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Pozor!  

Při používání přístrojů je nutno dodržovat některá bezpečnostní opatření, aby se předešlo zraněním a 

škodám. Přečtěte si proto pozorně tento návod k obsluze. Dobře ho uschovejte, abyste měli informace 

kdykoliv k dispozici. V případě, že budete přístroj prodávat třetí m osobám, předejte spolu s ním i návod 

k obsluze. Nepřejímáme žádnou záruku za úrazy a škody způsobené nedodržováním tohoto n ÁVOD a 

bezpečnostních pokynů.  

2. Bezpečnostní pokyny  

-Na Generátoru není dovoleno provádět žádné změny.  

- Pro údržbu a jako příslušenství je dovoleno používat výhradně originální díly.  

- Držte děti mimo dosah generátoru.  

- Pozor: Nebezpečí poranění. nedotýkejte se výfukového zařízení a hnacího agregátu.  

- Pokud se pohybujete v blízkosti přístroje, používejte vhodnou ochranu sluchu.  

- Pozor: Benzín a jeho výpary jsou jednoduše zápalné resp. výbušné.  

- Generátor neprovozujte v nevětraných uzavřených prostorách ani v jednoduše zápalném prostředí.  

- Nebezpečí výbuchu: Generátor nikdy neprovozujte v prostorách s lehce zápalnými látkami.  

- Výrobcem přednastavený počet otáček není dovoleno měnit. Mohlo by to způsobit poškození 

generátoru nebo připojených přístrojů.  

- Při přepravě je nutné zabezpečit generátor pr oti posuvu a převrácení.  

- Generátor postavte minimálně 1 m od stěn budovy nebo připojených přístrojů.  

- Postavte generátor na bezpečné, rovné místo. Otáčení, převracení nebo změna místa při provozu jsou 

zakázány.  

- Při přepravě a plnění palivem je nutné motor vždy vypnout.  

- Dbejte na to, aby se při plnění nerozlilo žádné palivo na motor nebo výfuk.  

- Neprovozujte generátor v dešti ani při sněhových srážkách.  

- Nikdy se generátoru nedotýkejte mokrýma rukama.  

- Chraňte se před elektrickými nebezpečími.  

- Při vnějším užívání používejte výhradně vhodné a příslušně označené kabely pro venkovní použití 

(H07RN ..).  

- Při použití prodlužovacího kabelu nesmí jeho celková délka překročit při profilu 1,5 mm² 50 m, při 2,5 

mm² 100 m.  

- V nastavení motoru a generátoru není dovoleno provádět žádné změny.  

- Opravy a seřizovací práce smí provádět výhradně autorizovaný odborný personál.  



- Neplňte ani nevyprazdňujte palivovou nádrž v blízkosti otevřeného světla, ohně ani zdroj v jisker. 

Nekuřte!  

- Nedotýkejte se žádných mechanických pohyblivých ani horkých dílů. Neodstraňujte ochranné kryty.  

- Přístroje nesmí být vystaveny vlh kosti ani prachu. Povolená okolní teplota -10 až + 40 °, Nadmořská 

výška: 1000 m nm, Relativní vlhkost vzduchu: 9 0% (nekondenzovaný).  

- Generátor je poháněn spalovacím motorem, který vyvíjí v oblasti výfuku a výstupu výfuku teplo. 

Vyhýbejte se blízkosti těchto povrchů, abyste se vyvarovali nebezpečí popálení.  

- Hladina akustického výkonu a (L WA) a hladina akustického tlaku (L pA) uvedená v technických údajích 

představují hladinu emisí a nejedná se nutně o bezpečnou pracovní hladinu.  

- Protože je mezi emisní a imisními hladinami souvislost, není možné tyto hodnoty bezpečně pro 

stanovení případných nutných, dodatečných preventivních opatření.  

- Faktory ovlivňující aktuální imisní hladinu pracovníka zahrnují vlastnosti pracoviště, další zdroje hluku 

atd., Jako např. počet strojů a dalších vedlejších procesů, jakož i dobu, po kterou je obsluha hluku 

vystavena. Povolená imisních hladina se může lišit v závislosti na zemi. Přesto poskytuje tato informace 

provozovateli stroje možnost lépe odhadnout rizika a nebezpečí.  

Pozor: Jako palivo používejte výhradně bezolovnatý benzin.  

VÝSTRAHA  

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody. Nedodržení bezpečnostních pokynů a návodů 

může mít za následek elektrický úder, požár nebo poranění.  

