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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Благодарим ви, че закупихте този преносим генератор с най-високо качество от TOTAL. Когато 
работите и поддържате този продукт, както е указано в това ръководство, вашият генератор ще 
ви осигури много години надеждна работа. 
 
Спецификации на изделието: 
Този генератор е преносим генератор с въртящо се поле за променлив ток, задвижван от 
двигател. Той е проектиран да доставя електрическа енергия за работа с инструменти, уреди, 
къмпинг оборудване, осветление или да служи като резервен източник на енергия по време на 
прекъсвания на електрозахранването. 
 

Спецификация на генератора  
 

 
МОДЕЛ 

TP530001 TP530001-4 
TP530001-6 TP530001-8 
TP530001S   TP530001-9 

 
TP530001-5

 

 
UTP530001

Номинален AC 
Напрежение (V) 220-240V 

~ 
110-120V~ 

Номинална честота (Hz) 50HZ 60HZ 

Номинална мощност (kW) 
2 2 2.2 

Стартова мощност (kW) 
2.2 2.2 2.4 

USB Извод 5V/1.5A (по избор) 
Гнездо за запалка 12V/8A (по избор) 
Паралелни изводи Да 
Тип двигател Един цилиндър, 4-такта, OHV 
Изместване (cc) 98 
Капацитет за гориво (L) 4.5L 
Капацитет за масло(L) 0.35 
Тип   Камшично 

запалване 
 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Символи за безопасност 

 

 

 
Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт, ако не бъде избегната.

  

 
Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до повреда 
на оборудването или имущество.

 
 

   
Токсични изпарения Риск от пожар Риск от експлозия 

 
 

Риск от токов удар Гореща повърхност  
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 

 

Производителят не може да предвиди всички възможни опасни обстоятелства, с които 
потребителят може да се сблъска. Следователно, предупрежденията в това ръководство, върху 
етикетите и върху залепените табелки не са изчерпателни. За да се избегнат инциденти, 
потребителят трябва да разбере и следва всички инструкции и да използва здрав разум. 

 Прочетете и разберете изцяло това ръководство, преди да използвате 
този генератор. Неправилното използване на този генератор може да 
доведе до сериозни наранявания или смърт.
 

 

Отработените газове от двигателя съдържат химикали, които водят до 
рак и причиняват вродени дефекти.

• Винаги мийте ръцете след работа с генератора. 

 

Не  работете  на  закрито  или  в  затворено  пространство,  за  да 
осигурите разсейването на опасния въглероден окис.

• Използването на генератор на закрито ЩЕ ВИ УБИЕ ЗА МИНУТИ!  
• Въглеродният монооксид е отровен газ без мирис, който може да причини главоболие, 
объркване, умора, гадене, припадък, болест, гърчове или смърт. Ако започнете да изпитвате 
някой от тези симптоми, ВЕДНАГА излезте на чист въздух и потърсете медицинска помощ.  
• Никога не използвайте на закрито, в покрити зони или в ограниче ни пространства, дори и на 
отворени прозорци. 
• Инсталирайте аларма за въглероден окис, захранвана с батерии, близо до спалните.  
• Внимавайте за да не допуснете изгорели газове от тази машина да не навлязат в затворено 
пространство през прозорци, врати, вентилация и други отвори. 
• Когато работите в зони, където могат да се вдишат изпаренията, използвайте респираторна 
маска в съответствие с всички нейни инструкции.  

 

 

Никога не превишавайте мощността/ампеража на генератора. Това 
може да повреди генератора и/или свързаните електрически устройства.

• Проверете изискванията за работно напрежение и честота на всички електрически устройства, 
преди да ги включите в генератора. 

 

Никога не стартирайте и не спирайте двигателя с електрически устройства, 
включени  в  контактите.  Ако не го направите,  това  може  да  повреди 
генератора и/или свързаните електрически устройства.

 

• Винаги стартирайте двигателя и го оставете да се стабилизира, преди да свържете някакви 
електронни устройства.  
• Изключете всички електронни устройства, преди да спрете двигателя.  

  Стартерът и други движещи се части могат да захванат дрехи, бижута и коса. 
• Не носете широки дрехи или ръкавици. 
• Свалете бижута или нещо друго, което би могло да се захване в движещи се части. 
• Завържете косата или сложете предпазно покривало за глава, за да предпазите дългата коса. 
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Въжето на стартера се връща бързо и дърпа ръката към двигателя по-бързо, 
отколкото можете да пуснете, което може да доведе до нараняване.

• За да избегнете откат, издърпайте бавно въжето на стартера, докато се почувства 
съпротивление, след което издърпайте рязко. 

 

 

Избягвайте контакт с горещи зонина това устройство.

• Внимавайте около ауспуха, цилиндъра и другите части на двигателя, тъй като те могат да бъдат 
изключително горещи. 
• Оставете горещите компоненти да се охладят, преди да ги докоснете. 

 

• Горивото и неговите пари, използвани за захранване на този уред, са силно запалими 
и могат да експлодират, което да доведе до сериозни наранявания или смърт. 
• Никога не зареждайте и не източвайте резервоара за гориво на закрито. 
• Никога не препълвайте резервоара за гориво. Ако горивото се разлее, преместете уреда на 
поне 30 фута от разлива, попийте разлятото гориво по машината, преди да стартирате двигателя.
• Никога не пушете, докато работите или зареждате машината. 
• Никога не работете и не съхранявайте тази машина в близост до открит пламък, висока 
температура или друг източник на запалване. 
• Генераторът трябва да има поне 5 фута разстояние от сгради или друго оборудване по време 
на работа. 
• Пазете двигателя от трева, листа или смазки, които са запалими. 
• Когато добавяте или източвате гориво, устройството трябва да бъде изключено за поне 2
минути, за да се охлади, преди да свалите капачката на горивото. Ако агрегатът работи, 
капачката на горивото е под налягане, свалете бавно. 
• За да предпазите горивото от разливане, обезопасете уреда, така че да не може да се върти, 
докато работи или транспортира. 
• Когато транспортирате агрегата, изключете кабела на запалителната свещ и се уверете, че 
резервоарът за гориво е празен, като превключвателят 3 в 1 е изключен. 

Дръжте  двигателя  далеч  от  запалими  предмети  и  други 
опасни  материали. 

Този генератор произвежда много високо напрежение, което може 
да  доведе  до  изгаряне  или  токов удар,  причиняващи  сериозни 
наранявания или смърт.

