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ohledech, zvláště barevným podáním, skutečnému 
provedení a mají principiální charakter.
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Přehled / První kroky 

Dříve než uvedete generátor elektrického proudu do 
provozu, přečtěte si pozorně tento návod a speciálně v něm 
uvedené bezpečnostní pokyny. 
Tento návod Vám ukáže základní práce s generátorem 
elektrického proudu a pomůže Vám předcházet nebezpečím, 
opravám nebo závadám. 
 

Použití v souladu s určením 

Generátor je koncipován výhradně pro soukromou oblast, 
nehodí se pro trvalý provoz v podnikatelské sféře. 

Generátor slouží k výrobě střídavého proudu 230 V při 
kmitočtu 50 Hz a jmenovitém zatížení 1600 Watt (při cos phi 
= 1; viz také str.32). 

Obsah dodávky 

Nejdříve zkontrolujte obsah dodávky (viz obrázek-1): 

1. Generátor elektrického proudu 

2. Sada nářadí 

3. Nálevka k plnění oleje 

4. Nabíjecí kabel 12 V 

Je obsah dodávky nekompletní?                            
Jsou viditelná poškození vzniklá při přepravě? 

Pokud ano, spojte se v každém případě s Vašim prodejcem. 
Při                    škodách vzniklých při přepravě se generátor 
nesmí uvádět do provozu. 

 

 

 
 

 

Obrázek- 1: Obsah 
dodávky 
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Bezpečnost 

V tomto oddílu naleznete popsány základní bezpečnostní 
předpisy pro provoz generátoru elektrického proudu. 
 

 

NEBEZPEČÍ! 

Vysoké riziko! 

Nerespektování může í mít za následek zranění nebo smrt 

 

POZOR! 

Střední riziko! 

Nedodržení této výstrahy může vést k věcným škodám 

 

OPATRNĚ! 

Nízké riziko! 

Pokyny, které by se měly při manipulaci s generátorem 
dodržovat 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

- Mějte při provozu po ruce návod k obsluze 

- Zamezte obecně dětem a domácím zvířatům přiblížení 
ke generátoru elektrického proudu 

- Provozujte generátor jen na rovném, neklouzavém 
pokladu - je-li třeba, generátor ještě zajistěte 

- Dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenost jeden metr 
od budov nebo předmětů 

- Je zakázáno provádět technické změny 

- Opravy smí provádět jen specializovaná dílna (U 
součástek majících vliv na bezpečnost se musí používat 
originální náhradní díly!) 

- Neuvádějte generátor elektrického proudu do provozu, 
když jsou na něm patrná viditelná poškození 

 

NEBEZPEČÍ!  OHROŽENÍ ŽIVOTA! 
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Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!  

- Chraňte generátor před vlhkostí / mokrem 

- Provoz je dovolen jen v suchém stavu. Pokud by 
došlo za provozu k navlhnutí / namočení generátoru, 
ihned jej vypněte  

- Provoz na existujících rozvodných sítích je zakázán 

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky vlhkýma 
rukama 

- Dbejte na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s 
horkými díly generátoru, tím by došlo k poškození 
izolace 

 

NEBEZPEČÍ!  OHROŽENÍ ŽIVOTA! 

Nebezpečí udušení! 

- Provoz v uzavřeným prostorech je zakázán 

- Zajistěte vždy dostatečný přívod a odvod vzduchu 

 

NEBEZPEČÍ!  OHROŽENÍ ŽIVOTA! 

Nebezpečí požáru / výbuchu!                                             
Generátor se během provozu zahřeje na velmi vysokou 
teplotu.  

- Je zakázáno doplňovat do generátoru palivo za 
provozu popř. když je ještě horký 

- Zamezte přímému slunečnímu záření. Sledujte 
zápach benzínu 

- Úplně otřete rozlité palivo, než generátor opět 
nastartujete 

- Nechejte generátor po použití nejdříve vychladnout 

- Zajistěte vždy dostatečný přívod vzduchu 

- Používejte bezpečnostní rukavice 
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Ovládací prvky 

Komponenty generátoru elektrického proudu  

 

 

ng 2 

Obrázek- 3: Značení na generátoru elektrického proudu 

 

 

Č. 

