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PRZEDMOWA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1

Dziękujemy za wybranie produktów marki K&S Basic. Niniejsza instrukcja zawiera krótki opis zasad bezpieczeństwa, 
użytkowania i naprawy urządzenia. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie oficjalnego producenta 
w zakładce „Wsparcie”: ks-power.de/betriebsantleitungen.
Możesz także przejść do zakładki WSPARCIE i pobrać pełną wersję instrukcji, skanując kod QR lub na oficjalnej stronie 
importera marki K&S Basic: www.ks-power.pl.

Producent generatora może wprowadzić pewne zmiany, które mogą być nie uwzględnione w niniejszej instrukcji, a 
mianowicie: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do projektu i konstrukcji wyrobu. Obrazy i rysunki 
w instrukcji obsługi są schematyczne i mogą się różnić od rzeczywistych węzłów i napisów na produktach.
W końcowej części niniejszej instrukcji obsługi znajdą Państwo dane kontaktowe, z których można skorzystać w 
przypadku wystąpienia problemów. Wszystkie informacje w niej zawarte są najbardziej aktualne na moment druku.

Nie należy używać generatora w słabo wentylowanych pomieszczeniach, zabronione jest również wykorzystanie urządze-
nia w warunkach nadmiernej wilgotności, w tym w przypadku stojącej wody w pomieszczeniu, jak również na mokrej 
glebie (nie należy pozostawiać urządzenia na deszczu, śniegu). Nie jest dozwolone wystawianie urządzenia na bezpośred-
nie światło słoneczne na dłuższy czas. Generator powinien być ustawiony na równej twardej powierzchni z dala od łatwo-
palnych cieczy/gazów (min. 1 m). Nie można dopuszczać do miejsca korzystania z urządzenia osób postronnych, dzieci, 
zwierząt. Należy zakładać obuwie ochronne i rękawice.

Dbamy o środowisko, dlatego uważamy, że wskazane jest oszczędzanie zużywanego 
papieru, co powoduje, że w wersji drukowanej prezentujemy wyłącznie zwięzły opis 
najważniejszych części.

Niedostosowanie się do zaleceń oznaczonych tym znakiem 
spowoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora
lub osób postronnych.

UWAGA – OSTROŻNIE!

Tak oznaczono korzystne informacje w czasie użytkowania
agregatu.WAŻNE!

Przed użyciem należy przeczytać pełną wersję instrukcji!

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE 1.1

Schemat uzwojenia generatora powinien odpowiadać zasadom montażu i wymogom ozasad bezpieczeństwa. Wszyst-
kie podłączenia generatora do sieci muszą być wykonywane jedynie przez elektryka z uprawnieniami, według norm i 
przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Podłącz generator do uziemienia przed rozpoczęciem pracy za pomocą kle-
my, znajdującej się na panelu generatora. Wszystkie urządzenia elektryczne, kable oraz izolacje, które są uszkodzone 
lub zniszczone, należy wymienić. Należy również wymieniać zniszczone, uszkodzone lub skorodowane złącze.

Urządzenie wytwarza energię elektryczną. Należy przestrzegać
zasady bezpieczeństwa aby uniknąć porażenia prądem.UWAGA – OSTROŻNIE!

Rozszyfrowanie znaków bezpieczeństwa i innych napisów znajdziesz w pełnej wersji elektronicznej instrukcji.

Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z przez-
naczeniem. Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem pozbawia kupującego prawa na bezpłatną 
naprawę gwarancyjną.

UWAGA – OSTROŻNIE!
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY
Z GENERATOREM BENZYNOWYM 1.2

Nie zaczynaj pracy z generatorem przy podłączonym obciążeniu! Przed zatrzymaniem generatora wyłącz wszystkie 
urządzenia! Zalecane wykorzystanie benzyny bezołowiowej. Używanie nafty lub innego paliwa jest zabronione. To 
może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Przed rozpoczęciem pracy z generatorem musisz się dowiedzieć, w jaki 
sposób odbywa się awaryjne wyłączenie generatora. Nie wolno wlewać paliwa przy pracującym generatorze.

Paliwo zanieczyszcza środowisko, ziemię i wody gruntowe. Należy 
unikać i nie doprowadzać do wycieku benzyny ze zbiornika!UWAGA – OSTROŻNIE!

Nie wolno pracować z generatorem, jeśli jesteś zmęczony, jesteś 
pod wpływem silnych leków, narkotyków lub alkoholu. Podczas 
pracy zmęczenie może być przyczyną poważnych obrażeń.

WAŻNE!

