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Eredeti használati utasítás fordítása

0698-307 Motor B1+B2 Battery - 01/2021

MOTOR B1 BATTERY
MOTOR B2 BATTERY

Használat előtt kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!
A jövőbeni felhasználáshoz, őrízze meg.

2

0698-307 Motor B1+B2 Battery - 01/2021

hu

hu
TARTALOMJEGYZÉK

0698-307 Motor B1+B2 Battery - 01/2021

1. Ehhez az utasításhoz.......................................................................................................................... 4
1.1 Fogalmak ................................................................................................................................... 4
1.2 Célcsoportok................................................................................................................................ 4
1.3 Vonatkozó dokumentumok......................................................................................................... 4
1.4 Figyelmeztetések és jelek............................................................................................................ 5
1.5 Aktuális állás................................................................................................................................ 5
1.6 Szerzői jog ................................................................................................................................... 5
2. Biztonság............................................................................................................................................ 6
2.1 Általános biztonsági utasítások................................................................................................... 6
2.2 Rendeltetésszerű használat......................................................................................................... 8
2.3 Speciális veszélyek....................................................................................................................... 9
2.4 Besorolás ................................................................................................................................. 10
3. Szállítás és raktározás...................................................................................................................... 11
3.1 Szállítás...................................................................................................................................... 11
3.2 Raktározás................................................................................................................................. 11
4. ÜZEMBEHELYEZÉS............................................................................................................................. 12
5. Kezelés ........................................................................................................................................... 15
6. Tisztítás ........................................................................................................................................... 16
7. Szállítás / Szállítmány....................................................................................................................... 16
8. Ellenőrzés / Javítás........................................................................................................................... 16
9. Hulladékmegsemmisítés.................................................................................................................. 16
Függelék ........................................................................................................................................... 17
KONFORMITÁSI NYILATKOZAT............................................................................................................... 19

3

hu
1. Ehhez az utasításhoz
Ez az utasítás
• egy része ennek a terméknek
• minden nevezett építősorozathoz érvényes
• leírja a biztos és megfelelő alkalmazást minden üzemi fázishoz

1.1 Fogalmak
Felhasználó: egyéni vagy szervezet, aki a terméket használja, pl.: ügyfél, üzemeltető, helyettes
Gyerekek: Fiatal személyek 14 éves korig.

1.2 Célcsoportok
Célcsoport
Üzemeltető

Feladat
►Ez az utasítás a termék felhasználási területén rendelkezésre álljon,
későbbi felhasználás esetén is.
►Az alkalmazott olvassa el és kövesse ezen utasításokat és a mellékelt
dokumentumokat is, különös képpen a biztonsági- és figyelmeztető
tudnivalókat.
►Vegye figyelembe a rendszerrel kapcsolatos további előírásokat és
elvárásokat.
Szakképzet személyzet, szerelő. ►Ezt az utasítást és a mellékelt dokumentumot figyelembe venni és
követni, különösképpen a biztonsági- és figyelmeztető tudnivalókat.
Tábl. 1: Cégcsoportok és azok feladatai

Dokumentumok

Cél

Használati utasítás B1/B2

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a szivat�tyúrésznek

Használati utasítás Battery 10,8 V
és Battery 21,6 V

Biztonsági és rendeltetésszerű használat az akkunak

Használati utasítás töltő készülék

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a töltőnek

Tábl. 2: Alkalmazható dokumentumok és célok
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1.3 Vonatkozó dokumentumok
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1.4 Figyelmeztetések és jelek
Figyelmeztetès

Veszèlyszint

Elmulasztás következményei

VESZÉLY
FIGYELEM
VIGYÁZAT
ÉRTESÍTÉS

azonnal fenyegető veszély

halál, sùlyos sèrülès

lehetsèges fenyegető veszèly

halál, sùlyos sèrülès

lehetséges veszèlyes helyzet

enyhe sèrülès

lehetséges veszèlyes helyzet

Vagyoni kàr

Tábl. 3: Figyelmeztetések és be nem tartás következményei

Jelek

Jelentèse
Biztonsàgi előíràsok
► Kövessen minden intézkedést, amely a biztonsági jeleket tartalmazza, hogy
elkerülje az esetleges sérüléseket vagy halált.

