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Agregat prądotwórczy – 
Instrukcja Obsługi 

(tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
 
 

Model: GM-G1200-1 | GM-G3200-1 | GM-G6500-3 
 

 
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem 

użytkowania. 
 

Przed uruchomieniem uzupełnij olej – 10W40 ! 
 

Infolinia: 56 683 27 15 | Serwis: 793 391 357 
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Prosimy o uważne przeczytanie ostrzeżeń oraz instrukcji obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Tylko postępowanie zgodnie z niniejszą 

instrukcją zapewnia bezpieczną i długotrwałą eksploatację urządzenia.  

Urządzenie NIE nadaje się do zastosowania przemysłowego.  
W przypadku wypożyczania, przekazywania lub sprzedaży urządzenia, należy 
dołączyć niniejszą instrukcję obsługi.  
 

            Ostrzeżenia  
 
Agregat mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe (18-letnie), psychicznie i 

fizycznie predysponowane do prowadzenia bezpiecznej eksploatacji, świadome 
obowiązujących przepisów i znające dokumentację techniczną.   
Eksploatacja urządzenia dozwolona jest wyłącznie z poszanowaniem zaleceń z 

dokumentacji technicznej oraz pod stałym nadzorem. 

    Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń! 

Agregatu nie wolno eksploatować w budynkach ani pomieszczeniach 
zamkniętych, a także w miejscach o słabej wentylacji.   
Nieprzestrzeganie zaleceń może doprowadzić do wybuchu lub pożaru.  
Żadne modyfikacje układu wydechowego albo chłodzenia przeprowadzone przez 
użytkownika nie pozwalają na jednoznaczne wykluczenie ww. zagrożeń.   

Paliwo nalewać przez lejek z filtrem i tylko po wyłączeniu silnika.    
Gazy spalinowe z agregatu zawierają tlenek węgla, którego 

wdychanie powoduje ból głowy, utratę przytomności i 

śmierć. Nie wdychać gazów spalinowych i zapewnić 
prawidłowa wentylację!   
Przed uruchomieniem silnika operator musi być pewien, że 
jest to bezpieczne. 

Uchwyt startera należy trzymać tak, by mógł swobodnie 
powrócić. 

NIE WOLNO owijać sobie ręki linką startera! 

NIE WOLNO eksploatować silnika pozbawionego filtru powietrza! 
NIE WOLNO przeprowadzać żadnych napraw ani konserwacji przy pracującym 

silniku! 
Przy zauważeniu zakłóceń w pracy silnika (dziwne odgłosy, przegrzanie) silnik 

należy zatrzymać i dać specjaliście do sprawdzenia! 

Dla bezpieczeństwa 
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 Nie przepełniać zbiornika paliwa. Zapewnić 
wystarczająco dużo miejsca na rosnącą z 

temperaturą objętość paliwa. 
Nie rozlewać paliwa poza wlewem do zbiornika.  
Dotknięcie rury wydechowej gorącego silnika grozi 

doznaniem uszczerbku na ciele. Zawsze zakręcać 
zakrętkę wlewu paliwa. 
 

 
Agregatu NIE WOLNO podłączać do sieci 

energetycznej!  
Agregatu nie wolno podłączać do sieci 

wysokiego napięcia. 
Agregatu nie wolno podłączać do innego 

generatora.   
 

Agregatu NIE WOLNO dotykać mokrymi rękami! 

NIE WOLNO używać kabli ani urządzeń o 
uszkodzonej izolacji! 

 

Nie eksploatować agregatu w deszczu ani 
w śniegu. 

Utrzymywać bezpieczną odległość od 
pracującego agregatu – przynajmniej 1 metr.  

 

  Silnik jest zasilany benzyną. NIE WOLNO w jego pobliżu palić papierosów 

ani używać otwartego ognia, bo grozi to pożarem lub wybuchem! 

NIE magazynować paliwa w pobliżu silnika ani NIE uruchamiać silnika w pobliżu 
substancji łatwopalnych!   
Nie dolewać paliwa do zbiornika paliwa, w czasie gdy silnik pracuje!  
NIE WOLNO eksploatować agregatu bez uziomu prętowego.   
 