DANE TECHNICZNE 2
Model KSB 21i S KSB 21i  KSB 35i  KSB 31iE S

Moc maksymalna, kW 2 2 3.5 3.1

Moc nominalna, kW 1.8 1.8 3.2 3

Moc silnika, KM 2.9 3.2 7 4.8

Częstotliwość, Hz 50

Napięcie, V 230

Natężenie prądu, А (max) 8.6 8.7 15.22 13.4

Wyjście 12V, A 12B/5A – 12B/8,3A 12B/8,3A

Model silnika KSB 100i KSB 130i KSB 240i KSB 170i

Pojemność silnika, cm3 79,5 119 212 149,8

Typ silnika benzynowy, 4-suwowy

Gniazda 2х16А

Współczynnik mocy, cosφ 1

Pojemność zbiornika paliwa, l 4.0 10 13 6

Pojemność zbiornika oleju, l 0.4 0.4 0.6 0.8

Uruchomienie ручний ręczne ręczne ręczne / elektryczne

Poziom hałasu LPA(7m)/LWA, dB 68/93 70/95 71/96 69/96

Wymiary (DxSxW), mm 535*335*480 455*385*435 520*440*470 585*350*490

Akumulator lit-ion, Ah - - - 4.5

Waga netto, kg 20 21 34 30

Klasa ochrony IP23M

Dopuszczalne odchylenie napięcia znamionowego – nie więcej niż 5%

W celu zapewnienia niezawodności i zwiększenia żywotności silnika generatora, moc może być nieco ograniczona 
urządzeniem zabezpieczającym.
Optymalnymi warunkami eksploatacji są: temperatura otoczenia 17-25°C, ciśnienie atmosferyczne 0,1 MPa 
(760 atm.), wilgotność 50-60%. W określonych warunkach środowiska generator jest w stanie osiągnąć maksymalną 
wydajność pod względem deklarowanych właściwości. Odchylenia od tych parametrów środowiskowych mogą 
powodować zmiany w wydajności generatora.
Zwracamy uwagę, że w celu wydłużenia żywotności generatora nie zaleca się długotrwałego obciążania ponad 80% 
mocy znamionowej.
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OGÓLNY WYGLĄD I ELEMENTY 
SKŁADOWE GENERATORA 3

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
wyposażeniu, projektowaniu i konstrukcji wyrobów. Rysunki 
w instrukcji są schematyczne i mogą różnić się od rzeczywistych 
węzłów i napisów na produkcie.

WAŻNE!

1. Bezpiecznik gniazdka 12V
2. Gniazdko 12V
3. Wskaźnik poziomu oleju
4. Wskaźnik napięcia
5. Wskaźnik przeciążenia
6. Przełącznik trybu oszczędnego
7. Zacisk uziemienia
8. Rozrusznik elektryczny (dla modelu KSB 31iE S)
9. Gniazdka 16А

  MODELE KSB 21i S, KSB 31iE S

1. Uchwyty transportowe
2. Korek zbiornika paliwa
3. Panel sterowania
4. Rozrusznik
5.  Panel obsługi technicznej
6. Kratka wentylacyjna
7. Tłumik

  MODELE KSB 21i, KSB 35i

1. Rozrusznik
2. Rama
3. Korek zbiornika paliwa
4. Panel sterowania (z tylnej strony)
5. Kratka wentylacyjna
6. Tłumik

1. Wyłącznik
2. Przełącznik trybu oszczędnego
3. Wskaźnik napięcia
4. Wskaźnik poziomu oleju
5. Wskaźnik przeciążenia
6. Gniazdka 16А
7. Gniazdko 12V/8А
8. Bezpiecznik gniazdka 12V
9. Zacisk uziemienia
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PRACA Z GENERATOREM 5
  WŁĄCZNIK SILNIKA

W celu uruchomienia silnika należy przestawić przełącznik w pozycję ON (WŁ.). W celu wyłączenia silnika należy 
przestawić przełącznik w pozycję STOP (STOP). W modelach KSB 21i S włącznik silnika jest połączony z uchwytem zaworu 
paliwa, więc aby uruchomić silnik trzeba ustawić zawór paliwa w pozycję ON, aby wyłaczyć silnik – w pozycję OFF.

  WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU

Gdy poziom oleju spadnie poniżej wymaganego poziomu do pracy, zapala się kontrolka poziomu oleju, a następnie 
silnik zatrzymuje się automatycznie. Silnik nie uruchomi się, dopóki nie zostanie uzupełniony olej.

  WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA

Wskaźnik przeciążenia świeci się, gdy następuje przeciążenie podłączonego urządzenia elektrycznego, blok sterowania 
falownikiem przegrzewa się lub wzrasta napięcie wyjściowe AC. W przypadku przeciążenia ochraniacz częstotliwości 
wyłączy się, aby chronić alternator i wszystkie podłączone urządzenia elektryczne, skończy się wytwarzanie energii. 
Lampka kontrolna AC zgaśnie wskaźnik przeciążenia będzie włączony, ale silnik nie przestanie działać.

Wskazówka:
Jeśli silnik gaśnie lub nie uruchamia się, przekręć wyłącznik silnika 
w pozycję «ON», a następnie pociągnij ręczny rozrusznik. Jeśli 
wskaźnik poziomu oleju miga przez kilka sekund, dodaj olej i 
ponownie uruchom silnik.

WAŻNE!

WARUNKI KORZYSTANIA 4
Przed uruchomieniem generatora zalecamy go uziemić. Należy pamiętać, że łączna moc odbiorników podłączanych, 
nie może przekraczać nominalnej mocy generatora.