i

Információ / ajánlás

►

Kezelési útmutató

→

Kereszthivatkozás
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Feltétel

Tábl. 4: Jelek és jelentésük

1.5 Aktuális állás
Ennek a használati utasításnak aktuális példányát a www.lutz-pumpen.de alatt találja meg.

1.6 Szerzői jog

0698-307 Motor B1+B2 Battery - 01/2021

A használati utasítás tartalma és képei a Lutz Pumpen GmbH által jogvédett.
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2. Biztonság
A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a teljes dokumentáció be nem tartásából erednek,
különösen a használati utasítás be nem tartása.

2.1 Általános biztonsági utasítások
Bármely tevékenység előtt a következő szabályokat kell betartani.

Termékbiztonság
A motor a technika állása és az elismert biztonságtechnikai szabályzások szerint épült. Ennek ellenére
használatánál fennáll a felhasználó testi éppsége és élete vagy harmadik vagyis a motor és egyéb vagyontárgyak lehetséges károsítása. Ezért:
• Motor csak technikailag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, biztonságosan a kezelési utasítás
figyelembe vételével szabad használni.
• Ezt a kezelési utasítást és minden vonatkozó dokumentációt egyben és olvashatóan kell tárolni és a
személyzetnek mindig elérhetővé kell tenni.
• Minden olyan munkamenettől tartózkodni, amely a személyzetet vagy kívülálló harmadikat veszélyezteti.
• Az motor biztonsággal összefüggő zavarokat azonnal megállítani és a zavart megfelelő személyezettel
elhárítani.
• Kiegészítésképpen a teljes dokumentációhoz a törvényi és egyéb biztonsági- és baleseti felelősség
előírásokat valamint az érvényes normákat és irányelveket az adott országban figyelembe kell venni.

Módosítások
A gyártó írásos engedélye nélkül, a gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó általi beavatkozásokra
(módosításokra), mint átépítés, átváltoztatás, felújítás stb. gyártóval nem egyeztetett módosítások a
következő következményeket eredményezheti:
• A készülék vagy berendezés működési korlátozásához vezethetnek
• A készülék meghibásodásához és egyéb anyagi károkhoz
• Környezeti károk
• Személyi sérüléstől egészen a halálig
Biztonságtudatos munka
• Motor csak technikailag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, biztonságosan a kezelési utasítás
figyelembe vételével szabad használni.
• Betartást és ellenőrzést biztonságossá tenni
- rendeltetésszerű használat
- törvényileg és egyéb biztonsági – és baleseti felelősségbiztosításként
- biztonságos kezelés a veszélyes anyagok környezetében
- üzemeltető országban érvényes normák és irányelvek
• Védőruházatot készenlétbe helyezni.
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Az üzemeltető kötelezettségei
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Személyzet képesítése
• Ezt a készüléket nem használhatják gyerekek. Azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalat és tudás hiánya miatt használhatók fel, ha
felügyelték vagy utasították a készülék biztonságos használatát, és megértik a lehetséges veszélyeket.
Tisztítást és használati karbantartást gyerekek nem hajthatják végre.
• Győződjünk meg róla, hogy az motor megbízott személyzete a munkakezdet előtt ezt a használati
utasítást és minden vele érvényes dokumentációt elolvasott és megértett, különös képpen a biztonság-,
karbantartás- és az üzembehelyezési információkat.
• A személyzet felelőségét, feladatait és ellenőrzését tisztázni
• A képzendő személyzet csak a szakképzett személyzet felügyelete mellett végezhet munkát a motorral.
• A motor kezelője rezgésnek van kitéve akkor, amikor a motort működés közben a kezében tartja. A felső
végtagokra ható gyorsulás 2,5 m/s2 alatt található.
Garancia
• A garancia alatti átépítés, javítás vagy átalakítás csak a gyártó engedélyével lehetséges.
• Kizárólag csak eredeti részeket használni.