Označení Charakteristika Č. Označení Charakteristika 

1 

 

Výrobní štítek 4 

 

Pozor 

Nebezpečí 
požáru 

2 

 

Přečtěte si návod 
k obsluze 

5 

 

Pozor 

Horký 

povrch 

3 

 

Upozornění 

Hladina hluku 
6 

 

Pozor 

Nebezpečné  

elektrické napětí 

1 
6 

2 

3 

4 
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Komponenty generátoru elektrického 
proudu 

 

 

Obrázek- 4: Ovládací panel 

 

1 Výstraha olej LED červená 7 Zásuvka s ochranným kontaktem 230 V/~ 

2 230 V LED zelená(zásuvka 230 V 
má napětí) 

8 Sytič  

3 Přetížení LED červená(zásuvka 
230 V 

bez napětí) 

9  Ochranný spínač 12 V = 

4 

 

ECOtronic Zap/Vyp 10 Zásuvka 12 V= 

5 Přepínač ZAPNUTO/VYPNUTO 11 Vyrovnávání potenciálu(jen pro speciální 
použití, potřebný odborný elektrikář) 

6 Uzavírací kohout palivového 
potrubí  

  

 

 

2 

1 

5 

6 

7 

4 3 

8 

11 

10 

9 
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Obrázek- 5: Komponenty generátoru elektrického proudu-2  

 

 

1 Reverzní startér 4 Zapalovací svíčka(za bočním 
pláštěm) 

2 Víko nádrže s odvzdušňovacím 
ventilem 

5 Vzduchový filtr(za bočním pláštěm) 

3 Výfuk 6 Plnění oleje(za bočním pláštěm) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Funkce a princip činnosti 

Generátor elektrického proudu je vyroben invertorovou 

technologií. 

Generátor vyrábí napětí s vyšším kmitočtem, které je 

následně usměrněno a v měniči (invertor) se z něj 

elektronicky generuje střídavé napětí 230 V/50 Hz. 

Tímto opatřením je možné vyrábět výstupní napětí se stálým 

kmitočtem a napětím nezávisle na otáčkách motoru. 

V režimu ECOtronic je díky tomu možné přednastavit otáčky 

motoru v závislosti na zatížení, otáčky jsou přitom variabilní 

mezi cca 3500–4600 ot./min-1. 

U spotřebičů s vysokými spínacími proudy(čerpadla, 

rozbrušovačky, kompresory atd.) je možné ECOtronic 

vypnout. Otáčky motoru jsou pak cca 5000 ot./min-1. 
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Provoz 

Přeprava generátoru elektrického proudu 

 Generátor elektrického proudu je vypnutý 

 Přepínač Zapnuto/Vypnuto v pol. Stop obr. 4 č. 5 

 Uzavírací kohout palivového potrubí v pol. Off obr. 4 č. 6 

 Odvzdušnění ve víku palivové nádrže v pol. Off obr. 5 č. 
2 

 Generátor elektrického proudu je studený 

 Připojovací vodiče jsou odpojené 
 

 

NEBEZPEČÍ! 

Klouzající nebo padající generátor může způsobit vážná 
zranění. 

 Uvědomte si, že generátor má hmotnost asi 21 kg 

 Postavte generátor na neklouzavý podklad popř. jej 
ještě zajistěte (např. upevňovacími popruhy) 

 

NEBEZPEČÍ! 
 

Sledujte zápach benzínu.  

 Je-li generátor elektrického proudu naplněn motorovým 
olejem / benzinem, smí se přepravovat jen nastojato 

 Vlivem vysoké teploty se může benzin v karburátoru 
odpařit a unikat ven jako výbušný plyn 

 Při silných otřesech (při přepravě) může vytékat benzin 
přepadem v karburátoru 

 Pečlivě otřete vyteklé palivo. 

 

1. Uchopte generátor za rukojeť pro přenášení. 

2. Generátor zvedněte. 

3. Přeneste generátor na místo použití. 

4. Generátor položte. 

5. Pusťte rukojeť pro přenášení. 

 Generátor je přenesen na místo použití. 