• Никога не боравете с генератора, електронните устройства или какъвто и да е кабел, докато 
стоите във вода, докато сте боси или когато ръцете  или краката ви са мокри.  
• Винаги поддържайте генератора сух. Никога не работете с генератор при дъжд или в мокри 
условия. 
• Използвайте прекъсвач на веригата при повреда на заземяването (GFCI или RCD) във влажна 
или силно проводима зона, като метални нас тилки или стоманени изделия.  
• Никога не включвайте електронни устройства в генератора с изтъркани, износени или оголени 
проводници. Никога не докосвайте оголени проводници и не контактувайте с букси.  



 

 

 

 

6  

 

 Този генератор произвежда много високо напрежение, което може 
да  доведе  до  изгаряне  или  токов удар,  причиняващи  сериозни 
наранявания или смърт.

Генераторът трябва да бъде правилно заземен, за да се предотврати 
токов удар.

•  Никога не разрешавайте на деца или неквалифициран пе рсонал да работят с генератора. 
Децата трябва винаги да са на отстояние от поне 10 фута от генератора.  
• Ако използвате генератора за резервно захранване, уведомете дружеството за комунални 
услуги. 
• Ако свързвате генератора като резервно захранване към сг радната инсталация, трябва да 
повикате квалифициран електротехник да инсталира превключвателя. Невъзможността да се 
изолира генераторът от електрическата мрежа може да доведе до сериозни наранявания или 
смърт на работещите по електрическата мрежа.  

• Работете с генератора само на равна повърхност. 
• Винаги свързвайте клемата на гайката и заземителния терминал към подходящо заземяване. 

Никога  не  модифицирайте  това  устройство  по  никакъв  начин или не 
променяйте настроената скорост.

• Увеличаването на управляващата скорост е опасно, което може да доведе до нараняване 
и/или повреда на оборудването.  
• Намаляването на управляващата скорост добавя преко мерно натоварване и може да повреди 
оборудването.  
• Само когато работи с предварително зададената скорост на управление, този генератор ще 
подава правилната номинална честота и напрежение.  
 

Използвайте този уред само по предназначение или може да доведе 
до сериозни наранявания или смърт.

• Не заобикаляйте нито едно предпазно устройство. Подвижните части са покрити с 
предпазители. Уверете се, че всички защитни капаци са на мястото си. 

Никога не работете с това устройство, ако има счупени или липсващи 
части и използвайте само оригинални части. Използвайте само резервни 
части, произведени за тази машина.

• Неправилното третиране на генератора може да повреди устройството и да съкрати живота му.  
• Винаги ремонтирайте тази машина, както е посочено в това ръководство. Ако имате някакви 
въпроси, свържете се с вашия дилър или се обърнете към квалифициран сервизен център. 
• Загасете генератора ако не подава ток, машината вибрира прекомерно или започва да пуши, 
да искри или да излъчва пламъци. 

PROP 65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт съдържа химикали, известни на щата Калифорния, че 
причиняват рак и вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. 

• Никога не местете и не настройвайте това устройство, докато работи. Никога не вкарвайте 
предмети през охлаждащи отвори. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

S 

N
O 

P 

S N 

P1 
O 

 

Q Q 

G

A – Капак на свещта  
B – Искроуловител 
C – Капак на ауспуха 
D - Външен корпус (страничен панел) 
 E - Дръжка (хват) 
F – Вент.  
G – Капачка за гориво 
H – Камшичен стартер 
I – Контрол панел 
J – Предупредителна лампа за масло 

K – Лампа на индикатора за претоварване 

 

L - AC Пилотна светлина 
M - 3 в 1 стартов превключвател (RUN / OFF и смукач) 

 

N – Превключвател Икономичен 
O - USB Извод 5VDC 1.5A 
P - 230V AC Извод 
P1 - 120V AC Извод  
Q – Паралелни изводи  
R – Терминал заземяване  
S - 12V DC Порт 
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ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

ON/OFF Стартов превключвател и смукач 
Стартов превключвател “OFF” 
Когато стартовият превключвател е в положение “OFF” кранът 
за гориво е затворен и двигателят не може да работи.  
Стартов превключвател “CHOKE” 
Когато стартовият превключвател е в положение “CHOKE” 
кранът за гориво е отворен и двигателят може да запали. 
 Стартов превключвател “ON” 
Когато стартовият превключвател е в положение “ON” кранът 
за гориво е отворен и двигателят може да работи. 
 Бележка: Смукачът не е необходим за стартиране на 
двигателя, когато е топъл. 

  O FF 

O N 

CH O K E 

 

 

 
Предупредителен 

индикатор за 
масло 

Индикатор за 
претоварване 

Пилотен 
индикатор за 

променлив ток 

Предупредителен 
индикатор за 

масло 

Индикатор за 
претоварване 

Пилотен 
индикатор за 

променлив ток 

Предупредителна индикаторна лампа за маслото 
Когато маслото падне под минималното ниво, светва 
предупредителната индикаторна лампа за маслото и 
двигателят спира автоматично. Двигателят не  
Бележка: Ако предупредителната индикаторна лампа за 
маслото не светне и двигателят спре, завъртете стартовия 
превключвател в положение „ON“ и дръпнете камшичния 
стартер. 

Индикаторна лампа за претоварване на двигателя 
Ако светне индикаторната лампа за претоварване на 
двигателя, капацитетът за мощност/ампераж на генератора е 
бил надвишен от свързаните електрически устройства или пад 
на мощността. Когато това се случи, зелената индикаторна 
лампа за променлив ток ще изгасне. Двигателят ще продължи 
да работи, но червеният индикатор за претоварване на 
двигателя ще остане включен и захранването вече няма да се 
подава към свързани електронни устройства. 

 
Как да го коригираме 
1. Изключете всички електронни устройства, след което спрете двигателя. 
2. Намалете общата мощност на свързаните електронни устройства, докато достигне 
номиналната мощност на генератора. 
3. Проверете входа за въздух и контролния панел за наличие на запушване. Премахнете 
запушването, ако бъде открито. 
4. Стартирайте отново двигателя. 

Бележка: Индикаторната лампа за претоварване на двигателя може да светне за няколко 
секунди, когато свържете товар поради пренапрежение. Това е нормално. 



ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

   
Предупредителен 

индикатор за 
масло 

Индикатор за 
претоварване 

Пилотен 
индикатор за 

променлив ток 
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Пилотен индикатор за променлив ток 
Зелената индикаторна лампа за променлив ток се включва, 
когато двигателят стартира и генерира мощност. 

