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! VAROVÁNÍ ——
PŘED POUŽITÍM STROJE SI PROSÍM PŘEČTĚTE A POROZUMĚJTE ÚPLNĚ TENTO NÁVOD.
-
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
1) VÝFUKOVÉ PLYNY JSOU JEDOVATÉ
� Nikdy neprovozujte motor v uzavřeném prostoru, protože to může způsobit ztrátu vědomí a
smrt v krátké době. Nastartujte motor v dobře větraném prostoru.

2) PALIVO JE VYSOCE HOŘLAVÉ A JEDOVATÉ
� Při doplňování paliva vždy vypněte motor
� Nikdy nedoplňujte palivo při kouření nebo v blízkosti otevřeného ohně.
� Při doplňování paliva dávejte pozor, abyste palivo nerozlili na motor nebo tlumič výfuku.
� Pokud spolknete palivo, vdechnete jeho výpary nebo se vám palivo dostane do očí, kontaktujte
doktor. Pokud se palivo rozlije na vaši pokožku nebo oděv, okamžitě se omyjte mýdlem a vodo
 a převlékněte se.
� Při manipulaci nebo přepravě stroje se ujistěte, že je ve svislé poloze. Pokud se nakloní,
palivo může unikat z karburátoru nebo palivové nádrže.

3�Motor a tlumič výfuku MOHOU BÝT HORKÉ
� Umístěte stroj tam, kde je nepravděpodobné, že se ho dotknou kolemjdoucí nebo děti.
� Během provozu neumisťujte do blízkosti výfuku hořlavé materiály.
� Udržujte stroj ve vzdálenosti alespoň 1 m (3 stopy) od budov nebo jiného zařízení, jinak
motor se může přehřát.
� Neprovozujte motor s protiprachovým krytem.
� Generátor přenášejte pouze za rukojeť.
� Umístěte stroj na rovný povrch, aby mohl volně odvádět teplo.

4� PREDCHÁZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
� Nikdy nenechávejte běžet motor za deště nebo sněhu.
� Nikdy se nedotýkejte zařízení mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
� Nezapomeňte uzemnit generátor.

POZNÁMKA: 
Použijte zemnící vodič s dostatečnou proudovou zatížitelností.
Průměr: 0,12 mm (0,005 palce)/Amp
EX: 10 A – 1,2 mm (0,055 palce)

.  

hot

cool air
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5) POZNÁMKY K PŘIPOJENÍ
- Nezapojujte generátor do běžné elektrické zásuvky.
- Nepřipojujte generátor paralelně k jinému generátoru.
2. FUNKCE OVLÁDÁNÍ
POPIS
(1) Spínač ovládání úsporného režimu
(2) Spínač motoru
(3) Palivová nádrž
(4) Svíčka
(5) Tlumič
(6) Rukojeť pro přenášení
(7) Páčka sytiče
(8) Kontrolka AC
(9) Indikátor přetížení
(10) Výstražná kontrolka oleje
(11) Pozemní terminál

(12) DC ochrana
(13) DC zásuvka
(14) AC zásuvka
(15) Přepínač frekvence
(16) Palivový �ltr
(17) Víčko palivové nádrže
(18) Palivové čerpadlo
(19) Zpětný startér
(20) Palivový kohoutek
(21) Víčko plnicího hrdla oleje
(22) Kryt vzduchového �ltru
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1) VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM OLEJE
Když hladina oleje klesne pod spodní úroveň, motor se zastaví
automaticky. Pokud olej nedoplníte, motor se nenastartuje.

2) SPÍNAČ MOTORU
Spínač motoru ovládá systém zapalování.
① ON (běh)
Zapalovací obvod je zapnutý. Motor lze nastartovat.
② VYPNUTO (stop)
Zapalovací obvod je vypnutý. Nefunguje motor.

3) EKONOMICKÝ OVLÁDACÍ SPÍNAČ
Když je nastaven spínač ekonomického ovládání
v poloze "ON", řídicí jednotka ekonomického režimu
řídí otáčky motoru podle připojeného
zatížení. Výsledkem je lepší kombinace paliva a
méně hluku.

4）DC OCHRANA OBVODU
Ochrana stejnosměrného meziobvodu se automaticky vypne,
když zátěž překročí jmenovitý výstupní výkon
generátor.

