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Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji obsługi oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! 

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych oraz wystąpienia błędów drukarskich lub stylistycznych 
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Szanowni Klienci! 
 

 Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ważne wskazówki dotyczące uruchamiania  

i użytkowania generatora prądu firmy HAGEN TTD-PTG 8700 

Instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i nie należy jej przechowywać oddzielnie. Proszę 

ją zachować i w przypadku sprzedaży przekazać kolejnemu nabywcy. 

 

 

Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 

 

 

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, co ułatwi 

właściwe korzystanie z urządzenia. Zapobiegniecie też Państwo nieporozumieniom i powstaniu 

ewentualnych uszkodzeń. 

Proszę stosować się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może 

spowodować poważne uszkodzenia ciała. 

W związku ze stałym rozwojem naszych produktów możliwa jest niewielka rozbieżność pomiędzy 

zdjęciami, rysunkami, a treścią. Jeśli zauważycie Państwo jakieś błędy, proszę nas o tym poinformować.  

Zastrzegamy sobie zmiany techniczne. 

 

 

 

Prawo autorskie 

© 2012 

Dokumentacja ta jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! W szczególności 

powielanie, tłumaczenie oraz wykorzystywanie zdjęć będzie ścigane sądownie. Sądem właściwym jest 

sąd w Kołobrzegu. 
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 ! UWAGA – OSTROŻNIE !  
 

 

 

PRZED PIERWSZYM ROZRUCHEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI! 

 

 

PRZED PIERWSZYM ROZRUCHEM SPRAWDZIĆ POZIOM OLEJU!!! 

 

 

NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE OLEJU SILNIKOWEGO PRZEZNACZONEGO  

DO SILNIKÓW 4 – SUWOWYCH HD ( HEAVY DUTY), SAE GRAD 10W- 30, DLA SAE 10W- 40 

PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSKAZÓWKI W PUNKCIE 4.1. 

 

 

URZĄDZENIE JEST WYPOSAŻONE W CZUJNIK POZIOMU OLEJU. 

 

 

URZĄDZENIE JEST NAPĘDZANE BENZYNĄ BEZOŁOWIOWĄ. 

 

 

NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY OTWORY WENTYLACYJNE SĄ CZYSTE! 

 

 

NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY W OTWORACH WENTYLACYJNYCH I W GAŹNIKU NIE 

ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE MATERIAŁY PALNE. 

 

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA W WILGOTNYCH, MOKRYCH WARUNKACH LUB, KIEDY 

ISTNIEJE ZAGROŻENIE OPRYSKANIA WODĄ, BĄDŹ TEŻ W POBLIŻU ZBIORNIKÓW 

WODNYCH JEST BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE. ZAGROŻENIE ŻYCIA!!! 

 

 

GENERATOR PRĄDU POWINIEN BYĆ UTRZYMANY W SUCHYM STANIE!!! 
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Każdy generator posiada AVR ,który odpowiada za automatyczna regulacje napięcia z angielskiego -

automatic volt regulator. 

To, że generator posiada AVR nie oznacza że można podpinać pod generator urządzenia elektroniczne 

Zadaniem AVR jest utrzymanie napięcia 230 V lub 400 V i częstotliwości napięcia 50Hz na właściwym 

poziomie w zależności od obrotów silnika które wzrastają w momencie obciążenia generatora. Czym 

bardziej obciążamy generator tym bardziej wzrastają obroty silnika. 

Do zasilania urządzeń elektronicznych stosuje się generatory inwerterowe ,w których prądnica podaje 

napięcie 12 V lub 24 V i za pomocą przetwornicy impulsowej jest ono przetwarzane na napięcie 230V lub 

400V. Generatory inwerterowe też posiadają  AVR. 

W generatorach inwerterowych napięcie oraz częstotliwość jest całkowicie oczyszczone z jakichkolwiek 

zakłóceń sieciowych na które urządzenia elektroniczne są bardzo uczulone. 

przy kupnie generatora trzeba zwrócić uwagę na parametry urządzenia, które ma być podłączone do 

generatora. 

Każde z urządzeń np. wiertarka, szlifierka, betoniarka, pila w momencie rozruchu może mieć pobór prądu 

w przedziale od 3,5 nawet do 6 razy większy niż ten podany na tabliczce znamionowej. 

największy pobór prądu w momencie rozruchu mają urządzenia które posiadają silniki indukcyjne z 

kondensatorem lub cewką rozruchową. Taka sama sytuacja występuje w urządzeniach elektronicznych w 

których zasilacze są przetwornicami impulsowymi. W obecnej chwili większość urządzeń 

elektronicznych na światowym rynku posiada takie zasilacze. 

Bardzo ważne jest podpięcie uziemienia do generatora przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia 

pod generator. 

Brak podłączonego uziemienia może spowodować różnicę napięć miedzy zerem roboczym a zerem 

ochronnym, co może spowodować uszkodzenie generatora oraz urządzeń do niego podłączonych. 

Zabronione jest podkręcanie obrotów silnika oraz regulatora odśrodkowego w generatorze. Dotyczy 

regulacji obrotów w gaźniku. 

Zwiększenie obrotów silnika powoduje zwiększenie częstotliwości sieci energetycznej. 

Jeśli częstotliwość przekroczy 60Hz może to doprowadzić do uszkodzenia generatora oraz urządzeń do 

niego podłączonych. 

