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Explanation of the symbols on the equipment
The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to possible risks. The safety 
symbols and the explanations that accompany them must be perfectly understood. The warnings 
in themselves do not remove the risks and cannot replace correct actions for preventing accidents.

 

Read operator manual. Before any use, refer to the corresponding 
section in this user manual.

Important. Hot parts. Keep your distance.

Important. Switch off the engine before refueling. Not refuel when 
operating.

Important. Exhaust gas is poisonous, do not operate in an 
unventilated area.

 
Wear hearing protection. Wear protective gloves.

Only for EU countries.
Do not dispose of power tools with your domestic waste!
In accordance with European Directive 2012/19/EU about electrical 
appliances and old electrical appliances and implementation in 
national law, old power tools have to be collected separately and 
recycled in an environmentally friendly manner.

   

Take care when handling fuel and lubricants!

Remove the ignition cable before all maintenance work, and read 
the instructions for use.

Don’t expose to rain.

Starting engine creates sparking. 
Sparking can ignite nearby flammable gases.

Strictly no naked flames or smoking near the appliance!

Guaranteed sound power level of the device.
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Please ensure that this device was not intended for 
commercial use. We do not accept any warranty li-
ability if the device is used for commercial, manual, 
or industrial operations, or activities similar to these.

4. Technical Data

Generator Inverter

Protection type IP23M

Continuous Power Prated (S1) 1000 W

Power Pmax (S2/5 min) 1100 W

Power Ppeak (S2/5 s) 1200 W

Nominal voltage Urated  230 V~

Rated current Irated 4,35 A

Frequency Frated 50 Hz

Type drive motor 4 stroke air-cooled

Engine displacement 54 cm³

Max. power (motor) 2,1 kW/2,85 PS

Fuel

Unleaded fuel
This device may 
not be operated 
with E10 petrol

Tank capacity 4,2 l

Engine oil 0,25 l
(15W-40)

Use at 2/3 engine load approx.0,88 l/h

Weight 12,8 kg

Sound pressure level LpA (1 m) 74,39 dB (A)

Sound power level LWA 95 dB(A)

Uncertainty K 1,07 dB (A)

Power factor cos ϕ 1

Performance class G1

Quality class B

Spark plug MS A7RTC

Operating mode S1 (long use)
The machine can be used continuously with the indi-
cated power.

Operating mode S2 (Short term use)
The machine can be used in the short term with the 
indicated power.

Acceptable ambient temperature:
-10 to +40 °C
Height: 1000 m above NN
rel. air humidity: 90 % (not condensed)

1. Introduction

We congratulate you on the purchase of your new 
device. You have chosen a high quality product. The 
instructions for use are part of the product. They con-
tain important information concerning safety, use and 
disposal. Before using the product, please familiarise 
yourself with all of the safety information and instruc-
tions for use. Only use the unit as described and for 
the specified applications. If you pass the product on 
to anyone else, please ensure that you also pass on 
all the documentation with it.

Important!
When using the equipment, a few safety precautions 
must be observed to avoid injuries and damage. 
Please read the complete operating instructions and 
safety information with due care.
We cannot accept any liability for damage or acci-
dents which arise due to a failure to follow these in-
structions and the safety information.

2. Device description (Fig. 1/7)

1. Handle
2. Fuel tank cap
3. Foot
4. Operating bulb
5. Oil check bulb
6. On/off switch
7. Earthing screw
8. 230 V~ socket
9. Choke lever
10. Starter grip
11. Air filter lid
12. Air filter
13. Oil filler plug
14. Low oil trip
15. Spark plug cap
16. Spark plug
17. Fuel tap
18. Fuel filter

A. Oil filler bottle
B. Handle
C. Screwdriver
D. Spark plug spanner
E. Socket wrench
F. Tool bag

3. Intended use

The generator is suitable for devices which use a 230 
AC voltage source.
Please check the suitability for use of house hold de-
vices on the manufacturer information.
The machine may only be utilised for its intended use.
Any other use is not intended. The user / operator, 
not the manufacturer, is liable for resulting damages 
or any type of injury resulting from any other use that 
is not intended. 
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23. Children must be protected by ensuring that they 
stay a safe distance away from the generator.

24. Some parts of the reciprocating internal com-
bustion motor are hot and may cause burns. The 
warnings on the generator must be observed.

25. Emission levels are represented in the technical 
data under the stated values for sound power 
level (LWA) and sound pressure level (LpA) and 
are not compulsory definite working levels.Be-
cause there is a connection between emission 
levels and immission levels, this can not reliably 
used to determine the potentially necessary ad-
ditional precautions. Influencing factors on the 
workforce‘s current immission level includes the 
properties of the work area, other noise sources, 
air borne sound, etc. such as e.g. the number of 
machines and other neighbouring processes and 
intervals, to which the user is exposed. Also the 
admissible immission levels can vary from coun-
try to country. However, this information gives 
the user of the machine the opportunity to have a 
better estimation of the risks and dangers. Occa-
sionally acoustic measurements should be take 
after installation in order to determine the sound 
pressure level.

26. Warning! Follow the electrical safety regulations 
that apply to the location where the generators 
are used.

27. Warning! Take into account the requirements and 
precautionary measures in the event of genera-
tors being re-supplied, depending on the protec-
tive measures of this device and the applicable 
directives.

28. Generator sets should only be used up to their 
rated output under the rated ambient conditions. 
If the application of the generating set is carried 
out under conditions which do not comply with 
the reference conditions of ISO 8528-10 (7.1), 
and if the cooling of the motor or generator is im-
paired, e.g. as a result of operating in restricted 
areas, a reduction in performance is required.

ATTENTION: Only use unleaded normal petrol as 
fuel.

6. Before operation

Installation (Fig. 1/2)
To attach the handle (1), remove both Phillips screws 
M6x35 mm which are inserted. Place the handle (1) in 
position and screw it tight. Attach all parts before pour-
ing in fuel or oil in order to prevent leaking of liquids.

Electrical safety
Prior to use, the generator and its electrical equip-
ment (including lines and plug connectors) should be 
checked to ensure that there are no defects.
Never connect the generator to the mains (power 
point). 
Keep the cables as short as possible.

5. Safety instructions

1. No modifications are allowed to be made to the 
generator 

2. The speed preset by the manufacturer may not 
be changed. The generator or connected devic-
es could be damaged.

3. Risk of poisoning! Fumes, fuels and lubricants 
are toxic. Do not breath in the fumes.

4. Fire risk! Petrol and petrol fumes are highly 
flammable and explosive. 

5. Motor exhaust gases are toxic. The generator 
must not be operated in unventilated rooms. If 
the generator is to be operated in well-ventilated 
rooms, the exhaust gases must be discharged 
directly outside via an exhaust gas hose. Ad-
ditional requirements for protection against fire 
and explosion must also be observed.

6. Even when using an exhaust hose, toxic gas can 
still escape. Due to the risk of fire, the exhaust 
hose should never be aimed at combustible ma-
terial. 

7. Never use the generator in rooms with highly 
flammable materials.

8. Hot surface! Risk of burning, do not touch the 
exhaust system and engine unit.

9. Do not touch any of the mechanically moving or 
hot parts. Do not remove any of the protective 
caps.

10. Protective equipment! Use suitable ear protec-
tion when near the device. 

11. Only original parts should be used for mainte-
nance and accessories.

12. Repair and maintenance work must only be per-
formed by authorised qualified personnel.

13. Protect yourself from electric shocks. 
14. Never touch the generator with wet hands 
15. Only use outside with a extension cable which 

is suitable for that and is appropriately marked 
(H07RN). 

16. If extension cables or mobile distribution net-
works are used, the resistance value must not 
exceed 1.5 Ω. When using extension cables, the 
total length of cables for a cross section of 1.5 
mm2 should not exceed 60 m; for a cross section 
of 2.5 mm2, 100 m should not be exceeded. 

17. Do not use the generator in the rain or snow.
18. Always turn off the engine when transporting or 

refuelling. 
19. Fuel is combustible and highly flammable. Do 

fuel the unit during operation. Do not fuel the unit 
when someone is smoking or near open flames. 
Do not spill any fuel.

20. Do not refuel or empty near naked lights or 
flames or flying sparks. Do not smoke!

21. Put the generator on a secure and level place.
Turning, tipping or changing its position during 
operation is forbidden.

22. Install the generator at least 1 m away from the 
walls or attached devices.
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Storing the engine (Fig. 1/6)
Before putting away, let the generator run without 
load so that the device can „cool down“.
• Turn the on / off switch to the „OFF“ position.
• Close the petrol tap.

Overload protection 230 V~ socket
NOTE! This generator is fitted with an overload pro-
tector.
This cuts off the sockets
Green operating bulb 
Flashes 1 x per interval Speed too low
Flashes 2 x per interval Temperature too high
Flashes 3 x per interval Overload protection  
   switches on
Flashes 4 x per interval  Short circuit

The socket (8) can be used again after the overload 
protection has been triggered once the engine has 
been switched off and restarted (See “Turning off en-
gine” and “Starting engine”).

ATTENTION! If this happens reduce the amount of 
electrical output which you are extracting from the 
generator or remove defective devices which are at-
tached.

ATTENTION! Faulty overload switches should only 
be replaced with identically constructed overload 
switches with the same performance data. Please 
use our customer service department.

Cleaning, maintenance, storage, transport and 
ordering replacement parts

Before cleaning and maintenance work, turn off the 
engine and pull the spark plug connector (15) out of 
the spark plug (16).

WARNING! Risk of burning! Wait until the machine 
has cooled down before cleaning or servicing it.

ATTENTION! Turn the device off immediately and 
contact your Service Station:
• With unusual vibrations or noises.
• If the engine seems overloaded or has backfired.

8. Cleaning

Keep the safeguards, air vents and the engine hous-
ing as dust and dirt free as possible. Wipe the device 
with a clean cloth or blow it with compressed air with 
low pressure. We recommend that you clean the de-
vice after every use. Regularly clean the device with 
a damp cloth and a little soft soap. Do not use any 
cleaning products or solvents which could attack the 
plastic part of the device. Ensure that no water can 
penetrate the housing.

m Attention!
Dispense of polluted maintenance and operating ma-
terials in a suitable collection point.

Earthing (Fig. 1)
Earthing is needed to disperse static discharge. Con-
nect a cable from one side of the earthing connector 
(7) of the generator and from the other side to an ex-
ternal ground.

ATTENTION! When being used for the first time, mo-
tor oil (15 W-40, approx. 0.25 l) and petrol (unleaded 
normal petrol) must be put in.
Check the fuel level and the oil, and if necessary top 
them up. Make sure you have adequate ventilation. 
Ensure that the spark cable is securely in the spark 
plug. Unplug any electric device connected to the 
generator.
Putting in oil (Fig. 5)
Put the generator with its front side down and un-
screw the oil filler plug (13). Pour in 0.25 litres of en-
gine oil (15 W-40). 
Close the oil filler cap (13) and stand the generator 
upright

Putting in fuel (Fig. 1/7)
Keep away from ignition sources! Always refuel in 
well-ventilated rooms or outside. Open the fuel tank 
cap (2) and, using a filler pipe (not included in deliv-
ery), pour in a maximum of 4.2 litres of unleaded fuel 
into the fuel container. Ensure the tank level is not 
exceeded and no fuel is spilled. Use the fuel filter. 
Clean up spilled fuel immediately and wait until the 
fuel fumes have evaporated (fire hazard). Close the 
fuel tank cap (2).

7. Operating

Start the engine (Fig. 1/3/6)
ATTENTION! When starting with the express start 
you can injure your hand with the sudden kick back.
Wear protective gloves when starting.
• Open the petrol tap by turning the tap downwards.
• Put the on / off switch (6) to the on position.
• Turn the choke lever (9) to I I (in the left position).
• Start the engine with the express start (10) by 

sharply pulling the handle. If the engine has not 
started pull the handle again.

• Push the choke lever (9) back once the engine has 
started (in the right position).

• Connect the device to the 230 V~ socket (8).
ATTENTION! This socket can be loaded continuous-
ly (S1) with 1000 W and short term (S2) for a maxi-
mum of 5 seconds with 1200 W.
Note: Some electric devices (sabre saws, drills etc.) 
can use more electricity when doing heavy duty tasks.
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9. Storage

Preparation for storage
• Empty the petrol tank with a petrol suction pump. 

Warning notice: Do not remove fuel in closed 
rooms, close to fire or whilst smoking. Vapours can 
cause explosions or fires.

• Start the engine and leave it running until the rest of 
the petrol has been used up.

• Change the oil after each season. To do this, re-
move the old oil from the warm engine and refill 
with new oil.

• Remove the spark plug. Fill about 20 ml of oil into 
the cylinder using an oil can. 

• Slowly pull the express start so that the oil protects 
the cylinder from the inside. 

• Screw the spark plug back in
• Store the device in a well ventilated place or area.

10. Transport

Preparation for transporting
• Empty the petrol tank with a petrol suction pump 

or alternatively using the petrol tap and a suitable 
canister.

• Once it it ready for use, leave the engine running 
until the rest of the petrol has been used up.

• Empty the engine oil from the engine (as described).
• Remove the spark plug connector from the spark 

plug. 
• Secure the device with a tension belt to prevent it 

slipping out of place.
• The generator can be lifted and carried by using 

the handle (1).

11. Ordering spare parts

When ordering replacement parts you should give 
the following information:
• Type of device
• Device article number

12. Recycling

The packaging is made of environmentally friendly 
materials. It can be disposed of at your local recycling 
centre. 

Old devices must not be disposed of with 
household waste!

This symbol indicates that this product must 
not be disposed of together with domestic 
waste in compliance with the Directive 
(2012/19/EU) pertaining to waste electrical 
and electronic equipment (WEEE). This 

product must be disposed of at a designated collec-
tion point. This can occur, for example, by handing it 
in at an authorised collecting point for the recycling 

Air filter (Fig. 4)
Also refer to the service information.
Clean the air filter regularly, and if necessary ex-
change it.
• Open the air filter cover (11) by removing the 2 Phil-

lips head screws M6x16 mm.
• Remove the filter element 
• When cleaning the element do not use any strong 

cleaners or petrol.
• Clean the element by tapping it on a flat surface.
• If it is very dirty wash with soapy water, rinse with 

clean water and leave to dry.
• Put it back together in the opposite order.

Spark plug (Fig. 6)
Check the spark plug (16) after the first 20 hours of 
use for dirt and if necessary clean it with a copper 
wire brush. Then service the spark plug after every 
50 hours of use.
• Remove the spark plug connector (15) with a turn-

ing movement.
• Remove the spark plug (16) with the spark plug 

socket 25 included.
• Put it back together in the opposite order.
Note: alternative spark plugs to 
Bosch UR3AC

Petrol filter (Fig. 7)
Note: The petrol filter (18) is a filter bowl located di-
rectly under the petrol cap (2) , filtering any petrol 
added.
• Turn the on /o ff switch (6) to the “OFF“ position.
• Open the petrol cap (2)
• Remove the petrol filter 5 and clean in a nonflam-

mable solvent or solvent with a high tlash point.
• Reinsert petrol filter
• Close the petrol cap (2)

Changing the oil, (Fig. 5)
Changing the oil should take place when the engine 
is warm.
WARNING! Drain fuel before replacing the oil. 
Only use engine oil (15 W-40).
• Place the generator on its front side on a suitable 

surface.
• Open the oil filler cap (13) and drain the warm en-

gine oil into a container by tilting the generator.
• Pour in engine oil (approx. 0.25 litres).
• Close the oil filler cap (13).
• Stand the generator upright again.

Low oil switch off
The low oil switch-off responds, if there is not enough 
engine oil. The oil check bulb (5) starts to flash when 
there is insufficient oil in the motor. The check bulb 
begins to flash when the oil amount has gone below 
the safe level. The engine will turn off independently 
after a short time. Restart is possible only after pour-
ing in more engine oil (see Chapter “Replacing the 
oil”).
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Environmental protection
Take any contaminated maintenance material and 
operating materials to a collection point designated 
for this purpose.