Személyzet kötelezettségei
• Tartsa be a motorra vonatkozó utasításokat és tartsa azokat olvashatóan.
• Ha szükséges védőfelszerelést használjunk.
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• Motoron való munkát csak álló állapotban végezze. Mindig távolítsa el az akkut a motortól.
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2.2 Rendeltetésszerű használat
Az akkumulátorral működtetett hordó- és tartályszivattyú a meghajtómotor B1 Batteryr vagy a B2 Battery
, valamint az alkalmazástól függően megfelelő szivattyúrészből áll. A szivattyú tiszta, zavaros, vízszerű,
agresszív és nem agresszív folyadékok szállítására és áttöltésére szolgál.

Rendelési szám: 0001-115

Rendelési szám: 0002-515

5000-12000

5000-12000

BLDC

BLDC

Névleges teljesítmény (Watt)

70

260

Súly akku nélkül (g)

400

428

Környezeti hőmérséklet (°C)

0-40

0-40

Hangnyomásszint (dB(A))

< 70*

< 70**

Motor
Fordulatszám (1/min)
Motor technika

Rendelési szám: 0332-027

Rendelési szám: 0332-026

Feszültség (V)

10,8

21,6

Névleges kapacitás (Ah)

1,5

4

Akku

Akku technika

Li-Ion

Li-Ion

Ajánlott raktár hőmérséklet (C)

0-40

0-40

Környezeti hőmérséklet (°C)

0-40

0-40

Súly (g)

190

712

* meghatározott szivattyúszárral PP 25-L DL
** meghatározott szivattyúszárral PP 32-R DL
8
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• Motor nem alkalmazható robbanásveszélyes környezetben alkalmazni.
• Gyúlékony folyadék szállítására nem szabad a motort alkalmazni.
• A motort csak a szállított szivattyúrésszel használja, és tartsa be a maximális sűrűség és viszkozitás
határértékeit (→ szivattyú használati utasítás).
• A megfelelő használat során a motort kézben kell tartani.
• Használat után húzza le az akkumulátort, és csatlakoztassa a töltőállomáshoz.
• A motor működési helyzete függőleges.
• Minden használat előtt ellenőrizze a motor működését.
• • A motort csak akkor szabad üzemeltetni, ha a szivattyúrészt megfelelően rögzítette.
• Ne tegye ki a motort az időjárás vagy a poros környezetnek.
• Ne tárolja a motort agresszív gőzök felett.
• A motorral vagy szivattyúval végzett munka során mindig vegye ki az akkumulátort a motorból.
• Csak a Lutz által biztosított akkut és töltőt használja a motor károsodásának megelőzése érdekében
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a nedvesség a motorba vagy az akkumulátorba.
• Sérülésveszély a szabadon futó hajtótengely miatt.
• Az alábi technikai utasításokat tartsa be:
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Ha a termék és a vele együtt szállított tartozék más célra, mint a meghatározott célra kerül használatra,
akkor a felhasználónak kell az alkalmasságot és a jogosultságot saját felelősségre kell meghatározni. A
gyártó felelőssége kizárt, abban az esetben, amikor nincs írásban a használata jóváhagyva.
A gyártó nem felelős a következményekért a helytelen kezelés, használat, karbantartás, javítás és készülék
kezelése, valamint a normál elhasználódásért. Ugyan ez érvényes, ha hiba lép fel, a gyártó nem erősítette
meg a felhasználónak az eljárásokat és szabályzatokat.

Kerülje az egyérelmű visszaéléseket (Példák)
•
•
•
•
•
•
•

Ne merítse a motort a szivattyúzandó folyadékba.
Semmilyen gyúlékony folyadékra ne használjuk.
Motor ne használja robbanásveszélyes környezetben.
Az akkumulátort csak akkor vegye le, ha a motor ki van kapcsolva.
Ne tegye ki a motort és az akkumulátort mechanikus ütéseknek.
Ne tegye ki a motort és az akkumulátort tűznek vagy túlzott hőnek.
Ne tegye ki a motort agresszív környezetnek.

