lieferumfang

 • Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus 
der Verpackung.

 • Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und 
Transportsicherungen (falls vorhanden).

 • Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
 • Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschä-

den.
 • Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der 

Garantiezeit auf.

Achtung!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen 
nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht 
Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

 • Originalbetriebsanleitung
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3Gerätebeschreibung

1 Tankanzeige
2 Tankdeckel
3 2 x 230 V~ Steckdosen
4 Erdungsanschluss
5 Überlastungsschutz 
6 Voltmeter
7  Öleinfüllschraube
8 Ölablassschraube
9 Ölmangelsicherung
10 Ein-/Ausschalter
11 Chokehebel
12 Reversierstarteinrichtung
13 Benzinhahn
14 Räder
15 Radachse
16 Standfuß
17 Schubbügelhalter
18 Schubbügel
19 Schrauben M8x40
20  Schrauben M8x16
21 Unterlegscheiben für Räder
22 Sicherungssplinte für Räder
23 Muttern M8
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Erklärung der Hinweisschilder auf dem Gerät
1.  Achtung! Bedienungsanleitung lesen.
2.  Achtung! Heiße Teile. Abstand halten.
3.  Achtung! Während des Tankens Motor abstellen.
4.  Achtung! Nicht in unbelüfteten Räumen betreiben.

1

2

3

4
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4Verwendung

Das Gerät ist für Anwendungen, welche einen Betrieb an einer 230 V 
Wechselspannungsquelle vorsehen, geeignet. Beachten Sie unbedingt 
die Einschränkungen in den Sicherheitshinweisen. Zweck des Generators 
ist der Antrieb von Elektrowerkzeugen und die Stromversorgung von 
Beleuchtungsquellen. Bei Haushaltsgeräten prüfen Sie bitte die Eignung 
nach den jeweiligen Herstellerangaben. Fragen Sie im Zweifel einen auto-
risierten Fachhändler des jeweiligen Gerätes.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede 
weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungs-
gemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art 
haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den 
gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wur-
den. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewer-
be-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden 
Tätigkeiten eingesetzt wird.
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5Vor Inbetriebnahme 

5.1 Montage
 • Montieren Sie den Standfuß, die Räder und den Schubbügel wie in 

den Bilder 6-9 dargestellt. 
 • Montieren Sie alle Teile, bevor Sie Kraftstoff und Öl einfüllen, um ein 

Auslaufen von Flüssigkeiten zu vermeiden. 
 • Zum Montieren der Räder schieben Sie zuerst die Radachse durch die 

Halterungen auf der Unterseite des Stromerzeugers und montieren 
die Räder wie auf  Bild 7 dargestellt. Achten Sie beim Montieren der 
Räder darauf, dass die Seite der Räder mit höherer Radnabe in Rich-
tung des Geräts gerichtet ist, da die Räder sonst am Rahmen schlei-
fen. 

7 8
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5.2 Elektrische Sicherheit:
 • elektrische Zuleitungen und angeschlossene Geräte müssen in einem 

einwandfreien Zustand sein.
 • Es dürfen nur Geräte angeschlossen werden, deren Spannungsanga-

be mit der Ausgangsspannung des Stromerzeugers übereinstimmt.
 • Niemals den Stromerzeuger mit dem Stromnetz (Steckdose) verbin-

den.
 • Die Leitungslängen zum Verbraucher sind möglichst kurz zu halten.

5.3 Umweltschutz
 • verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür 

vorgesehenen Sammelstelle abgeben
 • Verpackungsmaterial, Metall und Kunststoffe dem Recycling zufüh-

ren.

5.4 Erdung
Zur Ableitung statischer Aufladungen ist eine Erdung des Gehäuses nötig. 
Hierzu ein Kabel auf der einen Seite am Erdungsanschluss des Generators 
(Abb. 3/Pos. 4) und auf der anderen Seite mit einer externen Masse (z. B. 
Staberder) verbinden.

9

19

18

23
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6Bedienung

Achtung! Bei Erstinbetriebnahme muss Motorenöl (ca. 0,6 l) und Kraft-
stoff eingefüllt werden.

 • Kraftstoffstand prüfen, eventuell nachfüllen
 • Für ausreichende Belüftung des Geräts sorgen
 • Vergewissern Sie sich, dass das Zündkabel an der Zündkerze befestigt 

ist
 • Die unmittelbare Umgebung des Stromerzeugers begutachten
 • Eventuell angeschlossenes elektrisches Gerät vom Stromerzeuger 

trennen

6.1 Motor starten
 • Benzinhahn (13) öffnen; hierfür den Hahn nach unten drehen
 • Ein-/Ausschalter (10) auf Stellung “ON” bringen
 • Chokehebel (11) auf Stellung I Ø I bringen
 • Den Motor mit dem Reversierstarter (12) starten; hierfür am Griff kräf-

tig anziehen. Sollte der Motor nicht gestartet haben, nochmals am 
Griff anziehen

 • Chokehebel (11) nach dem Starten des Motors  wieder zurückschie-
ben.