When disposing of residual fluids (oils and fuel), ob-
serve the corresponding environmental regulations. 
We recommend taking all remaining operating mate-
rials to your local collection point in a suitable sealed 
container. Do not pour the remaining operating ma-
terials into waste or on the ground.

of waste electrical and electronic equipment. Improp-
er handling of waste equipment may have negative 
consequences for the environment and human 
health due to potentially hazardous substances that 
are often contained in electrical and electronic equip-
ment. By properly disposing of this product, you are 
also contributing to the effective use of natural re-
sources. You can obtain information on collection 
points for waste equipment from your municipal ad-
ministration, public waste disposal authority, an au-
thorised body for the disposal of waste electrical and 
electronic equipment or your waste disposal com-
pany.

13. Troubleshooting guide

Fault Cause Remedy

Engine does not start Automatic oil cut-out has not responded Check oil level, top up engine oil

Spark plug fouled Clean or replace spark plug

No fuel Refuel / habe the petrol cock checked 

Generator has too little or no 
voltage

electronic defective
Contact your dealer

Overcurrent circuit-breaker has trig-
gered

Actuate the circuitbreaker and reduce 
the consumers

Air filter dirty Clean or replace the filter

14. Maintenance schedule
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Please adhere to the following maintenance periods in order to ensure a failure-free operation.
IMPORTANT! The equipment must be filled with engine oil and fuel before it is started.

Before each use After an operating 
period of 20 hours

After an oper-
ating period of 
50 hours

After an operat-
ing period of 100 
hours

After an 
operating 
period of 
300 hours

Checking the engine oil X

Changing the engine oil For the first time, 
then every 50 
hours

X

Checking the air filter
X

Change the 
filter insert if 
necessary

Cleaning the air filter X

Cleaning the petrol filter X

Visual inspection of the 
equipment X

Cleaning the spark plug Distance: 0.6 
mm, replace if 
necessary

Checking andreadjust-
ing the throttle vale on 
the carburetor

X*

Cleaning the cylinder 
head X*

Set the valve play X*

Important: The positions marked with “x*“ should only be carried out by an authorized dealer.
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15. Warranty certificate

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event 
that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. 
Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed 
below. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:
• These guarantee terms cover additional guarantee rights and do not affect your statutory warranty rights. We do not 

charge you for this guarantee.
• Our guarantee only covers problems caused by material or manufacturing defects, and it is restricted to the rectification 

of these defects or replacement of the device. Please note that our devices have not been designed for use in commer-
cial, trade or industrial applications. Consequently, the guarantee is invalidated if the equipment is used in commercial, 
trade or industrial applications or for other equivalent activities. The following are also excluded from our guarantee: 
compensation for transport damage, damage caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or 
damage caused by unprofessional installation, failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the 
wrong mains voltage or current type), misuse or inappropriate use (such as overloading of the device or use of non-
approved tools or accessories), failure to comply with the maintenance and safety regulations, ingress of foreign bodies 
into the device (e.g. sand, stones or dust), effects of force or external influences (e.g. damage caused by the device 
being dropped) and normal wear resulting from proper operation of the device.

The guarantee is rendered null and void if any attempt is made to tamper with the device.
• The guarantee is valid for a period of 3 years starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should 

be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims 
will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device 
even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an 
extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This 
also applies when an on-site service is used.

• In order to assert your guarantee claim, please send your defective device postage-free to the address shown below. 
Please enclose either the original or a copy of your sales receipt or another dated proof of purchase. Please keep your 
sales receipt in a safe place, as it is your proof of purchase. It would help us if you could describe the nature of the 
problem in as much detail as possible. If the defect is covered by our guarantee then your device will either be repaired 
immediately and returned to you, or we will send you a new device.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this 
guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our ser-
vice address.
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Razlaga simbolov
Z uporabo simbolov v tem priročniku želimo vašo pozornost usmeriti na mogoča tveganja. Varnostni 
simboli in razlage, ki jih spremljajo, je treba natančno razumeti. Sama opozorila ne odpravijo tveganj 
in ne morejo nadomestiti ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč.

 

Preberite priročnik za uporabo. Pred začetkom uporabe naprave 
vedno poglejte v ustrezni razdelek v uporabniškem priročniku.

Pomembno. Vroči deli. Držite razdaljo.

Pomembno. Izklopite motor pred dolivanjem goriva. Ne dolivajte 
goriva med delovanjem.

Pomembno. Izpušni plini so strupeni, zato motor ne sme delovati v 
neprezračenih območjih.

 
Nosite zaščito sluha. Nosite zaščitne rokavice.

Samo za države članice EU
Električnih orodij ne odlagajte med gospodinjske odpadke!
V skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o električnih in 
elektronskih odpadnih napravah in pretvorbo v državno pravo je 
treba odpadna električna orodja zbirati ločeno ter jih predati v 
okolju prijazno reciklažo.

   

Pri ravnanju z gorivi in mazivi bodite zelo previdni!

Odstranite kabel za vžig, preden boste izvajali vzdrževalna dela, in 
preberite navodila.

Naprave ne izpostavljajte dežju.

Ob zagonu motorja nastanejo iskre. Te lahko vnamejo gorljive pline, 
ki se nahajajo v bližini.

Odprt ogenj ali kajenje v bližini naprave sta strogo prepovedana!

Zagotovljen nivo moči zvoka naprave.
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1. Uvod

Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste 
se za visokokakovosten izdelek. Navodila za uporabo 
so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembne 
napotke za varnost, uporabo in odlaganje med od-
padke. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi 
napotki za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte 
samo na način, ki je opisan, in za navedena področja 
uporabe. Ob predaji izdelka tretjim osebam jim izroči-
te tudi vso dokumentacijo.

POZOR! 
Pri uporabi naprav morate upoštevati nekatere varno-
stne ukrepe, da preprečite telesne poškodbe in mate-
rialno škodo. Skrbno preberite ta navodila za uporabo 
oz. varnostne napotke. Ne prevzemamo nikakršne 
odgovornosti za nezgode in poškodbe, nastale zara-
di neupoštevanja teh navodil in varnostnih napotkov.

2. Opis naprave (sl. 1–7)

1. Ročaj
2. Pokrov rezervoarja
3. Oporna noga
4. Obratovalni indikator
5. Lučka za kontrolo olja
6. Stikalo za vklop/izklop
7. Ozemljitveni vijak
8. Vtičnica 230 V~
9. Ročica dušilke
10. Žicovod zaganjalnika
11. Pokrov zračnega filtra
12. Zračni filter
13. Vijak za nalivanje olja
14. Varovalo pred pomanjkanjem olja
15. Vtič vžigalne svečke
16. Vžigalna svečka
17. Ventil za bencin
18. Bencinski filter

A. Steklenica za nalivanje olja
B. Ročaj
C. Izvijač
D. Ključ za vžigalno svečko
E. Natični ključ
F. Torba z orodjem

3. Namenska uporaba

Generator je primeren za naprave, ki delujejo z virom 
električne napetosti 230 V. Pri gospodinjskih napra-
vah in elektronskih napravah preverite navedbe proi-
zvajalca in tako ugotovite, ali je naprava primerna za 
takšno uporabo. 
Napravo je dovoljeno uporabljati samo v skladu s 
predvidenim namenom. Vsaka druga uporaba, ki pre-
sega to, ni v skladu z namenom. 

Za škodo ali telesne poškodbe vseh vrst, ki izhaja-
jo iz tega, je odgovoren uporabnik/upravljavec in ne 
proizvajalec. Prosimo, upoštevajte, da ta naprava na-
mensko ni konstruirana za obrtno uporabo. Ne prev-
zemamo nobene odgovornosti, če napravo uporab-
ljate v gospodarskih, obrtnih ali industrijskih obratih 
ter enakih dejavnostih.

4. Tehnični podatki

Generator Inverter

Stopnja zaščite IP23M

Trajna moč Pnaz (S1) 1000 W

Moč Pmaks (S2/5 min) 1100 W

Moč Pvrh (S2/5 s) 1200 W

Nazivna napetost Unaz  230 V~

Nazivni tok Inaz 4,35 A

Frekvenca Fnaz 50 Hz

Delovna prostornina 4-taktni, zračno hlajen

Hubraum 54 cm³

Največja moč (motor) 2,1 kW/2,85 PS

Gorivo

neosvinčen bencin
Ta naprava ne sme 

uporabljati bencina 
E10

Kapaciteta rezervoarja 4,2 l

Motorno olje 0,25 l
(15W-40)

Poraba pri 2/3 obremenitvi pribl. 0,88 l/h

Teža 12,8 kg

Nivo zvočnega tlaka LpAm  74,39 dB (A)

Nivo moči zvoka LWA 95 dB(A)

Negotovost K 1,07 dB (A)

Faktor zmogljivosti cos φ 1

Razred zmogljivosti G1

Razred kakovosti B

Vžigalna svečka MS A7RTC

Način delovanja S1 (neprestano delovanje)
Stroj lahko trajno deluje z navedeno močjo.

Način delovanja S2 (kratkotrajno delovanje)
Stroj lahko kratkotrajno deluje z navedeno močjo.

Dovoljena temperatura okolice:
–10 do +40 °C
Višina: 1000 m n.v.
Relativna zračna vlaga: 90 % (brez kondenzacije)



13SI

5. Varnostni napotki

1. Generatorja ni nikakor dovoljeno spreminjati. 
2. Vrtilne frekvence, ki jo je nastavil proizvajalec, ni 

dovoljeno spreminjati. Lahko pride do poškodb 
generatorja ali priključenih naprav.

3. Nevarnost zastrupitve! Izpušni plini, goriva in 
maziva so strupeni. Izpušnih plinov ni dovoljeno 
vdihavati.

4. Tveganje požara! Bencin in bencinski hlapi so 
lahko vnetljivi oz. eksplozivni. 

5. Izpušni plini motorja so strupeni. Generatorja ni 
dovoljeno uporabljati v prostorih brez zračenja. 
Če bo generator deloval v prostorih brez zrače-
nja, je treba izpušne pline po izpušni cevi speljati 
neposredno na prosto in upoštevati je treba do-
datne zahteve za zaščito pred ognjem in eksplo-
zijo.

6. Tudi v primeru uporabe gibke cevi za izpušne 
pline lahko pride do uhajanja strupenih izpušnih 
plinov. Zaradi nevarnosti požara ne smete gibke 
cevi za izpušne pline nikoli usmeriti v vnetljive 
snovi. 

7. Generatorja nikoli ne uporabljajte v prostorih z 
lahko vnetljivimi snovmi.

8. Vroče površine! Nevarnost opeklin. Ne dotikajte 
se izpušnega sistema in pogonskega agregata. 

9. Delov, ki se mehansko premikajo, ali vročih delov 
se ne dotikajte. Ne odstranjujte nobenih zaščitnih 
pokrovov.

10. Zaščitna oprema! Ko ste v bližini naprave, upo-
rabljajte ustrezno zaščito za ušesa.

11. Pri vzdrževanju in dodatni opremi je dovoljeno 
uporabljati le originalne dele. 

12. Nastavitve in popravila lahko izvaja samo po-
oblaščeno strokovno osebje.

13. Zaščitite se pred nevarnostmi električnega toka. 
14. Generatorja se nikoli ne dotikajte z mokrimi ro-

kami. 
15. Na prostem uporabljajte samo v ta namen dovo-

ljene in ustrezno označene kabelske podaljške 
(H07RN). 

16. Če uporabljajte kabelske podaljške, ne sme nji-
hova celotna dolžina znašati več kot 50 m za 1,5 
mm² in 100 m za 2,5 mm². 

17. Generatorja nikoli ne uporabljajte v dežju ali sne-
gu.

18. Pri transportu in polnjenju posode z gorivom 
vedno izključite motor. 

19. Gorivo je gorljivo in lahko vnetljivo. Ne točite ga 
med delovanjem. Ne točite ga, če kadite ali v bli-
žini odprtega ognja. Ne razlivajte goriva. 

20. Rezervoarja ne polnite z gorivom oz. ga ne 
praznite v bližini odprtih virov svetlobe, ognja ali 
isker. Ne kadite!

21. Generator postavite na varno in ravno mesto. 
Med delovanjem je napravo prepovedano obra-
čati in prevračati ali menjati mesto postavitve.

22. Generator postavite vsaj 1 m proč od sten ali pri-
ključenih naprav.

23. Otroke je treba zaščititi s tem, da ostanejo na 
varni razdalji do agregata za proizvajanje toka.

24. Nekateri deli batnega motorja z notranjim zgo-
revanjem so vroči in lahko povzročijo opekline. 
Upoštevati je treba opozorilne napotke na gene-
ratorju.

25. Vrednosti, navedene v tehničnih podatkih v raz-
delkih Nivo zvokovne moči (LWA) in Nivo zvočne-
ga tlaka (LpA), predstavljajo nivoje emisij in niso 
nujno varni delovni nivoji. Med nivoji emisij in 
imisij obstaja povezava, toda iz tega ni mogoče 
zanesljivo ugotoviti, ali so morda potrebni doda-
tni previdnostni ukrepi. Dejavniki, ki vplivajo na 
aktualni nivo imisij za delovno silo, vključujejo 
lastnosti delovnega prostora, druge vire hru-
pa, zvok v zraku ipd., na primer število strojev 
in drugih procesov v bližini ter časovno obdobje 
izpostavljenosti upravljavca hrupu. Poleg tega se 
lahko dovoljeni nivoji imisij razlikujejo v različnih 
državah. Kljub temu bodo te informacije uprav-
ljavcu stroja omogočale, da bolje oceni tveganja 
in nevarnosti. O časa do časa lahko po namesti-
tvi izvedete meritve hrupa, da določite nivo zvoč-
nega tlaka.

POZOR: Kot gorivo uporabljajte samo neosvin-
čen bencin.

6. Pred zagonom

Montaža (sl. 1/2)
Da boste lahko montirali ročaj (1), odstranite oba že 
privita križna vijaka M6 x 35 mm. Namestite ročaj (1) 
in ga močno privijte. Vse dele montirajte, preden doli-
jete gorivo in olje, da preprečite izliv tekočin.

Električna varnost
Pred uporabo je treba pregledati agregat za proizva-
janje toka in njegovo električno opremo (vključno z 
vodi in vtičnimi spoji), da se zagotovi, da ni prisotna 
nobena okvara.
Generatorja nikoli ne priključite na električno omrežje 
(vtičnica).
Vodi do porabnikov morajo biti čim krajši.
m Pozor!
Umazan material od vzdrževanja in pogonska 
sredstva oddajte na predvidenem mestu.

Ozemljitev (sl. 1)
Za odvajanje statičnih naelektritev je potrebna ozem-
ljitev ohišja. V ta namen povežite kabel na eni strani 
z ozemljitvenim priključkom (7) generatorja, na drugi 
strani pa z zunanjo maso (npr. s paličastim ozemlji-
lom).
POZOR! Pri prvem zagonu je treba naliti motorno olje 
(15W-40, pribl. 0,25 l) in gorivo (neosvinčen običajni 
bencin). Preverite nivo goriva in motornega olja in ju 
po potrebi dolijte. Poskrbite za zadostno zračenj na-
prave. 
Prepričajte se, da je vžigalni kabel pritrjen na vžigal-
no svečko.
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Morebitno priključeno napravo odklopite od genera-
torja.

Nalivanje olja (sl. 5)
Položite generator s sprednjo stranjo navzdol in odvij-
te vijak za nalivanje olja (13). Nalijte 0,25 l motornega 
olja (15W-40). 
Privijte vijak za nalivanje olja (13) in postavite gene-
rator pokonci. 