 

Předpoklady 

Nesení generátoru 
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Poznámky 
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Doplňování paliva 

 generátor je vypnutý 

 generátor je studený 

 přivádění a odvádění dostatečného množství vzduchu 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

Vytékající benzin může začít hořet nebo vybuchnout. 

 Zamezte vytékání benzinu 

 Generátor je vypnutý 

 Generátor je studený 

 Nepřibližujte se s otevřeným ohněm ani se zařízeními, 
která vytváří jiskry 

 

POZOR! 

Vytékající benzin znečisťuje půdu a podzemní vodu.  

 Neplňte nádrž až na maximum 

 Při doplňování paliva používejte pomůcky 

 

POZOR! 

Nesprávné palivo zničí motor. 

 Používejte pouze bezolovnatý benzin ROZ 95. 

 

   

 

  

Obrázek- 6: Doplňování paliva 

 

1. Uzavírací kohout palivového potrubí umístěte na „OFF“ 
obr. 4 č. 6 

2. Odšroubujte víko nádrže. 

3. Zkontrolujte množství paliva  

4. Používejte pomůcky pro plnění 

5. Naplňte benzin, maximálně až po červenou 

 značku(kroužek) 

6. Našroubujte víko nádrže. 

Předpoklady 

Doplňování paliva do 
generátoru 

nahoře 
max. úroveň 
naplnění 
dole 
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 V generátoru je doplněno palivo.  

Plnění motorového oleje do generátoru elektrického 
proudu 

 

 generátor je vypnutý 

 generátor je studený 

 

 

OPATRNĚ! 

Generátor elektrického proudu se 
zásadně expeduje bez oleje. 

 Když je hladina oleje příliš nízko, není 
možné generátor nastartovat 

 

POZOR! 

Vytékající motorový olej znečisťuje 
půdu a podzemní vodu. 

 Neplňte klikovou skříň až na maximum 
(kontrola naplnění měrkou na olej) 

 Při doplňování paliva používejte 
pomůcky 

 

 

POZOR! 

Nesprávný motorový olej zničí motor.  

Používejte SAE10W-40. 

Nepřidávejte do oleje žádné v obchodě 
běžné přísady a nemíchejte navzájem 
různé druhy. 

 

 

 

     

 

Obrázek- 7: Plnění oleje 

 

 

 

Předpoklady 

1 2 3 
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 Odšroubujte boční plášť 1.

 Vyšroubujte závitovou zátku.- 2.

 Zasuňte nálevku do plnicího otvoru. 3.

 Naplňte motorový olej (0,4 l SAE10W-40) až těsně pod 4.

okraj hrdla k plnění oleje. 

 Vytáhněte nálevku. 5.

 Když je hladina oleje příliš nízko, plnění zopakujte. 6.

 Závitovou zátku opět našroubujte. 7.

 Generátor je naplněn motorovým olejem. 

 

 

Plnění motorového oleje 
do generátoru elektrického 

proudu 
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Startování generátoru elektrického proudu 

Musí být splněny tyto předpoklady: 
 

 odpojení spotřebičů, nestartuje generátor pod zatížením 

 naplněná palivová nádrž 

 dostatečná hladina oleje (v opačném případě svítí 
kontrolka nedostatku oleje a startování není možné) 

 přivádění a odvádění dostatečného množství vzduchu 

 generátor je venku na rovném 
a pevném podkladu. 

 

  

 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

Provozní látky se mohou vznítit nebo vybuchnout. 

 Zamezte vytékání motorového oleje a paliva 

 Nepoužívejte pomůcky pro startování 

 Nepřibližujte se s otevřeným ohněm ani se zařízeními, 
která vytváří jiskry 

 

 

1. Vypínač motoru umístěte na „ON“ obr. 4 č. 5 

2. Uzavírací kohout palivového potrubí otočte do polohy 
OFF obr. 4 č. 6 

3. Odvzdušňovací ventil víka nádrže otočte do pol. ON obr. 
5 č. 2 

4. Spínač ECOtronic zapněte do pol. OFF obr. 4 č. 4 

5. Vytáhněte páčku sytiče obr. 4 č. 8 

 Při studeném motoru páčku sytiče vytáhněte úplně.  