  TYPY ODBIORNIKÓW I PRĄD ROZRUCHOWY

Odbiorniki (urządzenia elektryczne podłączone do generatora) dzielą się na aktywne i reaktywne. Do aktywnych należą 
wszystkie urządzenia, u których pobór energii jest zamieniany na ciepło (grzejniki).
Do uruchomienia silnika potrzebny jest prąd rozruchowy, którego wartość zależy od konstrukcji i przeznaczenia 
elektronarzędzia. Wartość występujących prądów rozruchowych należy wziąć pod uwagę przy wyborze generatora.
Większość narzędzi elektrycznych ma współczynnik prądu rozruchowego 2-3. Oznacza to, że do podłączenia takich 
narzędzi potrzebny jest generator, którego moc jest 2-3 razy większa od mocy podłączonego obciążenia. Największy 
współczynnik prądu rozruchowego mają takie urządzenia, jak sprężarki, pompy, pralki.

  UZIEMIENIE GENERATORA

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym z powodu niesprawnego stanu urządzeń elektrycznych lub 
nieprawidłowego korzystania z energii elektrycznej, generator musi być uziemiony przewodem o dobrej jakości izolacji.

Upewnij się, że panel sterowania, szczeliny wentylacyjne i dolna 
strona falownika nie są zabrudzone, nie znajdują się tam małe 
kawałki materiałów stałych, błoto, woda. Zła wentylacja może 
doprowadzić do uszkodzenia silnika, falownika lub alternatora.

WAŻNE!
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  WSKAŹNIK AC
Kontrolka wskaźnika AC zapala się, gdy generator pracuje i wytwarza energię elektryczną.

  BEZPIECZNIK PRĄDU STAŁEGO
Zabezpieczenie DC automatycznie przechodzi w «OFF» (WYŁ.), gdy prąd pracującego urządzenia elektrycznego 
znajduje się powyżej poziomu znamionowego. Aby korzystać z tego urządzenia ponownie, należy włączyć bezpiecznik 
prądu stałego, klikając na przycisk «ON» (WŁ.).

  KOREK WLEWU PALIWA
Zdejmij korek wlewu paliwa, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

  ZATYCZKA WENTYLACYJNA KORKA WLEWU PALIWA
Korek wlewu paliwa jest wyposażony w uchwyt do spustu powietrza i wstrzymania podawania paliwa (w modelach  
KSB 21i S, KSB 31iE S). Uchwyt otworu wylotowego powinien być zwrócony w pozycję «ON» (WŁ.). To pozwoli paliwu 
trafić do gaźnika i uruchomić silnik. Gdy generator nie jest używany, należy przekręcić uchwyt do spustu powietrza w 
pozycję «OFF», aby zatrzymać nalewanie paliwa.

  ZACISK UZIEMIENIA
Zacisk uziemienia tworzy linię uziemienia, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Gdy urządzenie elektryczne 
jest uziemione, alternator również musi być zawsze uziemiony.

  PRZEŁĄCZNIK TRYBU OSZCZĘDNEGO (ECON)
«ON» (WŁ.)
Gdy przełącznik trybu ECON znajduje się w położeniu «ON», sterownik kontroluje 
prędkość obrotową silnika w zależności od podłączonego obciążenia. Jak wynik 
optymalizuje zużycie paliwa i zmniejsza poziom hałasu.
«OFF» (WYŁ.)
Gdy przełącznik trybu ECON znajduje się w pozycji «OFF», silnik pracuje na obrotach 
znamionowych (4500 obr./min), niezależnie od tego, czy jest podłączone obciążenie.

Wskazówka:
Wskaźnik przeciążenia może włączyć się w ciągu kilku sekund na 
początku korzystania z urządzeń elektrycznych, które wymagają 
dużego prądu rozruchowego, na przykład, sprężarki lub pompy 
zatapialne. Jednak, to nie jest oznaką usterki.

WAŻNE!

Wskazówka:
Włącznik ECON musi być zwrócony w pozycję «OFF» podczas 
korzystania z urządzeń elektrycznych, które wymagają dużego 
prądu rozruchowego, na przykład, sprężarki lub pompy zatapialne.

WAŻNE!

Jeśli bezpiecznik DC wyłącza się, należy zmniejszyć obciążenia 
podłączonego urządzenia elektrycznego do niższej niż nominalna 
moc generatora. Jeśli urządzenie zabezpieczające DC wyłączy się 
ponownie, należy przerwać pracę i skontaktować się z najbliższym 
punktem serwisowym ТМ K&S Basic.

WAŻNE!

Gdy wskaźnik przeciążenia świeci się i zatrzymuje produkcję energii elektrycznej, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Odłączyć wszystkie podłączone urządzenia elektryczne i zatrzymaj silnik.
2. Należy zmniejszyć całkowitą moc podłączonych urządzeń do mocy znamionowej generatora.
3. Sprawdzić, czy nie są zanieczyszczone szczeliny wentylacyjne. Usunąć, jeśli jest, nadmiar brudu i kurzu.
4. Po sprawdzeniu, uruchomić silnik.
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KONTROLA 
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 6

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 7

  SPRAWDZENIE POZIOMU PALIWA
1. Odkręć korek wlewu paliwa i sprawdź poziom paliwa w zbiorniku.
2. Należy wlać paliwo do poziomu filtra paliwa.
3. Mocno dokręć korek wlewu paliwa.

  SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU
Generator jest dostarczany do klienta bez oleju. Nie uruchamiaj silnika 
bez wlania odpowiedniej ilości oleju.

Zalecane paliwo: benzyna bezołowiowa.
Pojemność zbiornika paliwa: są różne pojemności 0d 4l do 15l.

Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że moc narzędzi lub odbiorników prądu odpowiada możliwościom gene - 
ratora. Nie wolno przekraczać jego mocy znamionowej. Nie podłączaj urządzenia przed uruchomieniem silnika!
Nie przechylać alternator po dodaniu oleju do silnika. Może to spowodować przepełnienie i uszkodzenia silnika. 
Generator może być używany z nominalnym wyjściowym obciążeniem tylko przy optymalnych warunkach 
atmosferycznych.

Moc wyjściowa generatora zmienia się w zależności od zmiany temperatury, wysokości nad poziomem morza (niższe 
ciśnienie powietrza na większej wysokości) i dużej wilgotności. Ponadto, obciążenie musi być zmniejszone w przypadku 
stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ zmniejsza się jakość chłodzenia generatora.

Zalecany olej silnikowy: SAE 10W-30 lub 10W-40.
Zalecana klasa oleju: API SE lub wyższej klasy.
Ilość oleju silnikowego (w zależności od modelu): 0,35-0,6l.

1. Wykręć miernik poziomu oleju i przetrzyj go czystą ściereczką.
2. Włóż miernik, nie wkręcając go.
3. Sprawdź poziom oleju na oznaczeniu miernika.
4. Należy wlać olej, jeżeli poziom jest poniżej kreski.
5. Wkręć miernik ponownie.

W razie jeśli paliwo wylało się, natychmiast wytrzyj go czystą,  
suchą i miękką ściereczką, nieodpowiednia tkanina może 
uszkodzić malowaną powierzchnię lub plastikowe części. Należy 
używać wyłącznie benzyny bezołowiowej. Korzystanie z etylowej 
benzyny może spowodować poważne uszkodzenie wewnętrznych 
części silnika.

WAŻNE!

Nie należy zmieniać ustawień gaźnika dotyczących ilości paliwa lub
regulowania obrotów (ustawienia przeprowadzono przed 
sprzedażą). W przeciwnym razie może dojść do zmiany w pracy 
silnika lub jego uszkodzenia. Wszelkie zmiany w konstrukcji 
generatora pozbawiają prawa do serwisu gwarancyjnego!

WAŻNE!

Optymalne warunki atmosferyczne
Temperatura otoczenia: -5оС+30оС
Ciśnienie atmosferyczne: 100 kPa

Wilgotność względna: 30-70%

W trybie dostawy mocy w zakresie od nominalnej do maksymalnej
generator powinien pracować nie więcej niż 30 min.UWAGA – OSTROŻNIE!

Sprawdzenie
poziomu oleju
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  URUCHOMIENIE SILNIKA
- Sprawdź poziom oleju.
- Sprawdź poziom paliwa.
- W modelach KSB 21i S, KSB 31iE S ustaw otwór wentylacyjny na korku zbiornika paliwa
 w pozycję ON (patrz na zdjęcie).
- Ustaw uchwyt przepustnicy powietrza w pozycję START, do modelu KSB 21i S obróć
 pokrętło włącznika wielofunkcyjnego 3 w 1 w pozycję START.
- Obrócić pokrętło korka paliwa w położenie ON (Otw.) w modelach KSB 21i, KSB 35i,  KSB 31iE S.
-  Pociągnąć rączkę rozrusznika, aż do wyczucia lekkiego oporu, następnie należy stosunkowo ostro pociągnąć ją do 

siebie.
- Powoli obracać uchwyt rozrusznika ręką, nie dopuszczając do gwałtownego zwolnienia.
-  Dla uruchomienia elektrycznego, ustawić kluczyk w pozycję START i utrzymać w tej pozycji przez kilka sekund, aż silnik 

się uruchomi. Wtedy odpuscić kluczyk, aby on powrócił do pozycji ON.
- Ustaw uchwyt przepustnicy powietrza w pozycję RUN. Do modelu KSB 21i S obróć  pokrętło włącznika wielofunkcyjnego 
3 w 1 w pozycję RUN.
- Pozwól, aby generator pracował bez obciążenia przez 1-2 minuty.
- Podłącz urządzenia do gniazd agregatu.

Przed podłączeniem generatora należy przekonać się że urządzenia są w dobrym stanie. Jeśli podłączone urządzenie 
nagle się zatrzymało lub przestało działać, należy natychmiast odłączyć obciążenie za pomocą wyłącznika, wyłączyć 
agregat i sprawdzić go.

Nie dopuszcza się jednoczesnego podłączenia dwóch lub większej 
ilości urządzeń. W celu uruchomienia wielu urządzeń potrzebna jest 
większa moc. Urządzenia należy połączyć ze sobą, odpowiednio do 
ich maksymalnej dopuszczalnej mocy. Nie podłączać obciążenia w 
pierwszych 3 minutach po uruchomieniu generatora.