POZNÁMKA: 
● Snižte zátěž na stanovený jmenovitý výstupní výkon
generátoru, pokud se vypne ochrana stejnosměrného meziobvodu.

5） OTÁČEK VENTILACE VÍKA PALIVOVÉ NÁDRŽE
Uzávěr palivové nádrže je vybaven odvzdušňovacím kno�íkem, který
zastaví tok paliva. Kno�ík odvzdušnění by měl být otočen o jeden
jednou ve směru hodinových ručiček ze zavřené polohy. Umožní to
průtok paliva do karburátoru a chod motoru.
Když se motor nepoužívá, utáhněte odvzdušňovací kno�ík ve směru
hodinových ručiček proti směru hodinových ručiček, dokud prsty
neutáhnete zastavit tok paliva.
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6) VÍČKO PALIVA
Palivový kohout slouží k přívodu paliva z nádrže do karburátoru.

3. PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE KONTROLUJTE
POZNÁMKA: 
� Předprovozní kontroly se musí provádět pokaždé
když je generátor v provozu.

1) ZKONTROLUJTE PALIVO V MOTORU
� Ujistěte se, že je v nádrži dostatek paliva.
� Pokud je hladina paliva nízká, doplňte bezolovnatý benzín
auto.
� Nezapomeňte na hrdlo palivového �ltru nasadit sítko palivového �ltru.
� Doporučené palivo: bezolovnatý benzín.

VAROVÁNÍ:
� Nedoplňujte nádrž, když motor běží nebo je horký.
� Před doplňováním paliva zavřete palivový kohout.
� Dávejte pozor, aby se do paliva nedostal prach, nečistoty, voda
nebo jiné cizí látky.
� Neplňte palivový �ltr nad horní část, protože by mohl přetéct
přetečení, když se palivo později zahřeje a roztáhne.
� Před nastartováním motoru důkladně otřete rozlité palivo
� Chraňte před otevřeným ohněm.

2) ZKONTROLUJTE HLADINU MOTOROVÉHO OLEJE

Ujistěte se, že motorový olej je nahoře
úroveň plnicího otvoru oleje. V případě potřeby přidejte olej.
� Sejměte víčko plnicího hrdla oleje a zkontrolujte hladinu
motorového oleje.
� Pokud je hladina oleje pod spodní ryskou, doplňte správný olej
do horního řádku. Při kontrole nezašroubujte víčko plnicího hrdla oleje
hladina oleje.



 6 

 

 

 

 

 

 

 

CL
OS

E

OPEN

OPEN

� Pokud je olej znečištěný, vyměňte jej.
3) Uzemnění
Ujistěte se, že je generátor uzemněn.

4. PROVOZ

POZNÁMKA: 
� Generátor byl dodán bez motorového oleje. Naplňte olejem nebo ne
poběží.
� Při doplňování motorového oleje nenaklánějte generátor.
To může způsobit přetečení a poškození motoru.

1) STARTOVÁNÍ MOTORU

POZNÁMKA:
� Před nastartováním motoru nepřipojujte elektrické zařízení.

1. Otevřete odvzdušňovací otvor palivové nádrže do polohy
OTEVŘENO.
2. Otočte páčku palivového kohoutu do polohy ON.
3. Otočte spínač motoru do polohy ON.
4. Při prvním použití generátorů stiskněte 6krát
základové čerpadlo po natankování benzínu.
5. Otočte páčku sytiče do polohy CHOKE. Není nutné, pokud motor
je teplá.
6. Pomalu zatáhněte za rukojeť startéru, dokud neucítíte odpor. 
To je podstata
komprese. Vraťte rukojeť do původní polohy a rychle zatáhněte.
NEúplně vytáhněte lana. Po nastartování povolte sevření startéru
se vrátil do původní polohy při držení rukojeti. Urvat
Pevná rukojeť, aby se zabránilo převrácení
generátoru při vytažení zpětného spouštěče.
7. Zahřejte motor.
8. Otočte páčku sytiče zpět do polohy RUN.
9. Zahřívejte motor několik minut bez zatížení.
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2) POUŽÍVÁNÍ NAPÁJENÍ

1. AC APP
(a) Zkontrolujte, zda má kontrolka AC správné napětí.
(b) Před připojením ke generátoru vypněte elektrický vypínač
(vypínače).
(c) Zasuňte zástrčku(y) elektrického spotřebiče(ů) do zásuvky.

