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© Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
Kopiowanie, powielanie, rysunków, zdjęć, treści merytorycznej, bez pisemnej 
zgody producenta, jest zabronione. 
 
 
 
 
 

 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać 
się z niniejszą instrukcją obsługi. 
 
 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian w instrukcji. 
Wersja instrukcji: 1.0 z 19-12-2017 r. 
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OBJAŚNIENIA STOSOWANYCH SYMBOLI 

 
PRZED RO ZPOCZĘCIEM PRACY Z URZĄDZENIEM 

NALEŻY ZAPO ZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!  

 
Nosić nauszniki ochronne. 

Nadmierny hałas powoduje postępującą utratę słuchu. 

 

Używać rękawic ochronnych  
Podczas wykonywania prac przy urządzeniu należy używać rękawic ochronnych by zmniejszyć 

ryzyko doznania obrażeń. 

 

Ogólny znak ostrzegawczy. 
Treść poprzedzona znakiem ostrzegawczy zawiera istotne informacje na temat bezpiecznego 

użytkowania urządzenia 

 
UWAGA! Niebezpieczne napięcie. 

 

UWAGA! Gorąca powierzchnia. 
Niektóre elementy urządzenia podczas pracy silnika napędowego rozgrzewają się. 

 

 

Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi. 
Paliwo jest substancją łatwopalną, a jego opary wybuchowe. 

Składować paliwo z dala od źródeł ognia. 

 
Uwaga! Niebezpieczeństwo zatrucia spalinami. 

Wdychanie spalin wytwarzanych przez silnik agregatu, może być niebezpieczne dla zdrowia. 

 
Zakaz używania otwartego ognia  

Ostrzeżenie przed łatwopalnością paliwa. 

 
Zakaz dotykania gorących powierzchni. 

Nie wolno dotykać gorących części zespołu napędowego – możliwość powstania oparzeń. 

 

Zakaz uruchamiania w zamkniętych pomieszczeniach. 
Agregat powinien być użytkowany na wolnym powietrzu. Urządzenie podczas pracy musi mieć 

zapewnioną dobrą wentylację. Ponadto, wytwarzane spaliny zawierają toksyczne związki, 
niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. 

 

Zakaz podłączania do instalacji elektrycznej. 
Samodzielne podłączenie do instalacji elektrycznej może doprowadzić do uszkodzenia agrega-
tu, odbiorników prądu oraz spowodować porażenie prądem elektrycznym osób obsługujących 

sieć elektroenergetyczną. 

 
Zakaz tankowania podczas pracy silnika. 

Przed rozpoczęciem tankowania lub wymianą oleju należy wyłączyć silnik. 

ZNAKI INFORMACYJNE 

 

Zacisk uziemienia. 
Do tego zacisku należy podłączyć przewód uziemienia. 

 

Chronić przed opadami atmosferycznymi. 
Znak ten informuje o konieczności użytkowania urządzenia w sposób nienarażający go na 

oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 
Oznakowanie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. 

 
Oznaczenie korka wlewu paliwa. 

http://www.znaki-tdc.com/ochrona-i-higiena-pracy---znaki-ostrzegawcze-wg-pn-en-iso-7010.html
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 Oznaczenie korka wlewu oleju. 
  OPIS STOSOWANYCH JEDNOSTEK 

ml/cm3 Jednostki pojemności, 1ml = 1 cm3, 1000ml = 1 l 

HP/KM 

Kilowat / Horsepower/koń mechaniczny –jednostki mocy. 
1HP odpowiada: 1,013868 konia mechanicznego KM 

1 KM (horsepower metric) = 735,499 W 
1 kW = 1,3596 KM 

min-1 Liczba obrotów na minutę. 
V Volt –jednostka napięcia elektrycznego. 
A Amper – jednostka natężenie prądu elektrycznego. 
W Wat – jednostka mocy. 
Hz Herc – jednostka częstotliwości prądu zmiennego. 

cos ϕ Współczynnik mocy. 
 Symbol prądu zmiennego. 
 Symbol prądu stałego. 

IP23M 
Stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. 

Po literach IP pierwsza cyfra oznacza odporność na penetracje ciał stałych, 
a druga na penetrację wody. Litera na ostatniej pozycji oznacza zastosowanie dodatkowych 

procedur badawczych. 

WSTĘP 
Dziękujemy za zakup produktu firmy VANDER®. Zastosowane rozwiązania opraco-
wane przez naszą firmę oraz przestrzeganie reżimów technologicznych, zapewnia 
wysoką jakość zakupionego przez Państwa urządzenia. 
 

Dostarczona Państwu instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi 
wszystkich możliwości wykorzystania urządzenia oraz, bardzo ważne , poinformo-
wanie o mogących wystąpić podczas niewłaściwego użytkowania zagrożeniach. 

Ważne informacje w tekście, poprzedzone są piktogramem  „UWAGA!”. Treść 
podana za takim znakiem, ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa operatora, lub 
eksploatacji urządzenia i powinien się z nią zapoznać każdy użytkownik maszyny. 
 

Opis piktogramów znajdujących się w treści instrukcji oraz na maszynie, zebrano w 
tabeli na poprzednich stronach. Są to umowne rysunki, których znaczenie bardzo 
prosto skojarzyć z występującym zagrożeniem, obowiązkiem lub ostrzeżeniem. 

Przeczytaj najpierw. 
W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia, przed przy-
stąpieniem do korzystania z agregatu, należy zapoznać się z informacjami o środkach 
ostrożności zawartych w działach opisujących ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeń-
stwa, oraz zaleceniami zawartymi w dostarczonej Państwu instrukcji obsługi. 

Użycie zgodne z przeznaczeniem. 
Agregat przeznaczony jest do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem 
przemiennym o napięciu znamionowym 230 V oraz urządzeń zasilanych prądem sta-
łym o napięciu 12V. Moc urządzeń zasilanych napięciem przemiennym nie może 
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przekroczyć mocy znamionowej podanej na tabliczce znamionowej. Pobór prądu 
urządzeń zasilanych napięciem stałym, nie może przekroczyć wartości znamionowej. 
 

Agregat prądotwórczy został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej, jednak niewłaściwie używany 
może spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia operatora lub osób postronnych. 
 

ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNEGO PODŁĄCZANIA AGRE-
GATU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKÓW. 
 

Agregat prądotwórczy może być połączony z instalacją elektryczną 
budynku w trybie rezerwowego źródła zasilania, tylko przez elek-

tryka posiadającego odpowiednie uprawnienia i po uzgodnieniu z lokalnym za-
kładem energetycznym. 
Nieumiejętne połączenie agregatu z instalacją elektryczną budynku, może do-
prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym osób, eksplozję 
agregatu, pożar i zniszczenie instalacji elektrycznej budynku. 
 

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające 
od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za 
powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzial-
ność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. 
 

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania 
zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowią-
zuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych 
lub do podobnych działalności.   
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DANE TECHNICZNE 
Nazwa: Agregat prądotwórczy spalinowy 
 VGP780 VGP781 
Silnik napędowy: 

Rodzaj: 4 – suw, chłodzony 
powietrzem 

4 – suw, chłodzony po-
wietrzem 

Typ rozruchu manualny manualny 
Moc 6,5 HP 6,5 HP 
Pojemność 196 cm3 196 cm3 
Obroty 3600 min-1 3600 min-1 
Poj. zbiornika paliwa 15 l 15 l 
Poj. zbiornika oleju 0,6 l 0,6 l 

Typ paliwa Benzyna bezołow., 95 
oct. Benzyna bezołow., 95 oct. 

