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samostatná karta
v návodu

Dedra-Exim si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických a kompletačních změn bez předchozího upozornění.

Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem
eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění.

Před zahájením provozu zařízení se důkladně seznamte s obsahem návodu k použití. Ponechte
návod k použití a prohlášení o shodě pro pozdější potřebu.

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude mít vliv na
prodloužení životnosti Vašeho zařízení.

Prohlášení o shodě je dodáváno jako samostatný dokument k návodu k použití. Není-li prohlášení o shodě u
zařízení, kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o.

Vyrobeno v Číně pro Dedra Exim Sp. z o. o.

DEGB2510 2CZORIGINÁLNÍ NÁVOD

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v částech
nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.
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Popis použitých piktogramů
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5000W

Pozor! Zachovat
zvláštní pozornost.

Používat pouze
bezolovnatý benzín 95.

Označení garantované hladiny
hluku LWA 95 dB(A).

Nařízení! Přečtěte návod k
použití

Zákaz přístupu s otevřeným
ohněm.

Chránit proti atmosférickým
srážkám.

Pozor! Nebezpečí úderu
elektrickým proudem.

Hmotnost zařízení.

Výrobní štítek

Logo

Stupeň ochrany
proti přímému
přístupu

Údaje agregátu

Hmotnost zařízení
připraveného k práci

Označení CE

Nevyhazovat s
komunálním
odpadem

DEGB2510

IP23M

Wyprodukowano w Chinach dla: DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8, tel: (+48 / 22) 73-83-777; fax: (+48 / 22) 73-83-779
www.dedra.com.pl   Made in P.R.C.
Numer partii i rok produkcji urządzenia podano na odwrotnej stronie panelu sterowania.

Zespół prądotwórczy małej mocy

41

kW

2,2

A

8,7

Hz V

50 230

LT168F
4-suw.

ccm

163

kW
3,4

r.p.m.

3600

L

15

kW

2
max

Współczynnik mocy znamionowej: 1

Nie napełniać paliwem w trakcie pracy.
UWAGA trujące gazy wylotowe.
Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i z dala od materiałów łatwopalnych.

Klasa wymagań eksploatacyjnych: G2
Klasa zgodności mocy: A

95
UWAGA

Pr edz pierwszym
uruchomieniem

WLAĆ OLEJ

Údaje motoru

Piktogramy

Název a model
zařízení

Země původu

Informace o
výrobci

Informace o
výrobním čísle a
datu výroby

Horké povrchy

Zařízení určené pouze k
práci mimo uzavřené
prostory.

Nedoplňujete palivo za chodu stroje.
POZOR nebezpečné výfukové plyny. Používejte jen v dobře větraných
místnostech a dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů.



2. Bezpečnost práce

Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte možnosti vzniku
ú razu, nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí
předpisů o bezpečnosti a hygieně práce.
Nesprávné použití proudového generátoru může způsobit zranění, popáleniny, požár, výbuch,
otravu kysličníkem uhličitým, která může být smrtelná.

POZOR!

CZ 11DEGB2510

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce

1. Udržujte pracovní místo v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené pracoviště, na kterém je
nepořádek, může být příčinou nehody.
2. Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu,
atd.). Během práce zařízení vznikají jiskry, které mohou způsobit zahoření.
3. Děti se nesmí zdržovat v blízkosti pracujícího zařízení. Zařízení musí být skladováno mimo
dosah dětí. Přítomnost třetích osob může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla
zástrčka upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené
zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody.
2. Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je
větší, pokud je tělo uživatele uzemněno.
3. Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko
úderu elektrickým proudem.
4. Při práci se zařízením, které je určeno k práci venku, používejte příslušné prodlužovací
kabely (pro práci venku). Použití příslušného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úderu elektrickým
proudem.