POZNÁMKA: 
� Před zapojením se ujistěte, že je elektrické zařízení zapnuté
vypnuto.
� Ujistěte se, že celková zátěž je v rozsahu výkonu
hodnocení generátoru.
� Ujistěte se, že zatěžovací proud zásuvky je v rámci jmenovitého
proudu zásuvky.
� Při používání elektrických spotřebičů by měl být přepínač
ekonomického ovládání nastaven do polohy OFF
vyžadující velký startovací proud, např. kompresor popř
ponorné čerpadlo.

2. INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ
Indikátor přetížení se rozsvítí, když je zjištěno přetížení
připojeného elektrického zařízení, přehřátí invertorové jednotky 
popř zvýšení výstupního střídavého napětí. Poté se zapne 
elektronický spínač aktivován, zastavení napájení generátoru
pro ochranu generátoru i
jakákoli připojená elektrická zařízení. Kontrolka výstupu
(zelená) bude blikat a kontrolka přetížení (červená) se rozsvítí,
pak se motor zastaví. Pokud ano, postupujte takto:
(a) Vypněte všechna připojená elektrická zařízení a zastavte motor
(b) Snižte celkový výkon připojených elektrických zařízení v
oblast použití.
(c) Zkontrolujte, zda není přívod chladicího vzduchu a okolí 
řídicí jednotky
jsou zablokovány. Pokud najdete nějaké ucpání, odstraňte..
(d) Po kontrole restartujte motor.

POZNÁMKA: 
� Kontrolka přetížení se může nejprve na několik sekund rozsvítit, 
dyž jsou elektrické spotřebiče v provozu
startovací proud, jako je kompresor nebo ponorné čerpadlo.
Nejedná se však o závadu.
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3. DC APP (volitelné)
Toto použití je pouze pro nabíjení 12V baterie.

(a)Pokyny pro nabíjení baterie
� Odpojte kabely baterie.
� Zcela povolte uzávěr plnicího otvoru kapaliny baterie.
� Doplňte destilovanou vodu po horní mez, pokud je hladina
kapaliny uvnitř
Baterie je vybitá.
� Změřte hustotu kapaliny v baterii pomocí hustoměru a vypočítejte
doba nabíjení podle tabulky vpravo.
� Měrná hmotnost plně nabité baterie by měla být v rámci
se pohybovala od 1,26 do 1,28. Doporučuje se potvrdit každou
hodinu.

(b) Připojte výstupní DC konektor ke svorkám baterie pomocí
nabíjecí kabely. Připojte vodiče a ujistěte se, že to
polarita (+) a (-).

(c) Ochrana stejnosměrného meziobvodu musí být poté
nastavena do polohy ON, potvrzení připojení, pokud je
zabezpečení v poloze OFF.

POZOR:
� Ujistěte se, že je zapnutý spínač ekonomického ovládání
VYP během nabíjení baterie.

3) ZASTAVENÍ MOTORU
1. Vypněte vypínač elektrického zařízení nebo jej odpojte
jakákoli elektrická zařízení.
2. Otočte spínač motoru do polohy STOP.
3. Otočte páku palivového kohoutu do polohy OFF.
4. Otočte odvzdušňovací kno�ík víčka palivové nádrže ve směru
hodinových ručiček
proti směru hodinových ručiček do polohy ZAVŘENO.
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Svíčka  

 
     

 Motorový
olej

 

      

Vyměnit      

Vzduchový
filtr  

 
     

 
     

 

 
     

CHOKE       

  
     

      

     

     

      

 
     

Systém
startéru

 
 

     

Rychlost
volnootáčková

Zkontrolujte a upravte
volnoběžné otáčky motoru      

Vzduchový
filtr

Vyčistěte, v případě potřeby
vyměňte

Před operací
kontrola
(každý den)

Vstupně
1 měsíc
nebo
20 hodin

Každé
3 měsíce
nebo
50 hodin

Každých
6 měsíců
nebo
100 hodin

Každých
12 měsíců
nebo
300 hodin

Zkontrolujte stav, upravte
mezeru a vyčistěte. V případě
potřeby vyměňte.

Zkontrolujte hladinu oleje

Vyčistěte vzduchový �ltr

Palivový �ltr Vyčistěte �ltr palivového kohoutu.
V případě potřeby vyměňte

Zkontrolujte fungování

ventilová
vůle

Zkontrolujte a seřiďte, když je
motor studený.