Typ świecy zapłonowej LD F6TC LD F6TC 
 

Generator (prądnica): Jednofazowy Jednofazowy 
Napięcie znam / częstotliwość (AC) 230V~/ 50 Hz 230V~/ 50 Hz 

Moc maksymalna AC 230 V 2700 W 
Tryb pracy S2, 5min 

2700 W 
Tryb pracy S2, 5min 

Moc znamionowa AC 230 V 2500 W 2500 W 
Prąd znamionowy AC 10,9 A 10,9 A 
Napięcie znamionowe DC 12V  12V  
Prąd znamionowy DC 8,3 A 8,3 A 
cos φ 1 1 
Gniazda elektryczne AC 2 x 230 V typ F 2 x 230 V typ F 
   

Masa własna 41 kg 44 kg 
Klasa ochrony IP 23M IP 23M 
Maks. temp otoczenia +40˚C +40˚C 
Klasa wydajności G1 G1 
Klasa jakości B B 

Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m 1000 m 

Napięcie zasilania silnika (prąd 
stały): BRAK 12 V  

Rodzaj aumulatora: BRAK Ołowiowo - kwasowa 
Pojemność akumulatora: BRAK 4000 mAh 

Hałas. 
Poziom hałasu został zmierzone zgodnie z obowiązującymi normami. 
Emisja hałasu: 
Poziom ciśnienia akustycznego LpA: 74,40 dB (A) 
Odchylenie LpA: 3,00 dB (A) 
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: LwA: 96,00 dB (A) 
Odchylenie LwA: 3,00 dB (A) 

 
Stosować ochronniki słuchu. 
Oddziaływanie hałasu może doprowadzić do uszkodzenia lub utraty słuchu. 
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  Ograniczać powstawanie hałasu do minimum! 
 

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

OSTRZEŻENIE 
 

Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie 
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, może być 
przyczyną porażenia prądem, pożaru lub ciężkich obrażeń ciała. 
 

Zachować wszystkie ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa, aby móc skorzystać 
z nich w przyszłości. W przypadku odsprzedaży urządzenia, należy wraz z nim 
przekazać niniejszą instrukcję obsługi. 

 

Przed rozpoczęciem pracy z agregatem spalinowym, należy upewnić się w lokalnych urzędach 
administracji, czy przepisy krajowe lub lokalne nie ograniczają używania agregatów prądotwór-
czych spalinowych na przyszłym miejscu pracy. 
 

I. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa – miejsce pracy. 
a) Stanowisko pracy powinno być odpowiednio przygotowane. Urządzenie uruchamiać na wol-

nym powietrzu i zabezpieczyć przed wpływem intensywnego deszczu, gradu lub śniegu. 
- Agregat powinien stać na poziomym, równym, czystym podłożu i być zabezpieczony przed opa-

dami atmosferycznymi o dużym natężeniu. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie oddzia-
ływanie promieni słonecznych. Wytwarzane spaliny są trujące. 

b) Agregat należy ustawiać minimum 1 metr od ścian budynków lub innych przedmiotów. 
- Chłodzony powietrzem silnik agregatu, wymaga swobodnego dostępu do czynnika chłodzącego 

– powietrza. 
c) Nie dopuszczać dzieci, osób postronnych i zwierząt w pobliże urządzenia, aby zminimalizo-

wać ryzyko przypadkowego zranienia tych osób i zwierząt. 
- Osoby postronne, dzieci lub zwierzęta mogą ulec poparzeniu, lub porażeniu prądem elektrycz-

nym. 
d) Jeżeli agregat został zainstalowany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, musi ono być 

dodatkowo wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. 

II. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa – bezpieczeństwo elektryczne. 
a) Przed rozpoczęciem pracy agregat należy podłączyć do uziemienia. 

- Obwód uziemienia agregatu łączy metalowe elementy prądnicy z elementami obudowy. Jego 
zadaniem jest ochrona użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym. Obwód uziemienia 
nie jest połączony z uzwojeniem prądnicy. 

- Agregat spełnia wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2017, określającej zasady ochrony przed 
porażeniem elektrycznym. 

- Agregat, który nie został podłączony do uziemienia, będzie działać prawidłowo. 
b) Podłączenia agregatu, jako rezerwowego źródła prądu w budynkach może wykonać 

wyłącznie uprawniony elektryk. ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNEGO PODŁĄ-
CZANIA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU. 

- Tylko wykfalifikowana i uprawniona osoba może zapewnić prawidłowe połączenie z budynkiem 
zasilanym z sieci energetycznej. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do zniszczenia 
mienia i porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym osób dokonujących napraw 
linii przesyłowych. 
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c) Nie wolno dokonywać zmian wewnętrznych obwodów elektrycznych agregatu lub przerabiać 
go w jakikolwiek sposób. 
- Agregat został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być bezpiecznie użytkowany. Każda 

zmiana konstrukcyjna może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa i doprowadzić do porażenia 
prądem elektrycznym. 

d) Wytwarzane przez agregat napięcie i częstotliwość zależne są od prawidłowych ustawień sil-
nika napędowego. Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych regulacji silnika. 
- W przypadku nieprawidłowej pracy agregatu, należy oddać urządzenie do autoryzowanego ser-

wisu. 
e) Podłączone do agregatu przedłużacze elektryczne muszą być dobrane do aktualnie podłączo-

nego urządzenia oraz jego długości. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty i bez za-
pętleń. Klasa ochrony przedłużacza winna wynosić IPX4. 
- Długość przedłużacza i przekrój jego żył można określić w następującej zależności: 

do 25 m, przekrój 1,5 mm2, maksymalne natężenie prądu – 10A, 
do 50 m, przekrój 2,5 mm2, maksymalne natężenie prądu – 16A, 

III. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa – bezpieczeństwo osobiste. 
a) Należy być przewidującym, obserwować, co się robi i zachować rozsądek podczas używania 

agregatu. Nie należy używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkoty-
ków, alkoholu lub lekarstw. 
- Chwila nieuwagi przy obsłudze agregatu może spowodować poważne osobiste obrażenia. 

b) Nie uruchamiać silnika agregatu bez potrzeby. Po zakończeniu pracy, przed przeniesieniem, 
lub tankowaniem, należy wyłączyć silnik. 
- Wytwarzany podczas spalania paliwa tlenek węgla jest substancją szkodliwą, dlatego należy 

ograniczyć jego emisję. Przenoszenie urządzenia z uruchomionym silnikiem, stwarza niebezpie-
czeństwo poparzenia. Tankowanie podczas pracy agregatu stwarza niebezpieczeństwo zapalenia 
się paliwa i powstania pożaru. 

c) Przed uruchomieniem agregatu, nie należy podłączać do niego żadnych odbiorników elek-
trycznych. 
- Niekontrolowane uruchomienie podłączonego przy rozruchy agregatu odbiornika, może dopro-

wadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych.  
d) Podczas pracy agregatu nie należy dotykać jego wirujących elementów, przewodu wysokiego 

napięcia podłączonego do świecy zapłonowej, a także tych elementów, które mocno rozgrze-
wają się. Należy zapoznać się ze wszystkimi znakami graficznymi, informacjami i ostrzeże-
niami znajdującymi się na agregacie. 
- Nieumiejętna obsługa agregatu może zakończyć się powstaniem obrażeń kończyn, poparzeniami 

lub porażeniem prądem elektrycznym. 
e) Do agregatu należy podłączać tylko w pełni sprawne odbiorniki energii elektrycznej. 

- Odbiorniki, których wtyczki lub przewody zasilające są uszkodzone, albo są niesprawne w inny 
sposób, mogą spowodować zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 
 

f) Podczas wykonywania prac w pobliżu agregatu, zaleca się ze względów bezpieczeń-
stwa zakładanie ochronników słuchu. 

- Długotrwałe oddziaływanie hałasu może doprowadzić do uszkodzenia lub utraty słuchu operato-
ra. 

g) Agregat, który nie jest używany, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Nie dopuszczać do tego, aby osoby nieznające zasad obsługi urządzenia lub niezaznajomione 
z niniejszą instrukcją obsługi użytkowały agregat. 
- Każde urządzenie używane przez niedoświadczonych użytkowników, stwarza niebezpieczeń-

stwo dla operatora oraz otoczenia. 

IV. Naprawa. 
a) Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystującej wy-

łącznie oryginalne części zamienne. 
- Zapewnia to, że użytkowanie agregatu będzie nadal bezpieczne. 
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V. Agregat prądotwórczy – ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa. 
a) Urządzenia nie udostępniać osobom niedoświadczonym oraz dzieciom. 

- Każde urządzenie mechaniczne, przy nieprawidłowej eksploatacji, lub używane przez osoby 
niedoświadczone, stwarza ryzyko powstania sytuacji niebezpiecznych. 

b) Agregat mogą obsługiwać osoby powyżej 14 roku życia, które zapoznały się z instrukcją ob-
sługi, zasadami bezpieczeństwa oraz są świadome funkcji poszczególnych elementów składo-
wych urządzenia. 
- Osoby małoletnie, a także osoby nieznające zasad bezpiecznego użytkowania agregatu, mogą 

doprowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia lub życia. 
c) Regularnie czyścić agregat oraz sprawdzać jego stan techniczny. Przed użyciem urządzenia 

sprawdzić, czy części ruchome działają bez zacięć i nie są zablokowane, pęknięte lub uszko-
dzone. Czynności te wykonywać przy wyłączonym silniku. 
- Używanie niesprawnych urządzeń może doprowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla 

zdrowia. Uszkodzone części wymienić lub oddać urządzenie do naprawy. 
d) Na bieżąco kontrolować urządzenie, uszkodzone części oddać do naprawy, najlepiej do auto-

ryzowanego serwisu. 
- Samodzielna naprawa urządzenia może doprowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla 

zdrowia. 
e) Podczas przenoszenia agregatu należy bezwzględnie wyłączyć silnik. Do przenoszenia służą 

uchwyty konstrukcyjne. 
 