W chwili obecnej w Polsce obowiązujące napięcie sieci to 230V jedno fazowe i 400V miedzy fazowe 

oraz częstotliwość 50Hz. 
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1. DANE TECHNICZNE 
 

Typ:  TTD-PTG 8700 

Rodzaj silnika:  1 cylindrowy 4 suwowy 

Paliwo napędowe:  Benzyna bezołowiowa 

Zbiornik paliwa:  25 

Zbiornik oleju:  1,1l 

System startu:  EASY Start System Linkowy 

Moc znamionowa:  6700W 

Moc maksymalna:  7200W 

Regulator napięcia:  AVR Electronic 

Klasa ochrony:  IP23 

Gniazdo:  1x230V,1x400V 

Waga(kg)  78/80 kg 

Wymiary opakowania w cm:  69x53x55,5 

Wymiary generatora w cm:  69x53x55,5 

 

2. BEZPIECZEŃSTWO 

 

 Szyldy i /lub naklejki ostrzegawcze na urządzeniu, które są nieczytelne lub zostały usunięte należy 

niezwłocznie wymienić na nowe. 

 Przed rozruchem należy przeczytać niniejszą instrukcję! 

 Proszę postarać się zrozumieć sposób obsługi generatora oraz możliwości ryzyka związanego z jego 

obsługą. 

 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia. Proszę zadbać o to, aby każdy, komu 

to urządzenie zostanie przekazane, dostał wraz z nim niniejszą instrukcję obsługi. 

 Dzieci trzymać z dala od maszyny!!! 

 Spaliny są toksyczne. Generator prądu może być użytkowany tylko na zewnątrz. 

 Nie należy używać generatora w czasie deszczu, kiedy jest mokro lub przy wysokiej wilgotności 

powietrza. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM. 

 Generator może być używany maksymalnie w temperaturze 35°C! 

 Generator może być używany na wysokości nie większej niż 1000m n.p.m.! 

 Nie podłączać generatora na własną rękę do istniejącego obwodu elektrycznego. 

 Przed użyciem generatora prądu należy go uziemić. 

 Zabrania się dolewania paliwa napędowego w trakcie pracy generatora! 

 Przed tankowaniem generatora należy: 

▪ Wyłączyć silnik 

▪ Ogień, iskry itp. usunąć z pobliża urządzenia. 

▪ Palenie zabronione. 

▪ Unikać rozlewania się paliwa - ewentualne rozlanie natychmiast wytrzeć 

 

Ostrożnie!!!  

 Niektóre części maszyny przede wszystkim gaźnik i otwory wentylacyjne nagrzewają 

się w trakcie pracy urządzenia! 

 Uwaga na gorące spaliny! 

 

 Należy używać odpowiednich środków ochrony słuchu! 
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2.1 Ryzyka 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA 

 

Spaliny są toksyczne! Nie używać urządzenia w garażach, zamkniętych lub niedostatecznie 

wentylowanych pomieszczeniach. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA 

 

Gorącymi spalinami, przez dotykanie gorących części maszyny takich jak gaźnik, otwór wentylacyjny - 

również po pracy urządzenia. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU POŻARU 

 

Wydobywające się spaliny są na tyle gorące, że mogą spowodować zapłon niektórych materiałów. 

Dlatego materiały palne należy trzymać z dala od urządzenia! Generatora prądu nie należy niczym 

obudowywać! Proszę ustawić generator w odległości przynajmniej 1m od budynków! Zabrania się 

użytkowania generatora w warunkach zagrożenia wybuchem! Rozlana benzyna może się w pewnych 

warunkach samoczynnie zapalić. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM 

 

Wytwarzany przez generator prąd elektryczny jest niebezpieczny dla życia i porażenie nim może być 

przyczyną śmierci. 

 

 

3. ROZRUCH 

 

3.1 Zakres dostawy 

 

▪ Generator prądu 

▪ Instrukcja obsługi 

▪ Opcjonalnie: koła i uchwyty do transportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Podzespoły 
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1 Bak paliwa napędowego Przy tankowaniu używać filtra 

2 Tłumik Ostrożnie – gorące spaliny 

3 Terminal uziemienia Uziemienie urządzenia zlecić elektrykowi 

4 Bezpiecznik obwodu elektrycznego  Sprawdzić przed uruchomieniem 
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6 230V gniazdo prądu zmiennego  Przy uruchamianiu nie mogą być podłączone 

inne urządzenia  

7 230V gniazdo prądu zmiennego Włączyć przed uruchomieniem 

8 Miernik napięcia  0-450V 

9 Wyłącznik Do wyłączania urządzenia 

10 Uchwyt do transportu Do zmiany pozycji i krótkiego transportu 

11 Rozrusznik Trzymać z dala od wilgoci i brudu 

12 Zawór paliwa Dokręcić po użytkowaniu 

13 Rozrusznik linowy Nie puszczać linki 

14 Choker Przy rozruchu na zimno 

15 Podpórka Stabilne i równe miejsce pracy 

16 Filtr powietrza Utrzymywać zawsze w dobrym stanie 

17 Pałąk W celu ochrony podzespołów urządzenia 

18 Świeca zapłonowa Świecę zapłonową regularnie kontrolować 

19 Opony Uważać na ciśnienie w oponach 

20 Pokrywa baku paliwa Dobrze zamykać 

 

4. PRZED PIERWSZYM ROZRUCHEM 

 

4.1 Olej silnikowy 

 

Proszę używać do generatora prądu oleju silnikowego spełniającego następujące warunki: 

▪ Przeznaczony do silników 4 suwowych 

▪ Jakość HD 

▪ Klasyfikacja SG, SF/CC lub CD  

 
Olej silnikowy o stopniu lepkości SAE 10W – 30 polecany jest do eksploatacji przez cały rok. 
 