Bezpečnost osob

1. Udržujte pozornost. Během práce se zařízením postupujte s rozvahou a opatrně.
Nepoužívejte proudový generátor, pokud cítíte únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných
omamných látek (např. drogy). Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu.
2. Během práce používejte osobní ochranné pomůcky. Použití ochranného vybavení,
přizpůsobeného k práci s elektrickým nářadím, snižuje riziko vzniku úrazu.
3. Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a regulační nástroje, kanystry a trychtýře.
Klíče a regulační nástroje umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou nehody.
4. Během práce nepřijímejte nepřirozené polohy. Poloha během práce musí zaručovat udržení
rovnováhy a stability.
5. Noste odpovídající pracovní oděv. Stůjte pevně, nenoste volnou a dlouhou bižuterii.
6. Volné vlasy a součásti oblečení musí být zajištěny proti možnosti zachycení na pohyblivých
částech zařízení.

Obsluha zařízení a jeho provoz

1. Nepřetěžujte proudový generátor. K práci používejte nástroje určené k práci daného typu
proudového generátoru z hlediska výkonu. Dobrá volba nástroje ve vztahu k typu generátoru
zvyšuje výkon a bezpečnost.
2. Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač/spínač, startovací lanko nebo pojistka.
Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu.
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1. Zavřete kohout přívodu paliva a vytáhněte svíčky před každým seřízením zařízení, výměnou
vybavení a ukončení práce. Tato operace chrání uživatele před nekontrolovaným spuštěním zařízení.
2. Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými
bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a
nemají zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu.
3. Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění,
správnost funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda
nejsou díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné díly nebo
zařízení odevzdejte k opravě.
4. Proudový generátor udržujte v čistotě.
5. Provoz proudového generátoru, příslušenství a doplňkových nástrojů musí probíhat v souladu s
tímto návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací.

1. Opravy generátoru může provádět pouze kvalifikovaný odborník za použití originálních dílů. Takový
postup zaručuje zachování bezpečnosti zařízení.

Servis

Bezpečnost provozu proudového generátoru

1. Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k použití a
pochopila jej.
2. Je zakázáno používat zařízení v uzavřených místnostech.
3. Veškerá nastavení, údržbu nebo obsluhu provádějte výhradně s odpojeným kabelem napětí od
svíčky.
4. Zařízení se musí nacházet mimo dosah dětí.
5. Je zakázáno doplňovat nebo měnit provozní kapaliny během práce zařízení.
6. Je zakázáno připojovat zařízení k domácí instalaci.
7. Před zahájením kontroly, opravy nebo údržby zastavte motor a vyčkejte, dokud se nezastaví
všechny rotující díly. Odpojte kabel napětí od svíčky tak, aby nemohlo dojít k náhodnému zapnutí
generátoru.
8. Nepoužívejte generátor ve velmi vlhkých podmínkách.
9. Během práce generátoru se v jeho blízkosti nesmí nacházet nepovolané osoby a zvířata.
10. Je zakázáno pracovat s nefunkčním krytem zařízení nebo poškozenými prvky bezpečnostního
systému. Je zakázáno používat zařízení s demontovanými prvky mechanické ochrany.
11. Nepoužívejte generátor v blízkosti hořlavých materiálů.
12. Nepřipojujte spotřebiče s poškozenými kabely, zástrčkami.
13. Neponechávejte zařízení bez dozoru. Pokud chcete přerušit práci, vždy generátor vypněte.
14. Benzín je velmi hořlavý a za jistých podmínek vybuchuje. Během doplňování paliva do
generátoru, nebo v místech skladování benzínu, je zakázáno kouřit, vytvářet jiskry a manipulovat s
otevřeným ohněm. Doplňování paliva provádějte v dobře větraných místech a s vypnutým motorem.
Benzínové výpary a zplodiny jsou zdraví škodlivé.
15. Pokaždé před zahájením práce zkontrolujte technický stav zařízení.
16. Je zakázáno zařízení přetěžovat.
17. Všechny šrouby a matky musí být dotažené.
18. Pokud zařízení není používáno, nebo je přenášeno na jiné místo práce, musí být vypnuté.
19. S ohledem na vysoké teploty výfuku, který se zahřívá během práce generátoru, je zakázáno
dotýkat se během a po dokončení práce horkých prvků.
20. Palivo skladovat výhradně v atestovaných nádržích, v místnostech s teplotou nad 0°C.
Během práce zařízení je emitován zdraví škodlivý kysličník uhličitý. Je zakázáno spouštět zařízení v
uzavřených místnostech a vdechovat zplodiny.

