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1. Carrying handle
2. Fuel tank cap
3. Ventilation knob
4. Spark plug
maintenance cover
5. Recoil starter
6. Control panel
7. Appearance cover
8. Muffler
9. Muffler blind window

1. Running indicator
2. Overload indicator
3. Oil alarm lamp
4. VFT
5. Choke lever
6. Reset button
7. Two-in one switch (engine
stop and fuel switch)
8.UAB
9. Energy saving switch
10. Euro-receptacle
11. Ground terminal
12. Parallel kit terminal

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
2. Ενδεικτική λυχνία υπερφόρτωσης
3. Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης
λαδιού
4. VFT
5. Λεβιές του τσοκ
6. Κουμπί επαναφοράς (Reset)
εξοικονόμησης ενέργειας
7. Διακόπτης διπλής ενέργειας
(διακοπή λειτουργίας του κινητήρα 
και διακόπτης καυσίμου)
8. UAB
9. Διακόπτης λειτουργίας
10. Πρίζα εξόδου
11. Ακροδέκτης γείωσης
12. Ακροδέκτες παράλληλης σύνδεσης

1. Χειρολαβή μεταφοράς
2. Τάπα δεξαμενής καυσίμου
3. Βαλβίδα εξαέρωσης
4. Κάλυμμα συντήρησης του μπουζί
5. Εκκινητής (χειρόμιζα)
6. Πίνακας ελέγχου
7. Εξωτερικό κάλυμμα προστασίας
8. Εξάτμιση
9. Πλέγμα εξαερισμού εξάτμισης
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TECHNICAL DATA / TEXNIKA XAΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Model  / Mοντέλο BGB2000

Rated Output (kW)  /
Ονομαστική Ισχύς (kW) 1,9

Maximum Output (kW) /
Μέγιστη Ισχύς Εξόδου (kW) 2,1

Oil capacity (L)/
Δοχείο λαδιού 0,5

Displacement  /
Κυβισμός (cc) 79cc

Operating Temperature (oC) / 
Θερμοκρασία λειτουργίας (οC) -5 έως περίπου 40 

Max. site altitude of installation (m) /
Μέγιστο υψόμετρο θέσης εγκατάστασης (m) 1500

Max Fuel Tank Size (L)
Μέγιστη Χωρητικότητα 
Δεξαμενής Καυσίμου (Λίτρα)

4

Noise/ Θόρυβος dB (A) 77

Starter Coil/Mίζα 
Battery/ Mπαταρία N/A

AVR N/A

Engine Type / Τύπος Κινητήρα Air Cooled / 4 Stroke - Aερόψυκτος, Τετράχρονος

Μeasured sound pressure level (dB(A))/
Μετρούμενη στάθμη ηχητικής πίεσης (db(A)) ≤ 72 (60)

Measurement uncertainty (dB(A))/
Aβεβαιότητα μέτρησης (db(A)) ≤ 1,5

Guaranteed sound power level (dB(A))/
Eγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)) ≤ 92 

Weight / Bάρος (kg) 21,3

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the per-
formance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's 
product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, 
trade or industrial businesses or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must 
only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

* Always use the product with the supplied equipment. Operation of the product with non-provided equipment may cause malfunctions or even serious injury or death. The manu-
facturer and the importer shall not be liable for injuries and damages resulting from the use of non-conforming equipment.

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται 
στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και 
ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν 
χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.

























































recoil start / ξεκίνησε ανάκρουση

Wiring diagram / διάγραμμα συνδεσμολογίας
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