 Při již teplém motoru nechejte páčku sytiče v základní 
poloze nebo ji vytáhněte částečně. 

6. Pomocí startovacího lanka motor nastartujte (jednou 
rukou držte startovací lanko, druhou přenášecí rukojeť 
generátoru 

  
 Motor se rozběhne. 

 

Předpoklady 

Startování motoru 
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Počkejte, dokud motor plynule neběží. Sytič - v závislosti 
na venkovní teplotě - pomalu opět zasuňte do základní 
polohy. 

 

 Motor nyní běží stabilně. 

 

Startovací lanko po nastartování nepusťte, ale zasuňte je 
rukou opět do jeho původní polohy. 
 

 
Obrázek- 8: Startovací lanko 

 

 

Upozornění 
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Připojení/odpojení spotřebičů 

Takto postupujte při připojování spotřebičů na generátor 
elektrického proudu. 

 

 Ukončená fáze zahřívání 

 Spotřebiče, pokud je to možné, před připojením vypněte 

 

 
Obrázek- 9: Uzemněné zásuvky 

 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

Údery proudu způsobují zranění, což může vést až k 
smrti. 

 Generátor elektrického proudu se nesmí připojovat na 
jiné energetické rozvodné systémy (např. veřejné 
dodávky elektřiny) a systémy na výrobu energie (např. 
jiné elektrické generátory). 

 

 

 

Je možné používat všechny v obchodě běžné spotřebiče 
na střídavé napětí 230 Voltů (50 Hz) a s maximálním 
celkovým výkonem 1600 W. 

 

Můžete připojit spotřebiče s vidlicí s ochranným kontaktem                     
(střídavý proud 230 V). 

1. Spínač ECOtronic přepněte do pol. ON. 

Předpoklady 

Připojení spotřebičů 
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 U spotřebičů s vysokými spínacími proudy (čerpadla, 
rozbrušovačky atd.) nechejte přepínač v pol. OFF.             

2. Vyklopte krytku zásuvky nahoru. 

3. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. 

 Spotřebič je připojen. 

 

Takto odpojíte spotřebič z generátoru elektrického 
proudu: 

 Spotřebič předtím vypněte - pokud je to možné. 1.
 Vytáhněte síťovou zástrčku (přitom netahejte za kabel, 2.

ale vždy jen za zástrčku!). 
 Spotřebič byl odpojen. 

 

Odpojení spotřebiče 
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Nabíjení baterií 

 

 Ukončená fáze zahřívání 

 Spínač ECOtronic přepněte do pol. OFF 

 

Přípojka pro stejnosměrný proud obr. 4 č. 12 dodává 
stejnosměrné 

napětí 12 V/ 8 A pro nabíjení baterií 12 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

 

 Při nabíjení může unikat výbušný vodíkový plyn. 
Zajistěte, aby nebyly během nabíjení v blízkosti baterie 
a generátoru ani jiskry, ani otevřený oheň. 

 Akumulátorová kyselina může poleptat oči a oděv. 
Vyhněte se jakémukoli kontaktu a jednejte mimořádně 
opatrně.  

 

 

1. Spojte červenou kladnou svorku s kladným pólem + 
baterie. 

2. 2pólový konektor nabíjecího kabelu 12 V zastrčte do 12V 
zásuvky (obr. 4 č. 12). 

3. Spojte černou zápornou svorku se záporným pólem - 
baterie. 

 Baterie se nabíjí 

Předpoklady 
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Když se nabíjí baterie s vysokou kapacitou, vadná nebo 
úplně vybitá baterie, může se stát, až se aktivuje 12V 
ochranný spínač (obr. 4 č. 10). Ochranný spínač se dá 
stisknutím tlačítka opět zapnout. 

Takto odpojíte baterii z generátoru elektrického proudu: 

1. Odpojte černou zápornou svorku ze záporného pólu - 
baterie. 

2. 2pólový konektor nabíjecího kabelu 12 V vytáhněte z 
generátoru. 