CZ



5. Technická data

Proudový generátor je elektro-energetické zařízení tvořící samostatný zdroj proudu. Generátory
jsou autonomní zařízení pro výrobu elektrické energie. Generátor v základním použití slouží k výrobě
elektrické energie pro různé spotřebiče (motory, osvětlení, vytápění, atd.) v těch oblastech, kde nejsou
žádné jiné zdroje.
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3. Určení zařízení

4. Omezení použití

PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY
Zařízení nepoužívejte v uzavřených prostorech. Zabraňte vlhkosti.

Neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru! Je zakázáno připojovat proudový
generátor k domácí instalaci.

Generátor model DEGB6500K může být používán výhradně v souladu s níže uvedenými
"Přípustnými pracovními podmínkami".

Generátor smí být používán výhradně s originálními díly.
V konstrukci a stavbě generátoru není předpokládáno užívání zařízení pro

profesionální/výdělkové účely. Generátor je určen výhradně pro domácí použití.
Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy, obslužné činnosti

nepopsané v návodu k použití budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky.
Proudový generátor DEGB6500K nesmí pracovat v uzavřených místnostech.
Proudový generátor DEGB6500K nesmí pracovat v atmosféře s velmi vysokou vlhkostí vzduchu.

Používání zařízení v rozporu s určením nebo návodem k použití způsobí okamžitou ztrátu záruky.
V případě vzniku mechanického poškození, především deformace krytu, palivové nádrže, netěsností
(úniky paliva) je zakázáno zařízení používat.
DEGB6500K
Je zakázáno používat generátor také v případě zjištění jakékoli anomálie v jeho funkci. V takovém
případě je nutné bezpodmínečně zabezpečit zařízení a následně zajistit jeho opravu v autorizovaném
servisu DEDRA-EXIM Sp. z o.o.

Typ zařízení DEGB2510

Motor pístový 4-taktní
Maximální výkon 2200W
Výkon pro stálou práci 2000W
Napětí 230V

12V DC
Frekvence 50Hz

Spalovací motor (typ) LT168F

Garantovaná hladina akustického výkonu LWA 95 dB(A)
94 dB(A)

Objem nádrže 15l

Nominální intenzita 8,7A

Výkon motoru 3400W
Otáčky motoru 3600 RPM
Skokový objem motoru 163 ccm

Hladina akustického výkonu LwA

Stupeň ochrany proti přímému přístupu IP23M
Třída použití dle normy (ISO 8528-1) G2
Třída výkonu dle normy (ISO 8528-8) A
Výkonový faktor 1

Hmotnost zařízení bez paliva 41 kg

CZ
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6. Příprava k práci

Před zahájením práce zkontrolujte, zda není generátor poškozen a nenese stopy prohnutí, prodření,
atd. V případě zjištění jakýchkoliv poškození kontaktujte servis DEDRA EXIM sp. z o.o.
Před zahájením práce je nutné utáhnout 4 gumové nožky ze spodní strany generátoru.
Před zahájením práce je nutné zalít proudový generátor olejem a doplnit nádrž palivem.

Zalití proudového generátoru olejem.

Motorový olej je hlavním faktorem ovlivňujícím výkon a životnost motoru. Je nutné používat olej určený
do čtyřtaktních motorů. SAE 10W-30 je doporučovaný olej pro všeobecné využití. Jiné viskozity jsou
znázorněny na diagramu (výkr. C) a mohou být použity, pokud se teplota ve Vaší oblasti nachází v
doporučovaném rozsahu.
Pro doplnění oleje je nutné:
1. Vyšroubovat zátku nálevky oleje a vytřít bajonet čistým hadříkem (výkr. A.6).
2. Vložit zátku s bajonetem do nálevky, nezašroubovávat.
3. Pokud je hladina oleje příliš nízká, dolít olej na úroveň okraje otvoru nálevky.