Oleje o stopniu lepkości 10W – 40 są gęstsze w wysokich temperaturach i nie są wyraźnie polecane przez 

producenta, ponieważ zmniejszają trochę wydajność silnika. Jednakże w przypadku, kiedy generator 

prądu nie jest długotrwale obciążany, można używać oleju o stopniu lepkości 10W – 40. 
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4.1.1 Sprawdzanie poziomu oleju 
 

▪ Wyłączyć generator prądu. 

▪ Umieścić generator na równej powierzchni. 

▪ Odczekać 5 minut. 

▪ Wyjąć miarkę poziomu oleju, wyczyścić ją i włożyć ponownie.  

▪ Odczytać, jaki jest poziom oleju. 

▪ W przypadku zbyt niskiego poziomu dolać olej. 

▪ Olej należy wlać do poziomu dolnej krawędzi wlewu. 

▪ Zawór wlewu oleju dobrze dokręcić. 
 

4.2 Paliwo napędowe 

 
 

▪ Tankować tylko i wyłącznie z założonym filtrem! 

▪ Tankować maksymalnie do poziomu filtra. 

▪ Silnik jest certyfikowany do eksploatacji z: benzyną bezołowiową od 86 Oktanów 

NIE UŻYWAC MIESZANKI OLEJU I BENZYNY!!! 

▪ Tankować tylko przy wyłączonym silniku.  

▪ Przy tankowaniu należy uważać, aby do baku nie dostały się żadne ciała obce! 

▪ Rozlane paliwo natychmiast wytrzeć. 

 

 

4.3 Filtr powietrza 

 
 

▪ Poluzować zapięcie zatrzaskowe, zdjąć pokrywę filtra powietrza. 

▪ Wyjąć filtr powietrza. 

▪ Umyć w środku czyszczącym 

▪ Wycisnąć 

▪ Nasączyć olejem silnikowym 

▪ Wycisnąć nadmiar oleju 

▪ Filtr powietrza ponownie włożyć 

▪ Założyć pokrywę 

▪ Przymocować za pomocą zapięć zatrzaskowych  
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4.4 Uziemienie 

 

Przed eksploatacją urządzenia należy zlecić jego uziemienie wykwalifikowanemu elektrykowi! Jeśli 

maszyna ma być używana jako urządzenie przenośne, należy zaopatrzyć się w kabel uziemieniowy o 

odpowiednim przekroju. 

 
Dokładne przepisy dotyczące uziemienia przenośnych generatorów prądu zależą od judykatury kraju 

związkowego, w którym generator jest użytkowany. Proszę ich dokładnie przestrzegać. 

 

4.5 Włączanie 

 

Aby uruchomić generator należy: 

▪ Upewnić się, że generator jest w stanie nieuszkodzonym i że jest gotowy do pracy oraz, że  

  moc generatora jest wystarczająca. 

▪ Jeżeli do prądu zmiennego jest podłączone jakieś urządzenie, należy wyjąć wtyczkę 

     
             

▪ Otworzyć kurek paliwa 

▪ Przy uruchamianiu zimnego urządzenia zamknąć dźwignię ssania 

▪ Przy uruchamianiu rozgrzanego urządzenia otworzyć dźwignię ssania, (tzn. kiedy silnik  

  jest ciepły po krótkiej przerwie urządzenia) 

     
▪ Włącznik ustawić w pozycji ON 
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▪ Uruchomić generator za pomocą linki. 

     

 

     
 

 

▪ Jeśli dźwignia ssania jest zamknięta, otworzyć ją po rozgrzaniu urządzenia w 1-2 etapach. 

 

     
 

Sposób postępowania przy podłączaniu urządzeń będzie omówiony na kolejnych stronach. 

 

4.6 Wyłączanie 

 

▪ Proszę wyłączyć podłączone urządzenia i wyciągnąć ich wtyczki z gniazda. 

▪ Aby wyłączyć generator prądu proszę po prostu ustawić włącznik w pozycji OFF. 

▪ Proszę dokręcić kurek paliwa. 
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5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI 

 

5.1 Podłączenie do istniejącej sieci elektrycznej 

 

Podłączenie generatora prądu do istniejącej sieci elektrycznej jako alternatywnego źródła prądu 

(STANDBY) ewentualnie jako awaryjnego agregatu prądu musi być wykonane przez 

wykwalifikowanego elektryka, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże koniecznie trzeba 

zadbać o to, aby generator prądu był odizolowany od prądu zasilającego. 

  

   

 

 

 

  
 

 

W przeciwnym razie może dojść do zwrotnego przepięcia z siecią. Może to być przyczyną ciężkich 

wypadków z udziałem pracowników obsługujących sieć elektryczną spowodowanych porażeniem prądem 

np. przy pracach konserwacyjnych w związku z brakiem dostawy prądu. Może dojść do eksplozji 

generatora prądu w momencie, kiedy zostanie wznowiona dostawa prądu. 
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5.2 Podłączenie urządzeń do prądu zmiennego 

 

▪ Przed podłączeniem urządzenia do prądu zmiennego należy sprawdzić jego stan  

  techniczny. 