3. Odpojte červenou kladnou svorku z kladného pólu + 
baterie. 

 Baterie je odpojena 

 

 

Odpojení baterie   
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Vypnutí generátoru elektrického proudu 

 

 Přepínač Zap/Vyp přepněte na „STOP“ obr. 4 č. 5 1.
 Pokud se generátor nebude v následujících minutách 2.

opět uvádět do provozu, otočte uzavírací kohout 
palivového potrubí do pol. OFF obr. 4 č. 6 a odvzdušnění 
ve víku palivové nádrže posuňte do pol. OFF obr. 5 č. 2. 

 
 Generátor byl vypnut. 

 
 
 

Vypněte motor 
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Čištění generátoru elektrického proudu 

Musí být splněny tyto předpoklady: 

 generátor je vypnutý 

 generátor je studený 
 

Generátor elektrického proudu by se měl čistit v pravidelných 
intervalech. Používejte přitom mírně navlhčený hadřík 
nepouštějící vlákna s trochou prostředku na mytí nádobí. 
Dávejte pozor, aby se kapalina nedostala do vnitřního 
prostoru generátoru. 
 
 
 
 
 
 
 

Předpoklady 

Čištění generátoru 
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Skladování / odstavení generátoru elektrického 
proudu 

 suchá větraná a bezprašná místnost 

 generátor je studený 

 odvzdušňovací ventil víka nádrže a také uzavírací kohout 
palivového potrubí jsou v poloze OFF 

 

 Je-li generátor elektrického proudu naplněn motorovým 1.
olejem / benzinem, smí se skladovat jen nastojato. 

 Nejlepší je přikrýt generátor nějakou plachtou. 2.
 Při velmi zřídkavém používání může docházet po delším 3.

čase k problémům se startováním. Předejdete tomu, 
když necháte jednou týdně generátor běžet na volnoběh 
po dobu 15 minut. 

 
 Generátor byl uskladněn. 

 

Pokud se generátor nebude delší dobu používat, tak se 
musí vypustit motorový olej a benzin. Nejlepší je přikrýt 
generátor nějakou plachtou. 
 

 Generátor byl odstaven. 

 

Předpoklady 

Skladování generátoru  

(3-8 týdnů) 

Odstavení generátoru 
 (od 8 týdnů) 
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Údržba 

Plán údržby 

Údržbové práce uvedené v tomto oddílu se musí provádět v 
uvedených časových intervalech. 

Činnost Časový interval uvedený v provozních hodinách [hod.] 

před 
každým 

nastartová
ním 

vždy po 50 hod.       
nebo 3 

měsících 
 

vždy po   100 
hod. nebo 6 

měsících 

vždy po   300 
hod. nebo 
každý rok 

Motorový olej  

 

zkontrolovat X    

vyměnit   X(4)  

Vzduchový 
filtr 

  

zkontrolovat  X   

vyčistit / vyměnit 
  X(1)  

Zapalovací 
svíčka  

vyčistit / 
zkontrolovat 
vzdálenost 

  
X 

 
 

Ventily zkontrolovat / 
seřídit 

   X(3) 

Lapač jisker zkontrolovat/ 
vyčistit 

  X  

Palivový filtr zkontrolovat / 
vyčistit 

   X 

Kontrola dotažení šroubů a 
upevnění čepů 

X(2) X   

Zkontrolovat / vyměnit palivová 
potrubí 

   X(3) 

Zkontrolovat spojení ochranného 
vodiče 

každé 2 roky(3) 

 

1) V prašném prostředí vždy po 10 hod. 

2) Po prvním uvedení do provozu 

3) Jen autorizovaná specializovaná dílna 

4) Poprvé po 20 provozních hodinách 

 

 

OPATRNĚ! 
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Dříve než se bude na generátoru provádět údržba / 
čištění, musí vychladnout. 

 
Obecně by se měl generátor elektrického proudu - v 
závislosti na provozních podmínkách - v pravidelných 
intervalech čistit. 
 

 

 

Motorový olej 

 Generátor elektrického proudu musí stát na rovném 
podkladu 

 Motor nesmí být horký, ale měl by být v ideálním případě 
ještě mírně teplý 

 Postavte pod závitovou zátku / měrku na olej malou 
nádobu nebo tam položte hadr, tak aby se zachytil 
vytékající olej 

 Dodaný nástroj 

 

 

POZOR! 