Прекъсвач на DC веригата 
 
Когато прекъсвачът за постоянен ток е в положение „ON“ [„ВКЛ.“], Генераторът е в състояние да 
захранва свързаните електронни устройства. Когато прекъсвачът е в положение „OFF“ [„ИЗКЛ.“], 
генераторът вече няма да подава енергия. Прекъсвачът за постоянен ток автоматично изключва 
„OFF“, когато свързва електронни устройства към генератора, които надвишават номиналната 
мощност на генератора. Ако прекъсвачът за постоянен ток се изключи, намалете натоварването 
на свързаните електронни устройства, докато натоварването не е в рамките на посочената 
номинална мощност. За да възстановите захранването, върнете прекъсвача за постоянен ток 
обратно в положение „ON“. 
 

ECO контрол на двигателя 
• Когато ECO превключвателят на двигателя се завърти в положение „ON“, блокът за управление 
на икономичността автоматично определя правилната скорост на двигателя на генератора въз 
основа на свързания електронен товар. Това води до икономия на гориво и намалява шума. 
• Когато ECO превключвателят се завърти в положение „OFF“, двигателят работи с номиналната 
скорост от 4850 об/мин.  
Бележка: Превключвателят ECO трябва да се завърти в положение „OFF“, когато се използват 
електронни устройства, които изискват голям стартов ток, като компресор.  
Паралелни изводи 
Разположени точно над терминала за заземяване, паралелните изходи на генератора 
позволяват на потребителя да пуска два генератора Companion едновременно. Тази операция 
изисква специални кабели. Когато работите с паралелни генератори, За кабели и инструкции сe
консултирайте дилър на TOTAL за ПАРАЛЕЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН КАБЕЛЕН КОМПЛЕКТ.  

• Свържете този генератор само с друг генератор Companion. 
• За свързване на генератори използвайте само одобрени марки паралелни кабелни комплекти. 

Ако прекъсвачът на DC веригата изключи отново, незабавно спрете да използвате 
генератора и се консултирайте с вашия дилър.

 

Никога не свързвайте генератори, които са различни модели. 



Генераторът трябва да бъде правилно заземен, за да се предотврати 
токов удар.

• Работете с генератора само на равна повърхност. 
• Винаги свързвайте клемата на гайката и заземителния терминал към подходящо заземяване. 

ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

МОНТАЖ
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Вентилационен отвор за горивна капачка 
Капачката на горивото е снабдена с отвор за въздух, за да спре 
изтичането на гориво към карбуратора. Отдушникът за въздух трябва 
да е в положение „ON“, За да може горивото да тече, за да може 
двигателят да работи. Завъртете отвора за въздух в положение 
„OFF“, за да спрете потока на горивото. 

 
 
Терминал за заземяване 
Заземителният терминал  на генератора винаги трябва да се 
използва за свързване на генератора към забит заземителен прът. 
Свържете заземяващия терминал към забит заземителен прът с 
меден проводник No 8 AWG (Американски стандарт). Проводникът 
се свързва към клемата между заключващата шайба и гайката. 
Затегнете гайката здраво, за да осигурите добро свързване. 
Заземяването на генератора ви предпазва от токов удар, който е 
резултат от натрупване на статично електричество или неоткрити 
неизправности. 
 

 
Свързване на генератор към електрическа система 
 
Ако свързвате генератор към електрическата система на 
сградата за резервно захранване, 
Мощността от генератора трябва да бъде изолирана от 
прекъсвача или алтернативен източник на енергия. Връзката 
трябва да отговаря на всички електрически кодекси и 
приложимите закони. 
 

OFF  

ON  

UNPLUG 

 
 
 
 
 
 
 

Никога  не  свързвайте  директно 
генератора към домашен източник 
на захранване.
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Този генератор произвежда много високо напрежение, което може 
да  доведе  до  изгаряне  или  токов  удар,  причиняващи сериозни 
наранявания или смърт.

• Никога не боравете с генератора, електронните устройства или какъвто и да е кабел, докато 
стоите във вода, докато сте боси или когато ръцете или краката ви са мокри. 
• Винаги поддържайте генератора сух. Никога не работете с генератор при дъжд или в мокри 
условия. 
• Използвайте прекъсвач на веригата за заземяване (GFCI) във влажна или силно проводяща 
зона, като метални настилки или стоманени изделия.  
• Никога не включвайте електронни устройства в генератора с изтъркани, износе ни или оголени 
проводници. Никога не докосвайте голи проводници и не контактувайте с букси.  
•  Никога не разрешавайте на деца или неквалифициран персонал да работят с генератора. 
Децата трябва винаги да са на отстояние от поне 10 фута от генератора.  
• Ако използвате генератора за резервно захранване, уведомете дружеството за комунални 
услуги. 
• Ако свързвате генератора като резервно захранване към сградната инсталация, трябва да 
повикате квалифициран електротехник да инсталира превключвателя. Невъзможността  да се 
изолира генераторът от електрическата мрежа може да доведе до сериозни наранявания или 
смърт на работещите по електрическата мрежа.  
 
Доливане на гориво 
• Поставете генератора на чиста и равна повърхност в място, което 
е добре проветриво. 
• Свалете капачката на горивото. 
• Поставете фуния в резервоара за гориво и внимателно налейте 
бензин в резервоара, докато нивото на горивото достигне около 1 
½ инча под горната част на гърлото. Внимавайте да не препълвате 
резервоара, за да осигурите място за разширяване на горивото. 
• Върнете капачката на горивото и я затегнете здраво. Завъртете капачката обратно на часовниковата 

стрелка, за да я свалите.
 

Не пушете, когато доливате гориво. Не препълвате резервоара, за да осигурите 
място за разширяване на горивото.

OFF  

ON  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОТА

Генераторът се доставя  без моторно  масло.  Трябва да заредите  масло  преди 
първото използване на този генератор.Винаги проверявайте нивото на маслото 
преди всяка работа.
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Доливане/ проверка на маслото на двигателя (Виж Фиг.4)  
 
• Поставете генератора на равна повърхност. 
• Отстранете винтовете и след това свалете външния капак на корпуса.  
(Трябва да свалите капака на запалителната свещ, за да избутате стра-
ничния панел отвътре)

 

 

• Извадете щеката на картера. 
• Поставете фуния в отвора на щеката на картера и внимателно добавете 
определеното количество моторно масло за 4-тактов двигател (SAE 10W-30) 
в празния резервоар докато маслото достигне външния ръб на отвора за 
пълнене на масло (отвор на щеката на картера).
• Не забравяйте да върнете щеката за измерване и затегнете здраво, 
преди да опитате да стартирате двигателя.
• За да проверите маслото, поставете генератора на равна повърхност, 
избършете измервателната щека, след това поставете отново измерва-
телната щека без завинтване.