Palivové
vedení

Zkontrolujte palivové potrubí,
zda není prasklé nebo
poškozené. V případě potřeby
vyměňte.

Výfukový 
systém

Zkontrolujte těsnost.
V případě potřeby dotáhněte
nebo vyměňte těsnění

Zkontrolujte obrazovku
tlumiče výfuku.
Vyčistěte/vyměňte podle potřeby.

Karburátor Zkontrolujte karburátor

Systém
chlazení

Zkontrolujte poškození
ventilátoru.

Zkontrolujte funkci ručního
spouštěče.

5. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1) SCHÉMA ÚDRŽBY
Pravidelná údržba je prvořadá pro nejlepší výkon a bezpečný provoz.
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Spojovací 
materiál

V případě potřeby
zkontrolujte všechny
upevňovací prvky
a konektory jsou tam opravit.

2) VYMĚŇTE MOTOROVÝ OLEJ

1. Postavte stroj na rovnou plochu a na několik minut zahřejte motor. 
Poté vypněte motor a otočte kno�íkem
palivový kohout do polohy OFF. Otočte odvzdušňovací kno�ík víčka
palivové nádrže ve směru hodinových ručiček
hodiny.
2. Povolte šroub a sejměte kryt.
3. Sejměte víčko plnicího hrdla oleje.
4. Umístěte olejovou vanu pod motor. Nakloňte generátor úplně
vypusťte olej
5. Umístěte generátor na rovný povrch.
6. Doplňte motorový olej do horní úrovně.
7. Namontujte uzávěr plnicího hrdla oleje
8. Nasaďte kryt a utáhněte šroub

POZOR: 
� Ujistěte se, že se do klikové skříně nedostal žádný cizí materiál.
� Při doplňování motorového oleje nenaklánějte generátor.
Možná tohle
způsobit přetečení a poškození motoru
� Čistěte olejový �ltr každých 100 hodin.

3) VZDUCHOVÝ FILTR
Udržování vzduchového �ltru v dobrém stavu je velmi důležité.
Nečistoty způsobené nesprávně nainstalovanými, nesprávně
servisované nebo nevhodné součásti se poškozují a opotřebovávají
motory. Udržujte předmět vždy čistý.
1. Odstraňte kryt.
2. Odstraňte kryt vzduchového �ltru a vložku.
3. Omyjte prvek v rozpouštědle a osušte jej.
4. Součást naolejujte a vymačkejte přebytečný olej. Předmět
by měl být vlhký,
ale nemůže kapat.
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5. Vložte vložku vzduchového �ltru.

6. Nainstalujte kryt

POZOR:
Motor by nikdy neměl běžet bez prvku; může způsobit nadměrné
opotřebení pístu a/nebo válce.

4) ČIŠTĚNÍ A NASTAVENÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY
1. Odstraňte kryt.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo ke změně barvy a odstraňte uhlík.
3. Zkontrolujte typ a mezeru zapalovací svíčky.
4. Namontujte zapalovací svíčku..
5. Nainstalujte kryt

5) FILTR PALIVOVÉ NÁDRŽE
1. Odstraňte uzávěr palivové nádrže a �ltr.
2. Vyčistěte �ltr rozpouštědlem. V případě poškození vyměňte.
3. Otřete �ltr a vložte jej. ! VAROVÁNÍ
� Ujistěte se, že je víčko nádrže pevně utaženo.

6) TLUMIČ! VAROVÁNÍ
� Po nastartování motoru budou motor a tlumič výfuku velmi horké.
� Nedotýkejte se motoru a tlumiče výfuku, dokud jsou ještě horké, 
jakoukoli částí těla nebo oblečením při kontrole nebo
opravy.

1. Odstraňte kryt.
2. Sejměte kryt tlumiče výfuku.
3. Pomocí plochého šroubováku vypáčte lapač jisker z tlumiče výfuku
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4. Odstraňte uhlíkové usazeniny na sítu tlumiče a lapači jisker 
rátěným kartáčem.

5. Nainstalujte clonu tlumiče výfuku.

6. Nainstalujte kryt.

6.ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1) Motor se nespustí
1. Palivové systémy
Žádný přívod paliva do spalovací komory.
� V nádrži není palivo…. Natankovat.
� Palivo v nádrži… Odvzdušňovací kno�ík víčka palivové nádrže
v poloze OTEVŘENO, kno�ík palivového kohoutu v poloze ZAPNUTO.
� Ucpané palivové potrubí… Vyčistěte palivové potrubí.
� Ucpaný karburátor… Vyčistěte karburátor.