Nalivanje goriva (sl. 1/7)
Ne približujte virov vžiga! Gorivo točite samo v dobro 
zračenih prostorih ali na prostem. 
Odvijte pokrov rezervoarja (2) in s pomočjo nastavka 
za nalivanje (ni priložen) nalijte največ 4,2 l neosvin-
čenega bencina v rezervoar.
Pazite, da rezervoarja ne napolnite preveč in da ne 
razlijete bencina. Uporabite bencinski filter. Razlit 
bencin takoj pobrišite in počakajte, da bencinski hlapi 
izhlapijo (nevarnost vžiga).
Zaprite pokrov rezervoarja (2).

7. Upravljanje

Zagon motorja (sl. 1/3/6)
POZOR! Pri zaganjanju z žicovodom za zagon (10) 
lahko zaradi nenadnega povratnega sunka pride do 
poškodbe dlani.
Pri zaganjanju uporabljajte zaščitne rokavice.
• Odprite ventil za bencin (17); v ta namen obrnite 

ventil navzdol.
• Stikalo za vklop/izklop (6) obrnite v položaj »ON«. 

Ročico dušilke (9) obrnite v položaj »zaprto« (v levi 
položaj).

• Zaženite motor z žicovodom za zagon (10); v ta 
namen močno potegnite za ročaj. Če se motor ne 
zažene, ponovno potegnite za ročaj.

• Ko se motor zažene, potisnite ročico dušilke (9) na-
zaj (v desni položaj).

• Obremenitev generatorja: Priključite naprave na 
vtičnico 230 V~ (8).

POZOR! To vtičnico je dovoljeno trajno (S1) obreme-
niti s 1000 W in kratkotrajno (S2) maks. 5 sekund s 
1200 W.
Napotek: Nekatere električne naprave (motorne vbo-
dne žage, vrtalniki itd.) lahko porabijo več toka, če jih 
uporabljate pod težjimi pogoji.

Ustavitev motorja (sl. 1/6)
Generator naj za kratek čas deluje brez obremenitve, 
preden za ugasnete, da se agregat lahko »naknadno 
ohladi«.
• Stikalo za vklop/izklop (6) obrnite v položaj »OFF«.
• Zaprite ventil za bencin (17).

Zaščita pred preobremenitvijo vtičnice 230 V~
NAPOTEK! Generator je opremljen z zaščito pred 
preobremenitvijo.
Ta izklopi vtičnico (8). 
 
 

Zelen obratovalni indikator prikazuje naslednja sta-
nja:
1 x utrip na interval število vrtljajev motorja je  
   prenizko
2 x utrip na interval temperatura je previsoka
3 x utrip na interval zaščita pred preobreme 
   nitvijo se vklopi 
4 x utrip na interval prisoten je kratki stik

Po sproženju zaščite pred preobremenitvijo lahko 
vtičnico (8) spet začnete uporabljati tako, da ugasne-
te in ponovno zaženete motor. (glejte »Ustavitev mo-
torja« in »Zagon motorja«)

POZOR! Če pride do tega, zmanjšajte električno 
moč, ki jo pridobivate z generatorjem, ali pa odstrani-
te okvarjene priključene naprave.

POZOR! Okvarjena preobremenitvena stikala je do-
voljeno zamenjati le s preobremenitvenimi stikali z 
enako konstrukcijo in enakimi podatki o zmogljivosti. 
V ta namen se obrnite na servisno službo.

Čiščenje, vzdrževanje, skladiščenje, transport in 
naročanje nadomestnih delov

Pred kakršnimkoli čiščenje in vzdrževalnimi deli uga-
snite motor in snemite vtič vžigalne svečke (15) z vž-
igalne svečke (16).

POZOR! Nevarnost opeklin! Počakajte, da se napra-
va ohladi, preden jo boste čistili ali vzdrževali.

POZOR! V naslednjih primerih takoj izklopite napravo 
in se obrnite na vaš servis:
• V primeru nenavadnih vibracij ali zvokov.
• Če se zdi, da je motor preobremenjen ali se ne za-

žene.

8. Čiščenje

Čiščenje
Na zaščitnih pripravah, prezračevalnih režah in ohi-
šju motorja mora biti čim manj prahu in umazanije. 
Zdrgnite napravo s čisto krpo ali jo izpihajte s stis-
njenim zrakom pod nizkim tlakom. Priporočamo, da 
napravo očistite neposredno po vsaki uporabi.
Napravo redno čistite z vlažno krpo in malo mazave-
ga mila. Ne uporabljajte čistil ali topil, ker lahko po-
škodujejo plastične dele naprave. Pazite, da v notra-
njost naprave ne vdre voda.

Zračni filter (sl. 4)
V ta namen upoštevajte tudi servisne informacije.
Redno čistite zračni filter (12) in ga po potrebi zame-
njajte.
• Odprite pokrov zračnega filtra (11), tako da odvijete 

2 križna vijaka M6 x 16 mm.
• Odstranite filter (12). 
• Za čiščenje filtra ne uporabljajte ostrih čistil ali ben-

cina. 
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• Elemente filtra očistite na ravni površini, tako da jih 
iztepete. Če so močno umazani, jih operite z milni-
co, izperite s čisto vodo in počakajte, da se posu-
šijo na zraku.

• Filter sestavite v obratnem vrstnem redu.

Vžigalna svečka (sl. 6)
Vžigalno svečko (16) po 20 obratovalnih urah prvič 
preverite glede umazanije in jo po potrebi očistite 
s krtačo z bakrenimi žicami. Nato svečko vzdržujte 
vsakih 50 obratovalnih ur.
• Snemite vtič vžigalne svečke (15), tako da ga za-

vrtite. 
• Vžigalno svečko (16) odvijte s priloženim ključem 

za vžigalno svečko (D).
• Filter sestavite v obratnem vrstnem redu. 
Napotek: Alternativna vžigalna svečka 
Bosch UR3AC

Bencinski filter (sl. 7)
Napotek: Bencinski filter (18) je filtrirna posoda, ki se 
nahaja neposredno pod pokrovom rezervoarja (2) in 
filtrira vso natočeno gorivo.
• Stikalo za vklop/izklop (6) obrnite v položaj »OFF«.
• Odprite pokrov rezervoarja (2).
• Odstranite bencinski filter (18) in ga očistite v ne-

gorljivem topilu ali topilu z visokim vnetiščem.
• Ponovno vstavite bencinski filter (18).
• Zaprite pokrov rezervoarja (2).

Menjava olja (sl. 5)
Motorno olje menjavajte, ko je motor ogret na obrato-
valno temperaturo.
POZOR! Pred zamenjavo olja izpustite bencin. 
Uporabljajte samo motorno olje (15W-40).
• Generator na primerni podlagi položite na sprednjo 

stran.
• Odvijte vijak za nalivanje olja (13) in izpustite toplo 

motorno olje v lovilno posodo, tako da nagnete ge-
nerator.

• Nalijte motorno olje (pribl. 0,25 l).
• Postavite generator pokonci. 

Samodejni odklop olja
Samodejni odklop olja se aktivira, ko je na voljo pre-
malo motornega olja. Lučka za kontrolo olja (5) začne 
utripati, ko je v motorju premalo olja. Lučka za kontro-
lo olja začne svetiti, ko količina olja pade pod varno 
količino. Motor se po nekaj časa samodejno ugasne. 
Motor lahko zaženete šele, ko dolijete motorno olje 
(glejte poglavje »Menjava olja«).

9. Skladiščenje

Priprave na skladiščenje
• S črpalko za črpanje bencina izpraznite rezervoar 

za bencin.
Opozorilni napotek: Bencina ne črpajte v zaprtih 
prostorih, v bližini ognja ali medtem ko kadite. Plin-
ski hlapi lahko povzročijo eksplozije ali požar.

• Zaženite motor in pustite, da deluje tako dolgo, 
dokler ne porabi preostalega bencina.

• Pred vsako sezono zamenjajte olje.
• V ta namen izpustite staro motorno olje iz toplega 

motorja in nalijte novo.
• Odvijte vžigalno svečko. 
• Z oljnikom nalijte približno 20 ml olja v valj.
• Počasi vlecite za žicovod za zagon, da olje zaščiti 

notranjost valja.
• Ponovno privijte vžigalno svečko.
• Napravo shranite na dobro zračenem mestu ali kra-

ju.

10. Transport

Priprave na transport
• S črpalko za črpanje bencina izpraznite rezervoar 

za bencin.
• Če je motor sposoben za delovanje, ga pustite teči 

tako dolgo, dokler ne porabi preostalega bencina.
• Odstranite motorno olje iz toplega motorja (kot je 

opisano).
• Snemite vtič vžigalne svečke (15) z vžigalne sveč-

ke (16).
• Napravo fiksirajte na primer z napenjalnimi pasovi, 

da ne more zdrsniti.

11. Naročanje nadomestnih delov

Pri naročanju nadomestnih delov morate navesti nas-
lednje podatke:
• Tip naprave
• Številka izdelka naprave

12. Odlaganje med odpadke

Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih materialov. 
Odložite jo lahko v lokalne zabojnike za smeti. 

Odpadne opreme ne odvrzite med go-
spodinjske odpadke!

Ta simbol označuje, da je tega izdelek v skla-
du z Direktivo o odpadni električni in elek-
tronski opremi (2012/19/EU) in v skladu z na-
cionalno zakonodajo ni dovoljeno odvreči 
med gospodinjske odpadke. Ta izdelek je tre-

ba dostaviti na ustrezno zbirno mesto. Lahko ga, na 
primer, vrnete ob nakupu podobnega izdelka ali pa ga 
dostavite v zbirni center, ki je pristojen za reciklažo 
odpadne električne in elektronske opreme. Nepravil-
no rokovanje z odpadno opremo lahko zaradi poten-
cialno nevarnih snovi, ki so pogosto prisotne v odpad-
ni električni in elektronski opremi, negativno vpliva na 
okolje in zdravje ljudi. Če ta izdelek pravilno zavržete, 
prispevate tudi k učinkoviti rabi naravnih virov. Infor-
macije o zbirnih mestih odpadne opreme dobite pri 
mestni upravi, lokalnem organu, ki je pristojen za rav-
nanje z odpadki, pri pooblaščenem zbirnem centru za 
odstranjevanje odpadne električne in elektronske 
opreme ali pri svojem komunalnem podjetju.
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13. Odpravljanje napak

Motnja Vzrok Ukrep

Motorja ni mogoče zagnati

Samodejni odklop olja se sproži Preverite nivo olja, dolijte motorno olje

Vžigalna svečka je umazana s sajami Očistite oz. zamenjajte vžigalno svečko

Ni goriva Dolijte gorivo/preverite ventil za bencin

Generator ima prenizko nape-
tost ali je sploh nima

Elektronika je okvarjena Obiščite specializiranega trgovca

Sprožilo se je stikalo za zaščito pred 
preobremenitvijo

Ponovno zaženite generator, znižajte 
število porabnikov

Zračni filter je umazan Očistite ali zamenjajte filter

Varstvo okolja
Umazan material od vzdrževanja in pogonska 
sredstva oddajte na predvidenem mestu. 

Pri odlaganju preostalih tekočin (olja in gorivo) med 
odpadke pazite na ustrezna okoljevarstvena dolo-
čila. Priporočamo, da preostala pogonska sredstva 
v primerni zaprti posodi odnesete na zbirno mesto. 
Preostalih pogonskih sredstev ne mečite med od-
padke ali zlivajte v tla.
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14. Načrt vzdrževanja

Sledeče roke vzdrževanja je treba nujno upoštevati, da je zagotovljeno nemoteno obratovanje.
POZOR! Ob prvem zagonu je treba naliti motorno olje in gorivo.

Pred vsako 
uporabo

po 20 urah obra-
tovanja

po 50 urah 
obratovanja

po 100 urah obra-
tovanja

po 300 
urah obra-
tovanja

Preverjanje motornega 
olja X

Menjava motornega 
olja

prvič, nato vsakih 
50 ur X

Preverjanje zračnega 
filtra X

Morebitna 
menjava 
vložka filtra

Čiščenje filtra X

Čiščenje bencinskega 
filtra X

Vizualni pregled na-
prave X

Čiščenje vžigalne 
svečke

Odmik: 0,6 
mm; po potre-
bi zamenjava

Pregled in ponovna na-
stavitev dušilne lopute X*

Čiščenje glave valja X*

Nastavljanje zračnosti 
ventila X*

Pozor: Točke »X*« morajo izvesti samo v pooblaščenem specializiranem servisu. 
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15. Garancijski list

Proizvajalec:
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
DE-89335 Ichenhausen

Telefonska št. servisa (SI):
+800 4003 4003
(0,00 €/Min.)

Naslov servisa (SI):
Top Nova d.o.o.
Dobrave 6
SI -.1236 Trzin

E-poštni naslov (SI):
service.SI@scheppach.com

1. S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH jamčimo, da bo izdelek 
v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih 
spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma 
po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.

2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navede-

ni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter 

dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garanci-

je.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalče-

ve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil 
za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.

8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
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Vysvětlení symbolů na přístroji
Symboly použité v této příručce vás mají upozornit na možná rizika. Bezpečnostní symboly a 
vysvětlivky,které je provázejí, musejí být přesně pochopeny. Samotné výstrahy rizika neodstraní a 
nemohou nahraditsprávná opatření pro prevenci úrazů.

 

Přečtěte si provozní příručku. Před použitím přístroje si vždy 
přečtěte příslušný oddíl v uživatelské příručce.

Důležité. Horké části. Udržujte odstup.

Důležité. Před doléváním paliva vypněte motor. Nedolévejte palivo 
v případě, že je motor v provozu.

Důležité. Výfukové plyny jsou jedovaté, proto motor nenechávejte 
běžet v nevětraných prostorách.

 
Používejte ochranu sluchu. Používejte ochranné rukavice.

Pouze pro země EU
Elektrické nástroje neodhazujte do domácího odpadu!
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním 
právu musí být použité elektrické nástroje tříděny a odvezeny k 
ekologické recyklaci.

   

Při manipulaci s pohonnými látkami a mazivy buďte velmi opatrní!

Před prováděním údržby odstraňte kabel zapalování a přečtěte si 
pokyny.

Přístroj nikdy nevystavujte dešti.

Spuštění motoru vytváří jiskření. Jiskření může vznítit blízké 
hořlavé plyny.

Při spouštění motoru dochází ke vzniku jisker. Ty mohou zapálit 
hořlavé plyny v blízkosti.

Garantovaná hladina akustického výkonu přístroje.
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1. Úvod

Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Roz-
hodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je 
součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny 
pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím 
výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a 
bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen po-
psaným způsobem a na uvedených místech. Při pře-
dání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

Pozor!
Při používání přístrojů musí být dodržována určitá 
bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a 
škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k ob-
sluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho / je uložte, 
abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud 
předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním prosím 
i tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Ne-
přebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v 
důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a 
bezpečnostních pokynů.

2. Popis přístroje (obr. 1 -7)

1. Rukojeť
2. Víko nádrže
3. Podpěrná noha
4. Provozní kontrolka
5. Kontrolka oleje
6. Spínač / vypínač
7. Zemnicí šroub
8. Zásuvka 230 V ~
9. Páka sytiče
10. Lanko startéru
11. Víko vzduchového filtru
12. Vzduchový filtr
13. Plnicí šroub oleje
14. Pojistka při nedostatku oleje
15. Konektor zapalovací svíčky
16. Zapalovací svíčka
17. Benzínový kohout
18. Benzínový filtr

A. Plnicí láhev oleje
B. Rukojeť
C. Šroubovák
D. Klíč na zapalovací svíčky
E. Nástrčný klíč
F. Kapsa na nářadí

3. Použití podle účelu určení

Generátor je vhodný pro přístroje s předpokládaným 
provozem se zdrojem střídavého napětí 230 V. U do-
mácích spotřebičů a elektronických přístrojů zkontro-
lujte jejich vhodnost podle příslušných údajů výrobce. 
Přístroj smí být používán pouze podle svého 
účelu určení. Každé další, toto překračující po-
užití, neodpovídá použití podle účelu určení.  
 

Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho dru-
hu ručí uživatel / obsluhující osoba a ne výrobce. 
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle 
svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, 
řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme 
proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živ-
nostenských, řemeslných nebo průmyslových podni-
cích a při srovnatelných činnostech.

4. Technická data

Generátor Inverter

Druh ochrany: IP23M

Trvalý výkon Pnom (S1) 1000 W

Výkon Pmax (S2/5min) 1100 W

Výkon Ppeak (S2/5s) 1200 W

Jmenovité napětí Unom  230 V~

Jmenovitý proud Inom 4,35 A

Kmitočet Fnom 50 Hz

Konstrukce hnacího motoru 4taktní, vzduchem 
chlazený

Obsah válce 54 cm³

Max. výkon (motor) 2,1 kW/2,85 PS

Palivo Bezolovnatý 
benzín

Toto zařízení 
se nesmí 

provozovat s 
benzínem E10.

Obsah nádrže 4,2 l

Motorový olej 0,25 l
(15W-40)

Spotřeba při 2/3 zátěži ca.0,88 l/h

Hmotnost 12,8  kg

Hladina akustického tlaku LpA 
(1 m)

74,39 dB (A)

Hladina akustického výkonu 
LWA

95 dB(A)

Nejistota K 1,07 dB (A)

Účinek cos cos φ 1

Výkonová třída G1

Třída kvality B

Zapalovací svíčka: MS A7RTC

Druh provozu S1 (trvalý provoz)
Stroj může být trvale provozován s uvedeným výko-
nem.

Druh provozu S2 (krátkodobý chod)
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Stroj smí být krátkodobě provozován s uvedeným vý-
konem (5 s).

Přípustná teplota okolí:
-10 až +40°,
výška: 1000 m nad mořem,
rel. vlhkost vzduchu: 90 % (nekondenzovaná)

5. Bezpečnostní pokyny

1. Na generátoru nesmějí být prováděny žádné 
změny. 

2. Přednastavený počet otáček výrobce se nesmí 
měnit. Generátor nebo připojené přístroje mo-
hou být poškozeny.

3. Pozor! Nebezpečí otravy! Zplodiny, paliva a ma-
ziva jsou jedovaté, zplodiny nesmějí být vdecho-
vány.

4. Pozor! Benzín a výpary benzínu jsou lehce zá-
palné, resp. výbušné.

5. Výfukové plyny motoru jsou jedovaté. Generá-
tor elektrického proudu se nesmí provozovat v 
nevětraných místnostech. Jestliže má být gene-
rátor elektrického proudu provozován v dobře 
větraných prostorách, musí se výfukové plyny 
odvádět výfukovou hadicí přímo ven a musí být 
splněny dodatečné požadavky na ochranu před 
požárem a výbuchem.

6. Pozor! Také při provozu s výfukovou hadicí mo-
hou unikat jedovaté zplodiny. Z důvodů nebez-
pečí požáru nesmí být výfuková hadice nikdy 
nasměrována na hořlavé látky 

7. Nebezpeč í výbuchu! Generátor nikdy neprovo-
zovat v místnostech s lehce zápalnými látkami.

8. Pozor! Nebezpečí popálení! Nedotýkat se výfu-
kového systému a hnacího agregátu. Dbejte na 
výstražná upozornění uvedená na generátoru. 

9. Nedotýkejte se žádných mechanicky pohybli-
vých nebo horkých dílů. Neodstraňujte žádné 
ochranné kryty.

10. Pokud se pohybujete v blízkosti přístroje, použí-
vejte vhodnou ochranu sluchu.

11. Na údržbu a příslušenství smějí být použity pou-
ze originální díly. 

12. Instalaci, opravy a seřizování smí provádět jen 
autorizovaný odborník.

13. Chraňte se před elektrickými nebezpečími.
14. Nikdy se nedotýkat generátoru mokrýma ruka-

ma.
15. Na volném prostranství používejte pouze k tomu 

schválené a příslušně označené prodlužovací 
kabely (H07RN).

16. Při použití prodlužovacích vedení nesmí jejich 
celková délka překročit 50 m pro 1,5 mm², 100 
m pro 2,5 mm². 

17. Generátor nikdy neprovozovat v dešti nebo při 
sněžení.

18. Během transportu a tankování vždy vypnout mo-
tor. 

19. Palivo je hořlavé a snadno vznětlivé. Neplňte pa-
livo během provozu. Neplňte palivo, pokud kou-
říte nebo je v blízkosti otevřený oheň. Zabraňte 
rozlití paliva. 

20. Netankovat, resp. nádrž nevyprazdňovat v blíz-
kosti otevřeného světla, ohně nebo jiskření. Ne-
kouřit!

21. Generátor postavit na bezpečném, rovném mís-
tě. Otáčení a převrácení nebo změna místa bě-
hem provozu je zakázána.

22. Generátor postavit ve vzdálenosti minimálně 1 m 
od stěn nebo připojených přístrojů. 

23. Děti je třeba chránit dodržením bezpečnostní 
vzdálenosti od generátoru elektrického proudu.

24. Některé části pístového spalovacího motoru jsou 
horké a mohou způsobit popálení. Výstražné po-
kyny na generátoru elektrického proudu je třeba 
dodržovat.

25. Hodnoty uvedené v technických datech jako hla-
dina akustického výkonu (LWA) a hladina akus-
tického tlaku (LpA) představují emisní hladiny a 
nemusí být nutně bezpečnými pracovními hladi-
nami. Protože existuje korelace mezi emisními a 
imisními hladinami, nemůže být tato spolehlivě 
brána v úvahu k určení eventuálně potřebných, 
dodatečných preventivních bezpečnostních 
opatření. Faktory ovlivňující aktuální imisní hla-
dinu pracovní síly zahrnují vlastnosti pracovní 
místnosti, jiné zdroje hluku, atd., jako např. počet 
strojů a jiných souvisejících procesů a časové 
úseky, kterým je obsluha vystavena. Stejně tak 
se může přípustná imisní hladina v jednotlivých 
zemích lišit. Přesto tat informace nabízí provozo-
vateli stroje možnost odhadnout lépe nebezpečí 
a rizika. V jednotlivých případech by měla být po 
instalaci provedena akustická měření pro zjištění 
hladiny akustického tlaku.

Pozor: Jako palivo používejte výhradně normální 
bezolovnatý benzín.

6. Před uvedením do provozu

Montáž (obr. 1/2)
Při montáži rukojeti (1) odstraňte oba již zašroubova-
né šrouby s křížovou drážkou M6x35 mm. Nasaďte 
rukojeť (1) a pevně ji přišroubujte. Všechny díly na-
montujte předtím, než nalijete do přístroje palivo a 
olej, abyste zamezili úniku kapalin.

Elektrická bezpečnost
Před použitím se musí generátor elektrického proudu 
a jeho elektrická výbava (a to včetně vedení a ko-
nektorů) zkontrolovat pro zajištění, že není přítomna 
žádná závada.
Nikdy nepřipojovat generátor na síť (zásuvka).Délky 
vedení ke spotřebiči musí být co možná nejkratší.

m Pozor!
Znečištěný materiál po údržbě a provozní látky je nut-
né odevzdat ve sběrně, která je k tomu určena.
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Uzemnění (obr. 1)
Pro svod statického náboje je zapotřebí uzemnění 
pláště. Za tím účelem připojte kabel na jedné straně k 
zemnicí přípojce (7) generátoru a na druhé straně jej 
spojte s externí kostrou (např. s tyčovým zemničem).

Pozor! Při prvním uvedení do provozu musí být na-
plněn motorový olej (15 W-40, caa. 0,25 l) a palivo. 
Kontrolovat stav paliva a motorového oleje, v přípa-
dě potřeby doplnit olej přes šroub nebo palivo uzá-
věrem . Postarat se o dostatečné větrání přístroje. 
Přesvědčte se, zda je kabel zapalování upevněn na 
svíčce.
Případně odpojte od generátoru připojený elektrický 
přístroj.

Doplnění oleje (obr. 5)
Položte generátor přední stranou dolů a našroubujte 
plnicí šroub oleje (13). Nalijte do přístroje 0,25 l moto-
rového oleje (15W-40). 
Zašroubujte plnicí šroub oleje (13) a generátor opět 
postavte rovně. 

Doplnění paliva (obr. 1/7)
Držte se dál od zápalných zdrojů! Tankujte pouze v 
dobře větraných místnostech nebo venku. 
Našroubujte víko nádrže (2) a s pomocí plnicího hrdla 
(není součástí dodávky) nalijte do nádrže maximálně 
4,2 l bezolovnatého benzínu.
Dávejte pozor, abyste nádrž nepřeplnili a nerozlili 
benzín. Použijte benzínový filtr. Případně rozlitý ben-
zín ihned zlikvidujte a počkejte, až se odpaří benzíno-
vé výpary (nebezpečí vznícení).
Zavřete víko nádrže (2).

7. Obsluha

Spuštění motoru (obr. 1/3/6 )
Pozor! Při spouštění reverzním startérem (10) může 
dojít k náhlému zpětnému úderu způsobenému na-
skočeným motorem a tím ke zranění ruky. J Noste při 
spouštění ochranné rukavice.
• Benzínový kohout (17) otevřít; kohout otočit smě-

rem dolů.
• Za- / vypínač (6) nastavit do polohy “ON”. Páčku 

sytiče (9) nastavit do polohy I Ø I.
• Motor spustit pomocí reverzního startéru (10) ; sil-

ně zatáhnout za rukojeť. Pokud motor nenaskočí, 
ještě jednou zatáhnout za rukojeť.

• Po spuštění motoru posunout páčku sytiče (9) zpět.
• Zatížení generátoru: Připojte přístroje do zásuvky 

230 V~ (8).
Pozor! Tyto zásuvky smí být zatěžovány trvale (S1) 
s 1000 W a krátkodobě (S2) po dobu max. 5 sekundy 
s 1200 W.
Pokyn: Mnohé elektrické přístroje (motorové přímo-
čaré pily, vrtačky atd.) mohou mít vyšší spotřebu 
proudu, pokud jsou používány za ztížených podmí-
nek.

Zastavení motoru (obr. 1/6)
Před zastavením motoru nechte generátor krátce bě-
žet bez zátěže, aby se agregát mohl „dochladit”.
• Za- / vypínač (6) nastavit do polohy “OFF”.
• Benzínový kohout (17) zavřít.

Ochrana proti přetížení 230 V zásuvek
Pozor! Generátor je vybaven ochranou proti přetíže-
ní. Tato ochrana odpojí zásuvky (8) .
Zelená provozní kontrolka indikuje následující stav:
1 x bliknutí během intervalu Otáčky motoru  
    příliš nízké
2 x bliknutí během intervalu Teplota příliš vy 
    soká
3 x bliknutí během intervalu  Spíná se pojistka 

proti přetížení 
4 x bliknutí během intervalu Dochází ke zkra 
    tu

Vypnutím a opětovným nastartováním motoru lze 
zásuvku (8) po uvolnění pojistky proti přetížení opět 
zprovoznit. (Viz „Vypnutí motoru“ a „Nastartování mo-
toru“)

Pozor! Pokud by k tomuto případu došlo, zredukujte 
elektrický výkon, který z generátoru odebíráte nebo 
odstraňte defektní připojené přístroje.

Pozor! Defektní vypínače na přetížení vyměnit pouze 
konstrukčně stejnými vypínači se stejnými výkonový-
mi parametry. Obraťte se na Váš zákaznický servis.

Čištění, údržba, uložení, transport a objednání 
náhradních dílů

Před čisticími a údržbářskými pracemi vypněte motor 
a stáhněte ze svíčky (16) nástrčku zapalovací svíčky 
(15).

POZOR! Nebezpečí popálení! Počkejte, až přístroj 
vychladne, než začnete s čištěním nebo údržbou.

POZOR! Přístroj ihned vypněte a obraťte se na 
servisní stanici:
• Při neobvyklých otřesech nebo zvucích.
• Pokud se zdá, že je motor přetížený nebo má vad-

né zapalování.

8. Čištění

Čištění
Udržujte ochranná zařízení, větrací otvory a kryt mo-
toru tak prosté prachu a nečistot, jak je to jen možné. 
Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho profoukněte st-
lačeným vzduchem při nízkém tlaku. Doporučujeme 
přímo po každém použití přístroj vyčistit. Pravidelně 
přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochou mazlavého 
mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpou-
štědla; tyto by mohly narušit plastové díly přístroje. 
Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.
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Vzduchový filtr (obr. 4)
Dbejte také servisních informací na toto téma.
Vzduchový filtr (12) pravidelně čistit, pokud nutno vy-
měnit.
• Otevřete víko vzduchového filtru (11) odstraněním 2 

šroubů s křížovou drážkou M6x16 mm.
• Vyjměte filtr (12). 
• K čištění filtru se nesmí používat žádné agresivní 

čisticí přípravky ani benzín. 
• Součásti očistěte oklepáním o rovnou plochu. Při 

silném znečištění je omyjte mýdlovým louhem, 
opláchněte čistou vodou a nechte oschnout na 
vzduchu.

• Montáž probíhá v opačném pořadí.

Zapalovací svíčka (obr. 6)
Svíčku poprvé zkontrolujte (16) po 20 provozních ho-
dinách, zda není znečištěný, a v případě potřeby ji 
vyčistěte pomocí měděného drátěného kartáče. Poté 
provádět údržbu každých 50 provozních hodin.
• Otáčením sundejte nástrčku zapalovací svíčky (15).
• Přiloženým klíčem (16) na svíčky odstraňte zapalo-

vací svíčku (D).
• Montáž se provádí v opačném pořadí.
Upozornění: Alternativa zapalovací svíčky 
Bosch UR3AC

Benzínový filtr (obr. 7)
Upozornění: Benzínový filtr (18) je filtrační pohárek, 
který se nachází přímo pod víkem nádrže (2) a filtruje 
veškeré nalévané palivo.
• Spínač / vypínač (6) nastavte do polohy „VYP“.
• Otevřete víko nádrže (2).
• Vyjměte benzínový filtr (18) a vyčistěte ho v čisticím 

přípravku, který je buď nehořlavý, nebo má vysoký 
bod vzplanutí.

• Opět nasaďte benzínový filtr (18).
• Zavřete víko nádrže (2).

Výměna oleje (obr. 5)
Výměna motorového oleje by se měla provádět při 
motoru zahřátém na provozní teplotu.
POZOR! Před výměnou oleje vypusťte benzín. 
Používejte pouze motorový olej (15 W-40).
• Generátor položte čelní stranou na vhodnou polož-

ku.
• Otevřete plnicí šroub oleje (13) a teplý motorový olej 

nakloněním generátoru vylijte do záchytné nádoby.
• Dolití motorového oleje (cca 0,25 l)
• Generátor znovu postavte rovně. 

Automatika vypnutí oleje
Automatika vypnutí oleje se aktivuje, když je moto-
rového oleje příliš málo. Když je v motoru příliš málo 
oleje, začne kontrolka oleje (5) blikat. Kontrolka se 
rozsvítí, když množství oleje klesne pod bezpečnost-
ní hodnotu. Motor se po krátké době samovolně vy-
pne. Nastartování je možné teprve po doplnění moto-
rového oleje (viz kapitolu Výměna oleje).

9. Uložení

Příprava k uložení
• Vyprázdněte palivovou nádrž pomocí sacího čer-

padla na benzín.
Varovný pokyn: Neodstraňujte benzín v uzavře-
ných místnostech, v blízkosti ohně nebo při kouření. 
Výpary plynu mohou způsobit výbuch nebo oheň.