UWAGA – OSTROŻNIE!

Wskazówka: Po uruchomieniu silnika z włączonym trybem ECON i 
przy braku obciążenia na generator:WAŻNE!

-  Przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C (32°F), generator powinien pracować przy znamionowych 
4500 obr./min przez 5 minut, aby rozgrzać silnik.

-  Przy temperaturze otoczenia poniżej 5°C (41°F), generator powinien pracować przy znamionowych 
4500 obr/min w ciągu 3 minut, aby rozgrzać silnik.

-  Blok ECON działa w normalnym trybie, po upływie określonego czasu, gdy przełącznik trybu jest w 
pozycji «ON».

Podczas pracy generatora należy zachować ostrożność!
Można korzystać z generatora, jeśli woltomierz wskazuje wartość 
230V +/- 10% (50 Hz).

WAŻNE!

  OTWÓR WENTYLACYJNY ZBIORNIKA PALIWA
W modelach KSB 21i S, KSB 31iE S korek zbiornika paliwa jest 
wyposażony w otwór przyznaczony dla uszczelnienia zbiornika 
paliwa. W trakcie pracy generatowa należy używać dźwignę 
otworu wentylacyjnego, mianowicie trzeba pozostawić dźwignię 
otworu wentylacyjnego w pozycji wyłączonej, aby zmniejszyć 
ryzyko wycieku paliwa.

Korek wlewu paliwa

Otwarte

Zamknięte

Dźwignia otworu wentylacyjnego

  ZATRZYMANIE  SILNIKA
W celu zatrzymania silnika należy wykonać następujące czynności:
1. Odłącz wszystkie urządzenia podłączone do generatora, wyłącz tryb ECON.
2. Daj popracować generatorowi przez 1-2 minuty bez obciążenia w celu ostygnięcia alternatora.
3.  Ustaw włącznik silnika w pozycji OFF (WYŁ.) (w modelach KSB 21i S włącznik silnika jest połączony z 

uchwytem zaworu paliwa). www.ks-power.pl   |   51



PRZED ZATRZYMANIEM ALTERNATORA ODŁĄCZ WSZYSTKIE 
URZĄDZENIA! Nie zatrzymuj generator, jeśli są do niego 
podłączone urządzenia. To może doprowadzić do jego 
uszkodzenia!

UWAGA – OSTROŻNIE!

  URUCHOMIENIE/POCZĄTEK PRACY
Podczas pierwszych 20 godzin pracy generatora należy stosować się do następujących wymagań:
1.  W czasie wprowadzenia do eksploatacji nie należy podłączać obciążenia, moc którego przekracza 50% wartości 

nominalnej (roboczej) mocy urządzenia.
2.  Po wprowadzeniu do eksploatacji należy wymienić olej. Spuścić olej jest łatwiej gdy silnik jeszcze nie ostygł po pracy, 

w tym przypadku olej wyleje się szybciej.

  PRACA Z PRĄDEM PRZEMIENNYM
Przed podłączeniem urządzeń do generatora upewnij się, że są one wyłączone.
-  Upewnij się, że wszystkie urządzenia elektryczne, w tym przewody i wtyki, są w dobrym stanie przed włączeniem 

generatora.
- Po uruchomieniu generatora upewnij się, że wskaźnik napięcia (zielony) włączył się.
-  W przypadku zwarcia w podłączonym urządzeniu, lub przeciążenia alternatora (ponad 100 W) włącza się wskaźnik 

przeciążenia (czerwony).
-  Przy niskim poziomie oleju, zapala się kontrolka niskiego poziomu oleju (żółty) i generator automatycznie zatrzymuje 

się. Jeśli silnik zatrzymuje się lub zaświeci się kontrolka niskiego poziomu oleju, pociągnij uchwyt rozrusznika, 
sprawdź jego poziom i uzupełnij w razie potrzeby.

-  Przewód zasilanego urządzenia podłącz do gniazda z prądem przemiennym, włącz bezpiecznik na panelu sterowania 
i uruchom urządzenie.

1. Uruchom silnik.
2. Ustaw włącznik ECON w pozycji «ON».
3. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
4. Upewnij się, że lampka kontrolna AC świeci.
5. Włącz urządzenie elektryczne.

Przed uruchomieniem generatora należy podłączyć przewód
uziemienia do zacisku uziemienia.

Przed użyciem zacisku uziemienia należy skonsultować się
ze specjalistą.

WAŻNE!

WAŻNE!

Wskazówka: Upewnij się, że generator jest uziemiony. Jeśli 
urządzenie elektryczne uziemione, alternator również musi być 
uziemiony.

WAŻNE!

Wskazówka: Włącznik ECON musi być ustawiony w pozycji «OFF», 
aby zwiększyć obroty silnika do znamionowych. Jeśli do generatora
podłączono kilka odbiorników energii elektrycznej, należy 
pamiętać, aby najpierw podłączyć ten, który ma większy prąd 
rozruchowy, a urządzenie z najmniejszym prądem rozruchowym 
należy podłączyć w ostatniej kolejności.

WAŻNE!