▪ Jeśli zauważysz, że podłączone urządzenie nieprawidłowo funkcjonuje, ma słabą  

  wydajność itp. wyłącz natychmiast generator prądu i odłącz urządzenie od generatora. 

▪ Sprawdź, czy urządzenie jest wadliwe, czy generator został przeciążony przez urządzenie. 

▪ UWAGA: krótkotrwałe przekroczenie mocy generatora jest możliwe, jednakże przy  

  powtarzającym się przekraczaniu jego wydajności skraca się jego żywotność. 

               TTD-PTG 8700 

 

▪ Określona według normy moc - górna granica: 400V        6700W 

▪ Maksymalna moc całkowita: 400V           7200W 

▪ Określona według normy moc dla prądu zmiennego 230V:                 2200W 

▪ Maksymalna moc dla prądu zmiennego 230V:              2400W 

 

 

Generator prądu może w wyjątkowych sytuacjach być obciążony maksymalnie przez 30 min do 

maksymalnej wartości. Proszę sprawdzić dane dotyczące mocy podane na podłączonych urządzeniach. 

Znajdziesz je w (VA) najczęściej obok numeru seryjnego lub produkcyjnego. 

Poniższa tabela zapewni pierwszą orientację dotyczącą różnic zapotrzebowania prądu przy uruchamianiu 

i przy pracy stałej urządzenia. 

 

 

Rodzaj zużycia 

Zużycie watów Przykładowy 

rodzaj 

urządzenia 

Przykład 

Przy 

uruchamianiu 

Podczas 

pracy 
Urządzenia 

Przy 

uruchamianiu 

Podczas 

pracy 

Opór cieplny i 

elektryczny 
X1 X1 

 
 

100VA 100VA 

Urządzenie 

fluoryzujące 
X1,5 X1 

  80VA 60VA 

Urządzenie z 

silnikiem 

indukcyjnym 

X3~5 X2 

  

450-750VA 300VA 
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5.3 Obsługa 

 

Podłącz urządzenia do gniazda prądu zmiennego. Większość urządzeń (silnik) potrzebuje do 

uruchomienia więcej energii niż podaje się w (VA). Urządzenie o określonym normą zużyciu energii 1500 

VA może swój generator przy uruchamianiu na krótko obciążać maksymalnie. 

 
 

 

 

 

Podłączając kilka urządzeń należy podłączać je po kolei malejąco według zużycia energii elektrycznej. W 

przypadku przeciążenia generatora dopływ prądu zostanie przerwany. W takiej sytuacji należy wyłączyć 

generator i sprawdzić, na czym polega problem. 

 

5.4 Eksploatacja generatora na wysokości powyżej 1000m n.p.m 
 

Przy pracach na dużych wysokościach powietrze jest poprzez wysoką zawartość dwutlenku węgla za 

gęste. Jest to przyczyną spadku wydajności, zwiększenia zużycia paliwa, szybkiego zużycia świecy 
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zapłonowej oraz trudnego uruchamiania maszyny. 

Jeśli generator jest przeznaczony do pracy na dużych wysokościach, powinno się zmodyfikować gaźnik. 

Mimo to trzeba się liczyć ze spadkiem wydajności o 3,5 % na 300 m wzrostu wysokości n.p.m.  

OSTROŻNIE!: Eksploatacja generatora ze zmodyfikowanym gaźnikiem na mniejszej wysokości n.p.m. 

prowadzi do przegrzania silnika. 
 

6. KONSERWACJA 
 

OSTRZEŻENIE!: 

Niedostateczna konserwacja i utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie oraz nieprawidłowe 

przygotowanie urządzenia przed uruchomieniem może być przyczyną obrażeń ciała, a nawet śmierci! 

Dlatego należy potraktować poważnie wskazówki dotyczące zasad bezpieczeństwa, obsługi urządzenia 

oraz jego konserwacji. 
 

Naprawa może być dokonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel!!! 
 

6.1 Przed każdą czynnością 
 

▪ Wyłączyć maszynę 

▪ Odczekać, aż maszyna się trochę wychłodzi 

▪ Zapewnić bezpieczne miejsce pracy 
 

6.2 Tabela prac konserwacyjnych 

 
(1) Interwał może się 

zmieniać w zależności od 

jakości powietrza. 

(2) Przeprowadzane 

wyłącznie przez specjalistę! 

Przed każdym 

uruchomieniem 

Co miesiąc lub 

co 20 r-g 

Co 3 miesiące 

lub co 50 r-g 

Co 6 miesięcy 

lub co 100 r-g 

Co 2 lata lub 

co 300 r-g 

Olej 

silnikowy 

Sprawdzić 

poziom 
X     

Wymienić  X  X  

Filtr 

powietrza 

Sprawdzić X     

Wymienić   X(1)   

Świeca 

zapłonowa 

Sprawdzić    X  

Wymienić     X 

Luz 

wentylowy 

Sprawdzić, 

Ustawić 
    X(2) 

Komora 

spalania 
Wyczyścić Co 300 roboczo godzin (2) 

Bak i filtr 

paliwa 
Wyczyścić Co roku (2) 

Przewody 

paliwowe 
Sprawdzić Co 2 lata (2) 

6.3 Wymiana oleju silnikowego 
 

▪ Wymieniaj olej, kiedy jest jeszcze ciepły po pracy urządzenia. 