2. Systém motorového oleje
Nedostatečná
� Hladina oleje je nízká... Doplňte motorový olej.

3. Elektrické systémy
Slabá jiskra
� Zapalovací svíčka je špinavá nebo mokrá… Odstraňte uhlík
nebo otřete zapalovací svíčku do sucha.
� Vadný systém zapalování...Kontaktujte svého prodejce.

4. Nedostatečná komprese
� Opotřebovaný píst a válec… Obraťte se na svého prodejce.
2) Generátor nevyrábí elektřinu
Ochranné zařízení (AC) na "OFF" …Zastavte motor a poté jej restartujte.
Ochranné zařízení (DC) na “OFF” …Stiskněte pro reset ochrany DC
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7. Skladování

Dlouhodobé skladování vašeho stroje bude vyžadovat určité preventivní postupy na
ochranu před zhoršením kvality.

1) VYČERPEJTE PALIVO
1. Sejměte víčko palivové nádrže, vypusťte palivo z palivové nádrže
2. Sejměte kryt, vypusťte palivo z karburátoru povolením vypouštěcího šroubu.

2) MOTOR
1. Vyjměte zapalovací svíčku, nalijte asi jednu polévkovou lžíci motorového oleje
SAE 10W30 nebo 15W40 do otvoru pro svíčku a zapalovací svíčku znovu nainstalujte.
2. Pomocí zpětného startéru několikrát protočte motor (vypnuté zapalování).
3. Zatáhněte za startér, dokud neucítíte stlačení.
4. Přestaňte tahat.
5. Vyčistěte vnější část generátoru a naneste inhibitor rzi.
6. Generátor skladujte na suchém, dobře větraném místě s víkem.
7. Generátor musí zůstat ve svislé poloze.
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8. SPECYFIKACJA 
 

MODEL KD680 

GE
NE

RA
TO

R 

Typ Generator inwertorový 

AC napětí  
50Hz 100V, 220V, 230V, 240V 

60Hz 100V,110V, 120V,220V, 240V 

Maks. výkon  1.7KW 

Jmenovitý výstupní výkon  1.5 KW 

Výkonová kalkulačka 1.0 

 12V / 4.0A or DC12V 4A(5V 3A) 

EN
GI

NE
 

Model KD680 

Typ Vzduchem chlazený, 4 cykle, OHV, benzínový motor  

Bore×Stroke    mm×mm 44×39.5 

Obsah  60 cc 

Maks. výstup  1.8kW / 5500rpm 

Palivo  Benzín  

 3.0 L 

4.4 hr 

Mazání SAE 10W30 

Kapacita mazacího oleje  0.27 liter 

Startovací systém Recoil Starter 

Sytem startu  C.D.I. 

Zapalovací svíčka: typ A5RTC (TORCH) 

DI
ME

NS
IO

N 

Net dimension     L×W×H 448×236×392 

Overall dimension  L×W×H 480×255×425 

Net Weight 12.0 Kg 

Gross Weight 13.5 Kg 

 
 

 

Obsah nádrže

Jmenovitý nepřetržitý provoz

DC Výstup
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014
Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE S.A
Adresa oprávněného zástupce: Janówek, Ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn
PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY
Název produktu: Power Generator (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)
Model (obchodní označení): KD860
Údaje o produktu: Jmenovitý výkon: podle. Typový štítek
Počet fází: jednofázový (1)
Startování: Mechanický startér
Prohlášení:
Výrobek, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic ES:
1. 2014/30/EU EMC SMĚRNICE
2. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
3. 2011/65/EU směrnice ROHS 2
4. Příloha VI směrnice 2005/88/ES o emisích hluku
5. 97/68/ES Emise z nesilničních pojízdných strojů
Podle norem:
EN 55012:2007+A1:2009; EN 61000-6-1:2007
Certi�kát číslo 200500741HZH-V1 vydaný společností Intertek Testing Services Hangzhou
(16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou, Čína) dne 4. srpna 2020
Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, ul. Modrzewiowa 54,
05-555 Tarczyn Ma Dong Hui, Janówek, 8/12/2021
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