• Spusťte motor a nechte ho běžet tak dlouho, až se 
spotřebuje zbylý benzín. 

• Po každé sezóně proveďte výměnu oleje.
• Za tím účelem z teplého motoru odstraňte starý 

motorový olej a dolijte nový.
• Odstraňte zapalovací svíčku 
• Pomocí olejničky nalijte cca 20 ml oleje do válce.
• Za startovací lanko tahejte pomalu, aby olej stačil 

pokrýt válec a ochránil ho zevnitř.
• Zapalovací svíčku znovu našroubujte.
• Uchovávejte přístroj na dobře větraném místě.

10. Transport

Příprava na transport
• Vyprázdněte palivovou nádrž pomocí sacího čer-

padla na benzín.
• Nechte motor běžet tak dlouho, až se spotřebuje 

zbylý benzín.
• Vyprázdněte motorový olej z teplého motoru.
• Odstraňte kabelovou koncovku zapalovací svíčky 

(15) ze zapalovací svíčky(16).
• Zajistěte přístroj například pomocí napínacích po-

pruhů proti sklouznutí.

11. Objednání náhradních dílů

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést násle-
dující údaje:
• Typ přístroje
• Číslo artiklu přístroje

12. Likvidace

Obal sestává z materiálů šetrných vůči životnímu pro-
středí. Lze jej proto zlikvidovat v místních nádobách 
na recyklovatelný odpad. 

Odpadní zařízení nesmějí být likvidová-
na spolu s domácím odpadem!

Tento symbol upozorňuje, že tento výrobek 
nesmí být podle směrnice o odpadních elek-
trických a elektronických zařízeních 
(2012/19/EU) a vnitrostátních zákonů likvi-
dován spolu s domácím odpadem. Tento vý-

robek musí být odevzdán ve sběrném středisku ur-
čeném k tomuto účelu. To lze provést například 
vrácením při nákupu podobného výrobku nebo ode-
vzdáním v autorizovaném sběrném středisku pro re-
cyklaci odpadních elektrických a elektronických za-
řízení. Nesprávné zacházení s odpadními zařízeními 
může mít vzhledem k potenciálně nebezpečným lát-
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kám, které jsou v odpadních elektrických a elektronických zařízeních často obsažené, negativní dopad na životní pro-
středí a lidské zdraví. Správnou likvidací tohoto výrobku přispíváte také k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. 
Informace o sběrných střediscích pro odpadní zařízení můžete získat u svého magistrátu, veřejnoprávní instituce pro 
nakládání s odpady, autorizovaného orgánu pro likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení nebo služ-
by svozu odpadu.

Ochrana životního prostředí
Znečištěný materiál po údržbě a provozní látky je nutné odevzdat ve sběrně, která je k tomu určena.  

Dbejte při likvidaci zbytkových kapalin (oleje a palivo) na příslušná ustanovení týkající se ochrany životního prostředí. 
Doporučujeme vám zbylé provozní látky předat do sběrny v uzavřených nádobách vhodných k tomuto účelu. Zbylé 
provozní látky nevylévejte do odpadu nebo na zem.

13. Plán vyhledávání chyb

Porucha Příčina Opatřeni

Motor nelze spustit Automatika vypnutí při nedostatku oleje 
zareaguje

Zkontrolovat stav oleje, doplnit motorový 
olej

Zakarbonovaná svíčka Zapalovací svíčku vyčistit, resp. vyměnit. 

Žádné palivo Palivo doplnit / nechat zkontrolovat ben-
zínový kohout

Generátor má málo nebo 
žádné napěti

Vadná elektronika Vyhledat odborného prodejce

Nadproudový ochranný vypínač zarea-
goval

Znovu nastartujte generátor, omezte 
spotřebič

Znečištěný vzduchový filtr Filtr vyčistit nebo vyměnit
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14. Plán údržby

Dodržovat bezpodmínečně následující termíny údržby, aby byl zajištěn bezporuchový provoz.
Pozor! Před prvním uvedením do provozu musí být naplněn motorový olej a palivo.

před každým 
použitím

po době provozu 
20 hodin

po době provo-
zu 50 hodin

po době provozu 
100 hodin

po době 
provozu 
300 hodin

Kontrola motorového 
oleje X

Výměna motorového 
oleje

poprvé, pak kaž-
dých 50 hodin X

Kontrola vzduchového 
filtru X

Popř. vymě-
nit filtrační 
vložku

Čištění vzduchového 
filtru X

Čištění benzínového 
filtru X

Vizuální kontrola pří-
stroje X

Čištění zapalovací 
svíčky

Vzdálenost: 
0,6 mm Popř. 
vyměnit

Kontrola a znovunasta-
vení regulační klapky 
na karburátoru

X*

Čištění hlavy válce X*

astavit vůli ventilu X*

Pozor: Body označené “x*” nechat provést pouze u autorizovaného odborného podniku.
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15. Záruční list

Važena zakaznice, važeny zakazniku,

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a 
prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám bu-
deme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle. Pro uplatňování nároků na záruku platí následující: 
• Tyto záruční podmínky upravují dodatečný záruční servis. Vašich zákonných nároků na záruku se tato záruka netýká. 

Náš záruční servis je pro Vás bezplatný.
• Záruční servis se vztahuje výhradně na nedostatky, které lze odvodit z vad materiálu nebo výrobních vad a je také ome-

zen pouze na odstranění těchto nedostatků, resp. výměnu přístroje. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle 
svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Záruční smlouva tak není re-
alizována, pokud byl přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných 
činnostech. Z naší záruky je dále vyloučeno poskytnutí náhrady za dopravní škody, škody způsobené nedodržováním 
montážního návodu nebo z důvodů neodborné instalace, nedodržování návodu k použití (jako např. připojení na chyb-
né síťové napětí nebo druh proudu), nedovoleného nebo neodborného používání (jako např. přetížení přístroje nebo 
použití neschválených vložných nástrojů nebo příslušenství), nedodržování pokynů pro údržbu a bezpečnostních po-
kynů, vniknutí cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach), použití násilí nebo poškození v důsledku 
cizích vlivů (jako např. škody způsobené pádem), jakož také běžného opotřebení způsobeného používáním.

Nárok na záruku zaniká, pokud bylo do přístroje již zasahováno
• Záruční doba činí 3 roky a začíná datem koupě přístroje. Nároky na záruku před vypršením záruční doby je třeba uplat-

ňovat během dvou týdnů od zjištění defektu. Uplatňování nároků na záruku po vypršení záruční doby je vyloučeno. 
Oprava nebo výměna přístroje nevede k prodloužení záruční doby, ani k zahájení nové záruční doby za provedený vý-
kon pro přístroj nebo pro případné zamontované náhradní díly. Toto platí také v případě servisu v místě Vašeho bydliště. 

• Při uplatňování Vašeho nároku na záruku zašlete prosím přístroj bez poštovného na níže uvedenou adresu. Přiložte 
originál prodejního dokladu nebo jiného datovaného potvrzení o koupi. Pokladní lístek si proto dobře uložte jako důkaz! 
Popište nám prosím pokud možno přesně důvod reklamace. Je-li defekt přístroje v našem záručním servisu obsažen, 
obdržíte obratem opravený nebo nový přístroj. 

Samozřejmě rádi za úhradu nákladů odstraníme defekty na přístroji, které nespadají nebo již nespadají do rozsahu záru-
ky. K tomu nám přístroj prosím zašlete na naši servisní adresu. 

Servisní horká linka (CZ):
+800 4003 4003
(0,00 €/Min.)

Adresa servisního střediska (CZ):
GARLAND distributor, s.r.o.
Hradecká 1136
CZ - 50601 Jicín

Adresa elektronické pošty (CZ):
service.CZ@scheppach.com
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Vysvetlenie symbolov na prístroji 
Použitie symbolov v tomto manuáli má upriamiť vašu pozornosť na možné riziká. Bezpečnostné 
symbolya vysvetlenia, ktoré ich sprevádzajú, musia byť presne pochopené. Výstrahy samotné 
neodstraňujú rizikáa nemôžu nahradiť správne opatrenia na zabránenie nehodám.

 

Prečítajte si návod na obsluhu. Skôr ako použijete prístroj, vždy sa 
pozrite do príslušného odseku príručky pre užívateľa..

Dôležité. Horúce diely. Udržujte odstup.

Dôležité. Pred doplnením paliva vypnite motor. Nedopĺňajte počas 
prevádzky.

Dôležité. Výfukové plyny sú jedovaté, preto motor nepoužívajte v 
nevetraných úsekoch.

 
Noste ochranu sluchu. Noste ochranné rukavice.

Len pre krajiny EÚ
Elektrické prístroje nevyhadzujte do domového odpadu!
Podľa európskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektrických 
a elektronických zariadení musia byť staré elektrické prístroje 
zberané samostatne a odovzdané na ekologickú recykláciu.

   

Pri manipulácii s palivami a mazivami buďte veľmi opatrný!

Pred začiatkom údržbových prác odstráňte zapaľovací kábel a 
prečítajte si pokyny.

Prístroj nevystavujte dažďu.

Pri spustení motora sa tvoria iskry. Tieto môžu zapáliť horľavé plyny 
nachádzajúce sa v blízkosti

Je prísne zakázané požívať v blízkosti stroja otvorený plameň alebo 
fajčiť!

Zaručená hladina akustického výkonu prístroja.
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1. Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli 
ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu 
je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozor-
nenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidá-
cie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte 
sa so všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti. 
Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uve-
dených oblastiach používania. V prípade postúpenia 
výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky doku-
menty patriace k výrobku.

POZOR! 
Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať prísluš-
né bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrá-
niť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si 
starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu / bez-
pečnostné pokyny.
Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, 
ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu 
a bezpečnostných pokynov.

2. Popis prístroja (obr. 1 -7)

1. Držadlo
2. Veko palivovej nádrže
3. Oporná noha
4. Prevádzková kontrolka
5. Olejová kontrolka
6. Zapínač/vypínač
7. Uzemňovacia skrutka
8. 230 V~ zásuvka
9. Páčka sýtiča
10. Lankové tiahlo štartéra
11. Veko vzduchového filtra
12. Vzduchový filter
13. Plniaca olejová skrutka
14. Ochranné zariadenie pri nedostatku oleja
15. Koncovka zapaľovacej sviečky
16. Zapaľovacia sviečka
17. Benzínový kohút
18. Benzínový filter

A. Plniaca olejová fľaša
B. Držadlo
C. Skrutkovač
D. Kľúč na zapaľovacie sviečky
E. Nástrčkový kľúč
F. Taška na náradie

3. Používanie v súlade s určeným 
účelom

Generátor je vhodný pre prístroje, ktoré sú určené na 
prevádzku na zdroji striedavého napätia 230 V. Pri 
domácich prístrojoch a elektrických prístrojoch skon-
trolujte vhodnosť podľa príslušných údajov výrobcu. 
Prístroj možno používať iba v súlade s jeho určením. 
Každé iné používanie nie je v súlade s určeným úče-
lom.

Za škody alebo poranenia akéhokoľvek druhu vznik-
nuté v dôsledku používania, ktoré nie je v súlade s 
určeným účelom, je zodpovedný používateľ / obslu-
hujúca osoba a nie výrobca. Myslite prosím na to, že 
prístroj nie je konštruovaný pre komerčné používanie. 
Nepreberáme ručenie, ak je prístroj nasadený v živ-
nostenskej, remeselníckej alebo priemyselnej výro-
be, ako aj pri podobných činnostiach

4. Technické údaje

Generátor Inverter

Druh ochrany IP23M

Trvalý výkon Pnenn (S1) 1000 W

Výkon Pmax (S2/5min) 1100 W

Výkon Ppeak (S2/5s) 1200 W

Menovité napätie Unenn  230 V~

Menovitý prúd Inenn 4,35 A

Frekvencia Fnenn 50 Hz

Druh pohonného motora 4-taktný chladený 
vzduchom

Objem valcov 54 cm³

Max. výkon (motor) 2,1 kW/2,85 PS

Palivo

bezolovnatý benzín
Toto zariadenie 

sa nesmie pohá-
ňať benzínom E10

Pohonná látka 4,2 l

Objem nádrže 0,25 l
(15W-40)

Spotreba pri ⅔ zaťažení ca.0,88 l/h

Hmotnosť 12,8 kg

Hladina akustického tlaku  
LpA (1 m) 74,39 dB (A)

Hladina akustického LWA 95 dB(A)

Odchýlka K 1,07 dB (A)

Výkonnostný faktor cos φ 1

Výkonnostná trieda G1

Trieda kvality B

Akostná trieda MS A7RTC

Druh prevádzky S1 (trvalá prevádzka)
Stroj môže byť trvale prevádzkovaný s uvedeným vý-
konom.

Druh prevádzky S2 (krátka prevádzka)
Stroj môže byť krátky čas prevádzkovaný s uvede-
ným výkonom (5 s).
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Prípustná teplota okolia:
-10 až +40 °C
Výška: 1000 m.n.m
rel. vlhkosť vzduchu: 90 % (nekondenzujúc)

5. Bezpečnostné upozornenia

1. Na generátori nesmiete vykonávať žiadne zmeny.
2. Výrobcom nastavený počet otáčok nemožno 

meniť. Generátor alebo iné zapojené prístroje by 
sa mohli poškodiť.

3. Nebezpeče nst vo ot ravy! Odpadové plyny, 
pohonné a mazacie látky sú jedovaté, odpadové 
plyny nesmiete vdychovať.

4. Riziko požiaru! Benzín a benzínové výpary sú 
ľahko vznietiteľné príp. výbušné.

5. Výfukové plyny motora sú jedovaté. Generátor 
sa nesmie prevádzkovať v nevetraných priesto-
roch. Keď sa má generátor prevádzkovať v dobre 
vetraných priestoroch, výfukové plyny sa musia 
odvádzať cez hadicu na odvádzanie výfukových 
plynov priamo von a musia byť dodržané doda-
točné požiadavky na ochranu pred požiarom a 
výbuchom.

6. I pri prevádzke výfukovej hadice môžu unikať 
jedovaté odpadové plyny. Kvôli nebezpečenstvu 
požiaru nesmie byť výfuková hadica nikdy nas-
merovaná na horľavé látky. 

7. Generátor nikdy neprevádzkujte v priestoroch s 
ľahko zápalnými látkami.

8. Horúce povrchy ! Nebezpečenstvo popálenia, 
nedotýkajte sa zariadenia pre odpadové plyny a 
pohonného agregátu.

9. Horúce povrchy ! Nebezpečenstvo popálenia, 
nedotýkajte sa zariadenia pre odpadové plyny a 
pohonného agregátu.

10. Och ranné vyba venie! Používajte vhodnú 
ochranu sluchu, keď sa nachádzate v blízkosti 
prístroja.

11. Pre údržbu a príslušenstvo môžete používať iba 
originálne diely. 

12. Inštaláciu, opravy a nastavovacie práce môže 
vykonávať iba autorizovaný odborný personál.

13. Chráňte sa pred elektrickými nebezpečenstva-
mi.

14. Nikdy sa nedotýkajte generátora holými rukami. 
15. V exteriéri používajte iba pre tento účel prí-

pustné a náležite označené predlžovacie káble 
(H07RN). 

16. Pri používaní predlžovacích vedení nesmie ich 
celková dĺžka prekročiť pre 1,5 mm² 50 m, pre 
2,5 mm² 100 m.

17. Nikdy neprevádzkujte generátor počas dažďa 
alebo sneženia.

18. Pri transporte a tankovaní vždy vypnite motor.
19. Palivo je horľavé a ľahko zápalné. Neplňte po-

čas prevádzky. Neplňte pri fajčení ani v blízkosti 
otvoreného plameňa. Nerozlievajte palivo.  

20. Nedopĺňajte alebo nevyprázdňujte palivovú 
nádrž v blízkosti otvoreného svetla, ohňa alebo 
lietajúcich iskier. Nefajčite!