Achtung!
Beim Starten mit dem Reservierstarter kann es durch plötzlichen Rücks-
schlag, verursacht durch den anlaufenden Motor, zu Verletzungen an der 
Hand kommen. Tragen Sie zum Starten Schutzhandschuhe.

6.2 Belasten des Stromerzeugers
 • Zu betreibende Geräte an die 230 V~ Steckdosen (3) anschließen

Achtung: Diese Steckdosen dürfen dauernd (S1) mit 2600W und kurzzei-
tig (S2) für max. 2 Minuten mit 2800W belastet werden.
 • Der Stromerzeuger ist für 230 V~ Wechselspannungsgeräte geeignet
 • Den Generator nicht an ein Haushaltsnetz anschließen, dadurch kann 

eine Beschädigung des Generators oder anderer Elektrogeräte im 
Haus verursacht werden.
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Hinweis: Manche Elektrogeräte (Motorstichsägen, Bohrmaschinen usw.) 
können einen höheren Stromverbrauch haben, wenn sie unter erschwer-
ten Bedingungen eingesetzt werden.

6.3 Motor abstellen
 • Den Stromerzeuger kurz ohne Belastung laufen lassen, bevor Sie ihn 

abstellen, damit das Aggregat “nachkühlen” kann
 • Den Ein- /Ausschalter (10) auf Stellung “OFF” bringen
 • Den Benzinhahn schließen.

6.4 Überlastungsschutz 2x 230 V Steckdosen

Achtung! Der Stromerzeuger ist mit einem Überlastungsschutz aus-
gestattet.
Dieser schaltet die Steckdosen (3) ab. Durch Drücken des Überlastungs-
schutzes (5) können die Steckdosen (3) wieder in Betrieb genommen 
werden.

Achtung! Sollte dieser Fall auftreten, so reduzieren Sie die elektri-
sche Leistung, welche Sie dem Stromerzeuger entnehmen oder ent-
fernen Sie defekte angeschlossene Geräte.

Achtung! Defekte Überlastschalter dürfen nur durch baugleiche 
Überlastschalter mit gleichen Leistungsdaten ersetzt werden. Wen-
den Sie sich hierfür an Ihren Kundendienst.
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7Informationen

Technische Daten
Generator:  ........................................................................................................  Synchron
Dauerleistung P

nenn
 (S1): ...................................................................................  2600 W

Maximalleistung P
max

 (S2 2 min):  ..................................................................  2800 W
Nennspannung U

nenn
:  ................................................................................. 2 x 230 V ~

Nennstrom I
nenn

: ...................................................................................................... 11,3 A
Frequenz F

nenn
: .........................................................................................................  50 Hz

Bauart Antriebsmotor:  .................................................................  4 Takt luftgekühlt
Hubraum: ........................................................................................................... 207,7 cm³
Max. Leistung:  ........................................................................................ 4,1 kW / 5,6 PS
Kraftstoff:  ................................................................................................................ Benzin
Tankinhalt:  ..................................................................................................................... 15 l
Motoröl: ................................................................................................. ca. 0,6 l (15W40)
Verbrauch bei 2/3 Last:  ................................................................................ ca. 1,9 l/h
Gewicht:  .................................................................................................................  42,5 kg
Schalldruckpegel L

pA
:  ...................................................................................... 76 dB(A)

Schallleistungspegel L
WA

/Unsicherheit K:  ............................  96 dB(A)/1,4 dB(A)
Leistungsfaktor cos φ:   .................................................................................................  1
Schutzart:  ................................................................................................................  IP23M
Leistungsklasse:  ...........................................................................................................  G1
Temperatur max:  .....................................................................................................  40°C
Max. Aufstellhöhe (üNN):  ................................................................................  1000 m
Zündkerze:  ............................................................................................................. F7 RTC

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)
Die Maschine kann dauerhaft mit der angegebenen Leistung betrieben 
werden.

Betriebsart S2 (Kurzzeitbetrieb)
Die Maschine darf kurzzeitig mit der angege-benen Leistung betrieben 
werden (2 min).
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Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
Stellen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Motor ab und 
ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze.

Achtung! Stellen Sie das Gerät sofort ab und wenden Sie sich an Ihre 
Service-Station:
 • Bei ungewöhnlichen Schwingungen oder Geräuschen
 • Wenn der Motor überlastet scheint oder Fehlzündungen hat

7.1 Reinigung
 • Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so 

staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem 
sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem 
Druck aus.

 • Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reini-
gen.

 • Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und 
etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungs-
mittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Ach-
ten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

7.2 Luftfilter
Beachten Sie hierzu auch die Service-Informationen. 
 • Luftfilter regelmäßig reinigen, wenn nötig tauschen
 • Öffnen Sie die beiden Klammern (Abb. 11/ A) und entfernen Sie den 

Luftfilterdeckel (Abb. 11/B)
 • Entnehmen Sie die Filterelemente (Abb. 12/C)
 • Zum Reinigen der Elemente dürfen keine scharfen Reiniger oder Ben-

zin verwendet werden. 
 • Die Elemente durch Ausklopfen auf einer flachen Fläche reinigen. Bei 

starker Verschmutzung mit Seifenlauge waschen, anschließend mit 
klarem Wasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

 • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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7.3 Zündkerze (Abb. 13-14)
Überprüfen Sie die Zündkerze erstmals nach 20 Betriebsstunden auf 
Verschmutzung und reinigen Sie diese gegebenenfalls mit einer Kupfer-
drahtbürste. Danach die Zündkerze alle 50 Betriebsstunden warten.
 • Ziehen Sie den Zündkerzenstecker (Abb. 13) mit einer Drehbewe-

gung ab.
 • Entfernen Sie die Zündkerze (Abb. 14/D) mit dem beiliegenden Zünd-

kerzenschlüssel
 • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

7.4 Ölwechsel, Ölstand prüfen (vor jedem Gebrauch) (Abb. 10)
Der Motorölwechsel sollte bei betriebswarmen Motor durchgeführt wer-
den.
 • Nur Motorenöl (15W40) verwenden
 • Stromerzeugeraggregat auf geeigneter Unterlage leicht schräg ge-

gen die Ölablassschraube abstellen.
 • Öleinfüllschraube öffnen
 • Ölablassschraube öffnen und warmes Motorenöl in einen Auffangbe-

hälter ablassen
 • Nach Auslaufen des Altöls Ölablassschraube schließen und Stromer-

zeuger wieder eben aufstellen.
 • Motoröl bis zur oberen Markierung des Ölmessstabs einfüllen   

(ca. 0,6 l).
 • Achtung: Ölmessstab zum Prüfen des Ölstandes nicht einschrauben, 

sondern nur bis zum Gewinde einstecken.
 • Das Altöl muss ordentlich entsorgt werden.

10 119 7

8 B

A

A
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14

D

12 13

C

7.5 Ölabschaltautomatik
Die Ölabschaltautomatik spricht an, wenn zu wenig Motoröl vorhanden 
ist. Der Motor kann in diesem Fall nicht gestartet werden oder stellt sich 
nach kurzer Zeit automatisch ab. Ein Starten ist erst nach Auffüllen von 
Motoröl (siehe Punkt 7.4) möglich.

7.6 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;
 • Typ des Gerätes
 • Artikelnummer des Gerätes
 • Ident-Nummer des Gerätes
 • Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info
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Störungen beheben

Störung Ursache Maßnahme

Motor kann nicht ge-
startet werden

Ölabschaltautomatik 
spricht an

Zündkerze verrußt

kein Kraftstoff

Ölstand prüfen, Mo-
toröl auffüllen

Zündkerze reinigen, 
bzw. tauschen. 
Elektrodenabstand 
0,6 mm

Kraftstoff nachfüllen / 
Benzinhahn überprü-
fen lassen

Generator hat zu 
wenig oder keine 
Spannung

Regler oder Kondensa-
tor defekt

Überstromschutzschal-
ter ausgelöst

Luftfilter verschmutzt

Fachhändler aufsu-
chen

Schalter betätigen 
und Verbraucher ver-
ringern

Filter reinigen oder 
ersetzen

Entsorgung und Wiederverwertung
Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu ver-
hindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar 
oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und 
dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall 
und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung 
zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

WZSE_2800_AT_SPK7.indb   19 16.01.13   08:18



20 

KUNDENDIENST • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
u 0820/250551   @ 06(1) 237-0494  www.isc-gmbh.info

WZSE 2800
05/2013

Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte 
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerech-
ten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung 
zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigen-
tumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer   
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der 
nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht be-
troffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne 
Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und 
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrückli-
cher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten
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8Garantiekarte AT

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für 
die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der 
Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler 
zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Ga-
rantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. 
B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und 
Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht 
wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch 
(z.B.: Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen 
etc.) stellen keinen Garantiefall dar. 

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. 
Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, 
in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatz-
regelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. 
Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für even-
tuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.  

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an 
die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vor-
her verständigt. 

Serviceadresse(n): ISC GmbH, Eschenstraße 6, 94405 Landau/Isar, 
 Deutschland
Hotline: Tel: 0820/250551, Fax: 0820/250552
Hersteller-/Importeurbezeichnung: Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, D-94405 Landau
E-Mail: info@einhell.at
Produktbezeichnung: Stromerzeuger WZSE 2800
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer: 41.524.04
Artikelnummer: 30659
Aktionszeitraum: 05/2013
Firma und Sitz des Verkäufers: HOFER KG, Hofer-Straße 2, 4642 Sattledt

Fehlerbeschreibung:  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

Name des Käufers:   ................................................................................................................................................................

PLZ/Ort:  ................................................................................................................................................................

Straße:  ................................................................................................................................................................

Tel. Nr./E-Mail:  ................................................................................................................................................................