▪ Ustawić włącznik w pozycji OFF, jeśli znajduje się w pozycji ON 

▪  Odkręcić śrubę mocującą boczną pokrywę, zdjąć pokrywę. 

▪  Odkręcić pokrywę króćca wlewu oleju. 
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▪ Odkręcić śrubę mocującą boczną pokrywę, zdjąć pokrywę. 

▪  Odkręcić pokrywę króćca wlewu oleju. 

▪ Przechylić maszynę i wylać olej do naczynia odciekowego. 

 

UWAGA: Stary olej należy usunąć fachowo!!! Należy wlać go do szczelnego pojemnika i oddać do  

      zakładu utylizacji odpadów. 
 

        
▪ Wlać nowy olej do poziomu dolnej krawędzi króćca wlewu oleju. 

 

         
 

▪ Zakręcić z powrotem zawór wlewu oleju. 

 

        
6.4 Filtr powietrza 

▪ Umożliwić sobie dostęp do filtra powietrza 

▪ Umyć filtr w ciepłej wodzie i domowym środku czystości, dobrze wypłukać. 

▪ Pozostawić filtr do wyschnięcia. 

▪ Skropić filtr olejem silnikowym, tak, aby nim nasiąknął. 

▪ Usunąć nadmiar oleju wyżymając filtr. 

▪ Pojemnik filtra powietrza wyczyścić wilgotną ściereczką. 

▪ Zamontować filtr i pokrywę. 

UWAGA: NIGDY NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ FILTRA POWIETRZA LUB Z FILTREM  

       NIEKONSERWOWANYM! 

6.5 Świeca zapłonowa 
▪ Zdjąć nakładkę świecy zapłonowej 
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▪ Wykręcić świecę zapłonową 

 

      
▪ Obejrzeć świecę zapłonową: jeżeli elektrody są zużyte lub izolacja jest uszkodzona należy  

  ją wymienić. 

▪ Oczyścić świecę z zabrudzeń. 

     
▪ Sprawdzić odstęp pomiędzy dwoma elektrodami: powinien wynosić od 0,7 do 0,8mm. 

▪ Uszczelka również powinna być w dobrym stanie. 

▪ Ewentualnie wymienić świecę zapłonową.  

▪ Kiedy świeca jest wkręcona należy dokręcić ją jeszcze za pomocą klucza do świecy  

  zapłonowej o ½ obrotu. 

           
UWAGA: Luźno osadzona świeca zapłonowa może powodować przegrzanie silnika. Zbyt mocno  
       dokręcona świeca niszczy gwint. 

 

6.6 Przechowywanie 
 

Jeśli generator prądu nie jest używany dłużej niż miesiąc proszę zastosować się do następujących 

wskazówek: 
 

▪ Przechowywanie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu. 

▪ Usunąć całe paliwo z baku, kurka paliwa i gaźnika. 

▪ Zdjąć nakładkę świecy zapłonowej 

▪ Włącznik silnika ustawić w pozycji ON 

▪ Pociągnąć kilkakrotnie linkę rozrusznika, wylać paliwo z kurka paliwa do odpowiedniego  

  pojemnika. 

▪ Ustawić włącznik silnika w pozycji OFF 

▪ Ustawić generator w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, przykryć. 

6.7 Transport 

▪ Po pracy urządzenia pozostawić je 15 minut, aby się ochłodziło. 

▪ W trakcie transportu, generatora nie należy kłaść na boku. Możliwy wyciek oleju lub  

  paliwa. 

▪ Podczas transportu nie należy kłaść na generator żadnych ciężkich lub wilgotnych  

  przedmiotów. 
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7 USUWANIE USTEREK 

 

 

Podłączone urządzenie nie działa: 

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA USUWANIE USTERKI 

SILNIK NIE URUCHAMIA SIĘ 

Poziom paliwa? 

Paliwo? 

Włącznik silnika w pozycji ON?  

Poziom oleju? 

 

 

Gniazdo świecy zapłonowej na 

świecy? 

Sprawna świeca zapłonowa? 

Zatkany filtr powietrza? 

Zatkany kurek paliwa? 

Uszkodzony silnik? 

 

Uzupełnić 

Patrz 4.2 

ON 

Uzupełnić olej 

BEZPIECZNIK POZIOMU 

OLEJU!! 

Sprawdzić prawidłowe 

osadzenie 

 

Patrz konserwacja 

Patrz konserwacja  

Patrz konserwacja  

Skontaktować się ze sprzedawcą 
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Brak napięcia prądu stałego 

 

 
 

 

 

 

 

8. USUWANIE ODPADÓW 

Nie należy wyrzucać generatora TTD-PTG 8700 do kontenera przeznaczonego na odpady nienadające się 
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do powtórnego przetworzenia. 

Należy się skontaktować z lokalną instytucją, która może udzielić informacji dotyczących możliwości 

usunięcia tego typu odpadów. Nieodpowiednie usunięcie generatora może doprowadzić do 

zanieczyszczenia gruntu, wody gruntowej poprzez wsiąkanie w ziemię niebezpiecznych i szkodliwych 

  

substancji a ostatecznie poprzez zanieczyszczoną wodę dotrzeć do produktów żywnościowych i zagrażać 

Państwa zdrowiu. 

        
Jeśli wymienia się stare urządzenie na nowe u swojego sprzedawcy ma on obowiązek przyjąć je od 

Państwa nieodpłatnie w celu jego odpowiedniej utylizacji. 