Proudový generátor není zalitý olejem, p ed zahájením práce je nutné naplnit
generátor olejem.

ř

Popis prvků proudového generátoru:

Výkres A:

Výkres B:

1. Voltmetr
2. Spínač
3. Dioda signalizující zapnutí zařízení
4. Výrobní štítek
5. Signalizace hladiny oleje
6. Nálevka oleje
7. Vypouštěcí ventil oleje
8. Zásuvky AC 230V
9. Vypínač ochrany přetížení DC 12V
10. Zásuvka DC 12V
11. Výstupní otvor výfukových plynů
12. Šroub pro uzemnění soupravy
13. Vypínač ochrany přetížení AC 230V

14. Nálevka paliva
15. Nedostatek paliva
16. Kohoutek paliva
17. Vzduchový filtr
18. Ukazatel hladiny paliva
19. Startovací lanko

Doplňkové údaje

SystémAVR (automatic voltage regulation)

Počet zásuvek 2 zásuvky 230V střídavého proudu (AC)
1 zásuvka 12V stejnosměrného proudu (DC)

Palivo bezolovnatý benzín 95
Svíčka doporučované svíčky: LD F7TC nebo ekvivalentní

Je to systém podporující udržení správného výstupního napětí proudového generátoru. V případě
absence systému AVR nebo jeho vadné funkce nebude proudový generátor schopen udržet příslušné
napětí.

CZ



15DEGB2510

.7 První spuštění
Povinnosti obsluhy
Seznamte se s návodem k použití a bezpečností práce.
Zkontrolujte, že víte, jak rychle zastavit proudový generátor, a seznamte se s funkcí všech
ovládacích prvků. Je zakázáno obsluhovat zařízení bez příslušného proškolení.

Před zahájením prvního spuštění zařízení zkontrolujte řádné uzemnění generátoru. Za tímto účelem
odšroubujte šroub (výkr. A.12) a namontujte kabel uzemnění pod hlavu šroubu (kabel se nenachází v
sadě). Následně dotáhněte šroub tak, aby byl kabel důkladně zablokován. Druhý konec kabelu připojte
k vodivé tyči umístěné v zemi.

1. Otočte kohoutek paliva do polohy „ON". Kohoutek směrem dolů (výkr. D).
2. Zapněte sání posunutím páčky do polohy „CHOKE" (vlevo) (výkr.E).
3. Přepněte přepínač zapalování do polohy „ON" (výkr. A.2).
4. Energicky zatáhněte za startovací lanko (výkr. F), a následně pusťte lanko, aby se volně vrátilo do
počáteční polohy. Motor by měl nastartovat. Po zahřátí motoru a stabilní práci zařízení je nutné
vypnout sání (páka sání v pravé poloze).

Doplňování paliva
Benzín je velmi hořlavý a za jistých podmínek vybuchuje. Během doplňování

paliva do zařízení, nebo v místech skladování benzínu, je zakázáno kouřit, vytvářet jiskry a
manipulovat s otevřeným ohněm.

Doplňování paliva provádějte v dobře větraných místech a s vypnutým motorem. Po
naplnění palivové nádrže zkontrolujte, že zátka hrdla je správně uzavřena.
Zplodiny obsahují toxický kysličník uhličitý, který je bez zápachovým plynem. Vdechování
kysličníku uhličitého může způsobit ztrátu vědomí a v důsledku smrt. Pokud je generátor
spuštěn v uzavřeném nebo omezeném prostoru, vdechovaný vzduch může obsahovat
nebezpečné množství kysličníku uhličitého.

Benzín je velmi hořlavý a jeho výpary jsou výbušné. Zahoření nebo exploze mohou způsobit vážná
zranění.
Během doplňování palivové nádrže je nutné zajistit odvod statických výbojů. Kanystry a nádrže strojů
je nutné plnit na zemi, nikdy na vozidlech nebo nebo jiných izolovaných objektech. Palivovou nádrž
doplňujte výhradně venku, po zchladnutí motoru, a následně setřete rozlité palivo.
Veškeré práce spojené s palivem provádějte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů ohně. Palivo skladujte
mimo dosah dětí a výhradně v atestovaných nádobách.
Pro minimalizaci množství usazenin ve spalovací komoře doporučujeme používat bezolovnatý olej
(vhodný 95).
Palivo vlít do nádrže následujícím způsobem:
- Odšroubujte zátku nálevky paliva (výkr. B.14).
- Vlijte palivo přes filtr, který se nachází v hrdle nádrže.
- Umístěte zátku na své místo.