Unterschrift:  ................................................................................................................................................................
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m Figyelem!
A készülékek használatánál, a sérülések és a károk megakadályozásának 
az érdekébe be kell tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért gondo-
san átolvasni ezt a használati utasítást/biztonsági utasításokat. Őrizze eze-
ket jól meg, azért hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az informá-
ciók. Ha más személyeknek adná át a készüléket, akkor kérjük kézbesítse 
ki vele együtt ezt a használati utasítást/biztonsági utasításokat is. Nem 
vállalunk felelőséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az 
utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából 
keletkeznek. 

 • Az áramfejlesztőn nem szabad semmilyen fajta változtatásokat elvé-
gezni. 

 • Karbantartáshoz és tartozékként csak originálrészeket szabad felhas-
ználni.  

 • Figyelem: Mérgezés veszélye, nem szabad a kipufogó gázokat belé-
legezni. 

 • Tartsa a gyerekeket az áramfejlesztőtöl távol. 
 • Figyelem: megégetés veszélye, ne érintse meg a kipufogószerelvényt 

vagy a meghajtóaggregátort. 
 • Ha a készülék közelében tartózkodik, akkor használjon egy megfelelő 

hallásvédőt.
 • Figyelem: Benzín és bezínpára könnyen gyullékony ill. robbanékony.
 • Az áramfejlesztőt sohasem szabad nem szellőztetett termekben 

használni. A jól szellőztetett termekben történő üzemeltetésnél 
a kipufogógázt, egy kipufogógáztömlőn keresztül ki kell vezetni 
a szabadba. Figyelem: Egy kipufogógáztömlő használatánál is tá-
vozhatnak mérgező gázok el. A tűzveszélye miatt, sohasem szabad a 
kipufogógáztömlőt gyullékony anyagokra irányítani. 

 • Robbanás veszélye: Soha sem üzemeltesse az áramfejlesztőt olyan 
termekben ahol könnyen gyuladható anyagok vannak.

 • A gyártó által már előre beállított fordulatszámot nem szabad elállíta-
ni. Megsérülhet az áramfejlesztő, vagy pedig a csatlakoztatott készü-
lékek. 

1Biztonsági utasítások 
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 • A szállítás ideje alatt az áramfejlesztőt biztosítani kell elcsúszás vagy 
billenés ellen. 

 • A generátort legalább 1 m-re távol az épületektől vagy a csatlakozta-
tott készülékektől felállítani. 

 • Az áramfejlesztőt egy biztos, sík helyre tenni. Tilos az üzemeltetés 
ideje allati elfordítás és döntés vagy a telephely megváltoztatása. 

 • A szállításnál és a feltankolásnál a motort mindig lekapcsolni. 
 • Ügyeljen arra, hogy a feltankolásnál ne loccsantson ki üzemanyagot a 

motorra vagy a kipufogóra.
 • Ne üzemeltese sohasem az áramfejlesztőt esőben vagy havazásban. 
 • Ne nyúljon sohasem nedves kézzel az áramfe-jlesztőhöz. 
 • Òvja magát a villamossági veszélyektől. A szabadban csak az arra 

engedélyezett és megfelelő ismertető jellel ellátot hosszabító kábelt 
használni (H07RN..).

 • A hosszabító kábelek használat esetében, nem  szabad ezek össz 
hosszának 1,5 mm2 –nél 50 m-t, 2,5 mm2 –nél 100 m-t túlllépniük. 

 • Nem szabad a motoron és a generátorbeállításon semmilyen vál-
toztatást elvégezni. 

 • Javításokat és beállításokat csakis feljogosított szakszemélyzetnek 
szabad elvégeznie. 

 • Ne tankolja fel illetve ürítse ki a tartályt, nyílt fényforrások, tűz vagy 
szikrahullás melett. Ne dohányozzon! 

 • Ne érintse meg a mozgásban levő mechanikus részeket vagy a forró 
részeket. Ne távolítsa el a védőburkolatokat. 

 • Nem szabad kitenni a készülékeket nedvesség-nek vagy pornak Az 
engedélyezett környezethőmérséklet -10 –től +40°-ig, max. tengers-
zint feletti magasság 1000 m, rel. légnedvesség: 90% (nem-konden-
zálódó) 

 • A generátor egy belső égésű motor által van meghajtva, amely a 
kipufogócső terén (a dugaszoló aljzatokkal szemben levő oldalon) és 
a kipufogó kiáramlásánál hőséget hoz létre. Kerülje ezeknek a felüle-
teknek a közelségét a bőr megégetésének veszélye miatt. 
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 • A technikai adatoknál a hangteljesítménymérték (L
WA

) és a han-
gnyomásmérték (L

WM
) alatt megadott értékek, emissziós szintet 

jelentenek és nem okvetlenül biztos munkahelyi szintet. Mivel az 
emissziós- és imisszió szint között egy összefüggés áll fenn, ezért ezt 
nem lehet megbízhatóan az esetleg szükséges kiegészítő óvóintéz-
kedések meghatorázására felhasználni. A munkaerő aktuális imisszió 
szintjét befolyásoló tényezők magukba foglalják a munkaterem tu-
lajdonságát, más zajforrásokat, stb. mint például a gépek számát és 
más szomszédos lefolyásokat valamint az időtartamot, amig a kezelő 
zajnak van kitéve. Ugyszintén eltérhet országról országra az engedé-
lyezett imisszió szint. Mégis megadja ez az információ a gép haszná-
lójának a lehetőséget a rizikó és a veszélyeztetés felbecsülésének az 
elvégzését. 