- Nie wolno przenosić urządzenia z uruchomionym silnikiem, ponieważ może to spowo-
dować powstanie obrażeń ciała (np. poparzenie). 

f) W przypadku awarii urządzenia należy natychmiast je wyłączyć. Następnie sprawdzić przy-
czynę awarii i w razie konieczności oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu. 
- Samodzielna naprawa urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, lub powstania sytua-

cji niebezpiecznych. 
g) Agregat należy ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1 metr od ścian budynku, lub innych 

przedmiotów. 
- Zapewni to odpowiednie chłodzenie zespołowi prądotwórczemu. 

h) Agregat należy ustawiać na równym, poziomym i czystym podłożu. 
- Przechył agregatu może doprowadzić do wycieku paliwa, pożaru lub wybuchu. 

i) Podczas instalowania agregatu na stanowisku pracy należy mieć na uwadze, że nie 
może on pracować w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach. 

- Spaliny silnika benzynowego zawierają w swoim składzie niebezpieczny, trujący, bezwonny gaz 
– tlenek węgla. Jeżeli agregat zainstalowano w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, powinno 
ono być wyposażone w sprawną instalację p.poż., urządzenia gaśnicze i urządzenia przeciwwy-
buchowe. 

j) Tankowanie zbiornika agregatu należy przeprowadzać przy wyłączonym silniku, zgodnie ze 
wskazówkami podanymi w rozdziale VI. 

k) Napełnianie zbiornika oleju należy przeprowadzać przy wyłączonym silniku, oraz po jego 
ostygnięciu. 
- Opis procedury wymiany oleju podano w dalszej części instrukcji obsługi. 

l) Włączonego agregatu nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma, podczas padającego deszczu 
lub śniegu, lub gdy urządzenie jest zawilgocone. 
- Nadmierna wilgoć zmniejsza skuteczność elementów ochronnych, co może doprowadzić do po-

rażenia prądem elektrycznym. 
m)    

PODŁĄCZANIE AGREGATU DO BUDYNKU, W FUNKCJI REZER-
WOWEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA. 

Instalację zasilania awaryjnego może wykonać tylko wykfalifikowany elektryk. Podłączenie 
agregatu, do instalacji elektrycznej powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Czynność tą należy wykonać w porozumieniu z lokalnym dostawcą energii elektrycznej. Nie-
prawidłowo wykonane podłączenie może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym 
pracowników dokonujących napraw sieci energetycznej, a w przypadku zwrotnego podania 
napięcia sieci na agregat, spowodować jego wybuch, pożar lub zniszczenie wewnętrznej insta-
lacji elektrycznej budynku. 
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Agregat należy obciążać odbiornikami, których łącza moc nie przekracza 0,8 mocy znamio-
nowej podanej w rozdziale dane techniczne. Pozostawiona rezerwa mocy zabezpiecza genera-
tor przed nadmiernym obciążeniem podczas włączania np. niektórych silników. Bezpiecznie 
można włączać w trybie zasilania rezerwowego większość nowoczesnych pomp cyrkulacyj-
nych instalacji centralnego ogrzewania, oświetlenie, lodówki. Urządzenia RTV nie powinny 
być podłączane bezpośrednio do instalacji zasilanej przez generator, ponieważ może dojść do 
ich zniszczenia - układy regulacyjne agregatu nie posiadają wbudowanych zabezpieczeń ko-
niecznych do zasilania sprzętu RTV. 
Podłączenie urządzeń RTV do agregatu, wykonywane jest na własne ryzyko użytkownika. W 
przypadku uszkodzenia urządzeń RTV powstałego na wskutek podłączenia ich do generato-
ra, producent nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 

n) Kontrolować poziom oleju silnikowego. Wymiany oleju należy dokonywać zgodnie 
z harmonogramem prac konserwacyjnych. 
- Czujnik poziomu oleju wyłączy silnik, jeżeli jego ilość będzie niewystarczająca. Czujnik wyłą-

czy również silnik, jeżeli agregat będzie nadmiernie przechylony. Procedura wymiany oleju i 
sprawdzania jego stanu podana jest w dalszej części instrukcji obsługi. 

VI. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące postępowania z paliwem. 

  Czterosuwowy silnik agregatu zasilany jest czystą benzyną. Benzyna jest substan-
cją łatwopalną, bardzo niebezpieczną i w sprzyjających warunkach, wybuchową. 
Przy eksploatacji urządzenia należy stosować się do poniższych warunków bezpieczeństwa. 
 

a) Nie tankować paliwa w miejscu pracy urządzenia. Zbiorniki z zapasem paliwa przechowywać 
poza strefą, w której wykonuje się prace. 
- Tankowanie lub przechowywanie zapasu paliwa w miejscu pracy, może doprowadzić do po-

wstania pożaru. 
b) Nigdy nie należy przechowywać pojemników z paliwem lub napełniać zbiornika paliwa w 

pobliżu otwartych źródeł ognia, urządzeń wytwarzających iskry elektryczne, pracujących 
urządzeń spawalniczych lub jakiegokolwiek innego źródła ciepła lub ognia. 
- Napełnianie zbiornika paliwa w nieodpowiednim miejscu lub niewłaściwe przechowywanie 

benzyny, może być przyczyną pożaru. 
c) Przed tankowaniem paliwa należy wyłączyć silnik agregatu i odczekać do jego ostygnięcia. 

Podczas tankowania zabronione jest palenie papierosów, używanie w pobliżu otwartego 
ognia lub urządzeń wytwarzających iskry. 
- Opary benzyny mogą zapalić się od rozgrzanych elementów silnika, żaru tytoniowego 

i spowodować wybuch lub pożar. 
d) W przypadku, gdy podczas tankowania benzyna rozleje się po obudowie agregatu, należy jak 

najszybciej osuszyć urządzenie suchą ściereczką i odczekać dodatkowo na odparowanie resz-
tek paliwa. Nie uruchamiać w tym czasie silnika. 
- Rozlane paliwo jest bardzo łatwopalne i stwarza potencjalne niebezpieczeństwo zapalenia się, 

np. od uruchamianego silnika. 
e) Po zatankowaniu paliwa należy dokręcić nakrętkę zbiornika paliwa do oporu. Przed uru-

chomieniem silnika, dla zwiększenia bezpieczeństwa, przenieść agregat z miejsca tankowania. 
f) Nie powinno się używać do zasilania silnika zwietrzałego paliwa. 

- Zwietrzałe paliwo wpływa na pracę silnika napędowego agregatu obniżając jego moc. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. Zakres dostawy, ogólny opis urządzenia. 
Ogólny opis urządzenia: 
1. Włącznik/wyłącznik silnika. 

Włącznik/wyłącznik elektryczny 
(VGP781). 

2. Woltomierz – obwód AC. 
3. Gniazda napięcia przemiennego AC 

230V~/50 Hz. 
4. Włącznik/wyłącznik obwodu AC 

(zabezpieczenie przeciw przeciąże-
niowe). 

5. Rama. 
6. Wyłącznik DC. 
7. Zacisk uziemienia. 
8. Gniazdo napięcia stałego 12 V. 
9. Uchwyt transportowy. 
10. Wlew zbiornika oleju. 
11. Koło jezdne. 
12. Osłona silnika. 
13. Pokrywa zaworów. 
14. Świeca zapłonowa. 
15. Tłumik. 
16. Gumowe nóżki. 
17. Rozruch. 
18. Pokrywa filtra. 
19. Kranik paliwa. 
20. Akumulator (VGP781). 
 