 

 

Препоръчано масло: SAE 10W-30 
Капацитет на маслото: 0.35L (0.924Gal) 

Заземяване на генератора 
За да се избегне токов удар, този генератор трябва да бъде правилно заземен преди употреба. 
За инструкции вижте Функции на контролния панел.   
Стандартни атмосферни условия  
Температура на околната среда: 77ºF (25ºC)  
Барометрично налягане: 100kPa  
Относителна влажност: 30%  
Изходната мощност на генератора ще варира поради промени в температурата, надморската 
височина и влажността. Ако температурата, влажността или надморската височина са по-високи 
от стандартните атмосферни условия, мощността на генератора ще бъде намалена. 
Следователно натоварването, прикрепено към генератора, трябва да бъде намалено. 
 
Как да запалим двигателя 
• Поставете генератора на равна повърхност. Всички електрически товари ТРЯБВА да бъдат 
изключени от генератора. 
• Включете ECO превключвателя в положение “OFF” 
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• Завъртете отвора за въздух в положение „ON“. 
• Завъртете превключвателя за стартиране 3 в 1 на „CHOKE“ 
• Издърпайте бавно дръжката на стартера (въжето на стартера), докато се усети съпротивление, 
след което дръпнете рязко. 
• Оставете двигателя да работи за няколко секунди и след това постепенно, докато двигателят се 
загрее, завъртете превключвателя за стартиране 3 в 1 в положение “ON”. 
 

 Въжето на камшичния стартер се навива обратно бързо и дърпа ръката 
към двигателя по-бързо отколкото можете да пуснете, което може да 
доведе до нараняване.

• За да избегнете откат, издърпайте бавно стартерното въже, докато се почувства 
съпротивление, след което издърпайте рязко.  

Бележка: За да стартирате генератора с ECO превключвателя в положение “ON“. 
• Изключете всички електрически товари от генератора. 
• Ако околната температура е под 32 °F (0 °C), оставете 3 минути за загряване на двигателя. 
• ECO е в позиция „ON“, устройството се връща към нормална работа след горепосоченото 
време за загряване. 
• ECO превключвателят трябва да се завърти в положение „OFF“, когато се използват електронни 
устройства, които изискват голям стартов ток, като компресор за въздух.  
Как да спрем двигателя 
• Завъртете ECO превключвателя в положение „OFF“. 
• Изключете всяко електронно устройство. Всички товари ТРЯБВА да бъдат изключени от 
генератора. Никога не стартирайте и не спирайте двигателя с електрически устройства, включени 
в контактите. 
• Завъртете превключвателя за стартиране 3 в 1 в положение “OFF”. 
• Завъртете отвора за въздух в положение „OFF“. 

   

OFF  

ON  

   

OFF  

ON  

   O FF 

   O N 

CH O K E 



Никога не стартирайте и не спирайте двигателя с електрически устройства, 
включени  в  контактите.  Ако не го направите,  това  може  да  повреди 
генератора и/или свързаните електрически устройства.

 

• Винаги стартирайте двигателя и го оставете да се стабилизира, преди да свържете някакви 
електронни устройства.  
• Изключете всички електронни устройства, преди да спрете двигателя.  
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Как да прикачите електронни устройства 
1. Преди стартиране на генератора 
• Уверете се, че генераторът е заземен.  
• Уверете се, че прикаченият товар е в рамките на номиналната мощност на генератора и 
номиналния ток на буксата. 
• Уверете се, че всички електрически кабели и букси са в добро състояние. 
• Уверете се, че всички електронни устройства са изключени, преди да ги включите в генератора. 
2. Запалете двигателя 
3. Ако прикаченият товар е малък, завъртете ECO превключвателя в положение „ON“. За по-
голямо натоварване или при свързване на множество електронни устройства завъртете ECO 
превключвателя в положение „OFF“. 
4. Уверете се, че зеленият контролен индикатор за променлив ток не свети. 
5. Когато двигателят се стабилизира, свържете и включете първия товар. Силно се препоръчва 
първо да се включват устройствата с най-голяма консумация, а тези с най-малка, последно за да 
се предотврати претоварване на генератора. 
6. Оставете работата на генератора да се стабилизира (двигателят и свързаните устройства 
работят равномерно), преди да включите следващия товар. 
 
Зареждане на 12 волтова батерия 
 
Този генератор може да се използва за зареждане на 12 волта 
автомобилна или акумулаторна батерия, като се предприемат 
следните стъпки: 
Проверете нивото на течността в клетките на акумулатора. Добавете 
САМО дестилирана вода във всяка клетка, където нивото на 
течността е ниско. Никога не добавяйте вода от чешмата. 
1. Използвайте телена четка за почистване на клемите на батерията, 
ако са корозирали. 
2. Преди да свържете батерията към генератора, стартирайте 
двигателя на генератора. Уверете се, че DC протекторът е включен в 
положение “ON”. 
3. Сигурно свържете червената скоба на кабела към положителния 
(+) извод на батерията. 
4. Сигурно свържете черната скоба на кабела към отрицателния (-) 
извод на батерията. 
5. Завъртете ключа ESC в положение „OFF“, за да започнете 
зареждането на батерията.  
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6. Батерията се счита за напълно заредена, когато течността в нея  е 
между 1,26 и 1,28, когато се измерва с хидрометър. 
 
Забележка: Силно се препоръчва да проверявате нивото на електролита поне веднъж на час с 
хидрометър, за да предотвратите презареждане и да тествате състоянието на батерията. 
Внимавайте да следвате инструкциите на производителя на хидрометъра. 

 

Електролитът на батерията е отровен и опасен.

 
 

• Не изключвайте щипките на батерията по време на зареждане. Батериите произвеждат 
експлозивни газове. Изключването на щи пките на акумулатора по време на зареждане може да 
искри и да се запали.  
• Не зареждайте батерията в затворено пространство.  
• Никога не пушете, докато зареждате батерията или работите или зареждате с гориво този 
генератор. 
• Електролитът на батерията съдъ ржа сярна киселина. Избягвайте контакт с кожата, очите и 
дрехите. Винаги носете предпазни очила, когато зареждате батерията.  
• Ако киселината на батерията контактува с кожата, незабавно изплакнете с вода; y. Ако попадне 
в очите, изплакнете с вода в продълж ение на  15 минути и потърсете незабавна медицинска 
помощ. При поглъщане пийте големи количества вода или мляко, последвано от магнезиево  
мляко, разбито яйце или растително масло. Свържете се незабавно с лекар.   
AC паралелна работа 
Генераторът има два модела, които са съвместими помежду си (Standard и Companion). 
Възможно е да се свържат два генератора един с друг, като се използва успореден кабелен 
комплект. 
• Свържете КАБЕЛИТЕ ЗА ПАРАЛЕЛНА РАБОТА към два генератора в съответствие с 
инструкциите, предоставени с кабелния комплект. 
• Уверете се, че превключвателят ECO е в една и съща позиция и на двата генератора. 
• Всички електронни устройства трябва да бъдат спрени и изключени от генераторите преди да 
стартират двигателите на генераторите. 
• Стартирайте двигателя на генератора. Уверете се, че зеленият индикатор на изхода свети за 
всеки генератор. 
• Когато генераторът е стабилизиран, свържете електронното устройство в буксата и включете 
първия товар. 
• Оставете работата на генератора да се стабилизира (двигателят и свързаните устройства 
работят равномерно), преди да включите следващия товар. 