 

 

 

 

 

9. ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 

Proszę używać generator prądu K-AP 6500A/8700A tylko i wyłącznie z oryginalnymi częściami firmy 

KALTMANN, które są idealnie do nich dopasowane. 

Optymalne dopasowanie części skraca czas ich montażu i pozwala zachować dłuższą żywotność 

urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Adres, pod który można kierować zamówienia zamieszczono we wprowadzeniu do tej dokumentacji 

 

 

 

 

 

 

U W A G A  !!! 

Montaż innych części zamiennych niż oryginalne skutkuje utratą 

gwarancji!!! 

 

DLATEGO: 

 

Przy wymianie części należy używać tylko oryginalnych części 

zamiennych!!! 
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10 . ZAŁĄCZNIK 

  
 

Model 190F 

TYP silnika OHV25o 

Rodzaj silnika 1 cylindrowy 4 suwowy 

Pojemność skokowa 420 cm3 

Stosunek kompresji 8,0:1 
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Układ chłodzenia Chłodzony powietrzem 

Model TTD-PTG 8700 

Napięcie znamionowe 230V,400V 

Częstotliwość 50Hz 

Natężenie prądu 9,2A x3 

Moc znamionowa 6700W 

Moc maksymalna 7200W 

Współczynnik mocy COS=0,8 

 

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
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12. GWARANCJA / OBSŁUGA SERWISOWA 

 

Gwarancja 

W razie wystąpienia wad należy skontaktować się bezpośrednio z naszym serwisem. Zalecamy złożenie 

dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu. 

Gwarancja realizowana jest w ten sposób, że elementy zawierające wady zostaną zgodnie z naszym 

uznaniem naprawione na nasz koszt lub wymienione na nowe. Części uszkodzone przechodzą na naszą 

własność. Naprawa lub wymiana części nie powoduje przedłużenia czasu gwarancji lub rozpoczęcia jego 

biegu na nowo. Dla montowanych części zamiennych nie stosuje się odrębnego biegu gwarancji. Nie 

przejmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia i wady urządzeń lub elementów wynikłe z nadmiernego 

obciążania, nieprawidłowej obsługi lub konserwacji urządzenia. Odnosi się to również do 

nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz montażu części zamiennych i wyposażenia spoza naszej oferty. 

W przypadku zmian lub modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione 

gwarancja wygasa. 
 

Usługi serwisowe 
 

Odpowiedzi na pytania techniczne, oraz informacji dotyczących naszych produktów udziela nasz zespół 

serwisowy, z którym można skontaktować się w następujący sposób: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres posiadacza dokumentacji technicznej: 
 

TTD GMBH 

Bruckengasse 1a 

78462 Konstanz 

Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Serwis centralny 

Ul. Podleśna 20  , 

78-600 Wałcz 

Centralny Serwis Klienta funkcjonuje od poniedziałku 

do piątku godzinach 8:00-10:00 – 14:00-16:00 

Tel.: 0 67 348 24 51 

fax.:067 348 24 55 

E-mail: 
serwis@serwisexpert.pl 

 
W przypadku  zakłóceń w pracy urządzenia skontaktuj się z punktem 

sprzedaży. Aby skorzystać z gwarancji, należy zachować dokument zakupu i 

podbić gwarancję w punkcie sprzedaży. 
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Szanowny Kliencie! 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały Państwa oczekiwania oraz dbamy o 

najwyższą jakość obsługi. W przypadku Państwa sugestii lub ewentualnych problemów w trakcie 

użytkowania urządzenia prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Technicznym firmy SERWIS EXPERT 

z. o.o. pod numerem telefonu +48 67 348 24 51 (stawka wg cennika operatora) lub pod adres e-mail: 

serwis@serwisexpert.pl 
 

Oferujemy:  

▪ doradztwo techniczne (np. dotyczące pierwszego uruchomienia maszyny), 

▪ w uzasadnionych przypadkach gwarancję "door-to-door". Oznacza to, że zgłaszacie  

  Państwo problem, a w ciągu 24 godzin kurier odbiera sprzęt do naszego serwisu, gdzie jest  

  starannie naprawiany i odsyłany na nasz koszt.  
 

Zachęcamy do skorzystania z bezpośredniego kontaktu z naszym Działem Technicznym. 
 

 

13 . MONITOROWANIE PRODUKTU 
 

Obserwujemy nasze produkty również po ich sprzedaży. Aby móc zagwarantować stały proces 

udoskonalania palety naszych produktów, jesteśmy uzależnieni od Państwa opinii dotyczącej pracy z 

naszymi produktami. Problemy, które pojawiają się w trakcie użytkowania produktu. Nieprawidłowe 

funkcjonowanie pojawiające się w konkretnych sytuacjach w czasie pracy. Doświadczenia, które 

mogłyby być przydatne dla innych użytkowników. Prosimy o zanotowanie tego typu obserwacji i o 

wysłanie ich faksem lub e- mailem. 
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14.Schematy: 

Generator TTD-PTG 8700 
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Item Part Qty Description Item Part Qty Description 