Wyposażenie podstawowe: 
21. Klucz imbusowy – 1 szt. 
22. Klucz rurkowy do świec z przetyczką – 1 szt. 
23. Instrukcja obsługi. 
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2. Czynności wstępne. 
 Otworzyć opakowanie, a następnie wyciągnąć urządzenie. 
 Zdjąć folię zabezpieczającą oraz zabezpieczenia do transportu, (jeżeli takie zamontowano). 
 Sprawdzić, czy w opakowaniu zbiorczym znajdują się części demontowane, akcesoria i 

klucze. 
 Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie nie zostały uszkodzone podczas transportu. 
 Zachować opakowanie, aż do upływu czasu gwarancji. 

 

UWAGA! 
Urządzenie i opakowanie nie służą do zabawy! 
Chronić przed dziećmi! Niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia się! 

 

3. Przed uruchomieniem. 
NA CZAS TRANSPORTU ZBIORNIK OLEJU ZOSTAŁ OPRÓŻNIO-
NY. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM NALEŻY 
NAPEŁNIĆ ZBIORNIK OLEJEM SILNIKOWYM, PODANYM W 
DANYCH TECHNICZNYCH! 

 

Przed pierwszym uruchomieniem należy ustawić uchwyt transportowy oraz wlać do odpowied-
nich zbiorników olej i benzynę, a także przygotować do pracy filtr powietrza. 
 

Silnik napędowy agregatu zasilany jest czystą benzyną i smarowany olejem silni-
kowym do silników czterosuwowych. Zabronione jest stosowanie nieodpowiednich 
środków smarujących, lub mieszanki paliwowej. 

 

Przy kolejnych uruchomieniach należy: 
 

 Sprawdzić ogólny stan agregatu - pod kątem uszkodzeń eksploatacyjnych. W razie koniecz-
ności oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu. Należy pamiętać, że nie wolno doko-
nywać żadnych zmian konstrukcyjnych przy elementach regulacyjnych i zabezpieczających. 

 Sprawdzić zamocowanie przewodu wysokiego napięcia na świecy (14) (czy fajka jest solid-
nie założona). 

 Skontrolować prawidłowość działania włącznika / wyłącznika silnika (1), w szczególności 
w kierunku wyłączenia - OFF (STOP). 

 W modelu VGP781 należy sprawdzić działanie elektronicznego rozrusznika. 
 Okresowo sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub i wkrętów. 

 

3.1 Ustawienie uchwytu transportowego. 
Na czas transportu, uchwyt transportowy (9) został ustawiony w pozycji złożonej. 
Aby móc ustawić uchwyt transportowy (9) w żądanej pozycji należy odkręcić śruby uchwytu. 
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3.2 Wlewanie, uzupełnianie oraz wymiana oleju silnikowego. 
          

W nowym agregacie, zbiornik oleju jest pusty i należy go bezwzględnie napełnić 
odpowiednim olejem.  
Do smarowania silnika należy stosować olej do silników czterosuwowych, 
15W40SE. Pojemność zbiornika oleju wynosi 0,6 litra. 
Podczas wlewania lub kontroli poziomu oleju, agregat powinien stać na równym i 
wypoziomowanym podłożu. 
 

 
Procedura wlewania nowego oleju. 

1. Wyłączyć agregat i odczekać aż ostygnie (niebezpieczeństwo poparzenia); (w 
nowych agregatach krok ten można pominąć). 

2. Zdjąć fajkę ze świecy zapłonowej. 
3. Ustawić agregat na równym podłożu, w ten sposób, aby uzyskać swobodny dostęp do 

korka wlewu oleju (10). 
4. Suchą i czystą szmatką przeczyścić okolice korka wlewu oleju (10) oraz sam korek, tak, 

aby po jego odkręceniu do wnętrza zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia. 
5. Odkręcić korek zbiornika oleju (10). 
6. Wlać odmierzoną ilość oleju smarującego (użyć lejka lub przechylić agregat). 
7. Po wlaniu oleju, sprawdzić jego poziom za pomocą wskaźnika znajdującego się na trzpie-

niu korka (wskaźnik włożyć w otwór, lecz nie wkręcać), lub wzrokowo, sprawdzając, czy 
górny poziom oleju znajduje się na wysokość dolnej krawędzi otworu wlewowego. Przed 
każdym użyciem oczyścić wskaźnik suchą i czystą ścierką z pozostałości oleju. 

8. Jeżeli poziom oleju jest prawidłowy, włożyć i dokręcić korek zbiornika oleju do oporu. 
9. Podłączyć świecę zapłonową z przewodem wysokiego napięcia (założyć fajkę na 

świecę). 
 

Poziom oleju w silniku należy sprawdzać przed każdym użyciem agregatu, ponie-
waż czujnik niskiego stanu poziomu oleju może, w przypadku wykrycia niewy-
starczającej ilości oleju, uniemożliwić uruchomienie silnika. 

 

Podczas wlewania/uzupełniania oleju należy zwracać uwagę, aby nie rozlewać go po urządze-
niu oraz, aby nie zalewać zbiornika ponad zalecany stan. 
Rodzaj oleju silnikowego należy dobrać do temperatury otoczenia, w jakiej będzie pracował 
agregat. Stosowane oleje powinny być mineralne lub półsyntetyczne. 
 

Zgodnie z klasyfikacją lepkości SAE olej opisany w sposób np. 10W40 oznacza: 
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- litera W (Winter – Zima), 
- liczba znajdująca się przed 

literą W oznacza płynność 
w niskiej temperaturze, np. 
0W, 5W, 10W; są to oleje uła-
twiające rozruch i łatwy do-
pływ smaru do silnika 
w niskich temperaturach, 

- liczba znajdująca się po literze 
W oznacza lepkość 
w wysokich temperaturach; im 
wyższa liczba, tym wyższa 
temperatura otoczenia, w jakiej 
może pracować silnik; 40, 50, 
60 zapewniają dobre smarowa-
nie silnika np. latem. 

Wymiana oleju. 

Wymiany oleju należy wykonać po wypracowaniu przez agregat odpowiedniej ilości motogo-
dzin – patrz tabela konserwacji, lub w razie potrzeby. 
W tym celu należy: 
 

1. Rozgrzać silnik przez uruchomienie go na chwilę, w celu zwiększenia płynności ole-
ju. 

2.  Założyć rękawice ochronne; olej będzie rozgrzany. 
3. Zdjąć fajkę ze świecy zapłonowej (14). 
4. Ustawić agregat na podwyższeniu tak, aby pod nim znajdowała się wolna przestrzeń 

na podstawienie zbiornika na zużyty olej. Odczekać kilka minut na spłynięcie roz-
grzanego oleju do komory olejowej. 

5. Przygotować pojemnik na zużyty olej. 
6. Ostrożnie odkręcać śrubę spustu oleju  znajdującą się w dolnej części korpusu silnika, 

do momentu, aż będzie można ją szybko usunąć. 
7. Podstawić pojemnik na zużyty olej i wyjąć śrubę. 
8. Odczekać do całkowitego opróżnienia zbiornika ze zużytego oleju. Można przechylić 

lekko agregat w stronę otworu spustowego, w celu usunięcia jego resztek. 
9. Czystą ścierką wytrzeć okolicę otworu zlewowego, w celu usunięcia brudu i resztek 

oleju. W razie potrzeby oczyścić ostrożnie sam otwór. 
10. Wkręcić śrubę i dokręcić kluczem. 
11. Wlać nowy olej zgodnie z procedurą opisaną wcześniej. 
12. Sprawdzić, czy spod śruby spustowej nie wycieka olej. Jeżeli następuje upływ oleju, 

nie wolno uruchamiać silnika. Oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu 
ustalenia przyczyny nieszczelności. Usługa ta wykonywana jest odpłatnie. 

13. Podłączyć świecę zapłonową z przewodem wysokiego napięcia (założyć fajkę na 
świecę). 

 

W przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia ustalono, że poziom oleju jest niewystarczający, 
należy go uzupełnić poprzez dolanie tego samego gatunkowo oleju, którego użyto do zalania 
silnika. 
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3.3 Tankowanie paliwa. 
Silnik czterosuwowy agregatu zasilany jest czystą benzyną, a olej służący do jego smarowania 
wlewany jest do oddzielnego zbiornika. 

 Nie wolno stosować do zasilania silnika mieszanki paliwowej! 
 

Nie wolno napełniać zbiornika paliwa, jeżeli silnik agregatu jest urucho-
miony. Zawsze przed uzupełnieniem paliwa, należy wyłączyć silnik. 

 

Liczba oktanowa paliwa powinna wynosić minimum 95. 
 