Ne használjon olyan elektromos üzemszereket (hosszabbítókábelt 
és dugaszolócsatlakozásokat), amelyek hibásak.

m FIGYELMEZTETÉS!
Olvason minden biztonsági utalást és utasítást el.
A biztonsági utalások és utasítások betartásán belüli mulasztások követ-
kezménye áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések lehetnek.
Őrizze meg a biztonsági utalásokat és utasításokat a jövőre nézve.
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2A szállítás terjedelme 

 • Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket a csomago-
lásból.

 • Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint a csomagolási- / és a 
szállítási biztosítékokat (ha léteznek).

 • Ellenőrizze le, hogy teljes e a szállítás terjedelme.
 • Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrészeket szállítási károkra.
 • Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomagolást a garanciaidő lejára-

tának a végéig.

Figyelem!
A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gy-
erekeknek a műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészekkel játszaniuk! 
Fennáll a lenyelés és a megfulladás veszélye!

 • Eredeti használati utasítás
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3A készülék leírása 

1  Tank kijelző
2  Tanksapka
3  2 x 230 V ~ dugaszoló aljzatok
4  Földelőcsatlakozás
5  Biztonsági kioldó
6  Voltméter
7  Olajbetöltőcsavar
8  Olajleengedőcsavar
9  Olajhiánybiztosítás
10  Be-/kikapcsoló
11  Hidegindítókar
12  Reverzálóindítóberendezés
13  Benzíncsap
14  Kerekek
15  Keréktengely
16  Állóláb
17  Tolófültartó
18  Tolófül
19  Csavarok M8x40
20  Csavarok M8x16
21  Alátétkorongok a kerekekhez
22  Biztosítósasszegek a kerekekhez
23  Anyák M8
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1

2

3

4

A készüléken található jelzőtáblák magyarázata (15-es kép) 
1.  Figyelem! Elolvasni a használati utasítást.
2.  Figyelem! Forró részek. Távolságot tartani.
3.  Figyelem! A tankolás ideje alatt leállítani a motort.
4. Figyelem! Ne üzemeltesse nem szellőztetett termekben.
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4Használat

A készülék olyan használatra alkalmas, amelyek egy 230 V-os váltakozó 
feszültségforráson történő üzemet látnak elő. Vegye okvetlenül figyelebe 
a biztonsági utasításokban foglalt fenntartásokat. A generátor célja az 
elektromos szerszámok meghajtása és a világítóforrásoknak az árammal 
történő ellátása. 
Kérjük ellenőrizze le a háztartási készülékeknél az egyes gyártó adatai 
szerinti megfelelőséget.  Kétség esetében, érdeklődjön az egyes készülék 
feljogosított szakkereskedőénél. 

A gépet csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármi-
lyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen 
kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és 
nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem 
az ipari, kézműipari vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem válla-
lunk szavatosságot, ha a készülék ipari, kézműipari vagy gyári üzemek 
valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.
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5Üzembevétel előtt 

5.1 Összeszerelés
 • A 6-tól – 9-ig levő képeken mutatottak szerint felszerelni az állólábat, 

a kerekeket és a tolófület.
 • Minden részt felszerelni, mielőtt üzemanyagot vagy olajat töltene be, 

azért hogy elkerülje a folyadékok kifolyását.
 • A kerekek felszereléséhez tolja elősször a keréktengelyt az 

áramfejlesztő alulsó oldalán levő tartókon keresztül és szerelje fel a 
7-es képen mutatottak szerint a kerekeket. A kerekek felszerelésénél 
ügyelni arra, hogy a kerekek magasabb kerékagyú oldala a készülék 
irányába legyen irányítva, mivel máskülönben súrlódnak a kereten.
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5.2 Villamos biztonság:
 • A villamos vezetékeknek és a csatlakoztatott készülékeknek egy kifo-

gástalan állapotban kell lenniük.
 • Csak olyan készülékeket szabad csatlakoztatni, amelyeknek a mega-

dott feszültsége egyezik az áramfejlesztő kimeneteli feszültségével. 
 • Ne kapcsolja sohasem össze az áramfejleszőt a villamos hálózattal 

(dugaszoló aljzat). 
 • A fogyasztóhoz vezető vezetékek hosszát lehetőleg röviden kell tar-

tani. 

5.3 Környezetvédelm
 • A szennyezett karbantartási anyagot és azüze-manyagokat le kell 

adni az erre előrelátott gyűjtőhelyen. 
 • Vezesse a csomagolási anyagot, fémet és műanyagokat az újrahasz-

nosításhoz. 