Vytékající motorový olej znečisťuje půdu a podzemní 
vodu. 

 Používejte nádobu k zachycování oleje 

 Použitý motorový oleje odevzdejte k recyklaci 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

Motorový olej může být horký - nebezpečí popálení. 

 Nechte motor vychladnout 

 

 

Obrázek- 10: Kontrola motorového oleje 
 

Předpoklady 

1 2 3 
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Takto zkontrolujte hladinu oleje: 

 Odšroubujte boční plášť 1.
 Vyšroubujte závitovou zátku 2.
 Motorový olej musí sahat až těsně pod okraj plnicího 3.

hrdla. 
 Hladina oleje byla zkontrolovaná. 

 
 
 
 

Takto doplníte olej (typ SAE10W-40): 

 Vyšroubujte závitovou zátku 1.
 Zasuňte nálevku do plnicího otvoru 2.
 Motorový doplňte až těsně pod okraj plnicího hrdla. 3.
 Závitovou zátku opět našroubujte  4.

 Olej byl doplněn. 

 

Takto vypustíte olej: 

 Umístěte nádobu na zachycení oleje tak, aby se do ní 1.
zachytil vytékající olej. 

 Vyšroubujte závitovou zátku. 2.
 Nakloňte generátor ve směru závitové zátky, tak aby 3.

mohl olej úplně vytéci.  
 Opět zašroubujte měrku oleje a závitovou zátku.  4.
 Otřete zbytky oleje hadrem. 5.

 Olej byl vypuštěn. 

 

 

POZOR! 

Při naklonění generátoru může vytékat benzin z 
přepadu karburátoru. 

 Pečlivě jej utřete 

 

Vzduchový filtr 

 Motor musí být vypnutý a studený 

 Dodaný nástroj 

        

 
Takto zkontrolujte vzduchový filtr: 

Kontrola hladiny oleje 

Doplnění oleje 

Vypouštění oleje 

Předpoklady 

Čištění vzduchového filtru 
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 Odšroubujte boční plášť (viz obr. 11). 1.
 Víko tělesa vzduchového filtru po povolení šroubu 2.

sejměte (viz obr. 11). 
 Opatrně vyjměte filtrační vložku. Přitom dbejte na to, aby 3.

se do karburátoru nedostala nečistota. 
 Těleso vzduchového filtru a víko opatrně očistěte mírně 4.

vlhkým hadrem nepouštějícím vlákna. 
 Vyčistěte vložku vzduchového filtru ve vhodné nádobě s 5.

petrolejem. 
 Nalijte na filtr trochu motorového oleje (SAE10W-40) a 6.

pečlivě jej rozdělte. Přebytečný olej opět vytlačte. 
 Vzduchový filtr opět vložte, nasaďte víko tělesa filtru a 7.

upevněte je šroubem. 
 

 Vzduchový filtr byl vyčištěn. 

 

 

Obrázek- 11: Vzduchový filtr 

 
Použité nebo zbývající provozní látky a čisticí prostředky 
zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního 
prostředí platnými v místě použití. 
Používejte jen následující výrobek 

 NGK BPR6HS 

 

 dodaný nástroj 

 ochlazený motor 

 

 
Obrázek- 12: Zapalovací svíčka 

 

Ochrana životního 
prostředí 

Typ zapalovacích svíček 

Předpoklady 

1 2 3 

2 

3 
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Takto zkontrolujte zapalovací svíčku: 

 Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky (viz obrázek-12) na 1.
motoru. 

 Nasaďte dodaný klíč na svíčky. 2.
 Vyšroubujte zapalovací svíčku. 3.
 Zapalovací svíčka by měla být světle až tmavě hnědá. 4.

 

 

POZOR! 

 

Zkontrolujte vzdálenost elektrod pomocí měrky. Měla by být 
0,6–0,7 mm (viz obrázek-17). 
Je-li poškozená keramika popř. izolátor, tak se musí svíčka 
vyměnit. 
Je-li svíčka začazená / černá, tak to znamená, že je směs 
příliš bohatá (krátkodobý provoz, příliš dlouho zapnutý sytič). 
Vyčistěte svíčku kartáčem na svíčky (měděné drátky!), 
drátěný kartáč z oceli může eventuálně svíčku zničit. 
 