Niebezpieczeństwo!  

 Przestrzegać zasad bhp. 

 Stale nosić odpowiednią odzież ochronną.   
 Długie włosy chronić siatką do włosów, czepkiem, itp.   
 NIE eksploatować wadliwego urządzenia!  
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Niebezpieczeństwo wybuchu 

Nie eksploatować urządzenia w atmosferze oparów/ gazów 
łatwopalnych!  

- Nieprawidłowa eksploatacja urządzenia stanowi zagrożenie dla ludzi, zwierząt 

i mienia. Operator urządzenia odpowiada za bezpieczeństwo własne oraz innych 
osób. 

- Należy przeczytać niniejszą instrukcję i stale przestrzegać jej zaleceń. 
- Naprawy i konserwacje może przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel. 
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Agregatu nie wolno używać bez uziemienia prętowego (brak w zestawie), który 
należy wbić w pobliżu urządzenia do wilgotnej ziemi, a zimą – do niezmrożonej 

ziemi, i podłączyć kablem uziemieniowym do odpowiedniej końcówki urządzenia.   
Dopilnować by kabel uziemieniowy był luźny. Uziom prętowy winien mieć min. 

500 mm długości, powierzchnię cynkowaną ogniowo oraz  wkręt uziemiający 
wielkości M8. Kable uziemieniowe winny być 1-żyłowymi, miedzianymi 

przewodami o przekroju 4 mm2, po obydwu stronach połączonymi z otwartymi 

końcówkami kablowymi między agregatem i ramą oraz ramą i uziomem 
prętowym. 
Agregat można eksploatować na zewnątrz budynków, ale zaleca się osłonięcie go 
przed deszczem,  
a także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

Przed podłączeniem agregatu do sprzętu, który może ulec uszkodzeniu na skutek 
wahań napięcia (np. komputery), należy go sprawdzić przyrządem oraz 

dopilnować by taki sprzęt miał zapewniony dopływ energii o stałych parametrach. 
Przygotowanie części elektrycznej  
Do agregatu można podłączać sprzęt posiadający uziemienie ochronne, ochronę 

przed porażeniem elektrycznym klasy 1, albo posiadający podwójną izolację i 
ochronę przed porażeniem elektrycznym klasy 2.  
Przy podłączaniu sprzętu należy przestrzegać co następuje:  
- Długość kabli połączeniowych na jednostkę sprzętu nie powinien przekraczać 

20 metrów.  
- Sprawdzić czy izolacja kabli jest nienaruszona.  
- Do agregatu NIE WOLNO podłączać sprzętu z przedłużaczami lub 

uszkodzonymi kablami!  
- Sprawdzić czy wtyczka sprzętu o ochronie przed porażeniem elektrycznym 

klasy 1 posiada styk ochronny i czy jest do niego podłączony przewód 
ochronny. (We wtyczkach sprzętu z podwójną izolację brak styku 

ochronnego). 
- Korpus sprzętu z przewodem ochronnym oraz ochroną przed porażeniem 

elektrycznym klasy 1 należy uziemić.  Jeśli musi być stosowany przedłużacz 

do agregatu, to jego długość nie może przekroczyć 20 m. Przedłużacze muszą 
posiadać wtyczkę oraz gniazdko ze stykiem ochronnym i musi być do nich 

podłączony przewód ochronny. 
Elektryk musi sprawdzić skuteczność przedłużacza.  
Agregatu NIE WOLNO podłączać do sieci energetycznej! 

 
 

 
 

 

Przygotowania i rozpoczęcie eksploatacji 



  6 

Osiągi agregatu  
Przy uruchamianiu silników elektrycznych i sprzętu występuje wysoki prąd 
rozruchu, a wstępny pobór mocy sprzętu jest o wiele wyższy od nominalnego.   
Dlatego, przed użyciem sprzętu, należy przestudiować opis nt. doboru agregatu i 

podłączyć do niego urządzenie o charakterystyce odpowiadającej danemu 
wskaźnikowi wydajności pracy. 

NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMLANEJ WYDAJNOSCI AGREGAT 
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Uruchamianie silnika  

Nie podłączać części elektrycznych 

przed uruchomieniem 

1. Odkręcić kranik benzyny do 

położenia ”ON”. 

2. Ustawić dławik w położeniu”I” 

3. Włączyć uruchamianie - “ON”. 

4. Powoli ciągnąć nawiniętą 

linkę starter aż do oporu, a 
wtedy pociągnąć gwałtownie.  

5. Przywrócić dławik do położenia 

wyjściowego. 

3. Ustawić włącznik w pozycji “ON” 

4. Pociągnąć z 
odpowiednią siłą 

starter.  

Instrukcja obsługi 

 
 
Przed pierwszym uruchomieniem w agregacie prądotwórczym 

należy uzupełnić olej – zalecany typ: 10W40 !!!! 
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Zatrzymywanie silnika  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Łączenie 

 
1. Potrzebny jest kabel zasilania o długości 1,5 – 2 m. 
2. Uruchomić silnik. 

3. Włożyć wtyczkę do gniazdka na boku agregatu. 
4. Połączyć bieguny dodatni (czerwony +) i ujemny (czarny –), zgodnie z 

oznaczeniami. 
 

Instrukcja obsługi 

2. Wyłączyć silnik; “STOP”. 

3. Zamknąć kranik benzyny - położenie ”OFF”. 

1. Przed zatrzymaniem, wyciągnąć kabel  

zasilania. 
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Bezpieczeństwo  

 
 
 
 
 
 
 

Agregat zasilany benzyną ze względu na swą 

prostą budowę nie wymaga skomplikowanych 

zabiegów konserwacyjnych, ale dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i długotrwałej eksploatacji 

trzeba go poddawać regularnym przeglądom.   
Prawidłowo utrzymywane urządzenie zapewnia bezpieczną eksploatację.  
Pozwala szybciej zauważyć poluzowane śruby i uszkodzone części oraz oznaki 
korozji. 

Najważniejszym punktem dbałości o agregat jest utrzymanie go w czystości i w 

stanie suchym. Agregatu nie wolno myć strumieniem wody! 
Konserwację silnika przeprowadzać według instrukcji producenta silnika! 

PRZEGLĄDY OKRESOWE 

Część Uwaga Co 50 godzin lub 
raz na miesiąc 

Co 150 godzin lub 
raz na miesiąc 

Świeca Usunąć 
zanieczyszczenia i 

ustawić szczelinę 

(w razie potrzeby 
– wymienić) 

● 

 

Filtr powietrza Wyczyścić  
(w razie potrzeby 
– wymienić) 

 

● 

Filtr oleju Wyczyścić  
(w razie potrzeby 

– wymienić) 

 
● 

Szczotki 
węglowe 

Wyczyścić  
(w razie potrzeby 

– wymienić) 

 
● 

Olej Wymienić (typ: 
10W40) 

Co sezon lub co 300h .  
Pierwszy raz po 30h (dotarcie). 

 
 

Czyszczenie i konserwacja 

Nacisnąć przycisk “Reset”  
AC lub DC. 

Obniżyć wydajność przy 
włączaniu się zabezpieczenia  

AC lub DC.  
1. “ON” [wł], 2. “OFF”[wył] 



  10 

 
 
 
FILTR PALIWA 
1. Zatrzymać silnik. 

2. Zamknąć kranik benzyny - położenie 
”OFF”. 

3. Płukać. 

FILTR OLEJU 
1. Wymyć. 

2. Wytrzeć do sucha. 

3. Wymienić. 

 

 

 

 

 
 
Magazynowanie i transport  
Nierozpakowane urządzenia można przechowywać w oryginalnym opakowaniu w 

miejscu suchym i niezapylonym. 
Tymczasowe miejsce przechowania  
Tymczasowe miejsce przechowania oznacza przerwę w eksploatacji do miesiąca 
czasu.  
W tym okresie na urządzeniu wykonuje się tylko czyszczenie. Urządzenia powinno 
się przechowywać w suchym i niezapylonym pomieszczeniu. 
Dla ochrony przed korozją powinno się je przykryć folią.  
Magazynowanie stałe 
Agregat nie wymaga żadnych czynności przygotowawczych, trzeba go tylko 
wyczyścić. Silnik przechowywać zgodnie z instrukcją. 
Transport 
Do transportu urządzenia na pojeździe należy je odpowiednio zabezpieczyć.   
NIE WOLNO TRANSPORTOWAĆ URZĄDZENIA NAPEŁNIONEGO 
PALIWEM! 