1   1 Gasoline engine 42 14400 1 Fuel sensor  

2 15100 1 Frame comp  43 GB 819-95 2 Screw M5×10 

3 15002 2 Bottom rubber A  44 14410 1 Casket fuel tank  

4 15003 2 Bottom rubber B  45 GB5787-86 4 Flange bolt M6×22 

5 GB6177-86 12 Flange nut M8  46 14022 4 Washer  

6 GB802-88 4 Flange nut M6  47 14005 4 Collar  

7 41350 4 Cushion, frame  48 14001 4 Cushion  

8 GB5787-86 4 Bolt M6×12  49 14004 1 Outlet pipeφ4.5×165  

9 15001 2 Rubber pad, frame 50 14006 2 Tube clip  

10 15201 2 Hand push 51 14003 1 Rubber, fuel tube  

11 11010 1 Earth terminal set 52 14100 1 Fuel cock 

12 GB5787-86 8 Flange bolt M6×12  53 13001 1 Protector comp muffler 

13 11070 1 Receptacle (30A)  54 GB5787-86 4 Flange bolt M6×14   

14 11092 1 Receptacle (20A)  55 GB5787-86 2 Flange bolt M8×32 

15 11072 1 Receptacle (20A)  56 13010 1 Muffler stay  

16 11120 2 Circuit protector  57 13020 1 Muffler  

17 11090 1 Control panel  58 13002 1 Protector muffler inner 

18 11110 1 Voltmeter   59 GB5789-86 4 Flange bolt M8×16 

19 11050 2 Diode assay  60 13004 1 Seal protector muffler 

20 11082 1 Engine switch  61 13005 1 Muffler, stay comp 

21 11040 1 Boot, switch wire  62 13003 1 Protector muffler side 

22 11030 1 
Boot, main wire 
harness 

63 11091 1 Control panel case  

23 11010 1 Boot, AC output wire 64 11101 2 DC output post DC 

24 11060 1 Wire harness Assy. 65 21000 1 Wheel Assy 

25 GB5787-86 2 Flange bolt M5×12  66 21050 2 Pin 

26 16004 1 
Generator end 
cover 

67 GB97.1-85 2 Washer φ20 

27 GB5789-86 4 Flange bolt M6×175  68 21040 2 Wheel comp 

28 16003 1 Support stand  69 21020 2 Bracket 

29 GB5789-86 1 Bolt M10×1.25×265  70 21010 1 Well shaft  

30 GB9701-85 1 Plain washerφ10  179 20053 1 Fuse 

31 GB276-89 1 Bearing 6207-2RS  180 22001 1 Positive wire of battery  

32 16200 1 Rotor comp  181 22002 1 Negative wire of battery  

33 16000 1 Stator & Rotor Assy.  182 22005 1 Battery cover 

34 16005 1 Generator fan 183 22010 1 Battery  

35 16101 1 Stator cover  184 13030 1 Brush assy 

36 16100 1 Stator Assy 185 13040 1 Voltage regulator AVR 

37 14201 1 Stripe, fuel tank         

38 14200 1 Fuel tank          

39 14302 1 Fuel filter          

40 14303 1 Packing ring          

41 14300 1 Fuel filler cap comp          
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Item Part Qty Description Item Part Qty Description 

71 21100 1 Starter comp, recoil  112 11219 1 Casket, cylinder head  

72 GB5787-86 3 Flange bolt M6×8  113 11218 2 Bolt head, 8×106  

73 12310 1 Fan, cover comp  114 23008 2 Packing, air cleaner  

74 GB5787-86 13 Flange bolt M6×12  115 22000 1 Stay assy. Manual choke 

75 19003 1 Shroud comp   116 12012 1 Grommet fender 

76 12302 3 Clip. Wire darkness  117 23000 1 Carburetor assy.   

77 12302 1 Grommet drain hole 118 23002 1 Packing, carburetor  

78 21000 1 Start motor 119 23001 1 Insulator, carburetor 

79 GB5789-86 2 Flange bolt M8×35  120 GB6177-86 4 Flange nut M6  

80 GB6177-86 1 Flange nut M16  121 12006 1 Stay, air cleaner  

81 19005 1 Pulley, starter  122 12005 1 Case comp, air cleaner  

82 19001 1 Fan, cooling  123 12004 1 Separator, air cleaner  

83 GB/T 99-88 1 Key  124 GB6177-86 6 Flange nut M5  

84 81200 1 Flywheel comp  125 12007 1 Cover comp, air cleaner  

85 12215 2 Oil seal, 35×52×8  126 12008 2 Clip, air cleaner ware  

86 12200 1 Crank case assy.  127 12003 1 Element, air cleaner  

87 87500 1 Amplifier 128 12010 1 Seal, air cleaner   

88 12203 2 Bolt, drain lug  129 23003 1 Packing, insulator 

89 12217 2 Washer, drain lug  130 23011 4 Clip, tube  

90 87601 1 Clip, wire  131 23006 1 Valve, dashpot check assy. 

91 21012 1 Protect board A 132 91009 1 Tube, fuel φ45×165  

92 GB5789-86 4 Flange bolt M6×30  133 12001 1 Tube, breather 

93 GB5789-86 2 Flange bolt M6×25  134 GB5789-86 4 Flange bolt M10×80  

94 21011 1 Protect board B 135 11250 1 Head comp, cylinder  

95 21000 1 Coil assy. excitation 136 11217 2 Bolt head, M8×34  

96 22000 1 Coil assy. AC 12V (10A) 137 11202 1 Plug, spark  

97 81102 1 Cord stop switch 138 15100 1 Camshaft assy. 

98 81103 1 Grommet cord  139 15002 2 Lifter, valve 

99 81100 1 Coil assy. ignition  140 11208 1 Valve, IN. 