Benzyna jest materiałem niebezpiecznym, łatwopalnym i w odpowiednich warunkach 
wybuchowym (opary), dlatego też tankowanie należy przeprowadzać z dala od źródeł 
otwartego ognia, lub iskier. Nie wolno podczas tankowania palić tytoniu. Odkręcając 

korek zbiornika paliwa, należy robić to ostrożnie, aby uniknąć nagłego rozprężenia oparów 
paliwa znajdujących się w zbiorniku. 
 

Tankować paliwo możemy tylko w miejscach dobrze przewietrzanych, najlepiej na zewnątrz 
budynków. W przypadku rozlania paliwa na urządzenie, należy je jak najszybciej wyczyścić. 
Jeżeli oblejemy paliwem odzież, musimy ją natychmiast wymienić. 
 

Paliwo należy tankować w odległości około 3 metrów od miejsca pracy agregatu. Ten środek 
bezpieczeństwa zapobiega zapaleniu się rozlanego paliwa od przypadkowych źródeł ognia lub 
iskier. 
Aby wlać benzynę do zbiornika paliwa należy: 
 
1. Wyłączyć agregat! Odczekać aż ostygnie (niebezpieczeństwo poparzenia lub 

wybuchu paliwa). 
2. Suchą i czystą szmatką przeczyścić okolice korka wlewu paliwa oraz sam korek, tak, aby po 

jego odkręceniu do wnętrza zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia. 
3. Odkręcić korek – oznakowanie piktogramem     . 
4. Wlać benzynę, do momentu, aż wskaźnik poziomu paliwa pokaże pełny zbiornik. Zacho-

wać ostrożność pod koniec napełniania zbiornika, aby nie rozlać paliwa. Poziom paliwa nie 
powinien przekraczać górnej ramki filtra paliwa (patrz rysunek poniżej). 

5. Po wlaniu paliwa, założyć korek wlewu i dokręcić do oporu. 
 
Benzynę należy przechowywać tylko w zbiornikach do tego celu 
przeznaczonych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientacyjny poziom paliwa. 

3.4 Filtr powietrza – obsługa, czyszczenie. 
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WAŻNE – nie wolno uruchamiać silnika bez założonego filtra powietrza, ponie-
waż wpłynie to na przyśpieszone zużycie silnika. 

 

W nowych agregatach filtr powietrza (18) jest suchy. Przed rozpo-
częciem użytkowania filtr należy nasączyć olejem silnikowym. 
W tym celu należy: 
1. Zwolnić zatrzaski mocujące obudowę filtra; 
2. wyjąć filtr wraz z podstawą; 
3. wyciągnąć filtr gąbkowy z podstawy; 
4. Sprawdzić filtr powietrza: czy nie jest zabrudzony ku-

rzem lub drobnymi ciałami stałymi, Dokładnie spraw-
dzić, czy filtr nie posiada uszkodzeń (np. dziur). Jeśli 
jest uszkodzony, należy natychmiast go wymienić; 

5. nowy filtr powietrza należy zanurzyć w oleju silniko-
wym, np. użytym do napełnienia zbiornika oleju, dobrze 
nasączyć olejem, a następnie wycisnąć jego nadmiar. 

6. używany filtr powietrza należy po wyjęciu dokładnie wypłu-
kać w czystej nafcie, a potem dopiero nasączać olejem. 

7. po wyciśnięciu nadmiaru oleju włożyć filtr do podstawy, 
całość nałożyć na wypustki znajdujące się w korpusie obudo-
wy, założyć górną cześć obudowy i zamocować ją zamykając 
zatrzaski sprężynowe. 

Kontrolę stanu filtra należy przeprowa-
dzać zgodnie z harmonogramem kon-
serwacji, a w przypadku pracy w mocno 
zapylonym otoczeniu, każdorazowo 
przed użyciem. 
 
 
 
 
 
 

Nie używać benzyny lub de-
tergentu o niskiej temperaturze zapłonu do mycia elementów filtra. Może to spo-
wodować pożar lub wybuch rozpuszczalników podczas uruchamiania silnika. 

3.5 Opis stanowiska pracy. 
Agregat należy zawsze ustawiać na równym, w miarę poziomym podłożu, w odległości mini-
mum 1 metra od ścian lub innych przedmiotów. Zespół prądotwórczy powinien mieć zapew-
niony swobodny dopływ powietrza, które ma zapewniać odpowiednie chłodzenie i dostarczanie 
tlenu dla procesu spalania. 
Nie ustawiać agregatu w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach. Zawsze stosować 
się do wskazówek bezpieczeństwa, przy wybieraniu lokalizacji miejsca pracy agregatu. 
 

W przypadku użytkowania agregatu na dużych wysokościach (pow. 1000 m n.p.m.) należy 
zlecić regulację gaźnika. Powyżej zalecanej granicy wysokości, mieszanka paliwowa staje się 
nazbyt bogata, co ma wpływ na obniżenie sprawności silnika i zwiększone zużycie paliwa. 
 

WAŻNE. Po zmodyfikowaniu ustawień gaźnika dla pracy na dużej wysokości, nie 
wolno uruchamiać agregatu na wysokościach niższych. Zbyt uboga mieszanka spowo-
duje spadek wydajności, przegrzanie i uszkodzenie silnika. 
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4. Obsługa. 
Po przygotowaniu agregatu zgodnie z pkt 3, można przystąpić do jego eksploatacji. Zawsze 
przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju i paliwa, oraz zalecamy sprawdzenie 
stanu zanieczyszczenia filtra powietrza, w szczególności w przypadkach, gdy agregat pracuje w 
zapylonym otoczeniu. 

4.1. Uruchamianie i wyłączanie silnika. 
 

Przed uruchomieniem silnika należy zwrócić uwagę czy są spełnione niżej wymie-
nione warunki: 

 
 Czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Niektóre elementy 

agregatu mocno rozgrzewają się, mogąc doprowadzić do poparzeń. Prąd elektryczny wy-
twarzany przez prądnicę jest niebezpieczny dla zdrowia i życia – niebezpieczeństwo pora-
żenia. 

 Czy do gniazd agregatu są wpięte odbiorniki energii elektrycznej. Nie powinno się 
uruchamiać agregatu, jeżeli do gniazd podłączono odbiorniki prądu. Jeżeli tak jest, należy 
odłączyć wszystkie wtyczki. 

 Czy agregat został uziemiony, (jeżeli podłączone odbiorniki są również uziemione). 
Nie powinno się uruchamiać urządzenia, jeżeli nie zapewniono podstawowej ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Należy podłączyć pojedynczy przewód o prze-
kroju równym lub większym od przekroju przewodów podłączonych do gniazd, do zaci-
sku uziemienia (7). Drugi koniec przewodu należy podłączyć do metalowego, nieizolo-
wanego pręta wbitego w ziemię. W przypadku podłączania do instalacji elektrycznej bu-
dynku, montażu może dokonać tylko uprawniony elektryk. Do poprawnej pracy, agregat 
nie wymaga uziemienia. 

 Zalecamy, dla poprawy bezpieczeństwa, stosować dodatkowo wyłączniki różnicowo-
prądowe z członem nadmiarowo-prądowym, o prądzie zadziałania 30mA i czasem 
odcięcia ≤ 0,4 sekundy. 

 Sprawdzić, czy moc podłączonych odbiorników nie przekracza mocy znamionowej 
agregatu. Większość odbiorników przy rozruchu pobiera znacznie więcej energii niż przy 
pracy znamionowej. 

 Sprawdzić, czy trujące spaliny wytwarzane przez silnik napędowy agregatu będą 
miały możliwość rozproszenia i nie będą się 
gromadzić w jednym miejscu. 

 Zawsze należy się upewnić, czy podłączone do 
agregatu odbiorniki są sprawne technicznie, a 
ich przewody zasilające i wtyczki nie są uszko-
dzone. 
Niesprawny odbiornik może spowodować znisz-
czenie agregatu lub porażenie prądem elektrycz-
nym. 

Uruchomienie VGP780: 
a) Przekręcić kranik paliwa (19) na pozycję otwarte 

(ON) i odczekać chwilę na napełnienie komory 
gaźnika. 

b) Ustawić włącznik / wyłącznik obwodu AC (4) na 
pozycję wyłączone (OFF). 

c) Ustawić włącznik / wyłącznik zapłonu silnika (1) 
na pozycję włączone (ON). 

d) Przestawić dźwignię ssania w lewo, ssanie włączone. 
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Ssanie należy włączać tylko przy zimnym silniku. Jeżeli silnik jest rozgrza-
ny, lub w otoczeniu agregatu panuje wysoka temperatura, ssania nie należy 
włączać. 

e) Prawą ręką ująć uchwyt linki rozrusznika (17) i energicznie pociągnąć. 
f) Jeżeli silnik się uruchomi, dźwignię ssania przestawić w prawo. 