 

Максимална мощност при паралелна работа: 4.0kVA 
Номинална мощност при паралелна работа: 3.0kVA 

 

Бележка: Силно се препоръчва да включите първо 
устройства с най-голям това, а с най-малък товар последно, 
за да предотвратите претоварване на генератора. 

Parallel Box 



РАБОТА
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Бележка: Повечето електронни устройства изискват мощност над номиналната мощност, за да 
стартират. Тази допълнителна мощност се нарича пренапрежение и обикновено трае между 2-3 
секунди. При стартиране на електронно устройство може да светне червеният индикатор за 
претоварване. Това е нормално. Ако лампата остане включена, изключете всички електронни 
устройства и спрете двигателя. Вижте „Индикаторна лампа за претоварване на двигателя“ на 
страница 8. 
 

 ! Свързвайте  само  електронни  устройства  към  генератора,  които са в 
изправност и не надвишават номиналното захранване на паралелните 
генератори или желаната букса.  

• Неизправен уред или захранващ кабел може да доведе до токов удар. Не използвайте 
електронни устройства, които имат повреден кабел или щепсел.  
• Ако уредът започне да работи необичайно, стане муден или спре, незабавно спрете и 
изключете уреда. Уредът може да има повреда или номиналната му консумирана мощност 
надвишава захранването на генератора.  
• За да избегнете повреда на генератора или електронното устройство, не свързвайте 
консуматор към генератора, ако неговата електрическа мощност надвишава тази на буксата.  
 

 
Никога не свързвайте генератори, които са различни модели.

 • Свържете този генератор само с друг генератор D2000iS или генератор D2000iS Companion.

 • За свързване на генератори използвайте само одобрени паралелни кабелни комплекти.

 • Паралелният кабел трябва да бъде отстранен, ако работи само един генератор.

 • Никога не изключвайте и не отстранявайте кабела за паралелна работа, докато генераторът все 
още работи.

 

 
Не претоварвайте генератора 
Уверете се, че можете да доставите достатъчно номинална мощност за всички електронни 
устройства, свързани към генератора. Номиналната мощност се отнася за мощността, която 
генераторът трябва да доставя, за да поддържа устройството работещо. Ударната мощност се 
отнасят до мощността, която генераторът трябва да достави, за да стартира електронно 
устройство. Този скок на мощност за стартиране на устройство обикновено трае между 2-3 
секунди, но този допълнителен изход трябва да се вземе предвид при избора на електронните 
устройства, които планирате да прикачите към генератора. За да предотвратите претоварване на 
генератора, изпълнете следните стъпки: 
1. Съберете общата номинална мощност на всички електронни устройства, които ще бъдат 
свързани едновременно към генератора. 
2. Изчислете пренапрежението, като добавите елементите с най-висок изход (не е необходимо 
да се изчислява пренапрежението за всички устройства, тъй като те трябва да бъдат свързани по 
едно). 
3. Добавете пренапреженията към общите номинални ватове в стъпка 1. Поддържайте общото 
натоварване в рамките на мощността на генератора. 



ОБСЛУЖВАНЕ
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Редовната поддръжка ще удължи живота на този генератор и ще подобри неговите 
характеристики. Гаранцията не покрива елементи, които са резултат от небрежност, злоупотреба 
или злоупотреба на оператора. За да получи пълната стойност от гаранцията, операторът трябва 
да поддържа генератора, както е указано в това ръководство, включително правилното 
съхранение. 

Преди да инспектирате или обслужвате  тази машина,  уверете се,  че 
двигателят е изключен и няма части, които да се движат. Изключете 
кабела на свещта и го свалете от свещта. 

 
Ако не сте сигурни как да изпълните задача по поддръжката, занесете уреда за 
сервиз при нашите дилъри.

 Използвайте само посочените от нас резервни части.

 

Референтно ръководство за мощност 
(Изброените мощности са само приблизителни. Проверете електронното устройство за 

действителна мощност) 
 
Основни  Номинална 

мощност 
Стартова 
мощност 

75W Ел. крушки 75 всеки 75 всеки 

18 CU Ft Хладилник / Фризер 800 2200 

Вентилатор на фурна (⅓ HP) 800 2350 

Помпа за канал (⅓ HP) 1000 2000 

Водна помпа (⅓ HP) 1000 3000 

Отопление / охлаждане 
Изсушител 650 800 

Настолен вентилатор 800 2000 

Електрическо одеяло 400 400 

Нагревателен уред 1800 1800 

Кухня 

Блендер 300 900 

Тостер (2 филии) 1000 1600 

Кафе машина 1500 1500 

Електрически (1 елемент) 1500 1500 

Миялна 1500 3000 

Перално помещение 

Ютия 1200 1200 

Пералня машина 1150 3400 

Газова сушилня 700 2500 

 

Баня Номинална 
мощност 

Стартова 
мощност 

Сешоар 1250 0 

Маша за коса 1500 0 

Дневна 

X-бокс или плей стейшън 40 0 

AM/FM Радио 100 100 

VCR 100 100 

Цветен телевизор (27”) 500 500 
Домашен офис 

Факс машина 65 0 

Персонален компютър (17” монитор) 800 0 

Лазерен принтер 950 0 

Копирна машина 1600 0 

Електроуреди 

1000W кварцова халогенна работна 
лампа 

1000 0 

Пръскачка (⅓ HP) 600 1200 

Прободен трион 960 0 

Циркуляр  (7 ¼”) 1400 2300 

Трион (10”) 1800 1800 

Настолен цилкуляр 2000 2000 

Алекрическа дрелка (½ HP, 5.4 Amps) 600 900 

График на обслужване  
 Стъпки преди обслужване 
Преди да запалите двигателя, изпълнете следните стъпки преди работа: 
• Проверете нивото на моторното масло и нивото на резервоара за гориво. Проверете за течове. 
• Проверете маркуча за гориво за пукнатини или повреди. Сменете, ако е необходимо. 
• Уверете се, че въздушният филтър е чист 
• Отстранете всички остатъци, които са се събрали по генератора и около ауспуха и контролното 
табло. Почистете отпадъците с прахосмукачка. При упорити замърсявания, използвайте четка с 
мек косъм 
• Огледайте работната зона за опасности. 