100 12216   Oil seal, 8×14×5   141 11209 1 Valve, EX.  

101 GB/T276-94 2 Radial ball bearing (6202)  142 11216 1 Seat, valve spring  

102 12208 1 Shaft, governor arm 143 11212 1 Retainer, EX. Valve spring  

103 12212 1 Pin, lock, 10mm 144 11213 1 Rotator, valve  

104 12209 1 Washer, 8.2×17×0.8  145 11211 1  

105 GB6177-86 1 Flange nut M10  146 11206 2 Spring, valve  

106 12221 1 O-ring,14mm  147 15001 2 Rod, push  

107 12200 1 Switch assy. oil level  148 11241 1 Exhaust piper  

108 13200 1 Weight, balancer 149 11240 1 Cover comp,  

109 13000 1 Crankshaft comp  150 11243 1 Washer comp head cover 

110 GB/T276-94 2 Radial ball bearing (6207)  151 11242 1 Bolt, head cover 

111 12220 2 Pin, dowel, 12×20  152 GB6175-86 2 Nut M8  

153 13200 1 Pipe comp EX.         

154 13202 1 Casket (B) EX. Pipe         
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155 11215 1 Plate, push rod guide          

156 11214 2 Bolt, pivot          

157 11205 2 Arm, valve rocker          

158 11204 2 Nut, Arm, valve rocker          

159 11206 2 Nut, pivot adjusting          

160 GB5789-86 7 Flange bolt M8×40          

161 12100 1 Crankcase cover          

162 GB5789-86 3 Flange bolt M5×10          

163 12301 1 Fan cover         

164 121102 1 Cap assy. oil filler          

165 12230 1 Governor kit          

166 12214 1 Packing, case cover          

167 12213 2 Pin, dowel, 8×12          

168 13100 1 Ping set assy. piston          

169 13105 2 Clip, piston pin          

170 13101 1 Piston           

171 13104 1 Pin, piston          

172 13106 1 Connecting rod assy.         

173 17220 1 Control assy.          

174 17001 1 Spring, governor          

175 17002 1 Spring, throttle return          

176 17004 1 Arm, governor          

177 17003 1 Rod, governor         

178 17005 1 Bolt, governor arm          
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GENERATORY PRĄDOTWÓRCZE-ZASTOSOWANIE ORAZ PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ 

 

Wszystkie generatory marki HAGEN posiadają AVR, który odpowiada za 

stabilizację napięcia i częstotliwości na gniazdach zasilających. 

W generatorach jedno fazowych napięcie 230V i częstotliwość 50 Hz 

W generatorach trój fazowych napięcia 230/400 V i częstotliwość 50 Hz 

Każdy generator przed uruchomieniem musi mieć podłączone uziemienie do zacisku 

na panelu  !!! 

Nie podłączenie uziemienia grozi uszkodzeniem odbiorników do niego podłączonych 

lub generatora. 

 

GENARATOR INDUKCYJNE GENERATORZ INWERTEROWE 
Generator z prądnicą wysokonapięciową Generator z prądnicą niskonapięciową i 

przetwornicą impulsową 
ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANIE 

pod generator można podłączyć każde urządzenie 

nie posiadające elektroniki z pominięciem starego 

tupu urządzeń z zasilaczami transformatorowymi 

Generatory stworzone z myślą o najnowszych 

urządzeniach elektronicznych typu: komputery, 

piece sterowane komputerem, kasy fiskalne, 

telewizory LCD,LED, żarówki LED i 

ENERGOOSZCZĘDNE, można także podłączać 

elektro narzędzia 

 
Przeliczenie mocy przy obciążeniu generatora 

 
Każde urządzenie, które posiada silnik elektryczny w momencie startu ma chwilowy pobór prądu 

minimum dwa razy większy niż ten, który jest podawany na tabliczce znamionowej. W zależności 

od typu silnika (indukcyjny z cewką lub kondensatorem rozruchowym, szczotkowy z 

kondensatorem) może mieć chwilowo nawet do 3,5 razy większy pobór prądu. Trzeba pamiętać o 

tym że pobór prądu przez urządzenie może być zmienny w zależności od obciążenia urządzenia, ale 

nie większy niż 3,5 razy od tego co jest podane na tabliczce znamionowej urządzenia. W 

szczególnych przypadkach i przy maksymalnym obciążeniu urządzenia prąd szczytowy może być 

nawet do sześciu razy większy niż deklarowany przez producenta urządzenia. 

Nie do tyczy to urządzeń: czajniki elektryczne, grzejniki z grzałką ale bez dmuchawy, w tych 

urządzeniach pobór prądu jest zawsze stały i nie zmienny. 

W generatorach trójfazowych gniazdo 230V wyprowadzone jest z jednej z trzech faz i jest na nim 

jedna trzecia mocy całkowitej generatora(jeśli generator trój fazowy ma 6kW) to na gnieździe 230V 

będzie 2kW. 

Zawsze przed uruchomieniem generatora trzeba się upewnić że nie jest do niego podłączony żaden 

z odbiorników !!! 

 

 
Utworzono przez Dariusz Schmidt wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zgody producenta zabronione. 

 

 

https://www.google.pl/url?q=http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_ochronno%C5%9Bci&sa=U&ei=rxIVU4KrEaaX5ASytwE&ved=0CCMQ9QEwAg&usg=AFQjCNEizfC5V5MdhyvCxdzCwZkObbVs8w