Uschovejte všechny bezpečnostní pokyny a návody pro budoucí použití.  



Vysvětlení symbolů na přístroji  

Před použitím generátoru se seznamte s bezpečnostními pokyny.  

Při provozu vznikají jedovaté plyny, například oxid uhelnatý (plyn bez barvy a zápachu), který může 

způsobit zadušení. Generátor používejte pouze venku na dobře větraných místech.  

Před plněním generátoru vypněte motor a nechte ho vychladnout. Palivo je snadno zápalné a může za 

určitých okolností i explodovat.  

Generátor umístěte na dobře větrané místo daleko od otevřených plamenů, jisker a cigaret. Rozlité 

palivo okamžitě utřete.  

Výfuk se při provozu silně zahřívá. Před údržbou, plněním a uskladněním nechte motor důkladně 

vychladnout. Výfuku se nedotýkejte. Hrozí riziko popálení a po poranění!  

Generátor nesmí být připojen k veřejnému zásobování elektrickým proudem. Při chybném připojení a 

pracích na veřejném zásobování proudem vzniká nebezpečí požárů a věcných škod, jakož i nebezpečí 

smrtelného úderu obsluhy elektrickým proudem.  

Výstraha! Nebezpečné napětí při provozu generátoru. Generátor před údržbou vždy vypněte.  

Při obsluze generátoru noste ochranná sluchátka.  

Před údržbou, před opuštěním přístroje a po vypnutí všechny přístroje odpojte.  

Výstraha: Před použitím zkontrolujte stav oleje.  

Garantovaná hladina akustického výkonu  

Přípojky a uzemnění, viz návod k obsluze.  

Varovný indikátor stavu oleje  

Benzínový uzávěr / spínač v poloze Vypnuto  

Benzínový uzávěr / spínač v poloze Zapnuto  

Poloha sytiče  



2. Použití v souladu s určením  

Přístroj se hodí pro použití s provozem na 230V ~ a 12V dc Bezpodmínečně dodržujte omezení v 

bezpečnostních pokynech.  

Stroj se smí používat pouze podle těchto ustanovení. Jakékoliv použití nad tento rámec se považuje za 

použití v rozporu s určením. Za takto způsobené škody a zranění všeho druhu ručí samotný uživatel / 

obsluha a ne výrobce.  

Vezměte prosím na vědomí, že naše přístroje nejsou konstruovány pro komerční, průmyslové ani 

řemeslné použití. V případě použití v komerčních, průmyslových nebo řemeslných podnicích a 

obdobných činnostech nepřebíráme žádnou záruku.  

3. Popis přístroje a objem dodávky  

1. Rukojeť na přenášení  

2. Kryt palivové nádrže s větráním  

3. Volicí přepínač  

4. Startovací lanko  

5. Kryt motoru  

6. Kryt zapalovací svíčky  

7. Větrání krytu palivové nádrže  

8. Přípojka uzemnění  

9. Energeticky úsporný spínač  

10. 2x 230V ~ - zásuvka  

11. 1x 12V dc  pojistka  

12. 1x 12V cc přípojka  

13. Indikátor přetížení  

14. Indikátor provozního stavu  

15. Výstražný indikátor stavu oleje  

16. Měrka oleje  

17. Rukojeť šroubováku  

18. Nastavit c na šroubovák  

19. Klíč na zapalovací sví čky  

20. Kabel adaptéru s 12V zásuvkou  

21. Nálevka na plnění oleje  

22. Zapalovací svíčka  

23. Zástrčka zapal ovací svíčky  

24. Filtrační prvek  

25. Kryt vzduchového filtru  

26. Šroub pro plnění oleje  



4. Před prvním spuštěním  

Odstraňte veškerý obalový materiál, přesvědčte se o kompletnosti dodávky. Generátor postavte na 

pevný rovný podklad v blízkosti spotřebiče, dbejte na dobré větrání.  

4 .1 Elektrické zabezpečení  

- Elektrický přívodní kabel a připojené za řízení musí být v bezvadném stavu.  

- Generátor provozujte pouze s přístroji, u nichž se specifikace napětí shodují s výstupním napětím 

generátoru.  

- Generátor nikdy nepřipojujte k veřejné elektrické síti (do zásuvky).  

- Připojovací kabel od spotřebičů udržujte tak krátký, jak jen to bude možné.  

4 .2 Ochrana životního prostředí  

- Znečištěné materiály na údržbu a pohonné látky odevzdejte na příslušném sběrném místě.  

- Obalové materiály, kovy a plasty recyklujte.  