4. Przekręć zawór paliwa w położenie OFF (ZAMKNIĘTY).
5. Kiedy generator zakończy pracować poczekaj, aż ostygnie i zamknij otwór wentylacyjny (dla modeli  KSB 21iS, 
KSB 31iE S).
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  ŁADOWANIE AKUMULATORA

Akumulator litowo-jonowy. Do ładowania używaj tylko specjalnej 
ładowarki do akumulatorów litowo-jonowych! (brak w zestawie).
Jeśli generator nie uruchamia się z rozrusznikiem elektrycznym 
(rozładowana bateria), uruchom generator za pomocą rozruchu 
ręcznego i pozwól baterii się naładować.

OSTRZEŻENIE!

Prace konserwacyjne opisane w części „Konserwacja” powinny być wykonywane regularnie. Jeśli użytkownik nie 
ma możliwości wykonywania prac konserwacyjnych samodzielnie, należy skontaktować się z oficjalnym centrum 
serwisowym w celu zlecenia wykonania niezbędnych prac.
Listę adresów serwisów możesz znaleźć w swojej karcie gwarancyjnej.

Jeśli urządzenie zabezpieczające DC ponownie się wyłączy, zatrzymaj proces ładowania akumulatora, ponieważ prąd 
ładowania przekracza dopuszczalny wskaźnik. 
Nie wolno ładować akumulator, jeśli jego natężenie prądu jest większe niż 5-8A (w zależności od modelu generatora). 

W przypadku strat z powodu uszkodzenia w wyniku niewykonanych
prac konserwacyjnych, producent nie ponosi odpowiedzialności.WAŻNE!

WAŻNE!

- Upewnij się, że tryb ECON jest wyłączony podczas ładowania akumulatora.
-  Należy podłączyć czerwony przewód ładowarki do dodatniego zacisku akumulatora (+), a czarny 

przewód do ujemnego (-) zacisku akumulatora. Nie należy zmieniać tych pozycji.
-  Odpowiednio podłącz przewody prostownika do akumulatora, aby podczas wibracji silnika lub 

innych czynników nie rozłączyły się.
-  Akumulator należy ładować w odpowiedniej kolejności, zgodnie z instrukcjami podanymi w 

instrukcji obsługi akumulatora.
-  Urządzenie zabezpieczające DC wyłącza się automatycznie, jeśli prąd znajduje się powyżej 

znamionowego podczas ładowania akumulatora. Aby przywrócić ładowanie akumulatora, włączyć 
zabezpieczenie DC, klikając na przycisk «ON» (WŁ.).

Nigdy nie pal i nie przerywaj podłączenia akumulatora do 
generatora podczas ładowania. Iskry mogą spowodować 
zapłon gazu akumulatora. Elektrolit akumulatora jest trujący 
i niebezpieczny, powoduje poważne oparzenia, zawiera kwas 
siarkowy. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

UWAGA – OSTROŻNIE!

KONSERWACJA 8

Znamionowe napięcie DC generatora – 12V. Włączyć silnik, a następnie podłączyć do generatora akumulator, który 
chcemy naładować. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy upewnić się, że bezpiecznik DC jest włączony.

1. Uruchom silnik.
2. Podłącz czerwony przewód prostownika do dodatniego (+) zacisku akumulatora.
3. Podłącz czarny przewód prostownika do ujemnego (-) zacisku akumulatora.
4. Ustaw włącznik trybu ECON w pozycji «OFF» (WYŁĄCZONE), aby rozpocząć ładowanie akumulatora.
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  DO TAKICH USZKODZEŃ NALEŻĄ TAKŻE:
- Uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z nieoryginalnych części zamiennych.
- Uszkodzenia korozyjne oraz inne konsekwencje nieprawidłowego przechowywania sprzętu.
- Uszkodzenia w wyniku prac związanych z konserwacją, które zostały wykonane przez niewykwalifikowany personel.

  W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DOTYCZY TO:
- Stosowania smarów, benzyny i oleju silnikowego, niezalecanych przez producenta.
- Zmian technicznych wyrobu.
- Używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem.
- Szkód powstałych wskutek wykorzystania uszkodzonych części zapasowych. 

PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW NINIEJSZEJ INSTRUKCJI!
Konserwacja, użytkowanie i przechowywanie generatorów 
powinny być wykonywane zgodnie z przepisami niniejszej 
instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia i szkody wynikające z nie przestrzegania przepisów 
bhp i obsługi technicznej.

WAŻNE!

-  Jeśli generator często pracuje przy wysokiej temperaturze i wysokim obciążeniu, olej należy wymieniać 
co 25 godzin pracy.

-  Jeśli silnik często pracuje w zakurzonym pomieszczeniu lub innych ciężkich warunkach, czyść filtr powietrza 
co 10 godzin.

- Postępuj zgodnie z harmonogramem konserwacji, aby zachować długą żywotność silnika generatora.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
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  WYMIANA LUB DODAWANIE OLEJU DO SILNIKA
Przy obniżeniu się poziomu oleju, należy go dodać w celu zapewnienia prawidłowej 
pracy alternatora. Sprawdzać poziom oleju należy zgodnie z harmonogramem 
konserwacji.