Czyszczenie i konserwacja 

Czyszczenie i konserwacja 
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 Silnik się nie uruchamia. 

1. Sprawdzić poziom paliwa. Odkręcić kranik benzyny - położenie ”ON”. 
2. Włączyć silnik; “ON”. 
3. Sprawdzić świecę. 

4. Jeśli silnik nadal się nie uruchamia, to przyczyna może być 

następująca: 
Zatkany lub zablokowany zawór oleju. Zanieczyszczony filtr powietrza. 

Wezwać specjalistę. 

  
 

 
 

Opakowanie 
Opakowania naszych produktów oraz opakowania zbiorcze są wykonane z 

materiałów przyjaznych środowisku, nadających się do recyklingu,  

a mianowicie: 
- elementy wytłaczane: z PS (polistyren spieniony, niezawierający freonu), 
- folie i worki: z PE (polietylen), 
- opakowanie zewnętrzne: tektura wielowarstwowa.    

Utylizacja urządzeń  
O sposobie postępowania przy utylizacji urządzeń po upłynięciu okresu 

eksploatacji należy dowiedzieć się w profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją 

odpadów.  
Zgodność z normami RoHS/ ELV  

Według deklaracji zgodności z RoHS/ELV wydanej przez producenta produktu:  
niniejszy produkt jest zgodny z RoHS, a wartości stężeń podanych substancji są 

poniżej dozwolonego maksimum:  
do 0,1 % zawartości w masie, w jednorodnym materiale, dla ołowiu, chromu 

sześciowartościowego, rtęci, PBB, PBDE i do 0,01 % dla kadmu. 
 
Zgodny z Dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)  
Zgodny z Dyrektywą 2000/53/EC (ELV) 
 

Ochrona środowiska  

Usuwanie usterek i naprawy  
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Agregat benzynowy   GM-G1500-1 GM-G3200-1 GM-G6500-3 
Wytwarzane napięcie:  220V/230V 50Hz 220/230V 50Hz 220-400V 50Hz 

Moc maksymalna  W 1500 3200 5700 
Moc nominalna  W 800 2500 5000 
Nominalna wydajność 
silnika  

HP 3.0 6.5 13 

Typ silnika   4-suw 4-suw 4-suw 
Pojemność silnika cm3 80 196 389 
System chłodzenia  chłodzony 

powietrzem 
Chłodzony 
powietrzem 

Chłodzony 
powietrzem 

Stopień ochrony  IP23   
Rozruch  ręczny Ręczny ręczny 
Zużycie paliwa  l/h 1 1.3 2.2 
Zbiornik paliwa  l 5 15 25 
Typ paliwa   Benzyna 

bezołowiowa 
(95/98) 

Benzyna 

bezołowiowa 
(95/98) 

Benzyna 

bezołowiowa 
(95/98) 

Ciężar kg 22 41 72 
Wymiary  cm 430x360x378 610x450x490 730x570x600 
Poziom hałasu dB(A) Ok. 66 Ok. 66 Ok. 95 

 

 

 
 

Utylizacja zużytych urządzeń 
 

Produkt nie może być wyrzucany wraz z innymi, zwykłymi odpadami 

pochodzącymi z gospodarstw domowych. Należy go oddać w 
punkcie prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Prosimy zasięgnąć informacji o punktach 
prowadzących zbieranie sprzętu w instytucjach administracji 

lokalnej. Odrębnie utylizowany produkt można poddać recyklingowi lub 
odpowiedniemu przetworzeniu. Tym sposobem, przyczyniacie się Państwo do 

ochrony środowiska i ograniczacie możliwość przedostania się do niego substancji 

niebezpiecznych. 

Dane techniczne  
 