21. Umiestnite generátor na bezpečnom, rovnom 
mieste. Otáčanie a prevracanie alebo zmena 
miesta postavenia počas prevádzky je zakáza-
ná.

22. Generátor umiestnite minimálne 1 m vzdialený 
od stien alebo pripojených prístrojov.

23. Chráňte deti dodržaním bezpečnej vzdialenosti 
od generátorového agregátu.

24. Niektoré časti piestového spaľovacieho motora 
sú horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Rešpek-
tujte upozornenia na generátore.

25. Hodnoty hladiny akustického výkonu (LWA) a hla-
dina akustického tlaku (LpA) uvedené v technic-
kých údajoch predstavujú emisnú hladinu a nie 
sú nutne bezpečnou pracovnou hladinou. Keďže 
existuje súvislosť medzi emisnou a imisnou hla-
dinou, nemôže byť táto spoľahlivo vztiahnutá pre 
určenie prípadne potrebných dodatočných bez-
pečnostných opatrení. K faktorom ovplyvňujúcim 
aktuálnu hladinu imisií patria vlastnosti pracov-
ného prostredia, iné hlukové zdroje, vzdušný 
hluk atď., ako napr. počet strojov a iných hrani-
čiacich procesov a časový úsek, počas ktorého 
je obsluhujúca osoba vystavená hluku. Prípustná 
imisná hladina sa prípadne môže v jednotlivých 
krajinách odlišovať. Táto informácia však umož-
ňuje obsluhujúcej osobe lepšie odhadnúť riziká 
a nebezpečenstvá.V jednotlivých prípadoch by 
mali prebiehať akustické merania po inštalácii, 
aby bolo možné určiť hladinu akustického tlaku. 
V niektorých prípadoch by sa mali akustické me-
rania vykonávať po inštalácii, aby sa určila hladi-
na akustického tlaku.

POZOR: Používajte ako pohonnú látku výhradne 
normálny benzín neobsahujúci olovo.

6. Pred uvedením do prevádzky

Montáž (obr. 1/2)
Na montáž držadla (1) odstráňte obidve zaskrutkova-
né skrutky s krížovou drážkou M6x35 mm. Nasaďte 
držadlo (1) a pevne ho naskrutkujte. Namontujte všet-
ky diely, predtým ako naplníte palivo a olej, aby sa 
zabránilo vytečeniu kvapalín.

Elektrická bezpečnosť
Pred použitím treba generátorový agregát a jeho 
elektrickú výstroj (vrátane vedení a konektorov) skon-
trolovať, či nevykazujú chyby.
Nikdy nespájajte generátor s elektrickou sieťou (zá-
strčkou). Dĺžka vedení k spotrebiču by mala byť čo 
najkratšia.

m Pozor!
Znečistený údržbový materiál a prevádzkové látky 
odovzdajte do na to určenej zberne.
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Uzemnenie (obr. 1)
Na odvádzanie statických nábojov je potrebné uzem-
nenie krytu. K tomu pripojte kábel na jednej strane 
na uzemňovaciu prípojku (7) generátora a na druhej 
strane na externú kostru (napr. tyčkový uzemňovač).
POZOR! Pri prvom uvedení do prevádzky musí byť 
doplnený motorový olej (15 W-40, ca. 0,25 l) a po-
honná látka (normálny benzín neobsahujúci olovo). 
Skontrolujte a príp. doplňte stav pohonnej látky a mo-
torového oleja. Zabezpečte dostatočné vetranie prí-
stroja. Uistite sa, že je zapaľovací kábel pripevnený 
na zapaľovacej sviečke. Eventuálne pripojený elek-
trický prístroj odpojte od generátora.

Naplnenie oleja (obr. 5)
Položte generátor čelnou stranou nadol a odskrutkuj-
te plniacu skrutku oleja (13). Naplňte 0,25 l motorové-
ho oleja (15W-40). 
Zatvorte plniacu olejovú skrutku (13) a umiestnite ge-
nerátor do vzpriamenej polohy. 

Naplnenie paliva (obr. 1/7)
Udržujte mimo dosahu zápalných zdrojov! Tankujte 
len v dobre vetranom priestore alebo vonku. 
Naskrutkujte veko palivovej nádrže (2) a naplňte ma-
ximálne 4,2 l bezolovnatého benzínu do nádrže po-
mocou plniaceho hrdla (nie je súčasťou dodávky).
Dávajte pozor, aby sa nádrž nepreplnila a nerozlial 
žiadny benzín. Použite benzínový filter. Rozliaty ben-
zín okamžite zachyťte a počkajte, kým sa benzínové 
výpary nevyparia (nebezpečenstvo vzplanutia).
Zatvorte veko palivovej nádrže (2).

7. Obsluha

Spustite motor (obr. 1/3/6 )
APOZOR! Pri štartovaní štartovacím tiahovým lan-
kom (10) môže dôjsť spätným úderom k poraneniam 
na ruke.
• Pri štarte noste ochranné rukavice!
• Otvorte benzínový kohútik (17) ; za týmto účelom 

otočte kohútik nadol.
• Za-/ vypínač (6) nastavte do polohy „ON“. Posuňte 

páku sýtiča (9) do polohy I I (do ľavej polohy).
• Naštartujte motor pomocou štartovacieho tiaho-

vého lanka (10) ; za týmto účelom silno potiahnite 
rukoväť. Ak motor neštartuje, ešta raz potiahnite 
rukoväť.

• Páku sýtiča (9) po naštartovaní motora opäť posuň-
te naspäť (do pravej polohy).

• Zapojte prístroje na 230 V~ zástrčky (8).
POZOR! Tieto zásuvky môžu byť zaťažené trvalo 
(S1) s 100 W a krátkodobo (S2) na max. 5 sekundy 
1200 W. 
Poznámka: Niektoré elektroprístroje (motorové diero-
vacie píly, vŕtačky atď.) môžu mať zvýšenú spotrebu 
prúdu, ak sú v nasadení pri sťažených podmienkach.

Odstavenie motora (obr. 1/6)
Pred vypnutím nechajte generátor krátko bežať bez 
zaťaženia, aby agregát mohol „dodatočne chladiť“.
• Za- / vypínač (6) nastavte do polohy „OFF“.
• Zatvorte benzínový kohútik (17) .

Ochrana pred preťažením 230 V zásuvky
UPOZORNENIE! Generátor má zabudovanú ochra-
nu proti preťaženiu.
Táto vypne zásuvky (8) .
Zelená prevádzková kontrolka signalizuje nasledujú-
ce stavy:
1 x bliknutie počas intervalu Príliš nízke otáč-
ky motora
2 x bliknutia počas intervalu Príliš vysoká tep-
lota
3 x bliknutia počas intervalu Ochrana proti 
preťaženiu sa zapne 
4 x bliknutia počas intervalu Došlo ku skratu

Vypnutím a opätovným zapnutím motora sa môže 
zásuvka (8) po aktivovaní prepäťovej ochrany znovu 
uviesť do prevádzky. (pozri odsek „Vypnutie motora“ 
a „Spustenie motora“)

POZOR! V takom prípade zredukujte elektrický vý-
kon, ktorý ťažíte z generátora, alebo odstráňte de-
fektné zapojené prístroje.

POZOR! Defektné spínače pre ochranu pred preťa-
žením môžu byť nahradené iba konštrukčne rovna-
kými spínačmi s rovnakými výkonnostnými údajmi. 
Obráťte sa preto na zákaznícky servis.

Čistenie, údržba, skladovanie, transport a objed-
návanie náhradných dielov

Pred čistiacimi a údržbovými prácami odstavte motor 
a vytiahnite spínač zapaľovacej sviečky (16) zo zapa-
ľovacej sviečky (16) .

POZOR! Nebezpečenstvo popálenia! Počkajte, kým 
prístroj vychladne, predtým ako vykonáte čistenie 
alebo údržbu.

POZOR! Prístroj ihneď vypnite a obráťte sa na svoju 
servisnú stanicu:
• Pri nezvyčajných vibráciách alebo zvukoch.
• Keď sa motor zdá preťažený alebo má prerušované 

zapaľovania.
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8. Čistenie

Čistenie
Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové štrbi-
ny a schránku motora pokiaľ možno bez prachu 
a nečistôt. Utierajte prístroj iba čistou handričkou 
alebo ho prefúkajte stlačeným vzduchom pri níz-
kom tlaku. Odporúčame čistiť prístroj ihneď po 
každom použití. Pravidelne čistite prístroj vlhkou 
handričkou a trochou tekutého mydla. Nepoužívaj-
te žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, 
mohli by napadnúť umelohmotné časti prístroja.  
Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala 
voda.

Vzduchový filteduchový filter (obr. 4)
Dbajte tu i na servisné informácie. Vzduchový filter 
pravidelne čistite, v prípade potreby ho vymeňte.
• Otvorte veko vzduchového filtra (11) odstránením 2 

skrutiek s krížovou drážkou M6x16 mm.
• Odoberte filter (12). 
• Na čistenie filtra sa nesmú používať žiadne ostré 

čistiace prostriedky ani benzín. 
• Vyčistite prvky vyklepaním na plochom povrchu. 

Pri silnom znečistení umyte mydlovým lúhom, 
následne vypláchnite čistou vodou a nechajte vy-
schnúť na vzduchu.

• Montáž sa vykonáva v opačnom poradí.

Zapaľovacia sviečka (obr. 6)
Skontrolujte zapaľovaciu sviečku (16) najskôr po 20 
prevádzkových hodinách ohľadom znečistení a v prí-
pade potreby ju vyčistite medenou drôtenou kefkou. 
Potom ošetrujte zapaľovaciu sviečku po každých 50 
prevádzkových hodinách.
• Stiahnite spínač zapaľovacej sviečky (15) otáča-

vým pohybom.
• Odstráňte zapaľovaciu sviečku (16) pomocou prilo-

ženého kľúča pre zapaľovacie sviečky (D) .
• Montáž prebieha v opačnom poradí.
Poznámka: Alternatívne zapaľovacie 
Bosch UR3AC

Benzínový filter (obr. 7)
Poznámka: Pri benzínovom filtre (18) ide o filtrovací 
pohár, ktorý sa nachádza priamo pod uzáverom pa-
livovej nádrže (1) a filtruje všetku doplnenú pohonnú 
látku.
• Za- / vypínač (6) nastavte do polohy „OFF“.
• Otvorte uzáver palivovej nádrže (1) .
• Odstráňte benzínový filter (18) a vyčistite ho v ne-

znietiteľnom rozpúšťadle alebo v rozpúšťadle s vy-
sokým stupňom vznietiteľnosti. 

• Opäť nasaďte benzínový filter (18) .
• Zatvorte uzáver palivovej nádrže (1) .

Výmena oleja (obr. 5)
Výmena motorového oleja sa musí vykonávať pri mo-
tore zohriatom na prevádzkovú teplotu.
POZOR! Pred výmenou oleja vypustite benzín. 
Používajte len motorový olej (15W-40).

• Používajte len motorový olej (15W-40).
• Uložte generátor na vhodný podklad na čelnú stra-

nu.
• Otvorte plniacu olejovú skrutku (13) a vypustite tep-

lý motorový olej do zachytávacej nádoby naklone-
ním generátora.

• Naplňte motorový olej (cca 0,25 l)
• Umiestnite generátor do rovnej polohy. 

Automatické vypnutie pri nedostatku oleja
Automatické vypnutie pri nedostatku oleja sa aktivuje 
pri príliš malom množstve motorového oleja. Olejová 
kontrolka (5) začne blikať, ak je v motore príliš málo 
oleja. Kontrolka začne blikať, keď množstvo oleja 
klesne pod bezpečnostné množstvo. Motor sa za-
krátko automaticky vypne. Spustenie je možné až po 
naplnení motorového oleja (pozri kapitolu „Výmena 
oleja“).

9. Skladovanie

Príprava pre uskladnenie
• Vyprázdnite benzínovú nádrž pomocou benzínové-

ho odsávacieho čerpadla.
Výstražné upozornenie: Neodstraňujte benzín  v 
uzatvorených miestnostiach, v blízkosti ohňa ani  
počas fajčenia. Benzínové výpary by mohli spôso-
biť explózie alebo požiar.

• Naštartujte motor a nechajte ho bežať tak dlho, až 
kým je zvyšný benzín spotrebovaný.

• Po každej sezóne vymeňte olej. Odstráňte starý 
olej z teplého motora a doplňte nový

• Odstráňte zapaľovaciu sviečku.
• Pomocou olejničky doplňte cca. 20 ml oleja do cy-

lindra. 
• Pomaly potiahnite štartovacie tiahové lanko tak, 

aby olej chránil cylinder vo vnútri.
• Zapaľovaciu sviečku opäť prišróbujte.
• Prístroj uskladnite na dobre vetranej ploche alebo 

mieste.

10. Objednávanie náhradných dielov

Príprava pre transport
• Vyprázdnite benzínovú nádrž pomocou benzínové-

ho odsávacieho čerpadla príp. alternatívne pomo-
cou benzínového kohútika do prípustnej nádrže pre 
palivo.

• Pokiaľ je prevádzkyschopný, nechajte motor bežať 
tak dlho, až kým je zvyšný benzín spotrebovaný.

• Vyprázdnite motorový olej z teplého motora (ako je 
popísané).

• Odstráňte zástrčku zapaľovacej sviečky (15) od za-
paľovacej sviečky (16).

• Zaistite prístroj proti zošmyknutiu napríklad upína-
cími pásmi.
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Staré zariadenia nevyhadzujte do domo-
vého odpadu!

Tento symbol upozorňuje na to, že tento vý-
robok sa musí zlikvidovať podľa smernice o 
odpade z elektrických a elektronických za-
riadení (2012/19/EÚ) a nesmie sa zlikvido-
vať s domovým odpadom. Tento výrobok sa 

musí odovzdať na to určenému zbernému stredisku. 
K tomu môže dôjsť napríklad vrátením pri nákupe 
podobného výrobku alebo odovzdaním autorizova-
nému zbernému stredisku na recykláciu odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení. Neodborné 
zaobchádzanie so starými zariadeniami môže mať v 
dôsledku potenciálne nebezpečných látok, ktoré ob-
sahuje odpad z elektrických a elektronických zaria-
dení, negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie 
osôb. Odbornou likvidáciou tohto výrobku navyše 
prispievate k efektívnemu využívaniu prírodných 
zdrojov. Informácie o zberných strediskách pre staré 
zariadenia získate od vašej miestnej správy, verej-
noprávnej inštitúcie zaoberajúcej sa likvidáciou od-
padu, autorizovaného úradu pre likvidáciu odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení alebo od vá-
šho odvozu odpadkov.

Ochrana životného prostredia
Znečistený údržbový materiál a prevádzkové látky odovzdajte do na to určenej zberne.  

Pri likvidácii zvyškových kvapalín (oleje a pohonné hmoty) dbajte na príslušné ustanovenia o ochrane životného pro-
stredia. Zvyškové prevádzkové látky odporúčame odviezť do zberného strediska v uzavretej nádobe vhodnej na tento 
účel. Zvyškové prevádzkové látky nevyhadzujte do odpadu ani nevylievajte na pôdu.

13. Plán na hľadanie chýb

Porucha Príčina Opatrenie

Motor sa nedá naštartovat Je aktivovaná olejová vypínacia automa-
tika

Skontrolovať stav oleja, doplniť motorový 
olej

Zapaľovacia sviečka je zanesena Vyčistiť zapaľovaciu sviečku, resp. 
vymeniť. 