2.3 Speciális veszélyek
! FIGYELEM

Ha az akkumulátor megsérül a folyadék folyhat ki - kémiai égési sérülések veszélye!
► Kerülje a folyadékkal való érintkezést.
► Ha véletlenül érintkezik vízzel, öblítse ki a folyadékot.
► Ha a folyadék szembe kerül, orvosi kezelés szükséges.

! VESZÉLY

Ha az akkumulátor túlmelegedett, robbanásveszély áll fenn!
► Ne tegye ki az akkumulátort tűz vagy túlzott hőnek.
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! VESZÉLY

A motor üzemzavar bekövetkezésekor ellenőrizhetetlenül kifolyhat vagy éghet!
►Használat közben tartsa a motort a kezében.
► Ha akku üzemzavart jelez, azonnal távolítsa el a motortól (füst, túlmelegedés, tűz).
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2.4 Besorolás
Kép. 1: Típus tábla motor

1
2
3
4

Típus
Motor gyári száma
Motor gyártási éve (utolsó kettő számjegy a gyári számban; pl.: -18 a 2018)
CE Besorolás

1
2
3
4
10

Típus
Elektromos adatok
XXXX = hónap és évjárat; pl. 0618 = Juni 2018
CE Besorolás
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Kép. 2: Típus tábla Akku
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3. Szállítás és raktározás
3.1 Szállítás
Kicsomagolni és a szállítási állapotot ellenőrizni
► Motort szállítás után csomagolja ki és ellenőrizze a szállítási sérüléseket.
► Szállítási kárt azonnal a gyártónak jelezni
► A szállítás teljességét a rendelés segítségével ellenőrizni
► A motor szállítása vagy emelése során mindig vegye ki az akkumulátort a motorból, hogy megakadályozza
a véletlen bekapcsolást.

3.2 Raktározás
► Motor az időjárási következményektől és UV sugaraktól védeni.

! VIGYÁZAT
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Az akkumulátor felmelegedik a kontakt rövidzárásakor. Bőrt meg tudja égetni.
Tárolja az akkumulátort úgy, hogy egyetlen fémtárgy se tudjon rövidzárlatot okozni az akkumulátorral
(érmék, kulcsok, szerszámok). További tudnivalók → használati utasítás akku.
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4. ÜZEMBEHELYEZÉS
! VIGYÁZAT

A gyorscsatlakozó zárásakor az ujjak becsípődhetnek!
Bezáráshoz nyomja meg sima kézzel a reteszt a bezáráshoz.
► Gyorsnyitót kinyitni, mielőtt a motort a szivattyúrészre ráhelyezi (→ Kép 3).

Kép. 3: Gyorsnyitó feloldása

Kép. 4: Motor és szivattyúrész rögzítő

► Tömlőt és letöltése tartozékokat a szivattyúrésszel biztosan csatlakoztatni.
Hasonlóképpen a B2 Battery motorja is csatlakoztatva van.
12
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► Motort a szivattyúrészre felhelyezni és a gyorsnyitóval bezárni (→ Kép 4).
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► Akku a B1 Battery motorba helyezni (→ Kép 5, Poz. 1).
► Az akkumulátor eltávolításakor először a zárat nyomva tartva eltávolítani (→ Kép 5, Poz. 2).
Akkut aztán kihúzni (→ kép 5, Poz. 3).

Kép. 5: Motor B1 Battery akku kiépítés/beépítése

0698-307 Motor B1+B2 Battery - 01/2021

► Akkut a B2 Battery motorba helyezni, itt ügyeljen a jelölésre (→ Kép 6, Poz. 1).
► Az akkumulátor eltávolításakor először a zárat nyomva tartva eltávolítani (→ Kép 6, Poz. 2).
Akkut aztán kihúzni (→ Kép 6, Poz. 3).