Nie wolno po uruchomieniu silnika wypuszczać z ręki uchwytu linki rozrusznika (17). 
Uchwyt (17) należy sprowadzić w dolne położenie trzymając go w ręce. Nagłe puszczenie 
uchwytu linki rozrusznika spowoduje jego niekontrolowany ruch w dół, co może dopro-
wadzić do uszkodzenia układu rozruchowego. 
Jeżeli silnik nie uruchomił się za pierwszym razem, powtórzyć punkt „e”. Agregat nie 
może być przechylony – może to uniemożliwić uruchomienie silnika (czujnik oleju nie 
będzie „widział” oleju). 
Jeżeli mimo to, silnik nie uruchamia się, należy sprawdzić przede wszystkim poziom ole-
ju (na pionowym podłożu), stan filtra powietrza, świecę zapłonową (czy nie została zala-
na) i przewód przyłączeniowy do świecy. Jeżeli wymienione elementy są czyste i w pełni 
sprawne, a odpowiednia ilość oleju znajduje się w zbiorniku, przyczyną może być brak 
paliwa. Jeżeli jest paliwo, a silnik nie uruchamia się, może to świadczyć o możliwości 
uszkodzenia zespołu napędowego. W takim przypadku należy oddać urządzenie do auto-
ryzowanego serwisu. 

g) Po uruchomieniu silnika, należy chwilę odczekać do jego rozgrzania. 
h) Jeżeli silnik uruchomił się i został wstępnie rozgrzany, przestawić włącznik / wyłącznik 

obwodu AC (4) na pozycję włączone (ON). 
i) Można podłączyć odbiornik i rozpocząć pracę. 

 

Uruchomienie VGP781: 
a) Przekręcić kranik paliwa (19) na pozycję otwarte (ON) i odczekać chwilę na napełnienie 

komory gaźnika. 
b) Ustawić włącznik / wyłącznik obwodu AC (4) na pozycję wyłączone (OFF). 
c) Przestawić dźwignię ssania w lewo, ssanie włączone. 

 
Ssanie należy włączać tylko przy zimnym silniku. Jeżeli silnik jest rozgrzany, 
lub w otoczeniu agregatu panuje wysoka temperatura, ssania nie należy włączać. 

d) Przekręcić kluczyk (1) w prawo do momentu aż agregat uruchomi się. 
e) Jeżeli silnik się uruchomi, dźwignię ssania przestawić w prawo. 

Jeżeli silnik nie uruchomił się za pierwszym razem, powtórzyć punkt „d”. Agregat nie 
może być przechylony – może to uniemożliwić uruchomienie silnika (czujnik oleju nie 
będzie „widział” oleju). 
Jeżeli mimo to, silnik nie uruchamia się, należy sprawdzić przede wszystkim poziom ole-
ju (na pionowym podłożu), stan filtra powietrza, świecę zapłonową (czy nie została zala-
na) i przewód przyłączeniowy do świecy. Jeżeli wymienione elementy są czyste i w pełni 
sprawne, a odpowiednia ilość oleju znajduje się w zbiorniku, przyczyną może być brak 
paliwa. Jeżeli jest paliwo, a silnik nie uruchamia się, może to świadczyć o możliwości 
uszkodzenia zespołu napędowego. W takim przypadku należy oddać urządzenie do auto-
ryzowanego serwisu. 

f) Po uruchomieniu silnika, należy chwilę odczekać do jego rozgrzania. 
g) Jeżeli silnik uruchomił się i został wstępnie rozgrzany, przestawić włącznik / wyłącznik 

obwodu AC (4) na pozycję włączone (ON). 
Można podłączyć odbiornik i rozpocząć pracę. 
 

Wyłączanie silnika: 
a) Odłączyć wszystkie odbiorniki prądu od gniazd agregatu. 
b) Ustawić włącznik / wyłącznik obwodu AC (4) na pozycję wyłączone (OFF). 
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c) Przy VGP780; ustawić włącznik / wyłącznik zapłonu silnika (1) na pozycję wyłączone 
(OFF). 

d) Przy VGP781; przekręcić kluczyk w lewo. 
e) Przekręcić kranik paliwa (19) na pozycję zamknięte (OFF). 

4.2. Regulacja gaźnika. 
Gaźnik jest fabrycznie ustawiony do prawidłowej pracy silnika urządzenia. W przypadku, gdy z 
jakichkolwiek przyczyn gaźnik ulegnie rozregulowaniu, maszynę należy oddać do autoryzowa-
nego serwisu. Usługa regulacji gaźnika nie podlega umowie gwarancyjnej i jest wykonywana 
odpłatnie. 
 

Nie wolno dokonywać regulacji gaźnika samodzielnie, ponieważ może to dopro-
wadzić do uszkodzenia silnika. 

4.3. Kontrola stanu świecy zapłonowej. 
Od prawidłowego działania świecy zapłonowej zależy praca całego silnika. Kontrolę stanu 
świecy należy przeprowadzać okresowo lub w razie zaistnienia takiej potrzeby. Przy wymianie 
zaleca się stosować świecę o oznaczeniu F6TC, którą można zamówić w naszym sklepie fir-
mowym. 
 

 Nie wolno używać świec zapłonowych o niewłaściwej ciepłocie. 
 

Aby zapewnić prawidłowe działanie silnika, przerwa pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej 
musi być okresowo sprawdzana. Kontrolę przeprowadza się po usunięciu z elektrod zebranego 
na nich osadu. 
 

Demontaż / montaż świecy. 
Przed wymontowaniem świecy należy odczekać do jej ostygnięcia lub użyć rękawic ochron-
nych (możliwość poparzenia!). 
 

1. Zdjąć kapturek świecy. 
2. Kluczem zluzować świecę, a następnie ostrożnie wykręcić chwytając palcami. 
3. Sprawdzić stan świecy, w szczególności wygląd elektrod i izolatora elektrody głównej. W 

razie potrzeby sprawdzić szczelinomierzem odstęp pomiędzy elektrodami, który powinien 
wynosić od 0,7 do 0,8 mm. 
Świeca zaolejona, mokra, świadczy o nieprawidłowościach w układzie zasilania. Uszko-
dzenia mechaniczne (pęknięcia izolatora) dyskwalifikują świecę z dalszego użytkowania. 

 

Zabrudzone świece oczyścić, uszkodzone wymienić na nowe (można zamówić za pośred-
nictwem naszej strony internetowej www.vander.pl). 

4. Nową, lub oczyszczoną świecę wkręcić do oporu palcami w gniazdo świecy. 
5. Dokręcić świecę mocno, ale z wyczuciem 

kluczem do świec. Nowe świece należy do-
kręcić o 1/2 obrotu, a świece używane o 1/8 
do 1/4 obrotu. Świeca źle dokręcona będzie 
się przegrzewać, co może doprowadzić do 
uszkodzenia silnika. 

6. Założyć i mocno docisnąć kapturek świecy. 
 

http://www.vander.pl/
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4.4. Docieranie silnika. 
Konstrukcja silnika napędowego agregatu nie wymaga docierania. 

4.5. Regulacja zaworów. 
Ze względu na specyfikę napędu rozrządu, regulacji może dokonać tylko autoryzowany serwis. 

5. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem i konserwacją 
należy wyłączyć agregat i odczekać do czasu jego ostygnięcia! 

5.1. Czyszczenie. 
 Po każdorazowym użyciu agregatu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy oczyścić całe 

urządzenie z kurzu, brudu, itp. 
 Szczeliny wentylacyjne i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wol-

ne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką, pędzlem lub prze-
dmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu. 

 Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu. 
 Do czyszczenia urządzenia nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczal-

ników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy 
uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda. 

5.2. Części dodatkowe i wymienne. 
Należy zachować wszystkie części wymienne. Części uszkodzone powinny być zastąpione 
częściami identycznymi. Nie należy używać części innych niż podane przez producenta. 
 