5.4 Földelés
A statikai feltöltődések levezetéséhez engedélyezett a gépház földellése. 
Ehhez egy kábelt az egyik oldalon a generátor (kép 3/4) földelő kapocsá-
val és a másik oldalon egy externi tömeggel (mint például rúdföldeléssel) 
összekötni.

9
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6Kezelés

Figyelem! Az első beüzemeltetésnél motorolajat (cca. 0,6 l) és üzemanya-
got kell betölteni.

 • Leellenőrizni az üzemanyag állását, esetleg utánna tölteni. 
 • Gondoskodjon a készülék elegendő levegőz-tetéséről 
 • Győződjön meg arról, hogy a gyujtókábel rá van erősítve a gyújtógy-

ertyára. 
 • Az áramfejlesztő közvetlen környezeté megitélni. 
 • Esetleg leválasztani az áramfejlesztőröl a rákapcsolt elektromos kés-

züléket 

6.1 Startolni a motort
 • Benzincsapot (13) megnyitni; ehhez a csapot lefelé fordítani
 • A be-/kikapcsolót (10) a kulccsal az “ON” állásba tenni.
 • A hidegindítókart (11) a IØI állásba tenni.
 • Startolni a motort a reverzálóstarterrel (12); ehhez a fogantyút 

erőssen meghúzni, ha nem indulna be a motor, akkor a fogantyút 
mégegyszer meghúzni. 

 • A motor stratolása után a hidegindítókart (11) ismét vissza tolni

Figyelem!
A reverzálókapcsoló általi indításkor a hirtelen visszacsapódás által, 
előidézve a beinduló motor álta, a kezeken sérülések keletkezhetnek. 
Hordjon az indításhoz védőkesztyűket.

6.2 Az áramfejlesztő megterhelése
 • Az üzemeltendő készülékeket rákapcsolni a 230 V~dugaszoló aljzato-

kra (3)
Figyelem: Ezt a dugaszoló aljzatokat tartósan (S1) 2600W-al és rövid ideig 
(S2) max. 2 percig 2800W-al szabad megterhelni.
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 • Az áramfejlesztő a 230 V~ as váltakozó feszültségű készülékekre al-
kalmas. 

 • Ne kapcsolja rá a generátort a háztartási hálózatra, mivel azáltal a 
generátor vagy  a háztartásban levő más villamos készülékek meg-
sérülését idézheti elő. 

Utasítás: némely villamos készülékeknek 
(Motorszúrófűrészek, fúrógépek  stb. ) egy magasabb áramfogyasztásuk 
van, ha megnehezített körülmények alatt vannak használva. 

6.3 Leállítani a motort
 • Mielőtt leállítaná az áramfejlesztőt hagyja röviden megterhelés nél-

kül futni, azért hogy az aggregát tudjon „utána  hülni”.
 • A be-/kikapcsolót (10) a kulccsal az “OFF” állásba tenni.
 • Lezárni a benzincsapot.

6.4 Túlterhelés elleni védelem 2x 230 V dugaszoló aljzat

Figyelem! Az áramfejlesztő egy túlterhelés elleni védővel van felsze-
relve.
Ez lekapcsolja a dugaszoló aljzatokat (3). A túlterhelés elleni védő (5) 
nyomása által lehet a dugaszoló aljzatokat (3) ismét üzembe venni.

Figyelem! Ha ez az eset betörténne, akkor csökkentse az elektromos 
teljesítményt amelyet az áramfejlesztőtöl igényel vagy pedig távolí-
tsa el a defekt csatlakoztatott készülékeket. 

Figyelem! Defektes túlterhelés elleni kapcsolókat csak ugyanolyan 
felépítésű, ugyanazokkal a teljesítményi adatokkal rendelkező túl-
terhelés elleni kapcsolókkal szabad kicserélni. Forduljon ehhez a 
vevőszolgáltatásához.
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7Információk

Generátor:  ..........................................................................................................  Szinkron
Tartósteljesítmény P

név
 (S1):  ............................................................................  2600 W

Maximális teljesítmén P
max

 (S2 2 perc):  ......................................................  2800 W
Névleges feszültség U

név
:  ........................................................................... 2 x 230 V~

Névleges áram I
név

:  ................................................................................................ 11,3 A
Frekvencia F

név
:  .......................................................................................................  50 Hz

A hajtómotor szerkezete: ........................................................ 4 ütemű léghűtéses
Lökettérfogat:  .................................................................................................. 207,7 cm³
Max. teljesítmény:  .................................................................................  4,1 kW/ 5,6 PS
Üzemanyag:  .............................................................  Normális benzín ólommentes
Tartálytartalom:  .......................................................................................................... 15 l
Motorolaj:  ........................................................................................... cca. 0,6 l (15W40)
Fogyasztás 2/3 teherénél:  .....................................................................  cca. 1,9 l/óra
Tömeg:  ...................................................................................................................  42,5 kg
Hangnyomásmérték L

pA
:  ................................................................................ 76 dB(A)

Hangteljesítménymérték L
WA

/Bizonytalanság K:  ............  96 dB(A) / 1,4 dB(A)
Teljesítménytényező cos φ:  ........................................................................................  1
Védelmi rendszer:  .................................................................................................  IP23M
Teljesítményosztály:  ...................................................................................................  G1
Hőmérséklet max:  ...................................................................................................  40°C
Max. felállításmagasság (NNf):  .....................................................................  1000 m 
Gyújtógyertya:  ...................................................................................................... F7 RTC

Üzemmód S1 (Tartósüzem)
A gépet tartósan lehet a megadott teljesítménnyel üzemeltetni. 