Před zahájením prvního spuštění motoru zkontrolujte, zda je svíčka a její zátka správně namontovaná.

Výměna oleje
Pozor! Výměnu oleje je nutné provádět v ochranném oděvu (ochranné rukavice) se zvláštní
pozorností.
Před zahájením výměny oleje spustit a pečlivě zahřát motor. Teplý olej je tekutější a obsahuje více
nečistot. Pro vylití oleje odšroubovat šroub vypouštěcího ventilu olej (výkr. A.7). Spotřebovaný olej slít
do připravené nádoby. Zašroubovat vypouštěcí šroub oleje. Olejovou vanu naplnit čerstvým
motorovým olejem. Spotřebovaný olej odevzdat k recyklaci.

CZ



OFF

9. Běžné obslužné činnosti
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ř
ě

P ed zahájením kontroly, opravy nebo údržby zastavte motor a vy kejte, dokud se
nezastaví všechny rotující díly. Odpojte kabel nap tí od sví ky tak, aby nemohlo dojít k
náhodnému zapnutí generátoru.

č

č

ÚDRŽBA

HARMONOGRAM ÚDRŽBY
Vždy před spuštěním zařízení:
Zkontrolovat hladinu a doplnit palivo v nádrži.
Zkontrolovat a pečlivě dotáhnout uzemnění.

FOT. 2

Zastavení motoru

POZOR! V případě nutnosti havarijního vypnutí generátoru přepněte ihned přepínač
zapalování do polohy „OFF".

P ed vypnutím za ízení odpojte všechny spot ebi e vytažením zástr ky ze zásuvky
generátoru. Následn p epn te spína zapalování (výkr. A.2) do polohy OFF a oto te
kohoutek paliva do polohy (výkr. B.14).

ř ř ř
ě ř ě „ "

„OFF"

č č

č č

V p ípad p ipojení n kolika za ízení nespoušt jte tato za ízení sou asn . V p ípad nutnosti použití
prodlužovacího kabelu nesmí být tyto kabely delší než

pr ez 1,5 mm2 - 60m
pr ez 2,5 mm2 - 100m

ř ě ř ě ř ě ř ě ř ě
:

- ůř
- ůř

č

POZOR!!! Je zakázáno spoušt t motor uvnit místností, zplodiny obsahují jedovatý kysli ník
uhli itý
POZOR!

ě ř
.

č

č

Nepřipojujte žádná zařízení, jejichž jmenovitý výkon překračuje 80 % nominální hodnoty výkonu
generátoru. Zařízení, a především elektrické motory, se během spuštění vyznačují chvilkovou zvýšenou
spotřebou, což může způsobit zafungování ochrany proti přetížení a vypnutí generátoru.
Před připojením zařízení ke generátoru stiskněte tlačítko, které vypíná ochranu proti přetížení „AC
PROTECTOR".

8. Použití zařízení

CZ

Rozsah obsluhy Po práci
Po prvním
měsící provozu

Každý 3 měsíc nebo
každých 50 hodin

Každý 6 měsíc nebo
každých 100 hodin

Každý 1 rok nebo
300 hodin

Kontrola stavu oleje X
Výměna oleje X X
Kontrola vzduchového filtru X
Čištění vzduchového filtru X
Čištění palivového filtru X
Výměna zapalovací svíčky X
Kontrola palivového vedení X
Kontrola vedení vysokého napětí X



SKLADOVÁNÍ
Pozor! Benzínové výpary jsou výbušné. Je zakázáno skladovat benzín déle jak 30 dní. Zařízení
neskladujte v blízkosti zdrojů otevřeného ohně. Před přípravou generátoru ke skladování
zkontrolujte, zda motor zcela vychladl.