4 .3 Uzemnění  

Plášť může být za účelem odvádění statické elektřiny uzemněn. Připojte konec uzemňovacího kabelu na 

přípojku uzemnění generátoru (č. 8), druhý konec na vnější přípojku uzemnění (například zemnicí tyč).  

4 .4 Naplnění palivem  

VÝSTRAHA  

Odšroubujte kryt palivové nádrže (obr. 1 / pol. 2) a naplňte pomocí plnicího trychtýře do nádrže 

maximálně 4,0 l bezolovnatého benzínu. Dávejte pozor, aby nádrž nepřetekla a benzín nevyti ekol. 

Rozlitý benzin utřete a počkejte, dokud benzínové výpary nevyprchají (Nebezpečí zapálení). Kryt palivové 

nádrže zase zavřete.  

4 .5 Plnění oleje  

VÝSTRAHA  

Odstraňte kryt motoru (obr. 6a-6b / pol. 5) pomocí šroubováku. Otevřete šroub na doplňování oleje (obr. 

8 / pol. F) a nalijte asi 0,35 l motorového oleje (15W40 nad 0 ° C 5W30 pod 0 ° C) pomocí přiloženého 

plnicího trychtýře (obr. 3 / pol. 21) až po horní značku měrky stavu oleje (obr. 7 / pol. 16).  

Pozor! Před prvním uvedením do provozu musí být motor naplněn motorovým olejem a palivem.  

 

 



5. Obsluha  

- Zkontrolujte stav paliva av případě potř EBY ho doplňte  

- Dbejte na dostatečnou ventilaci u přístroje  

- Ujistěte se, že je kabel zapalování pevně nasazen na zapalovací svíčce  

- Důkladně zkontrolujte bezprostřední okolí generátoru  

- Od generátoru odpojte všechny elektrospotřebiče, které jsou k němu připojeny  

5 .1 Nastartování motoru (obrázky 1, 2)  

Pozor! Nepoužívejte žádné chemické pomůcky na nastartování, jak snadno zápalné paliva apod.  

- Větrání krytu palivové nádrže (obr. 3 / pol. 7) nastavte na "ON" (obr. 4 / pol. A).  

- Volící přepínač (obr. 1 / pol. 3) nastavte na "Sytič".  

- Nastartujte motor silným zatažením za startovací lanko (obr. 1 / pol. 4). Pokud motor naskočí, 

zatáhněte znovu. Pozor! Startovací lanko vytahujte vždy pomalu, dokud neucítíte odpor, pak zatáhněte 

za lanko rychle a silně. Startovací lanko po nastartování nenechte rychle zaskočit.  

- Po 15-30 sekundách otočte volící přepínač (obr. 1 / pol. 3) do polohy "ON"  

5 .2 Energeticky úsporný režim:  

Ú sporný spínač Econ (obr. 2 / pol. 9) v poloze ("I"): Počet otáček motoru se reguluje podle zátěže. 

Přístroj tak pracuje tiše a úsporně.  

Úsporný spínač Econ (č. 9) v poloze ("0"):  

Generátor běží trvale na maximálních y počet otáček.  

5 .3 Zatížení generátoru  

- Provozované 230V ~ přístroje zapojte do zásuvky (obr. 2 / pol. 10).  

Pozor! Tato zásuvka smí být trvale zatížena maximálně 1600W.  

- Provozované 12V dc přístroje napojte pomocí kabelu adaptéru (obr. 3 / pol. 20) na 12V dc přípojku 

(obr. 2 / pol. 12).  

Pozor! 12V přípojka smí být zatížena max. 96 W.  

Pozor! 12V přípojka se smí používat, pouze když je spínač Econ přepnut do polohy "0".  



- Nepřipojujte generátor k elektrické síti pro domácnosti. Generátor by se tím mohl poškodit it.  

Upozornění: Určité elektrospotřebiče (děrovací pí ly, vrtačky ...) mohou mít při těžších podmínkách 

použití vyšší spotřebu elektrického prou du. Dbejte na to, aby nedošlo k překročení výkonu generátoru.  

5 .4. Ochrana při přetížení  

230 V zásuvka:  

- Indikátor stavu (obr. 2 / pol. 14) svítí v běžném provozu zeleně u barvou.  

- Při přetížení bliká indikátor přetížení (obr. 2 / pol. 13) červeně u barvou.  

- Volící přepínač (obr. 2, pol. 3) otočte do polohy "OFF". opakujte proces nastartování podle kapitoly 5.1.  