Üzemmód S2 (Rövid idejű üzem)
A gépet rövid ideig szabad a megadott teljesítménnyel üzemeltetni (2 
min). 
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Tisztítás, karbantartás, tárolás és pótalkatrészmegrendelés
Minden tisztítási és karbantartási munka előtt leállítani a motort és á 
gyújtógyertyadugót lehúzni a gyújtógyertyáról.

Figyelem: Állítsa azonnal le a készüléket és forduljon a szervízál-
lomásához:
 • Szokatlan rezgéseknél vagy zörejeknél. 
 • Ha a motor túlterheltnek tűnik vagy ha gyujtáshibái vannak 

7.1 Tisztítás
 • Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető nyíllásokat és a gépházat 

annyira por és piszokmentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje 
le a készüléket egy tiszta posztóval le vagy pedig fúja ki sűrített 
levegővel, alacsony nyomás alatt. 

 • Mi azt ajánljuk, hogy a készüléket direkt minden használat után kitisz-
títani. 

 • Tisztítsa meg a készüléket rendszeresen egy nedves posztóval és egy 
kevés kenőszappannal. Ne használjon tisztító és oldó szereket; ezek 
megtámadhatják a készülék műanyagrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne 
jusson víz a készülék belsejébe. 

7.2 Légszűrő
Vegye ehhez a szervíz-információkat is figyelembe.
 •  Rendszeresen megtisztítani a légszűrőt, ha szükséges kicserélni.
 •  Nyissa ki mind a két kapocst (ábra 11/A) és távolítsa el a 

légszűrőfedelet (ábra 11/B).
 •  Vegye ki a szűrőelemeket (ábra 12/C).
 •  Az elemek tisztításához nem szabad maró hatású tisztítókat vagy 

benzínt használni
 •  Az elemeket egy sima felületen történő kiporolás által tisztítani. Erős 

szennyeződésnél szappanlúggal kimosni, azután tiszta vízzel kiöblíte-
ni és hagyni a levegőn megszáradni.

 •  Az összeszerlés az ellenkező sorrendben történik.
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7.3 Gyújtógyertya (13-14 ábra)
A gyújtógyertyát elősször 20 üzemóra után leellenőrizni 
szennyeződésekre és tisztítsa ezt adott esetben egy rézdrótos kefével 
meg. Azután a gyújtógyertyát minden 50 üzemóra után karbantartani. 
 • A gyújtógyertyadugót egy forgómozgással lehúzni. 
 • Távolítsa el a mellékelt gyertyakulccsal a gyújtógyertyát (ábra 14/D). 
 • Az összeszerelés az ellenkező sorrendben törté-nik.  

7.4  Olajcsere, lellenőrizni az olajszint (minden használat előtt)  
(ábra 10)

A motorolajcserét az üzemmeleg motornál kellene elvégezni.
 •  Csak motorolajat (15W40) használni
 •  Állítsa le az áramfejlesztő aggregátort egy megfelelő alátétre, enyhén 

ferdén az olajleengedő csavarhoz.
 •  Kinyitni az olajbetöltő csavart
 •  Megnyitni az olajleengedő csavart és leengedni a meleg motorolajat 

egy felfogó tartályba.
 •  A fáradt olaj kifolyása után bezárni az olajleengedő csavart és az 

áramfejlesztőt ismét egyenesre felállítani.
 •  Motorolajat az olajmérő pálca felső jelzéséig betölteni (cca. 0,6 l).
 •  Figyelem: Az olajmérő pálcát az olajállás leellenőrzéséhez ne csvarja 

be, hanem csak dugja be a menetig.
 •  A fáradt olajat helyesen kell megsemmisíteni.

10 119 7

8 B

A

A
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7.5 Olajlekapcsolóautómata
Az olajlekapcsolóautómata akkor lép üzembe, ha túl kevés olaj van ben-
ne. Ebben az esetben nem lehet indítani a motort vagy rövid idő után 
automatikusan leáll. Egy indítás csak a motorolaj feltöltése után (lásd a 
7.4-es pontot) lehetséges.

7.6 A pótalkatrész megrendelése:
A pótalkatrészek megrendelésénél a következő adatokat kell megadni
 • A készülék típusát
 • A kászülékk cikkszámát
 • A készülék ident-számát
 • A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számá

Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info alatt találhatóak.

14

D

12 13

C
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Megsemmisítés és újrahsznosítás 
A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban ta-
lálható. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy 
pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz. 
A szállítási és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint pé-
ldául fém és műanyagok. A defekt alkatrészeket vigye a különhulladéki 
megsemmisítéshez. Érdeklődjön utánna a szaküzletben vagy a községi 
közigazgatásnál!