 

 
Obrázek- 13: Vzdálenost elektrod 

 
 

4. Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky na svíčku a přitlačte 
jej na kryt ventilů 

Dbejte na to, aby dosedl kov na kov, tak aby vzniklo 
elektricky vodivé spojení. 

 Vypínač motoru umístěte na „ON“ obr. 4 č. 5 5.
 Zatáhněte za startovací lanko motoru a sledujte, zda je 6.

viditelná silná zápalná jiskra. 
------------------------------------------------------------------------------- 

Svíčku případně vyměňte 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Zašroubujte svíčku opět rukou a potom pevně klíčem na 7.

svíčky. 
 

 Zapalovací svíčka byla zkontrolována. 

Kontrola zapalovací svíčky 

Kontrola zápalné jiskry 

 

OPATRNĚ! 
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Čištění lapače jisker 

 

 dodaný nástroj 

 ochlazený motor 

 drátěný kartáč 

 

Obrázek- 14: Čištění lapače jisker  

 

1 Zadní stěna 3 Drátěný filtrační 
polštářek 

2 Spona 4 Sítko 

 

 Odšroubujte zadní stěnu. 1.
 Povolte sponu na tlumiči karburátoru 2.
 Vytáhněte drátěný filtrační polštářek a sítko 3.
 Drátěný filtrační polštářek a sítko vyčistěte drátěným 4.

kartáčem a  
čisticím prostředkem. 

5.  Sítko a drátěný filtrační polštářek upevněte pomocí 
spony.         
 
 Lapač jisker byl vyčištěn. 

Uchopte suchou nástrčku zapalovací svíčky, jak je 
znázorněno, v zadní části, v opačném případě hrozí 
nebezpečí úderu proudem. 

Předpoklady 

3 

2 

4 
3 
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Pomoc při problémech 

 

Problém Možná příčina Odstranění 

Motor se nerozběhne Chybí palivo Zkontrolujte palivo  

Uzavírací kohout palivového 
potrubí v poloze OFF obr. 4 č. 
6 

Uzavírací kohout palivového 
potrubí umístěte do polohy 
otevřeno „ON“ 

Přepínač Zap/Vyp v poloze 
STOP obr. 4 č. 5 

Přepínač Zap/Vyp umístěte do 
polohy 

„ON“ 

Zapalovací svíčka znečištěna 
nebo volná. 

Kontrola a vyčištění 
zapalovací svíčky. Nastavte 
vzdálenost elektrod, popř. 
vyměňte.  

Odvzdušňovací ventil víka 
nádrže obr. 5 č. 2 v pol. OFF 

Odvzdušňovací ventil víka 
nádrže 

umístěte do pol. ON 

Kontrolka oleje při startování 
svítí obr. 4 č. 1  

Zkontrolujte hladinu oleje, 
doplňte olej 

V zásuvce střídavého 
proudu není proud 

 

Svítí červená LED přetížení 
obr. 4 č. 3. Generátor 
elektrického proudu byl 
přetížen. 

Vypněte generátor 
elektrického proudu.  

Zkontrolujte připojovací výkon 
popř. zredukujte počet 
spotřebičů. Generátoru 
elektrického proudu znovu 
nastartujte 

Generátor se zastaví 
během provozu 

Chybí palivo Zkontrolujte palivo 

Nedostatek oleje Zkontrolujte hladinu oleje, 
doplňte olej 

Odvzdušňovací ventil víka 
nádrže obr. 5 č. 2 v pol. OFF 

Odvzdušňovací ventil víka 
nádrže 

umístěte do pol. ON 

V zásuvce 12 V není 
napětí obr. 4 č. 12 

 Nabíjecí proud příliš vysoký. 
Aktivoval se ochranný spínač 
12 = obr. 4 č. 10 

Dodržujte pokyny k nabíjení 
baterie na straně 18. 
Ochranný spínač obr. 4 č. 10 
opět zapněte. 