PŘEPRAVA

PŘÍPRAVA K USKLADNĚNÍ
Pokud plánujete skladování generátoru na déle jak 30 dní, musíte zcela vyprázdnit palivovou nádrž.
Následně pomalu zatáhněte za startovací lanko, až do momentu citelné absence odporu. Píst se
postaví takovým způsobem, který chrání válec před zničením. Odpojit násadku svíčky. Pamatujte, že
zařízení nesmí být skladováno v místnostech s vysokou vlhkostí.

Před zahájením přepravy je nutné zcela vypustit provozní kapaliny, jako palivo a olej. Následně pomalu
zatáhněte za startovací lanko, až do momentu citelné absence odporu. Píst se postaví takovým
způsobem, který chrání válec před zničením. Odpojit násadku svíčky. Zařízení přepravovat ve svislé
poloze se zašroubovanou palivovou zátkou.

10. Skladování a přeprava

VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Vhodné svíčky: LD F7RTC nebo ekvivalentní

Pro výměnu svíčky je nutné odpojit násadku zapalovací svíčky (výkr. J) a odstranit veškeré nečistoty z
oblasti kabelů svíčky. Následně pomocí klíče na svíčky, který se nachází vsadě, odšroubujte zapalovací
svíčku. Zkontrolovat stav zapalovací svíčky. Pokud jsou elektrody opotřebované nebo je izolátor prasklý
nebo zničený, je nutné svíčku vyměnit. Změřte mezeru svíčky, elektrody musí mít odpovídající mezeru.
Mezera musí činit od 0,70 mm do 0,80 mm (výkr. G). Opravte mezeru, pokud je to nutné, opatrným
zmačknutím elektrody. Následně namontujte svíčku, dotáhněte ji ručně, aby nedošlo ke stržení závitu.
Poté dotáhněte klíčem na svíčky. Pokud opětovně používáte opotřebované svíčky, dotáhněte o 1/8 - 1/4
obratu po osazení svíčky. Pokud používáte novou svíčku, dotáhněte 1/2 obratu po osazení svíčky.

POZOR! Použití nesprávné svíčky může způsobit poškození motoru.

17DEGB2510

1. Odepnout klipsy plastového poklopu palivového filtru (výkr. H).
2. Vyjmout poklop filtru. ( )
3. Vytáhnout houbičku palivového filtru (výkr. I), následně ji očistit a vypláchnout ve vlažné vodě s malým
množstvím detergentu.
4. Jemně namočit filtr v motorovém oleji a dobře vymačkat. Ponechání příliš velkého množství oleje může
způsobit kouření z motoru.
5. Umístěte houbičku do tělesa filtru a nainstalujte kryt filtru.

výkr. I

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

Znečištěný vzduchový filtr může způsobit nesprávnou práci motoru a zvýšenou spotřebu paliva, proto je
nutné jej pravidelně čistit pomocí stlačeného vzduchu.
POZOR!
Je zakázáno čistit vzduchový filtr a jeho prvky pomocí rozpouštědla, může to způsobit požár.
Je zakázáno spouštět zařízení bez vzduchového filtru, vede to k rychlejšímu opotřebení motoru.

CZ



12. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky

Kompletace:
1. Generátor proudu; 2. Klíč na zapalovací svíčku  3. Kabel DC12V  4. Zastrčká  5. Gumové nožky

Při objednávce náhradních dílů uveďte číslo dílu - viz specifikace dílů a výkres (obr. F). Popište
poškozenou část, uveďte přibližnou dobu nákupu zařízení.

V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. Reklamovaný
výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej
předejte

Přiložte záruční list. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční. Přesně
popište druh závady na zařízení.

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu
(náklady na dopravu hradí uživatel).