  DO WYMIANY OLEJU, WYKONAJ NASTĘPUJĄCE KROKI:
1.  Umieść generator na płaskiej powierzchni i pozostaw silnik włączony przez kilka minut. 

Zatrzymaj silnik i ustaw pokrętło otworu wentylacyjnego wlewu paliwa w położeniu «OFF».
2. Odkręć i zdejmij korek wlewu oleju.
3. Pod silnikiem umieść pojemnik na zużyty olej.
4. Odkręć śrubę spustu oleju za pomocą klucza.
5. Poczekaj, aż olej wycieknie. Przechyl generator dla lepszego rezultatu.
6. Dodaj oleju silnikowego do najwyższego poziomu.
7.  Wytrzyj obudowę oraz wycieki oleju, jeśli są, czystą i suchą ściereczką. 

Upewnij się, że do wentylatora nie dostały się zanieczyszczenia, kurz, itp.
8. Załóż korek wlewu paliwa.
9. Załóż nakrętkę otworu wentylacyjnego i dokręć śruby.

Olej silnikowy ma poważny wpływ na charakterystykę 
eksploatacji silnika i jest podstawowym czynnikiem, 
który określa jego zasoby. Używaj oleju, przeznacznego 
dla 4-suwowych silników samochodowych, ponieważ w 
jego skład wchodzą dodatki myjące, które spełniają lub 
przekraczają wymagania norm typu SE według klasyfikacji 
API (lub odpowiedniki).

ZALECANE OLEJE 9

0 0C

10W-30, 10W-40
40302010-10-20

Silnik w ogólnych przypadkach zaleca się użytkować na oleju silnikowym o lepkości SAE10W-30, SAE10W-40. Oleje 
silnikowe z inną lepkością, określoną w tabeli, mogą być wykorzystane tylko jeśli średnia temperatura powietrza w 
twoim regionie, nie przekracza określonego zakresu temperatur. Lepkość oleju zgodnie z normą SAE lub kategoria 
serwisowa oleju podana jest na naklejce API pojemności.

Należy unikać spuszczania oleju silnika natychmiast po zatrzymaniu 
silnika. Aby uniknąć oparzeń, należy postępować z olejem 
ostrożnie, ze względu na jego wysoką temperaturę.

UWAGA – OSTROŻNIE!

Nie przechylaj generatora po dodaniu oleju do silnika. To może
doprowadzić do przepełnienia zbiornika i uszkodzenia silnika.UWAGA – OSTROŻNIE!

Zatrzymaj silnik przed obsługą. Umieść generator na płaskiej powierzchni i zdejmij końcówkę świecy 
zapłonowej, aby zapobiec uruchomieniu silnika. Nie wolno uruchamiać silnika w źle wentylowanym 
pomieszczeniu lub w pomieszczeniu zamkniętym. Miejsce do pracy powinno być dobrze wentylowanym. 
Spaliny silnika zawierają trujący tlenek węgla CO2, którego wdychanie może spowodować szok, utratę 
świadomości, a nawet śmierć.

UWAGA – OSTROŻNIE!

Sprawdzenie
poziomu oleju
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elektroda

0,7-0,8 mm

Świeca zapłonowa jest ważnym elementem, zapewniającym 
prawidłową pracę silnika. Powinna być cała, niepokryta 
sadzą i mieć odpowiedni odstęp między elektrodami.

OBSŁUGA 
FILTRA POWIETRZNEGO 10

OBSŁUGA 
ŚWIEC ZAPŁONOWYCH 11

świeca zapłonowa

  SPRAWDZANIE ŚWIEC ZAPŁONOWYCH:

1. Zdejmij końcówkę świecy zapłonowej.
2. Wykręć świecę zapłonową za pomocą odpowiedniego klucza.

1.  Odkręcić śruby, zdjąć pokrywę i spuścić paliwo 
ze zbiornika.

2.  Chwyć za zacisk i pociągnij go do góry, zdejmij 
przewód ze zbiornika.

3. Wyjmij filtr paliwa.
4. Wyczyścić filtr za pomocą benzyny.

5. Wysusz filtr i umieść go z powrotem do zbiornika.
6.  Załóż przewód i zacisk, a następnie otwórz zawór 

paliwa, aby sprawdzić połączenia pod kątem 
wycieków.

7. Załóż obudowę i dokręć śruby.

FILTR PALIWA 12

3.  Sprawdź świecę zapłonową. W przypadku, gdy świeca jest pęknięta, 
należy ją wymienić. Sprawdź typ świecy – E6TC/E6RTC.

4. Zmierz odstęp między elektrodami, powinien być w granicach 0,7-0,8 mm.
4. Wkręć świecę zapłonową na miejsce za pomocą klucza do świecy.
5. Załóż końcówkę na świecę zapłonową.

Rys. 1

Należy regularnie sprawdzać filtr powietrza pod kątem zanieczyszczeń. Przy konserwacji 
filtra powietrza konieczne jest zachowanie odpowiedniego przepływu powietrza w gaźniku.

  CZYSZCZENIE FILTRA:
1.  Otwórz zawór filtra powietrza  

(Rys. 1 dla modeli KSB 21i, KSB 35i; 
Rys. 1, 2 dla modeli KSB 21i S, KSB 31iE S).