Pozor! Pokud dojde k přetížení, přesvědčte se o tom, že spotřeba elektrického proudu nepřekračuje 

maximální dodávaný výkon generátoru že nejsou připojeny žádné defektní elektrospotřebiče.  

12 V přípojka:  

V případě přetížení se 12V přípojka (obr. 2 / pol. 12) odpojí. Stisknutím pojistky proti přetížení (obr. 2 / 

pol. 11) je možné 12V přípojku opět zprovoznit.  

Pozor! Defektní pojistky proti přetížení smějí být nahrazeny pouze pojistkami proti přetížení stejné 

konstrukce se shodnými hodnotami výkonu. Obraťte se v této otázce na zákaznickou službu.  

5 .5 Vypnutí motoru (obrázek 1 a 2)  

- Generátor před vypnutím ať i te ještě chvíli běžet bez elektrického zatížení. Přístroj se tak ochladí.  

- Volící přepínač (obr. 2, pol. 3) otočte do polohy "OFF".  

- Větrání palivové nádrže nastavte na "OFF".  

6. Čištění, údržba, skladování, přeprava  

Než se pustíte do čištění nebo údržby přístroje, vypněte motor a vytáhněte ze zapalovací svíčky zástrčku 

zapalovací svíčky.  

Pozor! I hned vypněte motor a obraťte se na zákaznický servis:  

- Při neobvyklých vibracích a zvucích  

- Při možném přetížení nebo defektním zapalování motoru.  

6 .1 Čištění  

- Udržujte všechny bezpečnostní zařízení, větrací otvory a plášť motoru pokud možno bez prachu a jiných 

nečistot. Generátor utírejte čistým hadrem nebo jej čistěte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.  



- Doporučujeme generátor čistit po každém použití.  

- Generátor čistěte pravidelně vlhkým hadrem a trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte žádné čistící 

prostředky ani rozpouštědla. Tyto látky mohou být agresivní vůči plastovým dílem generátoru. Dávejte 

pozor na to, aby se do generátoru nedostala voda.  

6 .2 Výměna oleje a kontrola stavu oleje (před použitím)  

Motorový olej by se měl měnit při provozní teplotě motoru. Dodržujte přitom informace k servisu.  

- Při výměně oleje mějte po ruce vhodnou nádobku na zachycení vytékajícího oleje.  

- Odstraňte kryt motoru (obr. 6a-6b / pol. 5)  

- Odstraňte šroub pro plnění oleje (obr. 8-9 / pol. 26).  

- Starý olej nechte vytéct do vhodné nádoby nakloněním generátoru.  

- Motorový olej (15W40 nad 0 ° C, 5W30 pod 0 ° C) naplňte pomocí přiloženého nálevky na naplnění 

oleje (obr. 3 / pol. 21) až po vrchní značku měrky oleje (obr. 7 / pol. 16).  

- Starý olej zlikvidujte předáním na vhodném sběrném místě. Většina čerpacích stanic, autoopraven a 

sběrných dvorů přijímá starý olej bezplatně. K starému oleji nepřidávejte žádné přísady, jako jsou 

mrazuvzdorné prostředky či převodový olej. Starý olej udržujte mimo dosah dětí a daleko od zápalných 

zdrojů.  

6 .3 Automatické vypnutí při nedostatku oleje  

- Při nízkém stavu oleje motor nestartuje.  

- Pokud při provozu nastane nedostatek oleje, rozsvítí se výstražný indikátor stavu oleje (obr. 2 / pol. 15) 

červené barvy a motor se zastaví. Červený v Výstražný indikátor stavu oleje zhasne, když se motor zcela 

zastaví.  

- K opětovnému startu motoru je nejprve nutné doplnit motorový olej.  

6. 4 Vzduchový filtr  

Vzduchový filtr čistěte pravidelně, v případě potřeby jej vyměňte. Přečtěte si prosím i informace k 

údržbě.  

- Odstraňte kryt motoru (obr. 6a / 6b, pol. 5)  

- Odstraňte kryt vzduchového filtru (obr. 8, pol. 25)  

- Vyberte prvek vzduchového filt ra (obr. 11, pol. 24)  



- Vyčistěte vzduchový filtr vytřesením. V případě odolných nečistot nejprve očistěte filtr mýdlově u 

vodou, pak ho dobře opláchni te a nechte uschnout na vzduchu dříve, než ho zase nasadíte. Pozor! K 

čištění vzduchového filtru nepoužívejte žádné čistící prostředky ani benzín.  