Kép. 6: Motor B2 Battery akku kiépítés/beépítése
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► Szivattyúrészt ne helyezzük mélyebre a folyadékba, mint ahogy a kifolyóidom van.
► Motort és szivattyúrsézt úgy rögzítse, hogy a tartály ne boruljon fel.
► A motor indításához a be-/ kikapcsolót nyomja meg (→ Kép 7). Hosszú szünet után nyomja meg kétszer
a be / ki kapcsolót az alvó üzemmódból való kilépéshez. A zavartalan üzemelés közben a be-/ kikapcsoló
folyamatosan világít.
► A szállítási teljesítményt a fordulatszabályzó elforgatásával lehet növelni (óra járásának megfelelően)
vagy csökkenteni (óra járásának ellentétesen) (→ Kép 7).

Fordulatszám szabályzó
Be- / ki kapcsoló

Kép. 7: Be- / kikapcsoló és fordulatszám szabályozó

! FIGYELEM
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Sérülésveszély az ujjakon a szabadon futó tengely miatt!
• Soha ne üzemeltesse a motort szivattyúrész nélkül. A gyorskioldó nyitása előtt kapcsolja ki a motort, és
vegye ki az akkumulátort. Várja meg, míg a motor le nem áll, majd vegye le a szivattyúrészről.
• A motor bekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy a motor megfelelően van-rögzítve a szivattyúrészre.
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5. Kezelés
3 A szivattyú biztonságos üzemeltetéséhez elegendő helyet és biztonságos rögzítést kell biztosítani.

ÉRTESÍTÉS

Ne erőltesse a fordulatszám-szabályozót, különben megsérülhet. A motor nem működik aztán megfelelően.

! FIGYELEM

Sérülésveszély az ujjakon a szabadon futó tengely miatt!
A szivattyú leválasztása vagy csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a motort, és vegye ki az akkumulátort.
► A motor indításához a be-/ kikapcsolót nyomja meg (→ Kép 7). Hosszú szünet után nyomja meg kétszer
a be / ki kapcsolót az alvó üzemmódból való kilépéshez. A zavartalan üzemelés közben a be-/ kikapcsoló
folyamatosan világít.
► A szállítási teljesítményt a fordulatszabályzó elforgatásával lehet növelni (óra járásának megfelelően)
vagy csökkenteni (óra járásának ellentétesen) (→ Kép 7).
► A motor kikapcsolásához nyomja meg ismét a be / ki kapcsolót. A fordulatszám szabályozót nem kell
visszafordítani. A motor az utolsó beállított fordulatszámmal indul.
► A motor minden használata után az akkut húzza le, és helyezze a töltőállomásra.
Alvó mód
► Két perc állás után a motor alvó üzemmódba vált. Ezután a be / ki kapcsoló első megnyomása visszakapcsol az üzemmódba. A motor indításához nyomja meg ismét a be / ki kapcsolót.
Akku lemerült
► Az On / Off kapcsoló villogni kezd, ha az akkumulátor lemerült. Ez az állapot nem nyugtázható. Az
akkumulátort azután töltse fel a töltő készülékkelvel (→ Használati utasítás töltő készülék).

0698-307 Motor B1+B2 Battery - 01/2021

Túlterhelés
► A motor automatikusan kikapcsol, ha túlterhelődik. A be- /Ki kapcsoló villogni kezd. A hibát a be / ki
kapcsoló ismételt megnyomásával kell nyugtázni. Szükség esetén csökkentse a motor fordulatszámát.
Ha a túlterhelés továbbra is fennáll, ellenőrizze az → Hibakeresés.
Szivattyúszár elválasztása a motortól.
► Motort kikapcsolni és várni, míg a motor nem forog már.
► Akkut eltávolítani
► Gyorszárót kinyitni (→ Kép 3).
► Szivattyúrész a motortól elválasztani.
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6. Tisztítás
► A motor és akku tisztításához csak száraz törlőt használjon.
► Motor és akku közti tisztítófolyadék érintkezést zárjuk ki.