  0.7 0.8mm 

20.0Nm (14.8ft-lb). 
Ако свещта е износена, заменете само с еквивалентна 
резервна част. Свещта трябва да се подменя ежегодно. 
• Свържете отново кабела на свещта. 
• Поставете отново капачката на запалителната свещ, след 
това я заменете. 
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След всяко ползване 
Спазвайте следните процедури слез всяко ползване: 
• Загасете двигателя. 
• Съхранявайте машината на чисто и сухо място. 
 

След първите 5 часа Сменете маслото. 
След 8 часа или на ден Почистете отпадъците. 

 Проверете нивото на моторното масло. 
6 месеца  
(100 часа работа) 

Проверете и почистете елемента на въздушния филтър.  
(Обслужвайте по-често при мокри или прашни условия.) 

 Сменете моторното масло. (Обслужвайте често при мръсни или прашни условия.)  
 Проверете екрана на ауспуха, заменете ако е необходимо 
 Обслужете запалителната свещ. 
 Проверете екрана на ауспуха и искроуловителя. 
12 месеца  
(300 часа работа) 

Почистете горивния филтър. Сменете, ако е необходимо. 

 Проверете маркуча за обезвъздушаване на картера за пукнатини или повреди. Сменете, ако е 
необходимо. 

 Почистете главата на цилиндъра. Свържете се с дилър. 
 Проверете и регулирайте просвета на клапана. Свържете се с дилър.  
 Проверете всички фитинги и крепежни елементи. Свържете се с дилър.  

 
 
Проверка на запалителната свещ 
• Свалете капачката. След това свалете капачката на 
запалителната свещ. 
• Изключете кабела на запалителната свещ от запалителната 
свещ. 
• Преди да свалите свещта, почистете зоната около основата й, 
за да предотвратите навлизането на отломки в двигателя. 
• Поставете гаечен ключ на свещта през отвора на външната 
страна на капака. Завъртете ключа срещу часовниковата 
стрелка. 
• Проверете за обезцветяване и почистете въглеродните 
отлагания от електрода с телена четка. 
• Проверете хлабината на електрода и бавно регулирайте до 
0,7 - 0,8 мм (0,028-0,031 инча), ако е необходимо. 
• Поставете отново свещта и затегнете до въртящ момент 

 
 

Стандартна свещ: E6TC/E6RT/BPR7HS  
Капачка на свещта: 0.7 - 0.8mm (0.028-0.031 in)   
Въртящ момент за затягане на свещта: 20.0Nm (14.8ft-lb) 
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Регулиране на карбуратора 
Карбураторът е с ниски емисии и е оборудван с нерегулируем вентил за смес на празен ход. Ако 
е необходима настройка, свържете се с оторизиран дилър. 
 
Смяна на маслото 
• Поставете генератора на равна повърхност. 
• Пуснете генератора за няколко минути, докато двигателят се загрее. Изключете генератора. 
• Отстранете винтовете, след това свалете външния корпус. 
• Извадете щеката на картера. 
• Поставете тава за масло  под двигателя. Наклонете генератора за да съберете отработено 
масло. Оставете маслото да се отцеди напълно. 
• Върнете генератора на равна повърхност. 
• Внимателно добавете моторно масло за 4 тактов двигател SAE 10W-30 в празния резервоар 
докато нивото на маслото стигне до външния ръб на гърловината за доливане на масло. (Отвора 
за щеката на маслото) 
• Използвайте чист парцал, за да избършете разлятото масло. 
• Поставете отново измервателната щека на картера. 
• Поставете отново външния корпус и затегнете винтовете. 
 
Препоръчано машинно масло: SAE 10W-30 
Препоръчан клас на машинно масло: API Service SE тип висококачествено моторно масло. 
Качество на машинното масло: 0.35L (0.924 US gal) 
 

 
   

Не накланяйте генератора докато наливате масло. Това може да доведе до 
препълване и повреда на двигателя.

Уверете се, че в картера не е попаднало чуждо тяло. 

Въздушен филтър 
Замърсения въздушен филтър ще намали експлоатационния живот на двигателя като затруднява 
паленето на двигателя и намалява неговата производителност. Сменяйте филтъра с нов всяка 
година. 
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• За почистване отстранете винтовете, след което свалете 
външния корпус. 
• Развинтете винтовете и свалете капака на въздушния филтър. 
• Свалете елемента от пяна. 
• Измийте елемента от пяна в разтворител и оставете да 
изсъхне. 
• Налейте малко количество масло върху елемента от пяна, след 
това изцедете, но не изстисквайте излишното масло. Елементът 
от пяна трябва да е влажен, но да не капе. 
• Поставете отново елемента от пяна в кутията на въздушния 
филтър. 

 

 

 

Не пускайте генератора, без да инсталирате отново елемента от пяна или това 
може да доведе до прекомерно износване на буталото и цилиндъра.

  
Проверка на ауспуха и искроуловителя 
• Проверете ауспуха за пукнатини, корозия или други повреди. 
• Свалете винтовете, след което отстранете показаната област на външния корпус. 
• Разхлабете болта, след това свалете капака на ауспуха, екрана на ауспуха и искроуловителя. 
• Проверете екрана на ауспуха и искроуловителя за въглеродни отлагания. Почистете 
въглеродните отлагания с телена четка.  
• Проверете екрана на ауспуха и искрогасителя за повреда. Ако е повреден, заменете с наши 
резервни части, специално произведени за тази машина. 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

• Монтирайте искроуловителя - Подравнете проекцията на искроуловителя с тръбата на ауспуха. 
• Монтирайте екрана на ауспуха и капака на ауспуха. 
• Поставете външния корпус и затегнете винтовете. 
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Избягвайте контакт с горещи зони. 

• Внимавайте около ауспуха, цилиндъра и други части на двигателя, тъй като те може да са 
изключително горещи. 
• Оставете горещите компоненти да се охладят, преди да ги докоснете. 

 

Филтър на резервоара за гориво 
• За да почистите, свалете капачката за гориво и филтъра 
• Почистете филтъра с бензин 
• Избършете филтъра с чист парцал 
• Поставете обратно филтъра 
• Сложете капачката на резервоара. 
 
Горивен филтър 
• За да почистите, отстранете винтовете, свалете външния 
капак и източете горивото. 
• Повдигнете и задръжте скобата, след което извадете 
маркуча от резервоара. 
• Извадете горивния филтър 
• Почистете горивния филтър с бензин 
• Избършете филтъра с чист парцал и върнете филтъра в 
резервоара 
• Монтирайте маркуча и скобата. 
• Отворете крана за гориво. Проверете за течове. 
• Поставете външния капак и затегнете винтовете. 