Centrálnímu servisu DEDRA EXIM (adresa je uvedena v Záručním listu).
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11. Samostatné odstranění závad

CZ

Problém Příčiny Řešení
Chybí palivo v nádrži Naplňte palivovou nádrž

Staré palivo
Odstraňte staré palivo z nádrže, naplňte
nádrž čerstvou dávkou paliva

Zapalování není zapnuté Zapněte zapalování pomocí tlačítka
Kohoutek paliva v zavřené poloze Otevřete kohoutek paliva
Není připojen kabel vysokého napětí
ke svíčce

Kabel vysokého napětí připojte k
zapalovací svíčce

Špinavá nebo poškozená
zapalovací svíčka

Vyčistěte svíčku. Vadnou svíčku
vyměňte

Není zapnuté sání Zapněte sání

Volný kabel vysokého napětí
Připojte správně kabel vysokého napětí
k svíčce

Staré nebo znečištěné palivo v
přívodním systému Neseřízený
karburátor

Vyprázdněte z přívodního systému staré
palivo, naplňte nádrž čerstvým palivem
Seřiďte karburátor

Chybí napětí v zásuvce 12V Tlačítko pojistky 12V je vypnuté Zapněte tlačítko pojistky
Chybí napětí v zásuvce 230V Tlačítko pojistky 230V je vypnuté Zapněte tlačítko pojistky

Motor nelze spustit

Motor pracuje nerovnoměrně
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Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené
dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze
likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě
likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání
zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně.
Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady,
např. na svých internetových stránkách.
Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní
vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným
nakládáním s odpady. Nesprávná likvidace odpadů může být trestána
uložením pokuty podle příslušných místních předpisů.

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo
nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace.

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se
obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace.

Uživatelé v zemích Evropské unie

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii

CZ

13. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a
elektronických zařízení (týká se domácností)
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14. Seznam náhradních dílů z výkresové sestavy K a L

CZ

1. Startér 46. Svíčka 91. Šroub M8 136. Podložka
2. Šroub M6x8 47. Ventil 92. Šroub M6 137. Trubička φ4.5x165
3. Prstenec 48. Tyč 93. Tlumicí prstenec 138. Svorka trubičky
4. Kryt ventilátoru 49. Deska 94. Gumová podložka 139. Palivový ventil
5. Matka M14 50. Šroub 95. Soustava uzemnění 140. Šroub M8x16
6. Startovací kolo 51. Matka 96. Přepěťový vypínač 141. Tlumič
7. Ventilátor 52. Matka 97. Zásuvka 142. Podložka tlumiče
8. Setrvačník 53. Rameno 98. Zásuvka 143. Odvod spalin
9. Zesilovač 54. Píst 99. Zásuvka DC 144. Šroub M8x25
10. Svorka 55. Prstenec 100. Spínač 145. Podložka
11. Deska 56. Spojovací článek 101. Ovládací panel 146. Kryt tlumiče
12. Zapalovací systém 57. Ventil 102. Spojovací vedení 147. Upínací deska tlumiče
13. Šroub M6x25 58. Vnitřní stabilizátor 103. Přepěťový vypínač 148. Zpevňovací deska
14. Šroub 59. Vnější stabilizátor 104. Voltmetr
15. Podložka 60. Pružina 105. Diody
16. Olejové těsnění, 61. Podložka pružiny 106. Pojistka
17. Kryt motoru 62. Vnější ventil 107. Kryt panelu
18. Karburátor 63. Vnitřní ventil 108. Ochrana vedení
19. Páka 64. Rozvodová hřídel 109. Ochrana vedení AC
20. Šroub M6x12 65. Drážka, 25x18 110. Vedení
21. Výztužný kryt 66. Kliková hřídel 111. Akumulátor
22. Prstenec filtru 67. Olejové čidlo 112. Kladný kabel aku.
23. Podpěra filtru 68. Hřídelka 113. Kryt aku.
24. Šroub M6x12 69. Spojovací článek 114. Záporný kabel aku.
25. Šroub M5x12 70. Pružina 115. Šroub M5x12
26. Kryt filtru 1 71. Rameno 116. Zadní kryt
27. Houbička filtru 72. Šroub 117. Šroub M6x125
28. Kryt filtru 2 73. Pružina 118. Podpěra generátoru
29. Podložka 74. Ozubená kola 119. Šroub M8x180
30. Šroub M6 75. Regulátor 120. Podložka φ10
31. Podložka filtru 76. Podložka 121. Ložisko 6204-2RS
32. Prstenec 77. Klín, 8x14 122. Rotor
33. Šroub 6x94 78. Olejová zátka 123. Soustava generátoru
34. Prstenec karburátoru 1 79. Deska 124. Ventilátor generátoru
35. Tlumič 80. Šroub M8x32 125. Kryt statoru
36. Prstenec karburátoru 2 81. Kryt 126. Stator
37. Kryt 82. Píst 127. Podložka palivové nádrže
38. Tlumič 83. Prstence 128. Palivová nádrž
39. Kryt tlumiče 84. Soustava startéru 129. Palivový filtr
40. Podložka krytu 85. Budicí cívka 130. Zátka nádrže
41. Flange bolt M8x60 86. Šroub M6x28 131. Palivové čidlo
42. Bolt head, M8x32 87. Motor 132. Šroub M5x10
43. Casket, cylinder head 88. Rám 133. Těsnění nádrže
44. Pojistný kolík, 10x16 89. Dolní tlumicí guma A 134. Podložka
45. Ložisko (6025) 90. Dolní tlumicí guma B 135. Příruba
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Razítko prodejce