7. Szállítás / Szállítmány
A lítium akkumulátorok szállítására vonatkozó szigorú nemzeti és nemzetközi előírások miatt ezeket a
termékeket csak bizonyos körülmények között lehet szállítani vagy szállítani.
Kérjük, tájékozódjon az előírásokról, amelyeket be kell tartani.
Sérült és / vagy hibás lítium elemeket soha nem szabad szállítani.
A rossz vagy sérült lítium akkumulátorok, amelyek veszélyes hő-, tűz- vagy rövidzárlatot okozhatnak, tilosak
szállítani / szállítatni.
Biztonsági okokból a sérült vagy hibás akkumulátorokat lítium akkumulátoroknak kell tekinteni, amelyeket
a szállítás előtt nem lehet diagnosztizálni; azok, amelyek kiszivárogtak vagy mélyen kiürültek, vagy amelyek
hibásak / mechanikusan sérültek.

8. Ellenőrzés / Javítás
Bármilyen javítást csak a gyártó, vagy a gyártó által feljogosított szakműhely végezhet. Csak Lutz-gyártmányú
tartalékalkatrészeket szabad használni!
► Visszatérésekhez használjon kijelölt (jóváhagyott) csomagolást. Az akkumulátort úgy kell csomagolni,
hogy megakadályozzuk a rövidzárlatot.

9. Hulladékmegsemmisítés

Ne dobjon elemeket és akkukat a háztartási hulladékba, tűzbe vagy vízbe.
Elemeket és akkukat össze kell gyűjteni és szelektíven megsemmisíteni.
Az EU országokban Ön törvényileg kötelezett az elemeket és akkukat a használat után a vásárolt
helyre vagy a nyilvános gyűjtőpontokra visszaadni. Az elemek és akkuk visszavétele ingyenes.
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► A terméket az ország szabályainak megfelelően ártalmatlanítsa.
► Akkut és motort mindig külön kell megsemlegesíteni.
► Ha a régi elektromos vagy elektronikus eszköz személyes adatokat tartalmaz, akkor azok törléséért
felelős, mielőtt visszaadja.
► Akkut lemerült állapotban kell megsemmisíteni. Az akkumulátort úgy kell csomagolni, hogy megakadályozzuk a rövidzárlatot.

hu
Függelék
Hibakeresés
Hiba
A motor bekapcsoláskor
nem indul el.

Ok
A motor alvó üzemmódban van
(több mint 2 percig állt).

Intézkedés
Nyomja meg kétszer a be / ki
kapcsolót

Bekapcsoláskor a motor
nem indul el, és az be-/ ki
kapcsoló villogni kezd.

Akku feszültség túl alacsony.

Akkút tölteni

A szállított folyadék sűrűsége
vagy viszkozitása túl magas.

Ellenőrizze a működési
határértékeket → Használati
utasítás szivattyúrész
Szükség esetén csökkentse a
motor fordulatszámát

A szivattyúrész eltömődött vagy
merev, ami túl nagy nyomatékot
eredményez, és a motor automatikusan kikapcsol.
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A fordulatszám növekedésével a motor leáll, és a be / ki
kapcsoló villogni kezd.

Túl nagy terhelés.
Tartsa be a szivattyúk
kombinációját és a viszkozitást
/ sűrűséget érintő üzemi
határértékeket (→ használati
utasítás szivattyú).

Szivattyúrész a motorról leválasztani és a kuplungot megforgatni.
Eredmény:
Nehézkes → Javítsa meg a
szivattyút
Egyenletes → Javítsa meg a
motort
Csökkentse a sebességet és nyugtázza a hibát. Ezután csökkentett
áramlási sebességgel dolgozzon.
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hu

Eredeti komformitási nyilatkozat fordítása
Teljes felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a következő termék a felsorolt EU-irányelvek
minden meghatározott rendelkezéseinek megfelel.
Gyártó:
		
		

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Termék:

Motor

Típusok:
		

B1 Battery
B2 Battery

Alkalmazott európai irányelvek:
EK-gép irányvonal
EMC
RoHS

2006/42/EG
2014/30/EU
2011/65/EU, 2015/863/EU

Felhasznált harmonizált normák:
EN ISO 12100
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Wertheim, 16.12.2019

Heinz Lutz, ügyvezető igazgató

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
Fax: (+49 93 42) 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 01/2021
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