 
 

 

 
Съхранение 
За да предпазите генератора си от влошаване при продължително съхранение, вземете 
следните превантивни мерки: 
 
ВЪНШЕН ВИД 

 

   

 

• Отстранете всички замърсявания, които са се натрупали по генератора и около ауспуха и 
таблото. Използвайте прахосмукачка за да съберете замърсяванията. Ако мръсотията се е спекла 
използвайте мека четка  
• Проверете охладителните отвори. Почистете от замърсявания ако са задръстени. 
• Съхранявайте на закрито и използвайте защитно покритие, за да се предпазите от прах. 
 
ГОРИВО 
• За краткосрочно съхранение добавете стабилизатор на горивото, за да предотвратите 
остарялото гориво да причинява отлагане на киселини и смоли в горивната система и 
карбуратора. 
• За дългосрочно съхранение източете горивото. 
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ДВИГАТЕЛ 
• Свалете свещта. Налейте около 1 TBL SAE 10W-30 моторно масло в отвора на свещта, след 
което поставете отново свещта. 
• С превключвателя 3 в 1 в положение “OFF” [„ИЗКЛ.“]. Дръпнете камшичния стартер няколко 
пъти, за да покриете стените на цилиндрите с масло. 
• Бавно издърпайте камшичния стартер, докато почувствате, че двигателят компресира (когато 
усетите съпротивление). Оставете двигателя в това състояние. Това ще помогне да се 
предотврати натрупването на ръжда в стените на цилиндъра. 
 
Как да източите горивото 
• Завъртете превключвателя 3 в 1 в положение „OFF“. 
• Свалете капачката и филтъра на резервоара за гориво. 
• Използвайте сифон за прехвърляне на бензин от генератора в одобрен за бензин съд. 
• Избършете разлятото гориво с чист парцал. 
• Стартирайте двигателя на генератора и го оставете да работи, докато спре и цялото останало 
гориво се изразходва. Не свързвайте електронни устройства към генератор по време на този 
процес. 
• Отстранете винтовете на външния корпус, след това свалете външния корпус. 
• Източете горивото от карбуратора като разхлабите пробката на поплавъка на карбуратора. 
• Завъртете превключвателя 3 в 1 на „OFF“ 
• Затегнете пробката. 
• Монтирайте външния корпус и затегнете винтовет. 
• Когато двигателят се охлади напълно, завъртете вентилационния отвор за горивната капачка в 
положение „OFF“. 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Проблем Причина Решение 
Генераторът работи, но не захранва. 1. Прекъсвачът на постоянно токовата верига е 

„OFF“ 
2. Зеленият индикатор за пилотна светлина на 

AC е изключен. 
3. Лоша връзка 
4. Дефектен комплект кабели 
5. Свързаното устройство е повредено 
6. Повреда на генератора 

1. Включете прекъсвача на постоянно токовата верига 
на “ON” 

2. Загасете мотора и го запалете отново. 
3. Провери и поправи 
4. Провери и поправи 
5. Свържете устройство, което работи добре 
6. Свържете се със сервизния отдел 

Двигателят работи добре на празен 
ход, но  забива, когато се свържат 
консуматорите 

1. Късо съединение в свързаното устройство 
2. Генераторът е претоварен 
3, Задръстен въздушен филтър 
4. Скоростта на двигателя е твърде ниска 
5. Късо съединение в генератора 

1. Изключете устройството 
2. Виж стр. 17' Не претоварвайте генератора” 
3,Почистете или заменете фиртъра 
4. Свържете се със сервизния отдел 
5. Свържете се със сервизния отдел 

Двигателят не стартира, изключва се 
по време на работа или стартира и 
работи неравно. 

1. Превключвателят 3 в 1 е настроен на „OFF“ 
2. Мръсен въздушен филтър 
3. Задръстен горивен филтър 
4. Горивото е свършило или е старо 
5. Кабелът на свещта е свален от 

запалителната свещ 
6. Лоша запалителна свещ 
7. Вода в горивото 
8. Прекомерен смукач 
9. Ниско ниво на маслото 
10, Двигателят е задавен 
11. Повредено запалване 

1. Завъртете превключвателя в положение “CHOKE” и 
след това дръпнете камшичния стартер. 

2. Почисти или смени въздушния филтър 
3. Почисти или смети горивния филтър 
4. Подменете горивото 
5. Свържете отново кабела на свещта 
6. Почисти или смени свещта 
7. Източете резервоара и сменете горивото 
8. Изключи смукача 
9. Долейте масло. 
10. Изчакайте 5 минути и включете отново двигателя 
11. Свържете се с наш дилър 

Двигателят няма мощност 1. Генераторът е претоварен 
2. Задръстен горивен филтър 
3. Мръсен въздушен филтър 
4. Двигателят трябва да се обслужи 

1. Виж стр. 17' Не претоварвайте генератора” 
2, Почисти или смети горивния филтър. 
3. Сменете въздушния филтър 
4. Свържете се със сервизния отдел 

Двигателят се мести или се клати 1. Смукачът е върнат твърде бързо 
2, Задръстен горивен филтър 
3. Сместа в карбуратора е твърде богата или 

твърде бедна 

1. Дърпайте смукача докато двигателят заработи 
равно 
2, Почистете или заменете горивния филтър 
3. Свържете се със сервизния отдел 



ДИАГРАМА НА ОКАБЕЛЯВАНЕ
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ДИАГРАМА НА ОКАБЕЛЯВАНЕ
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TP530001,TP530001-4,TP530001-6,TP530001-8
TP530001-9,TP530001S,TP530001-5,UTP530001 
Разглобен вид на основата
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TP530001,TP530001-4,TP530001-6,TP530001-8
TP530001-9,TP530001S,TP530001-5,UTP530001 
Списък с резервни части на основата
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NO. Описание на частта К-во 

1 Дефлектор на ауспуха 1 
2 Щит, ауспух 1 1 
3 Болтове с кръгла глава на кръстачка St4.2X13 6 
4 Болт M6X30 5 
5 Фиксиран капак на двигателя 1 
6 Гайка M12 1 
7 Капак на дръжка за разклащане 1 
8 Макара болт M6X12 15 
9 Ротатор 1 