Stawiamy na szybką i fachową naprawę uszkodzonego sprzętu tak, aby przerwa w jego użyt-
kowaniu była jak najkrótsza. Urządzenie wystarczy oddać do sprzedawcy, skąd zostaje wysłany 
do autoryzowanego serwisu w Rzeszowie, gdzie w ciągu kilku dni zostanie naprawiony i ode-
słany. 
 

Jeżeli potrzebują Państwo zamówić części, należy odszukać w katalogu produktów dane urzą-
dzenie i pobrać schemat techniczny. Następnie odszukać na nim uszkodzoną część. Numer 
części, numer seryjny oraz nazwę modelu urządzenia, przesłać na adres: sklep@vander.pl lub 
biuro@vander.pl. 
 

Wysyłając sprzęt do reklamacji należy pobrać, wydrukować i wypełnić protokół reklamacyjny 
dostępny na stronie: www.vander.pl, w dziale SERWIS. Można również wykorzystać w tym 
celu, druk protokołu zamieszczony na końcu instrukcji obsługi. 

 

 

 

 

mailto:sklep@vander.pl?subject=Zapytanie%20z%20www


Instrukcja oryginalna – Agregat prądotwórczy spalinowy, model VGP780 

str. 23 

5.3. Konserwacja. 
 

Zalecany termin wykonania 
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Olej silnikowy 
Sprawdzenie 
poziomu X     

Wymiana  X(3)  X(3)  

Filtr powietrza 

Sprawdzenie X     

Czyszczenie   X(1)   

Wymiana     X 
Osadnik paliwa 
w gaźniku Oczyszczanie    X  

Świeca zapłonowa 
Czyszczenie 
/regulacja    X(3)  

Wymiana     X(1) 

Luzy zaworów Sprawdzenie 
regulacja     X(2)) 

Zbiornik i filtr paliwa Czyszczenie     X(2) 

Przewód paliwowy Sprawdzenie 
/wymiana Co dwa lata(1) 

Komora spalania 
 i zawory Czyszczenie Po każdych 500 godzinach(2) 

 

(1) – wykonać wcześniej, jeżeli zachodzi taka potrzeba, 
(2) – autoryzowany serwis lub osoba zaznajomiona z budową agregatu, 
(3) – w Unii Europejskiej, w krajach, w których obowiązuje Dyrektywa maszynowa     

2006/42/WE, czynność możliwa do wykonania tylko przez autoryzowany serwis. 
 

W przypadku braku możliwości wykonania wymienionych czynności we własnym zakresie, 
agregat należy oddać do autoryzowanego serwisu. Usługa wykonywana jest odpłatnie. 
 

Należy pamiętać, że niektóre elementy agregatu podlegają zużyciu, którego przyczyną jest 
normalna eksploatacja. Po właściwym dla nich okresie użytkowania podzespoły te należy wy-
mienić na nowe. 
 

Do elementów tych zaliczamy: 
- filtry, 
- elementy układu rozruchowego, 
- świeca zapłonowa. 

 

Dbanie o prawidłowy stan wymienionych elementów, wpływa na wydłużenie okresu używalno-
ści. 
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6. Przechowywanie. 
Agregat należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od łatwopalnych cieczy. 
Agregat przechowywać z paliwem i pełnym zbiornikiem oleju – urządzenie w każdej chwili ma 
być gotowe do pracy. 
 

Agregat należy przechowywać wyczyszczony, niezabrudzony olejem i paliwem. 
Dzieci i osoby postronne nie powinny mieć dostępu do urządzenia. 
Optymalna temperatura przechowywania: do 30˚C. Nie zostawiać w miejscach nasłonecznio-
nych. 

GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING 
Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu urządzenie znajduje się 
w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie lub 
można przeznaczyć do powtórnego przerobu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają 
się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone 
elementy urządzenia proszę dostarczyć do punktu zbiorczego surowców wtórnych. 
Informacje na temat utylizacji urządzenia można uzyskać w punkcie sprzedaży, bądź 
też lokalnie w wydziale samorządu lokalnego. 
 

 
Tylko dla krajów UE. 
 
Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci. 
 
Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niezdatne do 
użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu 

zbiórki surowców wtórnych. 
 
Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia. 
 
Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego 
użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej 
utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiór-
ki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisa-
mi o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należą-
cego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elemen-
tów elektrycznych. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
Model wyrobu/nr seryjne/Identyfikator SEE:  
VGP780/VGP781 18180010001÷18180010600 
 

Nazwa i adres producenta: VANDER®, ul. Krakowska 156A, 35-506 Rzeszów. 
 

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
 

Przedmiot deklaracji: 
Nazwa: agregat prądotwórczy spalinowy 
Model urządzenia: VGP780 / VGP781 
Nr seryjne: 18180010001÷18180010600 
Rok produkcji: 2018 
 

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE w sprawie maszyn (Dz. Urz. 
UE L157 z 09.06.2006, str. 24) (rozporządzenia MG z 21.10.2008 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1228) oraz dyrek-
tywy:  
2014/30/UE; - przepis krajowy: Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej z dnia 13.04.2007r. 
(Dz.U.2007 Nr 82 poz. 556), 
2014/35/UE; - przepis krajowy: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z 21.08.2007r. w sprawie zasadni-
czych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007 Nr 155 poz. 1089), 
2011/65/UE – przepis krajowy: rozp. MRiF z 21-12-2016, w spr. Zasadniczych wymagań dotyczących 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 7), 
2000/14/WE (+zm, 2005/88/WE) ; - przepis krajowy: Rozporządzenie MG z 21.12.2005r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U.2005 Nr 263 poz. 2202) ze późniejszymi zmianami. 
i norm zharmonizowanych: PN-EN ISO 8528-13:2016; PN-EN 61000-6-1:2007; PN-EN 
55012:2007/A1:2009; 
 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA 96 dB( A) 
Procedura oceny zgodności § 9 pkt 2, Rozporządzenie MG z 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005 Nr 263 poz. 2202) z późniejszy-
mi zmianami (Dyrektywa 2000/14/WE z 08-05-2000 r. z późn.zm., Załącznik VI). 
 

Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez: 
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen, 
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany  
Nr jednostki: 0123 
 

Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie firmy VANDER: 
VANDER®, ul. Krakowska 156a, 35-506 Rzeszów 
Wyprodukowano w ChRL dla VANDER® Polska. 
 

Osobą upoważnioną do przygotowania dokumentacji technicznej oraz sporządzenia deklaracji w imieniu: 
VANDER®, ul. Krakowska 156A, 35-506 Rzeszów, jest: 

 
Piotr Falger 
Specjalista 
ds. importu 

 
 
 
 
 
 
 

Miejsce oraz data wydania: Rzeszów, 19-12-2017 r. 
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KARTA GWARANCYJNA 
Warunki niniejszej gwarancji obejmują tylko narzędzia marki VANDER 

Nr seryjny urządzenia: 
 
 
 

Adres punktu sprzedaży:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data sprzedaży:……………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Numer dowodu zakupu:………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
Numer katalogowy:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa urządzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
I. ZAKRES GWARANCJI 

1. VANDER udziela pisemnej gwarancji, co do jakości sprzedawanego wyrobu. 
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym wyrobie, będącej 

następstwem wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania wyro-
bu. 

3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji VANDER zobowiązuje się do wykonania 
bezpłatnej naprawy. Naprawa zostanie dokonana w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. 

4. Duplikaty Karty Gwarancyjnej nie będą wydawane. 
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
6. W przypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie z wyposażeniem. Brak osprzętu może 

spowodować niepodjęcie naprawy gwarancyjnej.  
Procedury: 
Nabywca indywidualny – dostarcza narzędzie do punktu sprzedaży lub serwisu lokalnego z wymaganymi 
dokumentami. 
Przedsiębiorca – właściciel narzędzia będącego w obrocie gospodarczym winien korzystać z lokalnego 
serwisu naprawczego. 
Rezygnacja z lokalnego serwisu naprawczego i wysyłka narzędzia do serwisu centralnego przenosi koszty 
przesyłki na użytkownika. 

7. Jeżeli klient nie załączy do reklamowanego urządzenia ważnej i wypełnionej karty gwarancyjnej oraz 
dowodu zakupu wyrobu, wówczas naprawa urządzenia automatycznie będzie płatna. 