Žiadne palivo Doplniť palivo / nechať skontrolovať 
benzínový ventil

Generátor má príliš nízke 
alebo žiadne napätie Chybná elektronika

Vyhľadať odborný servis

Nadprúdový ochranný spínač spusteny Reštartujte generátor, 
Znížte spotrebu

Vzduchový filter je znečisteny Vyčistiť filter alebo ho vymenit

11. Objednávanie náhradných dielov

Pri objednávaní náhradných dielov by mali byť pozna-
menané nasledujúce údaje:
• Typ prístroja
• Výrobné číslo prístroja

12. Likvidácia

Obal sa skladá výhradne z materiálov neškodiacich 
životnému prostrediu. Môžete ho zlikvidovať v miest-
ných recyklačných nádobách. 
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14. Plán údržby

Bezpodmienečne dodržiavajte nižšie uvedené doby údržby, aby ste zabezpečili bezporuchovú prevádzku.
Pozor! Pri prvom uvedení do prevádzky musí byť naplnený motorový olej a palivo.

pred každým 
použitím

po prevádzkovej 
dobe 20 hodín

po prevádz-
kovej dobe 50 
hodín

po prevádzkovej 
dobe 100 hodín

po prevádz-
kovej dobe 
300 hodín

Kontrola motorového 
oleja X

Výmena motorového 
oleja

prvá výmena, po-
tom každých 50 h X

Kontrola vzduchového 
filtra X

Príp. vyme-
niť filtračnú 
vložku

Vyčistenie vzduchového 
filtra X

Vyčistenie benzínového 
filtra X

Vizuálna kontrola 
prístroja X

Čistenie zapaľovacej 
sviečky

odstup: 0,6 
mm, príp. 
vymenit

Kontrola a nové nasta-
venie škrtiacej klapky 
karburátora

X*

Vyčistenie valcovej 
hlavy X*

Nastavenie vôle ventilu X*
Pozor: Body označené ako „x*“ nechajte vykonávať len autorizovaným odborným servisom. 
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15. Záručný list

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám 
to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi 
Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle. Pri uplatňovaní nárokov na záruč-
né plnenie platia nasledujúce podmienky:
• Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenie. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou 

dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
• Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chyba-

mi, a je obmedzené na odstránenie týchto nedostatkov resp. výmenu prístroja. Prosím, dbajte na to, že naše prístroje 
neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. Táto záručná zmluva sa 
preto neuzatvára, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach 
ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím. Z našej záruky sú okrem toho vylúčené náhradné plnenie za škody 
pri transporte, škody spôsobené nedodržaním návodu na montáž alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním 
návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu), zneužívaním alebo nespráv-
nym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušen-
stva), nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov, vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. 
piesok, kamene alebo prach), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom), a taktiež je 
vylúčené bežné opotrebenie primerané použitiu.

Nárok na záruku zaniká, ak už boli na prístroji svojvoľne uskutočnené zásahy.
• Doba záruky je 3 roky a začína sa dátumom nákupu prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred koncom uplynu-

tia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je 
vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predľženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia 
ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri nasadení 
miestneho servisu.

• Pre uplatnenie nároku na záruku nám prosím zašlite defektný prístroj oslobodený od poštovného na dole uvedenú ad-
resu. Priložte predajný doklad v origináli alebo iný doklad o zakúpení s dátumom. Prosím, starostlivo si preto uschovajte 
pokladničný blok ako doklad o zakúpení! Prosím, popíšte nám čo najpresnejšie dôvod reklamácie. Ak spadá defekt 
prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme závady na prístroji na vaše náklady, ak tieto závady nespadajú alebo už nespadajú do 
rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.

Priama linka servisu (SK):
+800 4003 4003
(0,00 €/Min.)

Adresa servisu (SK):
GARLAND distributor, s.r.o.
Hradecká 1136
CZ - 50601 Jicín

E-mailová adresa (SK):
service.SK@scheppach.com
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Erklärung der Symbole
Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken 
lenken. Die Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden 
werden. Die Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Maßnahmen zum 
Verhüten von Unfällen nicht ersetzen.

 

Lesen Sie das Betriebshandbuch. Bevor Sie das Gerät 
verwenden, sehen Sie stets in den entsprechenden Abschnitt im 
Benutzerhandbuch.

Wichtig. Heisse Teile. Halten Sie Abstand.

Wichtig. Schalten Sie den Motor vor dem Nachfüllen von Kraftstoff 
aus. Füllen Sie nicht im laufenden Betrieb nach.

Wichtig. Die Abgase sind giftig, betreiben Sie den Motor daher 
nicht in unbelüfteten Bereichen.

 
Tragen Sie Gehörschutz. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen 
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und 
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

   

Seien Sie beim Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln sehr 
vorsichtig!

Entfernen Sie das Zündkabel, bevor Sie Wartungsarbeiten 
durchführen, und lesen Sie sich die Anweisungen durch.

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.

Beim Anlassen des Motors werden Funken erzeugt. Diese können 
in der Nähe befindliche brennbare Gase entzünden.

Offene Flammen oder das Rauchen in der Nähe des Geräts ist 
streng verboten!

Garantierter Schallleistungspegel des Gerätes.
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1. Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 
Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 
Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 
für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen 
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen 
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die 
angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 
Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte 
mit aus.

ACHTUNG! 
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicher-
heitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verlet-
zungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb 
sorgfältig durch. Wir übernehmen keine Haftung für 
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten die-
ser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entste-
hen.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1 -7)

1. Handgriff
2. Tankdeckel
3. Standfuß
4. Betriebsleuchte
5. Ölkontrollleuchte
6. Ein- / Ausschalter
7. Erdungsschraube
8. 230 V~ Steckdose
9. Chokehebel
10. Starterseilzug
11. Luftfilterdeckel
12. Luftfilter
13. Öleinfüllschraube
14. Ölmangelsicherung
15. Zündkerzenstecker
16. Zündkerze
17. Benzinhahn
18. Benzinfilter

A. Öleinfüllflasche
B. Handgriff
C. Schraubendreher
D. Zündkerzenschlüssel
E. Steckschlüssel
F. Werkzeugtasche

3. Bestimmungsgemäße Verwen-
dung

Der Generator ist für Geräte, welche einen Betrieb 
an einer 230 V Wechselspannungsquelle vorsehen, 
geeignet. Bei Haushaltsgeräten und elektronischen 
Geräten prüfen Sie bitte die Eignung nach den jewei-
ligen Herstellerangaben. 
 

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darüber hinausgehen-
de Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für 
daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen 
aller Art haftet der Benutzer / Bediener und nicht der 
Hersteller. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät be-
stimmungsgemäß nicht für den gewerblichen Einsatz 
konstruiert wurde. Wir übernehmen keine Gewähr-
leistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- 
oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden 
Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Generator Inverter

Schutzart IP23M

Dauerleistung Pnenn (S1) 1000 W

Leistung Pmax (S2/5min) 1100 W

Leistung Ppeak (S2/5s) 1200 W

Nennspannung Unenn  230 V~

Nennstrom Inenn 4,35 A

Frequenz Fnenn 50 Hz

Bauart Antriebsmotor 4-Takt Luftgekühlt

Hubraum 54 cm³

Max. Leistung (Motor) 2,1 kW/2,85 PS

Kraftstoff

unverbleites Benzin
Dieses Gerät darf 

nicht mit E10 Benzin 
betrieben werden

Tankinhalt 4,2 l

Motoröl 0,25 l
(15W-40)

Verbrauch bei 2/3 Last ca.0,88 l/h

Gewicht 12,8 kg

Schalldruckpegel LpAm 74,39 dB (A)

Schallleistungspegel LWA 95 dB(A)

Unsicherheit K 1,07 dB (A)

Leistungsfaktor cos φ 1

Leistungsklasse G1

Qualitätsklasse B

Zündkerze MS A7RTC

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)
Die Maschine kann dauerhaft mit der angegebenen 
Leistung betrieben werden.
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Betriebsart S2 (Kurzzeitbetrieb)
Die Maschine darf kurzzeitig mit der angegebenen 
Leistung betrieben werden.
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 bis +40 °C
Höhe: 1000 m über NN
rel. Luftfeuchtigkeit: 90 % (nicht kondensierend)

5. Sicherheitshinweise

1. Es dürfen keine Veränderungen am Stromerzeu-
ger vorgenommen werden. 

2. Die voreingestellte Drehzahl des Herstellers darf 
nicht verändert werden. Stromerzeuger oder an-
geschlossene Geräte können beschädigt wer-
den.

3. Vergiftungsgefahr! Abgase, Kraftstoffe und 
Schmierstoffe sind giftig, Abgase dürfen nicht 
eingeatmet werden.

4. Brandrisiko! Benzin und Benzindämpfe sind 
leicht entzündlich bzw. explosiv. 

5. Motorabgase sind giftig. Das Stromerzeuger 
darf nicht in unbelüfteten Räumen betrieben 
werden. Wenn der Stromerzeuger in gut belüf-
teten Räumen betrieben werden soll, müssen 
die Abgase über einen Abgasschlauch direkt ins 
Freie geleitet werden und es müssen zusätzliche 
Anforderungen an den Schutz vor Feuer und Ex-
plosion eingehalten werden. Auch beim Betrieb 
eines Abgasschlauches können giftige Abgase 
entweichen. Wegen der Brandgefahr, darf der 
Abgasschlauch niemals auf brennbare Stoffe 
gerichtet werden. 

6. Den Stromerzeuger niemals in Räumen mit 
leicht entzündlichen Stoffen betreiben.

7. Heiße Oberflächen! Verbrennungsgefahr, Ab-
gasanlage und Antriebsaggregat nicht berühren. 

8. Berühren Sie keine mechanisch bewegten oder 
heißen Teile. Entfernen Sie keine Schutzabde-
ckungen.

9. Schutzausrüstung! Benutzen Sie einen geeig-
neten Gehörschutz, wenn Sie sich in der Nähe 
des Gerätes befinden.

10. Es dürfen für Wartung und Zubehör nur Original-
teile verwendet werden. 

11. Reparatur- und Einstellarbeiten dürfen nur durch 
autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

12. Schützen Sie sich vor elektrischen Gefahren. 
13. Den Stromerzeuger nie mit nassen Händen an-

fassen. 
14. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene 

und entsprechend gekennzeichnete Verlänge-
rungskabel (H07RN). 

15. Wenn Verlängerungsleitungen oder mobile Ver-
teilnetze verwendet werden, darf der Wider-
standswert 1,5 Ω nicht überschreiten. Als Richt-
wert gilt, dass die Gesamtlänge von Leitungen 
für einen Querschnitt von 1,5 mm2 60 m nicht 
überschreiten sollte, bei einem Querschnitt von 
2,5 mm2 sollten 100 m nicht überschritten wer-
den. 

16. Stromerzeuger niemals bei Regen oder Schnee-
fall betreiben.

17. Beim Transport und Auftanken den Motor stets 
abschalten. 

18. Kraftstoff ist brennbar und leicht entzündlich. 
Nicht während des Betriebs befüllen. Nicht be-
füllen, wenn geraucht wird oder in der Nähe offe-
nen Feuers. Keinen Kraftstoff verschütten. 

19. Nicht in der Nähe von offenem Licht, Feuer oder 
Funkenflug betanken, bzw. den Tank entleeren. 
Nicht rauchen!

20. Dem Stromerzeuger einen sicheren, ebenen 
Platz geben. Drehen und Kippen oder Standort-
wechsel während des Betriebes sind verboten.

21. Den Stromerzeuger mindestens 1 m entfernt von 
Wänden oder angeschlossenen Geräten aufstel-
len.

22. Kinder sind zu schützen, indem sie einen Sicher-
heitsabstand zum Stromerzeugungsaggregat 
einhalten.

23. Einige Teile des Hubkolben-Verbrennungsmo-
tors sind heiß und können Verbrennungen her-
vorrufen. Die Warnhinweise auf dem Stromer-
zeuger sind zu beachten.

24. Bei den technischen Daten unter Schallleistungs-
pegel (LWA) und Schalldruckpegel (LpA) angege-
bene Werte stellen Emissionspegel dar und sind 
nicht zwangsläufig sichere Arbeitspegel. Da es 
einen Zusammenhang zwischen Emissions- und 
Immissionspegeln gibt, kann dieser nicht zuver-
lässig zur Bestimmung eventuell erforderlicher, 
zusätzlicher Vorsichtsmaßnahmen herangezo-
gen werden. Einflussfaktoren auf den aktuellen 
Immissionspegel der Arbeitskraft schließen die 
Eigenschaften des Arbeitsraumes, andere Ge-
räuschquellen, Luftschall, etc., wie z.B. die An-
zahl der Maschinen und anderer angrenzender 
Prozesse und die Zeitspanne, die ein Bediener 
dem Lärm ausgesetzt ist, ein. Ebenfalls kann der 
zulässige Immissionspegel von Land zu Land 
abweichen. Dennoch wird diese Information 
dem Betreiber der Maschine die Möglichkeit bie-
ten, eine bessere Abschätzung der Risiken und 
Gefährdungen durchzuführen. Fallweise sollten 
akkustische Messungen nach der Installation er-
folgen, um den Schalldruckpegel zu bestimmen.

25. Warnung! Halten Sie sich an die Vorschriften zur 
elektrischen Sicherheit, die für den Ort gelten, 
an dem die Stromerzeugungsaggregate verwen-
det werden.

26. Warnung! Berücksichtigen Sie die Anforde-
rungen und Vorsichtsmaßnahmen im Falle der 
Wiederversorgung einer Anlage durch Strom-
erzeugungsaggregate in Abhängigkeit von den 
Schutzmaßnahmen dieser Anlage und den an-
wendbaren Richtlinien.

27. Stromerzeugungsaggregate sollten nur bis zu ih-
rer Nennleistung unter den Nenn- Umgebungs-
bedingungen angewendet werden. Wenn die 
Anwendung des Stromerzeugungsaggregates 
unter Bedingungen erfolgt, die den Bezugsbe-
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dingungen nach ISO 8528-8:2016, 7.1, nicht 
entsprechen und wenn das Abkühlen des Mo-
tors oder Generators beeinträchtigt ist, z. B. als 
Ergebnis des Betriebs in eingeschränkten Berei-
chen, ist eine Verringerung der Leistung erfor-
derlich.

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich blei-
freies Normal-Benzin als Kraftstoff.

6. Vor Inbetriebnahme

Montage (Abb. 1/2)
Zur Montage des Handgriffes (1), entfernen Sie die 
beiden, bereits eingeschraubten Kreuzschlitzschrau-
ben M6x35 mm. Setzen Sie den Handgriff (1) auf und 
schrauben ihn fest. Montieren Sie alle Teile, bevor 
Sie Kraftstoff und Öl einfüllen, um ein Auslaufen von 
Flüssigkeiten zu vermeiden.

Elektrische Sicherheit
Vor der Anwendung sollten das Stromerzeugungsag-
gregat und dessen elektrische Ausrüstung (einschließ-
lich Leitungen und Steckerverbindungen) überprüft 
werden, um sicherzustellen, dass kein Defekt vorliegt.
Niemals den Stromerzeuger mit dem Stromnetz 
(Steckdose) verbinden.
Die Leitungslängen zum Verbraucher sind möglichst 
kurz zu halten.
m Achtung!
Verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe 
in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben.

Erdung (Abb. 1)
Zur Ableitung statischer Aufladungen ist eine Erdung 
des Gehäuses nötig. Hierzu ein Kabel auf der einen 
Seite am Erdungsschraube (7) des Stromerzeugers 
und auf der anderen Seite mit einer externen Masse 
(z.B. Staberder) verbinden.

ACHTUNG! Bei Erstinbetriebnahme muss Motorenöl 
(15 W-40, ca. 0,25 l) und Kraftstoff (bleifreies Normal-
Benzin) eingefüllt werden. Kraftstoffstand und Moto-
renöl prüfen, eventuell nachfüllen. Für ausreichende 
Belüftung des Geräts sorgen. 
Vergewissern Sie sich, dass das Zündkabel an der 
Zündkerze befestigt ist.
Eventuell angeschlossenes elektrisches Gerät vom 
Stromerzeuger trennen.