10 Вентилатор на мотора 1 
11 Фиксираща скоба M5 10 
12 Двигател 1 
13 Винтове с обла глава M4X16 1 
14 Виброизолационна подложка C 2 
15 Инверторни стентове 1 
16 Стабилизатор на правотоково напрежение 1 
17 Фиксирана рамка на масления превключвател 1 
18 Инвертор 1 
19 Дръжка за разклащане 1 
20 Заден капак на панела 1 
21 Панел комп 1 
22 A копче 1 
23 Стоп болт M5X18 2 
24 Ляв панел 1 
25 Лява рама 1 
26 Шестостенни фланцови болтове M6X20 6 
27 Виброизолационна подложка B 3 
28 Стоп 1 
29 Порти 1 
30 Виброизолационна подложка A 4 
31 Макара болт M6X20 4 
32 Гумена подложка на окачването на шасито 4 
33 Квадратна гайка M6 6 
34 Под 1 
35 Амортисьорен лагер 4 
36 Амортисьорни подложки за вибрации на мотора 1 
37 Амортисьорни подложки за вибрации на двигателя 1 
38 Резервоар за гориво 1 
39 Дренаж на маслото 1 

NO. Описание на частта К-во 
40 Екран 1 
41 Капачка 1 
42 Плоска шайба 6 
43 Дясната рама 1 
44 Десен панел 1 
45 Водеща плоча на въжето на стартера 1 
46 Гайка M6 4 
47 Декорирана дръжка 1 
48 Капак, хватка на стартера 1 
49 Превключвател за гориво 1 
50 Тава 1 
51 Пружина 1 
52 Стоманена сачма 1 
53 Щипка на дюбел на капака 2 

54 Винт с глава на кръстачка + уплътнение 
комбинация M5X35 

2 

55 Занулителен кабел 1 
56 Заземителен кабел 1 
57 Горивен маркуч 1 
58 Щипка на горивна линия Ф11X0.8 3 
59 Горивен маркуч Ф7Xф5X40Mm 1 
60 Щипка на горивна линия Ф9X0.8 1 
61 Филтър 1 
62 Щипка на горивна линия Ф10 2 
63 Горивна линия Φ4×Φ10×Φ5×Φ11×200Mm 1 
64 Гумено уплътнение на капака на ауспуха 1 
65 Капак на входа 1 
66 Резервно окабеляване 1 

67 Винт с глава на кръстачка + уплътнение 
комбинация M5X12 15 

68 Отворен тип нитове с овална глава Ф3X15 2 
69 Уплътнение тип зъб Ф6 4 
70 Сплит заключваща шайба Ф5 2 
71 Плоска шайба Ф5 2 
72 Дръжка 1 
73 Капак за прах 1 
74 Филтър Ф9 1 
75 Филтър Ф3.5X0.8 1 
76 Капак на вентилатора на двигателя 1 
77 Плоска шайба Φ3.2 2 
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TP530001,TP530001-4,TP530001-6,TP530001-8
TP530001S,TP530001-5,TP530001-9,UTP530001
Разглобен вид на двигателя
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TP530001,TP530001-4,TP530001-6,TP530001-8
TP530001S,TP530001-5,TP530001-9,UTP530001
Списък резервни части на двигателя

NO. Описание на частта К-во 
12-1 Картер 1 
12-2 Превключвател ниво на маслото 1 
12-3 Болт M6X12 7 
12-4 Кабелна скоба 1 
12-5 Маслено уплътнение 2 
12-6 Съчмен лагер 2 
12-7 Колянов вал 1 
12-8 Бутало 1 
12-9 Комплект скреперни пръстени, бутало 1 

12-10 Щифт, бутало 1 
12-11 Щипка, бутало 2 
12-12 Комплект свързващ прът 1 
12-13 Повдигач, клапан 2 
12-14 Разпределителен вал 1 
12-15 Картер ， щифт ， дюбел 4 
12-16 Уплътнение 1 
12-17 Капак на картера 1 
12-18 Щека 1 
12-19 Уплътнение на главата на цилиндъра 1 
12-20 Глава на цилиндъра 1 

12-20.1 Запалителна свещ 1 
12-20.2 Мотовилка на изпускателен клапан 1 
12-20.3 Ос на мотовилката 1 
12-20.4 Мотовилка на входния клапан 1 
12-20.5 Болт M6X50 4 
12-20.6 Изпускателен клапан 1 
12-20.7 Входен клапан 1 
12-20.8 Легло на пружината на входния клапан 1 
12-20.9 Пружина клапан 2 
12-20.10 Легло на пружината на входния клапан 2 
12-20.11 Заключваща скоба на клапана 2 
12-20.12 Покривало 1 

NO. Описание на частта К-во 
12-20.13 Опаковка капак на главата 1 
12-20.14 Мембрана на капака на цилиндъра 1 
12-20.15 Уплътнение на мембланата 1 
12-20.16 Комплект капак на главата на цилиндъра 1 
12-20.17 Болт, шпилка M6X32 2 
12-20.18 Уплътнение свързващ блок 1 
12-20.19 Болт, шпилка M6X92 2 

12-21 Щипка, обезвъздушителна тръба Ф10.5 2 
12-22 Бутащ прът 2 
12-23 Магнето запалване 1 
12-24 Гумен стрипер 1 
12-25 Болт M6X20 11 
12-26 Маховик 1 
12-27 Гайка, маховик M12 1 
12-28 Камшичен стартер 1 
12-29 Болтове с глава на кръстачка M3X8 2 
12-30 Болт M6X16 8 
12-31 Термоизолация на карбуратора 1 
12-32 Хартиена шайба на карбуратора 1 
12-33 Карбуратор 1 
12-34 Плоска шайба Ф3.2 2 
12-35 Пружинна шайба Ф3.2 2 
12-36 Предпазен капак на стъпковия мотор 1 
12-37 Уплътнение на въздушен филтър 1 
12-38 Блок въздушен филтър 1 
12-39 Гайка M6 4 
12-40 Степер мотор 1 
12-41 Тръба, обезвъздушаване 1 
12-42 Капак на ауспуха2 1 
12-43 Скоба на капака на ауспуха 1 
12-44 Ауспух 1 
12-45 Бобина 1 
12-46 Уплътнение, ауспух 1 
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EC Декларация за съответствие
 

 
С настоящото декларираме:   

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
  

Този продукт съответства на най-важните изисквания и на други свързани разпоредби на 
съответните европейски директиви, основаващи се на приложими европейски хармонизирани 
стандарти. Всяка неоторизирана модификация на продукта отменя тази декларация.
 
Описание на продукта: Инверторен бензинов генератор  TOTAL 
  

Вид на продукта:       TP530001  
 
European Directives 
2006/42/EC
 
European harmonized standards 
EN ISO 8528-13:2016 

 
 
Дата/ Подпис:                      02.2020 год. 
Длъжност:           Product manager  
 
 

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
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Произход: PRC
Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. 
No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park

ИНВЕРТОРЕН БЕНЗИНОВ ГЕНЕРАТОР