- Montáž probíhá v opačném m pořadí.  

6 .5 Zapalovací svíčka  

Pravidelně kontrolujte znečištění zapalovací svíčky. Přečtěte si prosím i informace k údržbě.  

- Odstraňte kryt zapalovací svíčky (obr. 12a- 12b / pol. 6).  

- Otáčením vytáhněte zástrčku zapalovací svíčky (obr. 12c / pol. 23)  

- Zapalovací svíčku (obr. 12c / pol. 22) odstraňte pomocí přiloženého klíče na zapalovací svíčky (obr. 3, 

položka 23).  

- Očistěte zapalovací svíčku drátěným kartáčem nebo ji vyměňte za novou.  

- Montáž probíhá v opačném pořadí.  

6.6 Skladování  

1. Vyprázdněte palivovou nádrž pomocí palivového čerpadla.  

Pozor! Nikdy nečerpejte benzín v uzavřených prostorách, v blízkosti otevřeného ohně nebo při kouření. 

Palivové výpary mohou jednoduše způsobit požár nebo výbuch.  

2. Nastartujte motor, motor nechte běžet, dokud se nespotřebuje zbytek benzínu.  

3. Přístroj nechte ochladit.  

4. Odstraňte zapalovací svíčku a do válce nalijte asi 20 ml motorového oleje.  

5. Několikrát vytáhněte pomalu startovací rukojeť, aby se vnitřní komponenty pokryly olejem.  

6. Našroubujte zapalovací svíčku zase zpátky.  

7. Uskladněte generátor na bezpečném, dobře větraném místě.  

6.7 Přeprava  

1. Počkejte, až se přístroj zcela ochladí.  

2. Nastavte větrání krytu palivové n ádrže (obr. 3 / pol. 7) do polohy "OFF" (obr. 4 / pol. B).  

Pozor! I se zavřeným větráním palivové nádrže se smí přístroj přepravovat výhradně ve vertikální poloze.  

7. Technické údaje  

Motor  



Generátor:               digitální invertor  

Druh ochrany:               IP23  

Trvalý výkon P jmen (230 V):               1600 W  

Maximální výkon P max (230 V):               2000 W  

Jmenovité napětí umění:               1 x 230 V ~ / 1 x 12 V dc  

Jmenovitý proud I men:               4 A (230 V) / 8 A (12 V)  

Kmitočet Fmen:               50 Hz  

Konstrukce hnacího motoru:               4-takt chlazený  

              vzduchem  

Zdvihový objem:               79 cm³  

Max. výkon (motor):               1,04 kW / 1,4 PS  

Palivo:               Bezolovnatý benzin  

Objem nádrže:               4,0 l  

Motorový olej:               asi 0,35 l  

Spotřeba při 2/3 zátěži               asi 0,68 l / h  

Hmotnost:               21 kg  

Hladina akustického tlaku L pA               74 dB (A)  

Hladina akustického výkonu L WA               94 dB (A)  

Účiník cos Ê               1  

Třída výkonu:               G1  

Max. teplota::               40 ° C  

Max. nadmořská výška instalace:               1000 m  

Zapalovací svíčka               E6TC / E6RTC (náhradní  

typy NGK: BP6HS / BPR6HS. Champion: L92YC. Bosch: W6BC / W26BC.)  

  

8. Likvidace a recyklace  

Obal chrání generátor před poškozením při přepravě. Obal je hodnotná surovinu, která by se měla znovu 

použít a recyklovat. Generátor a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, jako je kov a plast. 

Defektní části je nutné zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Informujte se prosím u svého obchodníka 

nebo u městské správy.



9. Odstranění poruch  

Porucha  Příčina  Opatření  

Není možné nastartovat motor  Aktivovala se automatika 

odpojení při nedostatku oleje  

Zapalovací svíčka znečištěná 

sazemi  

Došlo palivo  

Zkontrolujte stav oleje, doplňte 

motorový olej  

Vyčistěte zapalovací svíčku 

resp. ji vyměňte. Vzdálenost 

elektrod 0,6 mm  

Doplňte palivo / nechte 

zkontrolovat uzávěr benzínu  

Generátor je pod velmi nízkým 

nebo žádným napětím  

Regulátor nebo kondenzátor 

jsou defektní  

Vypadla se nadproudová 

ochrana  

Vzduchový filtr je znečištěný  

Vyhledejte specializovaného 

prodejce  

Aktivujte ochranu a snižte 

počet spotřebičů  

Vyčistěte nebo vyměňte filtr  

  

 