Datum a podpis ……………………………………………

Katalogové íslo: DEGBč 2510
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Číslo partie:………………………………
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8.

Ru íme za správný chod výrobku, v souladu s technickými a uživatelskými podmínkamič
uvedenými v Návodu k použití. Poskytujeme záru ní dobu v délce m síc od datač 24 ě ů
nákupu potvrzeného v tomto dokumentu. Reklamace musí být písemná a musí být uplatn naě
v záru ní dob .č ě
Povinnosti garanta p ebírá prodejní místo.ř
Záruka se vztahuje na vady zp sobené vadným materiálem, nesprávnou montáží, neboů
špatným zhotovením.
Vady projevené v záru ní dob budou odstran ny firmou DEDRA-EXIM v termínuč ě ě
dohodnutém mezi stranami.
Výrobek je nutno donést na prodejní místo na vlastní náklady kupujícího.
Podmínkou zahájení reklama ního ízení je doložení:č ř

správn vypsaný Záru ní list,ě č
pokladní doklad p ípadn jeho kopie s datem prodeje stejným jako v Záru ním list .ř ě č ě

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v d sledku:ů
používání v rozporu s doporu ením v Návodu k použití,č
používání za ízení ur eného pro kutily pro profesionální použitíř č
p etížení za ízení, vedoucí k poškození motoru nebo sou ástek mechanických ozubenýchř ř č
p evod ,ř ů
provád ní oprav neoprávn nými osobami,ě ě
provád ní konstruk ních zm n,ě č ě
mechanického, fyzického, chemického poškození a poškození zp sobeného vn jšími vlivy,ů ě
poškození v d sledku: montáže nesprávných díl nebo vybavení, použití nesprávných tuk ,ů ů ů
olej a konzerva ních prost edk .ů č ř ů

Záruka se nevztahuje na díly se zjevným poškozením vzniklým p irozeným opot ebenímř ř
b hem používání: tepelné pojistky, elektrografitové kartá e, klínové emeny, sklí idlaě č ř č
nástroj , akumulátory, pracovní koncovky a nádstavce elektrického ná adí kotou ové pily,ů ř č
vrtáky, frézy, atd..
Výrobní štítek na za ízení musí být itelný. Reklamovaný výrobek je nutno d kladn vy istit ař č ů ě č
zajistit proti poškození b hem dopravy. Pokud je to možno, zasílejte výrobek v originálnímě
balení.

Byl jsem seznámen se záru ními podmínkami, což stvrzuji vlastnoru ním podpisem:č č

Datum a místo podpis kupujícího
......................................... ...............................................

Prohlášení kupujícího

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neohraničuje ani nepozastavuje práva kupujícího
vyplívajících z neshody zboží se smlouvou
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Proudov generátor DEGB2510

Č. Datum nahlášení
k opravě

Datum provedení
opravy

Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opravá eř