8. Konieczność oczyszczenia narzędzia – w celach naprawy w serwisie – jest usługą płatną.  
9. Serwis lokalny lub centralny dokonuje naprawy elektronarzędzia w terminie do 14 dni roboczych. 
10. Brak opisu usterki może wydłużyć okres naprawy o 20 dni roboczych, bez przedłużenia okresu gwarancji. 
11. W przypadku braku części zamiennych, podany w punkcie 9 termin naprawy gwarancyjnej może ulec wy-

dłużeniu, o czas niezbędny na sprowadzenie brakujących elementów. W takich przypadkach okres gwaran-
cji ulega przedłużeniu, na czas niezbędny na wykonanie naprawy. 

 
II. ZGŁOSZENIE NAPRAWY GWARANCYJNEJ.  

! Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu ‘PROTOKOŁU REKLAMACJI 
URZĄDZENIA” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można 
również pobrać ze strony internetowej: http://www.vander.pl/?informacje/regulamin.html. 
Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. 
! Zgłoszenia reklamacyjne, bez dołączonego protokołu lub bez opisu usterki, nie będą rozpa-
trywane, a urządzenie zostanie zwrócone do zgłaszającego na jego koszt. 
Oddając urządzenie do naprawy gwarancyjnej należy: 
 

1. Dostarczyć do punktu sprzedaży, serwisu lokalnego lub serwisu centralnego (patrz punkt I) urządzenie wraz 
z wyposażeniem zapakowane w oryginalnym opakowaniu, 

2. Dołączyć do urządzenia: 
a) dowód zakupu, 
b) prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną, 
c) prawidłowo wypełniony, opisany powyżej, protokół reklamacji z opisem wady, usterki lub niesprawności. 
 
 

http://www.vander.pl/?informacje/regulamin.html
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III. OKRES GWARANCJI 
Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika wpisanego w Karcie Gwa-
rancyjnej. 
W przypadku zakupu w celach komercyjnych (wystawienie faktury VAT) gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy. 
Dla baterii i akumulatorów będących źródłem zasilania narzędzi akumulatorowych gwarancji udziela się na 
okres rozruchu lub maksymalnie 6 miesięcy od daty zakupu. 

1. VANDER zobowiązuje się do dokonania naprawy także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada wystąpi-
ła i została zgłoszona w okresie gwarancji. 

2. Jeżeli VANDER wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
wydania wyrobu wolnego od wad. 

3. Jeżeli podczas naprawy wyrobu VANDER wymieni część w wyrobie, okres gwarancji zostanie przedłużony 
o czas niezbędny na wykonanie naprawy. 

 
IV. OGRANICZENIA 

Gwarancja nie obejmuje: 
- Wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich, jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędo-
we, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, brzeszczoty, akumulatory, szczotki węglowe 
silników elektrycznych, sworznie bijaka w młotowiertarkach.  
- Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów i części wymienionych wyżej: 
uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. z niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, 
powodującego przeciążenie, itp.), niewłaściwej konserwacji lub przechowania, uszkodzenia powstałe z powodu 
braku walizki transportowej: uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika (np. zerwanie blokady wrzeciona, 
uszkodzona obudowa itp.) 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki 
i kontynuowania pracy uszkodzonym wyrobem. 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów, zastosowania niewłaściwych 
smarów lub olejów, itp. 
- Wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk 
żywiołowych lub też innych czynników zewnętrznych. 
- Wyrobów w których dokonano napraw samowolnych lub poza wskazanymi poniżej punktami. 
- W przypadku kiedy numer jest nieczytelny lub zniszczony reklamacja może zostać odrzucona. 
Uwaga! Reklamowany wyrób powinien zostać uprzednio oczyszczony przez osobę zgłaszającą reklamacje. Ser-
wis może odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu nieoczyszczonego lub oczyścić go na koszt zgłaszającego re-
klamacje. Uwaga! Zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domo-
wego. Gwarancja nie obejmuje wykorzystywania wyrobu do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz cią-
głej pracy wyrobu mogącej doprowadzić do jego przeciążenia.  

 
V. NAPRAWA 

1. W przypadku wystąpienia niesprawności wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do: 
- Powstrzymania się od używania uszkodzonego wyrobu do chwili stwierdzenia usterki 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z osprzętem oraz opakowaniem (w przypadku, gdy 

urządzenie jest sprzedawane w pudełku kartonowym lub w zestawie z walizką transportową). 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z niezbędnymi dokumentami (karta gwarancyjna 

i dowód zakupu) do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego. 
- Wraz z Kartą Gwarancyjną dołącz szczegółowy opis usterki. 

2. W przypadku uznania gwarancji koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa sprzedawca. W przypadku 
nie uznania gwarancji, koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa kupujący. 

3. VANDER nie ma obowiązku dostarczać klientowi wyrobu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej. 
4. Klientowi przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, jeżeli: 

- Punkt serwisowy dokona napraw, a wyrób będzie w ocenie punktu serwisowego nadal posiadać wady 
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

- Punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe lub połączone z nadmiernymi 
kosztami. 

5. W przypadku wymiany wyrobu na nowy potrąca się wartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta 
elementów wyrobu oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie danego wyro-
bu. 

6. Jeżeli wymiana wyrobu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ce-
ny.  
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1 Data przyjęcia do naprawy:…………………………………….. 2 Data przyjęcia do naprawy:…………………………………….. 

 Data naprawy:……………………………………………………………  Data naprawy:………………………………………………………… 

 Zakres naprawy:…………………………………………………………  Zakres naprawy:……………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 Rodzaj i ilość zużytych części:…………………………………..  Rodzaj i ilość zużytych części:……………………………….. 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 
 Ilość roboczogodzin:………………………….……………………..  Ilość roboczogodzin:…………………………….……………….. 

 Data odbioru i podpis użytkownika:…………………………  Data odbioru i podpis użytkownika:……………………… 

 …………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………. 

 Data i podpis serwisu:………………………………………………..  Data i podpis serwisu:…………………………………………….. 

 
3 Data przyjęcia do naprawy:…………………………………….. 4 Data przyjęcia do naprawy:…………………………………….. 

 Data naprawy:……………………………………………………………  Data naprawy:………………………………………………………… 

 Zakres naprawy:…………………………………………………………  Zakres naprawy:……………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 Rodzaj i ilość zużytych części:…………………………………..  Rodzaj i ilość zużytych części:……………………………….. 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 
 Ilość roboczogodzin:………………………….……………………..  Ilość roboczogodzin:…………………………….……………….. 

 Data odbioru i podpis użytkownika:…………………………  Data odbioru i podpis użytkownika:……………………… 

 …………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………. 

 Data i podpis serwisu:………………………………………………..  Data i podpis serwisu:…………………………………………….. 

 
5 Data przyjęcia do naprawy:…………………………………….. 6 Data przyjęcia do naprawy:…………………………………….. 

 Data naprawy:……………………………………………………………  Data naprawy:………………………………………………………… 

 Zakres naprawy:…………………………………………………………  Zakres naprawy:……………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 Rodzaj i ilość zużytych części:…………………………………..  Rodzaj i ilość zużytych części:……………………………….. 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 

 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………….....  …………………………………………………………………………..... 
 Ilość roboczogodzin:………………………….……………………..  Ilość roboczogodzin:…………………………….……………….. 

 Data odbioru i podpis użytkownika:…………………………  Data odbioru i podpis użytkownika:……………………… 

 …………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………. 

 Data i podpis serwisu:………………………………………………..  Data i podpis serwisu:…………………………………………….. 

 
Adresy punktów serwisowych na stronie www.vander.pl 

 

http://www.vander.pl/
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PROTOKÓŁ REKLAMACJI URZĄDZENIA 
 Naprawa gwaran-

cyjna 
 Naprawa pogwaran-

cyjna 
 Przedsprzedaż 

Nazwa urządzenia:  

Nr katalogowy: 

Nr seryjny urządzenia (jeżeli posiada): 

Data przyjęcia: 

Opis usterek (wpisuje użytkownik lub dołącza swój): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt do użytkownika (nr telefonu): 

 

Do urządzenia dołączono (karta gwarancyjna, dowód zakupu, etc.): 
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PROTOKÓŁ REKLAMACJI URZĄDZENIA 
 Naprawa gwaran-

cyjna 
 Naprawa pogwaran-

cyjna 
 Przedsprzedaż 

Nazwa urządzenia:  

Nr katalogowy: 

Nr seryjny urządzenia (jeżeli posiada): 

Data przyjęcia: 

Opis usterek (wpisuje użytkownik lub dołącza swój): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt do użytkownika (nr telefonu): 

 

Do urządzenia dołączono (karta gwarancyjna, dowód zakupu, etc.): 
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