Zavarok elhárítása

Zavar Ok Intézkedés

Nem lehet indítani a 
motort.

Beugrik az olajlekapc-
solóautomatika

Kormozott a gyújtógy-
ertya

Nincs üzemanyag

Leellenőrizni az olajál-
lást, feltölteni a moto-
rolajat 

Megtisztítani a gyújtó-
gyertyát, ill. kicserélni. 
Elektródatávolság 
0,6 mm

Üzemanyagot 
utánnatölteni / 
leellenőriztetni a ben-
zincsapot

Túl kevés vagy hiá-
nyzik a feszültség a 
generátornak 

Defektes a szabályozó 
vagy a kondenzátor

Kioldott a 
túláramvédőkapcsoló

Szennyezett a legszűrő

Felkeresni a 
szakkereskedőt 

Üzemeltetni a kapcso-
lót és lecsökkenteni a 
fogyasztót

Szűrőt megtisztítani 
vagy kicserélni  
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Csak az EU-országoknak

Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az elektromos és elektronikus régi készülékekre szóló 2002/96/EC európai 
irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba való átültetése szerint az el-
használt elektromos szerszámokat külön kell összegyűjteni és egy környe-
zetbaráti újraértékesítéshez eljuttatni.

Recycling-alternatívák a visszaküldési felszólításhoz:
Az elektromos készülék tulajdonosa, a tulajdon feladása esetében köteles 
a visszaküldés helyett alternativ a szakszerű értékesítéssel kapcsolatban 
összedolgozni. Ehhez az öreg készüléket egy visszavevő helynek is át le-
het hagyni, amely elvégzi a nemzeti körforgásipar és hulladéktörvények 
értelmében levő megsemmisítést. Ez nem érinti az öreg készülékek mel-
lékelt, elektromos alkotórészek nélküli tartozékait és segítőeszközeit.

A termékek dokumentációjának és a kisérőpapírjainak az utánnyomtatása 
vagy egyébb sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC GmbH kihangsú-
lyozott beleegyezésével engedélyezett. 

Technikai változtatások jogát fenntartva.
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8Jótállási Tájékoztató

A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjától számított 3 év. 

A vásárlás tényének és a vásárlás időpontjának bizonyítására, kérjük őrizze meg a pénztári fizetésnél ka-
pott jótállási jegyet.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti 
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem korlátozza. 
A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó ill. harmadik személy által 
esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A fenti szerviz címen a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás termék kijavítására. 
A jótállási idő lejártát követő javítások költsége azonban a fogyasztót terheli, amelyről részére minden 
esetben kellő időben előzetes tájékoztatást nyújtunk.

A jótállási igény bejelentésének időpontja: A javításra átvétel időpontja: 

A hiba oka: A javítás módja:  

A fogyasztónak történő visszaadás időpontja: A javítási idő következtében a jótállás új határideje:

A szerviz neve és címe: Kelt, aláírás, bélyegző:

Az importáló és forgalmazó cégneve és címe:  
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. 
Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy

A gyártó cégneve, címe és email címe: 
Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 
D-94405 Landau

A szerviz neve, címe és telefonszáma: 
EINHELL Hungaria Ltd, 
KÖZPONTI SZERVIZ -  VEVŐSZOLGÁLAT, 
1107 BUDAPEST, MÁZSA TÉR 5-7.
TEL: 06(1) 237 – 0494, FAX: 06(1) 237 – 0495, 
MOBIL: 06 (30) 747-1443. 
E-MAIL: RAKTAR@EINHELL.HU, 
NYITVA TARTÁS: H-CS: 8-17, P: 8-14

A termék megnevezése:
Aramgenerator

A termék típusa: 
WZSE 2800, 41.524.04

Gyártási szám: 
30659

A termék azonosításra alkalmas részeinek 
meghatározása:

Termékjelölés: 
05/2013

Vevő neve:   .....................................................................................................................................................................

Irányítószám/Város:  .....................................................................................................................................................................

Utca:  .....................................................................................................................................................................

Tel.szám/e-mail cím:  .....................................................................................................................................................................

Aláírás:  .....................................................................................................................................................................
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Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a terméket a vásárlást követő három 
munkanapon belül érvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem 
tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül 
elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre.

A jótállási igény bejelentése
A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése 
céljából a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetett szervizzel 
léphet kapcsolatba.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles 
kifogását a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő 
időben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Nem számít bele 
a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése 
(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként 
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell meg-
javítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 
visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállási felelősség kizárása
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba 
rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a 
vásárlást követően keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a 
termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját ér-
dekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén 
a termékért jótállást nem tudunk vállalni.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási 
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehason-
lítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan álla-
potban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott 
kényelmetlenséget;
b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve 
a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget 
tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell 
elvégezni.

(3) Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a 
hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Eljárás vita esetén
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles 
felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó 
igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének 
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkana-
pon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, 
valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. 
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