 

Pokud by generátor elektrického proudu ještě stále nefungoval, odneste ho do 
autorizované servisní pobočky. 
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Technická data 

Označení                                  Jednotka 

Typ ESE 2000 I  

Max. výkon 2000 [W] 

Jmenovitý výkon 1600 [W] 

 Jmenovitá frekvence 50 [Hz] 

Jmenovité otáčky 3500-4600/5000 [min-1] 

Jmenovité napětí 230 [V] 

Jmenovitý proud  8,7 [A] 

Hmotnost (prázdný) 21,3 [kg] 

Objem nádrže 
(bezolovnatý benzin ROZ95) 

4,3 [l] 

Množství motorového oleje 
(SAE10W-40) 

0,4 [l] 

Rozměry D x Š x V  500 x 288 x 463 

 

[mm] 

Hladina akustického tlaku na 
pracovišti LpA  * 

81 
[db (A)] 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 7m LpA ** 

69 
[db (A)] 

Hladina zvuku LWA 89 [db (A)] 

Krytí IP23  

*měřeno ve vzdálenosti 1 m a ve výšce 1,6 m podle normy ISO 3744 (část 10) 
 **měřeno podle normy ISO 3744 (část 10) 
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ENDRESS Elektrogerätebau GmbH 
ESE 2000 I Neckartenzlinger Straße 39 

Generating set         ISO 8528    D-72658 Bempflingen, Germany 

 

 Pr (LTP) 1,6 kW S / N 110 005 / ….. 

 cos φr 1,0 fr 50 Hz 

 Ur 1~ 230 V Ir  7 A 
 IP 23 hr 100 m 

Tr 25 °C Class G1 

 Mfg   ….. m 21,3 kg 

 
Jmenovitý výkon v kW Č. výr. – identifikace* / sériové číslo 

Jmenovitý účiník Jmenovitá frekvence Hertz 

Jmenovité napětí volty Jmenovitý proud ampéry 

Mezinárodní třída ochrany 
 Instalace v nadmořské výšce (reference 
ISO3046-1) 

Teplota (reference ISO3046-1) Třída provedení 

Rok výroby Hmotnost v kg 

 
 

Vysvětlení výrobního 
štítku 
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Prohlášení o shodě 
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Poznámky 
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Záruční ustanovení 

Při profesionálním použití je záruka 6 měsíců od data nákupu. 

Při nároku na záruku nebo potřebě náhradních dílů se prosím 
obraťte na prodejce, u něhož jste náš produkt zakoupili. 

Uvědomte si prosím, že musíte k Vašemu vadnému přístroji přiložit 

v každém případě následující podklady: 

 Doklad o nákupu (pokladní bloček nebo fakturu) 

 Popis vyskytující se závady 

 

 

 

 

Servisní horká linka 

Telefon: +49(0)71 23-9737-44 
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E-Mail: Service@endress-stromerzeuger.de 

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Neckartenzlinger Straße 39D 72658 Bempflingen 

Telefon: +49-(0)-71 23-9737-0 Telefax: +49-(0)-71 23-9737-1 0  
E-Mail:Info@endress-stromerzeuger.de www.endress-stromerzeuger.de 

 

mailto:E-Mail:%20Service@endress-stromerzeuger.de
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Ochrana životního prostředí   

 

Obalový materiál odevzdejte k recyklaci v souladu s předpisy 
na ochranu životního prostředí platnými v místě použití. 

Místo použití musí být chráněno proti kontaminaci 
vytékajícími provozními látkami. 

Použité nebo zbývající provozní látky odevzdejte k recyklaci 
v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí platnými 
v místě použití. 

Elektrické a elektronické přístroje i baterie a akumulátory se 
nesmí vyhazovat do domovního odpadu. 

Spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat elektrické a 
elektronické přístroje a také baterie a akumulátory po 
skončení jejich životnosti na k tomu zřízených, veřejných 
odběrných místech nebo v prodejním místě. Symbol na 
produktu, návodu k použití nebo obalu na to upozorňuje. 

Vyjímatelné baterie a akumulátory se musí z přístrojů 
vyjmout a zlikvidovat odděleně. 

Recyklací, zhodnocením látek nebo jinými formami využití 
starých spotřebičů přispíváte k ochraně životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámky: 
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