Öl einfüllen (Abb. 5)
Legen Sie den Generator mit der Frontseite nach un-
ten hin und schrauben Sie die Öleinfüllschraube (13) 
auf. Füllen Sie 0,25l Motorenöl (15W-40) ein. 
Schließen Sie die Öleinfüllschraube (13) und stellen 
den Generator wieder aufrecht hin. 

Kraftstoff einfüllen (Abb. 1/7)
Zündquellen fernhalten! Tanken nur in gut belüfteten 
Räumen oder im Freien. 
Schrauben Sie den Tankdeckel (2) auf und füllen Sie 

mit Hilfe eines Einfüllstutzens (nicht im Lieferumfang 
enthalten) maximal 4,2 l unverbleites Benzin in den 
Tankbehälter.
Achten Sie darauf dass der Tank nicht überfüllt wird 
und kein Benzin verschüttet wird. Benzinfilter ver-
wenden. Verschüttetes Benzin sofort aufnehmen und 
warten, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben 
(Entzündungsgefahr).
Verschließen Sie den Tankdeckel (2).

7. Bedienung

Motor starten (Abb. 1/3/6 )
ACHTUNG! Beim Starten mit dem Startseilzug (10) 
kann es durch plötzlichen Rückschlag zu Verletzun-
gen an der Hand kommen.
Tragen Sie zum Starten Schutzhandschuhe.
• Benzinhahn (17) öffnen; hierfür den Hahn nach un-

ten drehen.
• Ein- / Ausschalter (6) auf Stellung „ON“ bringen. 

Chokehebel (9) auf Stellung „geschlossen“ (in die 
linke Position) bringen.

• Den Motor mit dem Startseilzug (10) starten; hierfür 
am Griff kräftig ziehen. Sollte der Motor nicht ge-
startet haben, nochmals am Griff ziehen.

• Chokehebel (9) nach dem Starten des Motors wie-
der zurückschieben (in die rechte Position).

• Belasten des Stromerzeugers: Geräte an die 230 
V~ Steckdose (8) anschließen.

ACHTUNG! Diese Steckdose darf dauernd (S1) mit 
1000 W und kurzzeitig (S2) für max.5 Sekunden mit 
1200 W belastet werden.
Hinweis: Manche Elektrogeräte (Motorstichsägen, 
Bohrmaschinen usw.) können einen höheren Strom-
verbrauch haben, wenn sie unter erschwerten Bedin-
gungen eingesetzt werden.

Motor abstellen (Abb. 1/6)
Den Stromerzeuger kurz ohne Belastung laufen 
lassen, bevor Sie ihn abstellen, damit das Aggregat 
„nachkühlen“ kann.
• Den Ein- / Ausschalter (6) auf Stellung „OFF” brin-

gen.
• Den Benzinhahn (17) schließen.

Überlastungsschutz 230 V~ Steckdose
HINWEIS! Der Stromerzeuger ist mit einem Überlas-
tungsschutz ausgestattet.
Dieser schaltet die Steckdose (8) ab. 
Die Grüne Betriebsleuchte zeigt die folgenden Zu-
stände:
1 x blinken per Intervall Motordrehzahl zu gering
2 x blinken per Intervall Temperatur zu hoch
3 x blinken per Intervall Überlastschutz schaltet  
   sich ein 
4 x blinken per Intervall  Kurzschluss vorhanden

Durch Ausschalten und erneutes Starten des Mo-
tors kann die Steckdose (8) nach dem Auslösen des 
Überlastschutzes wieder in Betrieb genommen wer-
den. (Siehe „Motor abstellen“ und „Motor starten“)
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ACHTUNG! Sollte dieser Fall auftreten so reduzieren 
Sie die elektrische Leistung, welche Sie dem Strom-
erzeuger entnehmen oder entfernen Sie defekte an-
geschlossene Geräte.

ACHTUNG! Defekte Überlastschalter dürfen nur 
durch baugleiche Überlastschalter mit gleichen Leis-
tungsdaten ersetzt werden. Wenden Sie sich hierfür 
an Ihren Kundendienst.

ACHTUNG! Stellen Sie das Gerät sofort ab und wen-
den Sie sich an Ihre Service Station:
• Bei ungewöhnlichen Schwingungen oder Geräu-

schen.
• Wenn der Motor überlastet scheint oder Fehlzün-

dungen hat.

8. Reinigung

Stellen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbei-
ten den Motor ab und ziehen Sie den Zündkerzenste-
cker (15) von der Zündkerze (16).

ACHTUNG! Verbrennungsgefahr! Warten Sie, bis 
das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie Reinigung oder 
Wartung vornehmen.

Reinigung
Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Mo-
torengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. 
Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab 
oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck 
aus. Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach 
jeder Benutzung reinigen.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuch-
ten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie 
keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten 
die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie 
darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelan-
gen kann.

Luftfilter (Abb. 4)
Beachten Sie hierzu auch die Service-Informationen.
Luftfilter (12)regelmäßig reinigen, wenn nötig tau-
schen.
• Öffnen Sie den Luftfilterdeckel (11) indem Sie die 2 

Kreuzschlitzschrauben M6x16 mm entfernen.
• Entnehmen Sie den Luftfilter (12). 
• Zum Reinigen des Filters dürfen keine scharfen 

Reiniger oder Benzin verwendet werden. 
• Die Elemente durch Ausklopfen auf einer flachen 

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

• Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Zündkerze (Abb. 6)
Überprüfen Sie die Zündkerze (16) erstmals nach 20 
Betriebsstunden auf Verschmutzung und reinigen 

Sie diese gegebenenfalls mit einer Kupferdrahtbürs-
te. Danach die Zündkerze alle 50 Betriebsstunden 
warten.
• Ziehen Sie den Zündkerzenstecker (15) mit einer 

Drehbewegung ab. 
• Entfernen Sie die Zündkerze (16) mit dem beilie-

genden Zündkerzenschlüssel (D) .
• Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihen-

folge. 
Hinweis: Alternative Zündkerze 
Bosch UR3AC

Benzinfilter (Abb. 7)
Hinweis: Beim Benzinfilter (18) handelt es sich um 
einen Filterbecher, welcher sich direkt unter dem 
Tankdeckel (2) befindet und sämtlichen eingefüllten 
Kraftstoff filtert.
• Den Ein- / Ausschalter (6) auf Stellung „OFF” brin-

gen.
• Den Tankdeckel (2) öffnen.
• Den Benzinfilter (18) entfernen und in nicht flamm-

barem Lösungsmittel oder einem Lösungsmittel mit 
einem hohen Flammpunkt reinigen.

• Benzinfilter (18) wieder einsetzen.
• Den Tankdeckel (2) schließen.

Ölwechsel (Abb. 5)
Der Motorölwechsel sollte bei betriebswarmen
Motor durchgeführt werden.
ACHTUNG! Vor Ölwechsel Benzin ablassen. 
Nur Motorenöl (15 W-40) verwenden.
• Stromerzeuger auf geeigneter Unterlage auf die 

Frontseite legen.
• Öleinfüllschraube (13) öffnen und warmes Moto-

renöl durch Neigen des Generators in einen Auf-
fangbehälter ablassen.

• Motoröl auffüllen (ca. 0,25 l)
• Öleinfüllschraube (13) wieder schließen.
• Generator wieder eben aufstellen. 

Ölabschaltautomatik
Die Ölabschaltautomatik spricht an, wenn zu wenig 
Motoröl vorhanden ist. Die Ölkontrollleuchte (5) be-
ginnt zu blinken wenn zu wenig Öl im Motor vorhan-
den ist. Die Kontrollleuchte beginnt zu leuchten wenn 
die Ölmenge die Sicherheitsmenge unterschritten 
hat. Der Motor stellt sich nach kurzer Zeit selbststän-
dig ab. Ein Starten ist erst nach Auffüllen von Motoröl 
(siehe Kapitel „Ölwechsel) möglich.



43DE | AT | CH

12. Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Ma-
terialien. Sie kann in den örtlichen Recyclebehältern 
entsorgt werden. 

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses 
Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nati-
onalen Gesetzen nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss 

bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgege-
ben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim 
Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe 
bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wieder-
aufbereitung von Elektro- und Elektronik- Altgeräte 
geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altge-
räten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, 
die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten ent-
halten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit haben. Durch die 
sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie 
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher 
Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für 
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, 
dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer 
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Umweltschutz
Verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe 
in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben. 

Achten Sie bei der Entsorgung von Restflüssigkeiten 
(Öle und Treibstoff) auf die entsprechneden Umwelt-
bestimmungen. Wir empfehlen, restlichen Betriebs-
stoffe in einem dafür geeigneten verschlossenen 
Behälter zu Ihrer Sammelstelle zu bringen. Die rest-
lichen Betriebsstoffe nicht in den Abfall werfen oder 
auf den Boden gießen.

9. Lagerung

Vorbereitung für das Einlagern
• Entleeren Sie den Benzintank mit einer Benzinab-

saugpumpe.
Warnhinweis: Entfernen Sie das Benzin nicht in 
geschlossenen Räumen, in der Nähe von Feuer 
oder beim Rauchen. Gasdämpfe können Explosi-
onen oder Feuer verursachen.

• Starten Sie den Motor und lassen Sie den Motor 
solange laufen bis das restliche Benzin verbraucht 
ist.

• Machen Sie nach jeder Saison einen Ölwechsel.
• Dazu entfernen Sie das alte Motoröl vom warmen 

Motor und füllen neues nach.
• Entfernen Sie die Zündkerze 
• Füllen Sie mit einer Ölkanne ca. 20 ml Öl in den 

Zylinder.
• Ziehen Sie den Startseilzug langsam, so dass das 

Öl den Zylinder innen schützt.
• Schrauben Sie die Zündkerze wieder ein.
• Bewahren Sie das Gerät an einem gutgelüfteten 

Platz oder Ort auf.

10. Transport

Vorbereitung für den Transport
• Entleeren Sie den Benzintank mit einer Benzinab-

saugpumpe.
• Sofern betriebsfähig, lassen Sie den Motor solange 

laufen bis das restliche Benzin verbraucht ist.
• Entleeren Sie das Motoröl vom warmen Motor (wie 

beschrieben).
• Entfernen Sie den Zündkerzenstecker (15) von der 

Zündkerze (16).
• Sichern Sie das Gerät zum Beispiel mit Spanngur-

ten gegen Verrutschen.
• Der Stromerzeuger kann über den Handgriff (1) an-

gehoben und versetzt werden.

11. Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Anga-
ben gemacht werden:
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes
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13. Fehlersuchplan

Störung Ursache Maßnahme

Motor kann nicht gestartet 
werden

Ölabschaltautomatik springt an Ölstand prüfen, Motoröl auffüllen

Zündkerze verrußt Zündkerze reinigen, bzw. tauschen. 

Kein Kraftstoff Kraftstoff nachfüllen / Benzinhahn über-
prüfen lassen

Generator hat zu wenig oder 
keine Spannung

Elektronik defekt Fachhändler aufsuchen

Überstromschutzschalter hat ausgelöst Generator neu starten, 
Verbraucher verringern

Luftfilter verschmutzt Filter reinigen oder ersetzten

14. Wartungsplan

Die nachfolgenden Wartungsfristen unbedingt einhalten, um den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.
ACHTUNG! Bei Erstinbetriebnahme muss Motorenöl und Kraftstoff eingefüllt werden.

Vor jedem Ge-
brauch

nach einer Be-
triebszeit von 20 
Stunden

nach einer Be-
triebszeit von 
50 Stunden

nach einer Be-
triebszeit von 100 
Stunden

nach einer 
Betriebszeit 
von 300 
Stunden

Überprüfung des Mo-
toröls X

Wechseln des Motoröls erstmalig, dann 
alle 50 Stunden X

Überprüfung des Luft-
filters X

evtl. Fil-
tereinsatz 
wechseln

Reinigung des Luftfil-
ters X

Reinigung des Benzin-
filters X

Sichtprüfung am Gerät X

Reinigen der Zündkerze Abstand: 0,6 
mm, evtl. 
erneuern

Prüfen und Wieder-
einstellen der Drossel-
klappe

X*

Reinigen des Zylinder-
kopfes X*

Ventilspiel einstellen X*

Achtung: Die Punkte „X*“ nur bei einem autorisierten Fachbetrieb durchführen lassen. 
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15. Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funk-
tionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser
Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene 
Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:
• Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche wer-

den von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
• Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen 

sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass 
unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert 
wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird. Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für 
Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installati-
on, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), 
missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zu-
gelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindrin-
gen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen 
(wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen. 

Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.
• Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der 

Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltend-
machung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch 
des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung 
für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

• Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die unten an-
gegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kaufnachweis bei. Bitte 
bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund mög-
lichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes 
oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang 
nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.
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DE erklärt folgende Konformität gemäß
EU-Richtlinie und Normen für den Artikel

GB hereby declares the following conformity under the EU 
Directive and standards for the following article

FR déclare la conformité suivante selon la directive UE et 
les normes pour l’article

IT dichiara la seguente conformità  secondo le direttive e 
le normative UE per l‘articolo

CZ prohlašuje následující shodu podle smernice EU a 
norem pro výrobek

HU az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti 
következo megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre

HR ovime izjavljuje da postoji  sukladnost prema EU-
smjernica i normama za sljedece artikle

RO declară următoarea conformitate corespunzător direc-
tivelor şi  normelor UE pentru articolul

TR Normları geregince asagıdaki  uygunluk açıkla masını 
sunar.

FI vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt 
EU-direktiivit ja standardit

PL deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi 
dyrektywami UE i normami

SI izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za 
artikel

SK prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a 
noriem pre výrobok

EE kinnitab järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja 
standardite järgmist artiklinumbrit

LT pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai 
šį straipsnį

LV apliecina šādu saskaņā ar ES direktīvu atbilstības un 
standarti šādu rakstu

NL verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de 
daarop betrekking  hebbende EG-richtlijnen en normen

RU заявляет о соответствии товара следующим 
директивам и нормам ЕС

PT declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE 
e as normas para o seguinte artigo

ES declara la conformidad siguiente según la directiva la 
UE y las normas para el artículo

DK erklærer hermed, at følgende produkt er ioverensstem-
melse med nedenstående EUdirektiver og standarder:

SE försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-
direktiv och standarder för följande artikeln

NO erklærer herved følgende samsvar under EU-direktiv og 
standarder for følgende artikkel

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Дирек-тива на ЕС и норми за артикул

Inverter Generator PGI 1200 A1 (Parkside)

 17. Declaration of conformity

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH • Günzburger Str. 69 • D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, den 16.10.2017                          _____________________       
Unterschrift / Markus Bindhammer / Technical Director     

First CE: 2017
Art.-No. 3906221974-3906221980; 39062219915-39062219916 
I.-No.: 01001 - 14218            Subject to change without notice

Documents registar: Andreas Pecher
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

2014/29/EU 

2014/35/EU

X 2014/30/EU

2004/22/EC 

2014/68/EU 

90/396/EC 

X 2011/65/EU *

X 2006/42/EC 
Annex IV
Notified Body: 
Notified Body No.: 
Reg. No.:

X 2000/14/EC_2005/88/EC

Annex V

X

Annex VI
Noise: measured LWA = 94,39 dB(A); guaranteed LWA = 95 dB(A)
P = 0,75 kW;
Notified Body: Société Nationale de Certification et d’Homologation  
Notified Body No.: 0499 

X 2012/46/EU

Emission. No: e13*97/68SH3G3*2012/46*0821*00

* The object of the declaration described above fulfils the regulations of the directive 2011/65/EU of the European Parliament 
and Council from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment.

Standard references: DIN EN ISO 8528-13; EN 55012/A1; EN 6100-6-1; AfPS GS 2014:01 PAK;  
EN 62321; EN 3744; ISO 8528-10
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