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ERRATA MK2200 
 
GWARANCJA 
 
Na dany produkt, producent udziela 24 miesięcy gwarancji, w przypadku zakupu konsumenckiego 
oraz 12 miesięcy gwarancji w przypadku zakupu komercyjnego. Szczegółowe warunki znajdują się w 
karcie gwarancyjnej dostępnej w punkcie sprzedaży lub na stronie www.nutoolserwis.pl 
 
OPIS ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH NA PRODUKCIE 
 
 
 
 
 Nie uzupełniać paliwa przy uruchomionym silniku,  
 zawsze należy wyłączyć silnik 
 
 

 
 
Uwaga: Przed uruchomieniem maszyny przeczytać a 
następnie przestrzegać zawarte w tej instrukcji 
obsługi wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 
 

 
 
 
 
 Uwaga: Nie używać generatorów w zamkniętych pomieszczeniach  
 i na niewielkich przestrzeniach 
 
 
 
STR. 9 
 
Zdjęcia oraz rysunki zawarte w instrukcji obsługi są poglądowe, mogą występować różnice w 
wyglądzie i rozmieszczeniu elementów, co nie wpływa na parametry i funkcjonalność urządzenia. 
Roszczenia z tego tytułu nie będą uwzględniane. 
 
STR. 10 
 
URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE OBWÓD AC - BEZPIECZNIK (RYS. 3/A) 
Urządzenie zabezpieczające obwód AC wyłączy się automatycznie w przypadku, kiedy obciążenie 
przekracza wyjście znamionowe generatora.  
 
UWAGA: Jeżeli urządzenie zabezpieczające obwód AC wyłączy się, należy zmniejszyć obciążenie w 
granicach wyszczególnionych na wyjściu znamionowym generatora. Następnie należy wyłączyć 
odbiorniki podłączone do gniazd AC. Po czasie wystudzenia, załączyć wyłącznik, bezpiecznik AC. 
Jeśli bezpiecznik załączy się w pozycji ON, można kontynuować pracę. W przypadku braku 
możliwości załączenie bezpiecznika, należy odczekać dłuższy czas i powtórzyć czynność załączenia. 
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Rys. 4/A  

 

Opis elementów 
(1) Zbiornik paliwa 
(2) Korek zbiornika paliwa 
(3) Kurek paliwa  
(4) Pokrywa filtra powietrza 
(5) Świeca 
(6) Tłumik wydechu 
(7) Dźwignia ssania 
(8) Gniazda AC 
(9) Wyłącznik silnika 
(10) Zacisk uziemiający 
(11) Korek odcięcia dopływu oleju 
(12) Korek spustowy oleju 
(13) Rozrusznik z samoczynnym nawijakiem linki 
(17) Woltomierz 
(18) Wyłącznik, bezpiecznik automatyczny AC 

 
STR. 25 
 
WERYFIKACJA OLEJU SILNIKOWEGO (Rys. 6) 
Przed dokonaniem weryfikacji lub wlaniem oleju po wyłączeniu silnika należy upewnić się, czy 
generator został ustawiony na powierzchni płaskiej i stabilnej. 

• Wyjąć korek zamykający dopływ oleju i sprawdzić poziom oleju w silniku 
• Jeżeli poziom oleju spada poniżej minimalnego poziomu zalecanego (B), należy uzupełnić 

odpowiednim olejem aż do maksymalnego poziomu (C). Nie dokręcać korka zamykającego 
dopływ oleju (A) podczas kontroli poziomu. 

• Wymienić olej, jeżeli jest brudny 
• Zalecany olej silnikowy API Service (SE) lub (SF), jeżeli nie jest dostępny (SD). 

 
STR. 31 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MODEL MK2200 

Typ 
szczotkowy, samowzbudzający, 

dwubiegunowy, jednofazowy 

Regulator napięcia AVR 

Moc maksymalna AC 2,2 kW 

Moc znamionowa AC 2,0 kW 

Napięcie AC 230V 

Zabezpieczenie prądowe 8,7A 

Częstotliwość 50Hz 

Fazy Jednofazowy 

Współczynnik mocy cosφ=1 

System rozruchu silnika Rozruch ręczny 

 