2. Zdejmij gąbczasty wkład filtrujący.
3.  Usuń wszelkie zanieczyszczenia wewnątrz pustej 

obudowy filtra powietrza.
4.  Wkład umyć dokładnie ciepłą wodą z 

detergentem.
5. Wysusz filtr powietrza.
6.  Suchy wkład zwilż olejem maszynowym, po czym 

wyciśnij.
Rys. 2
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1. Zdejmij korek oraz filtr zbiornika paliwa.
2. Wyczyść filtr za pomocą benzyny.
3. Przetrzyj filtr i zamontuj go.
4. Załóż korek zbiornika paliwa.

Upewnij się, że korek zbiornika paliwa jest mocno dokręcony.

FILTR ZBIORNIKA PALIWA 14

Silnik i tłumik będzie bardzo gorący po zakończeniu pracy generatora. Nie należy dotykać silnika lub tłumika 
jakąkolwiek częścią ciała lub odzieży podczas przeglądu lub naprawy, póki jeszcze nie ostygły.

OBSŁUGA 
TŁUMIKA I ISKROCHRONA 13

1. Usuń śruby, a następnie wyciągnij osłonę.
2. Poluzuj śruby, a następnie zdejmij pokrywę, ekran i iskrochron tłumika.
3.  Wyczyść nadmiar osadu na ekranie tłumika i iskrochrona za pomocą 

szczotki drucianej.
4. Obejrzyj ekran tłumika i iskrochrona. Wymień je, jeśli są uszkodzone.
5. Zainstaluj go.
6. Ustaw ekran tłumika i osłonę tłumika.
7. Założyć pokrywę i dokręcić śruby.

Dopasuj odstęp iskrochrona z otworem do tłumika do rury.WAŻNE!

PRZECHOWYWANIE GENERATORA 15
Pomieszczenie, w którym przechowywane jest urządzenie, powinno być suche, pozbawione pyłu i mieć dobrą 
wentylację. Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci.

Generator powinien zawsze znajdować się w gotowym do 
eksploatacji stanie. Dlatego, w przypadku uszkodzenia urządzenia, 
należy usunąć usterki przed wyłączeniem generatora z użytku.

WAŻNE!

  DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE GENERATORA
Jeśli nie zamierzasz korzystać z generatora przez dłuższy czas, zaleca się:
- Spuścić paliwo ze zbiornika paliwa.
- Spuścić olej z silnika. 
-  Pociągnąć ręczny rozrusznik, do momentu odczuwania lekkiego oporu, tak aby wlotowe i wylotowe zawory zostały 

zamknięte.
- Wyczyścić generator z zabrudzeń i kurzu.
Po uruchomieniu generatora, po długim okresie przechowywania, należy wykonać wszystkie czynności, które są pisane 
w rozdziale “Przed rozpoczęciem pracy”.

Nigdy nie używaj benzyny podczas 
palenia lub w pobliżu otwartego ognia.UWAGA – OSTROŻNIE!

Informacje dotyczące ewentualnych usterek i sposobów ich naprawy, a także średnie wartości znamionowe mocy 
urządzeń znajdziesz w pełnej wersji elektronicznej instrukcji.
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TRANSPORTOWANIE GENERATORA 16

UTYLIZACJA GENERATORA 
I AKUMULATORA 17

Dla łatwego transportu generatora należy używać oryginalnego opakowania, w którym generator został kupiony. Podczas transportu 
należy ustawić karton z generatorem w taki sposób, aby uniknąć przewrócenia się generatora. Przed transportowaniem generatora należy 
spuścić paliwo i odłączyć klemy od akumulatora (jeżeli w danym modelu jest akumulator).
Do przestawienia generatora na obiekcie z jednego miejsca na inne, należy trzymać go za ramę (jeżeli generator jest w otwartej obudowie), 
jeżeli generator jest w obudowie wyciszonej, należy wykorzystywać specjalne uchwyty do transportu. Należy poruszać się bardzo ostrożnie, 
nie należy umieszczać nogi pod generator.

Aby nie szkodzić środowisku konieczne należy oddzielić generator i akumulator od zwykłych odpadów i utylizować w najbezpieczniejszy 
sposób, oddając w specjalne miejsca do utylizacji.

WARUNKI GWARANCJI 18

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
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KONTAKTDATEN

Deutschland: 
DIMAX International GmbH 
Deutschland, Hauptstr. 134, 
51143 Köln, 
www.ks-power.de  
info@dimaxgroup.de

Polska:
DIMAX International  
Poland Sp.z o.o.
Polen, Warczawska, 306B 
05-082 Stare Babice, 
www.ks-power.pl  
info.pl@dimaxgroup.de

Україна:
ТОВ «Техно Трейд КС», 
вул. Електротехнічна 47, 
02222, м. Київ, Україна
www.ks-power.com.ua 
sales@ks-power.com.ua

Россия:
ТД «Рус Энержи К&С» 
129090, г.Москва, проспект 
Мира, д.19, стр.1, эт.1,  
пом.1, комн.6б, офис 99В
www.ks-power.ru
info@ks-power.ru


