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I. Technické údaje 
  Typové označení TA3500TGWX/TA3500TGX

Výkon motoru                         5,6 kW
Napětí/ frekvence 230V / 50 Hz
Max. výkon                 3,5kW
Jmenovitý výkon 
DC jmenovitý proud                    8,3A
Hladina akustického výkonu          66  dB
Spotřeba paliva                                       0,7 l/h
Objem olejové nádrže             600 ml
Objem nádrže paliva               15 l
Rozměry (d x š x v)                      605x430x440 mm
Hmotnost 40 kg
Olej                      SAE 30 - 4-stroke engine oil
Palivo                     bezolovnatý benzín
Před prvním použitím nalijte do motoru olej !
Po prvních 25 hodinách provozu se doporučuje vyměnit olej
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III.Zásady použití 
a bezpečnostní pravidla
Elektrocentrála je konstruována k bezpečnému a bezpro-
blémovému provozu za předpokladu, že bude provozová-
na v souladu s návodem na obsluhu. Před prvním použi-
tím elektrocentrály si pozorně prostudujte tento návod 
k obsluze tak, abyste porozuměli jejímu obsahu. Zabráníte 
tak možnému vážnému poškození zařízení nebo zranění. 

bEZpEčNOST OSOb
Před zahájením práce vždy proveďte předběžnou provozní 
zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála včetně vedení 
a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. Můžete 
tak předejít úrazu nebo poškození zařízení.

Nikdy zařízení nespouštějte v uzavřené místnosti nebo za 
podmínek nedostatečného chlazení a přístupu čerstvého 
vzduchu. Výfukové plyny jsou jedovaté a obsahují jedovatý 
oxid uhelnatý, který jako bezbarvý a nepáchnoucí plyn může 
při nadýchání způsobit ztrátu vědomí, případně i smrt.

Pokud je elektrocentrála umístěna ve větraných místnostech, 
je zapotřebí dodržet další pravidla ochrany proti požáru.

Provozní náplně jsou hořlavé a jedovaté. Zamezte proto 
kontaktu těchto látek s pokožkou či jejich požití. Při mani-
pulaci s provozními náplněmi nekuřte ani nemanipulujte 
s otevřeným ohněm.

Před zahájením provozu se musí obsluha elektrocentrály 
důkladně seznámit se všemi ovládacími prvky a zejména 
pak se způsobem, jak v nouzové situaci elektrocentrálu co 
nejrychleji vypnout. 

Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez 
předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení 
obsluhovala osoba indisponovaná vlivem drog, léků, 
alkoholu či nadmíru unavená a ani vy sami tak nečiňte.

Elektrocentrála a zejména pak motor a výfuk jsou během 
provozu i dlouho po vypnutí velmi horké a mohou způso-
bit popáleniny. Všechny osoby (zejména děti) i zvířata se 
proto musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od zařízení.

Pohonné látky jsou hořlavé a snadno se vznítí, proto při 
manipulaci s pohonnými látkami nekuřte ani nepoužívejte 
otevřeného ohně.

Manipulaci s pohonnými látkami a tankování provádějte 
v dobře větraných prostorách, aby nedošlo k nadýchání se 

benzinovými výpary. Používejte při tom vhodné ochranné 
pomůcky, aby nedošlo k potřísnění kůže při případném rozlití. 

Pohonné látky nedoplňujte za chodu elektrocentrály – před 
tankováním vypněte motor. Palivovou nádrž nepřelévejte.

Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama. 
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

TECHNICKÁ bEZpEčNOST – ZÁSadY 
SprÁvNéHO pOUŽITí
Elektrocentrála musí být provozována výhradně na pev-
ném vodorovném povrchu tak, aby nemohlo dojít 
k jejímu převrácení. Při provozu v jiné než vodorovné 
poloze může dojít k vytékání paliva z nádrže. Systém 
mazání motoru spolehlivě funguje pouze do náklonu 
16° ve všech směrech. Provoz ve větší náklonu vede 
k vážnému poškození motoru a je proto nepřípustný. Na 
vady vzniklé provozo-váním v nevhodné poloze nelze 
uplatnit záruku.

V zájmu zabezpečení dostatečného chlazení elektro-
centrálu provozujte ve vzdálenosti minimálně 1m od zdí 
budov, jiných zařízení či strojů. Na motor nikdy nepok-
lá-dejte žádné předměty.

Během provozu elektrocentrály v její blízkosti nemani-
pulujte se vznětlivými látkami. Před tankováním elek-
trocentrály vždy vypněte motor. Tankování provádějte 
v dobře větraném prostoru. Pokud dojde k rozlití paliva, 
před nastartováním motoru musí být vysušeno 
a výpary odvětrány. Nádrž elektrocentrály nikdy 
nepřeplňujte!

Elektrocentrála nesmí být za žádných okolností 
svépomocně připojována do domovní rozvodné sítě jako 
záloha! Ve zvláštních případech, kdy jde o připojení 
alternativního napájecího zařízení ke stávajícímu roz-
vodnému systému, smí být toto připojení provedeno jen 
kvalifikovaným elektrikářem s oprávněním tato připojení 
provádět, který zná problematiku použití přenosných 
elektrocentrál z hlediska bezpečnosti a platných elektro-
technických předpisů a je schopen posoudit rozdíly mezi 
zařízením pracujícím ve veřejné rozvodné síti a zařízením 
napájeným ze zdrojového soustrojí. Za případné škody 
nebo zranění vzniklé neodborným spojováním s veřejným 
rozvodem nenese výrobce ani prodejce elektrocentrály 
žádnou odpovědnost.
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K elektrocentrále nepřipojujte jiné typy zásuvkových 
konektorů, než odpovídají platným normám a pro které je 
elektrocentrála zároveň uzpůsobena. V opačném případě 
hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo vznik 
požáru. Přívodní kabel použitých spotřebičů musí odpoví-
dat platným normám. Vzhledem k velkému mechanické-
mu namáhání používejte výhradně ohebný pryžový kabel 
(podle IEC 245-4).

K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče stavěné na 
odpovídající hodnoty napětí (230V/50Hz).

Ochrana zdrojového soustrojí proti přetížení a zkratu je 
závislá na jističích speciálně přizpůsobených zdrojovému 
soustrojí. Pokud je nutné tyto jističe vyměnit, musí být na-
hrazeny jističi se stejnými parametry a charakteristikami. 

K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče 
v bezvad-ném stavu, nevykazující žádnou funkční 
abnormalitu. 
Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží 
pomalu, nerozběhne se, je nadmíru hlučný, 
kouří...), okamžitě jej vypněte, odpojte a závadu 
odstraňte.

Průřez a délku použitého prodlužovacího kabelu konzultuj-
te s kvalifikovaným elektrikářem nebo se řiďte normou 
ČSN ISO 8528-8. Mějte na paměti, že čím delší je prodlužo-
vací kabel, tím nižší jmenovitý výkon lze kvůli elektrickým 
ztrátám na vodiči odebrat na jeho koncovce. Prodlužovací 
kabel nesmí být stočený na cívce ale v rozvinutém stavu.

Předepsané parametry pro použití prodlužovacího 
vedení dle ČSN ISO 8528-8:
Pro průřez vodiče prodlužovacího kabelu 1,5mm2 -
maxi-mální délka prodlužovacího kabelu  60m.
Pro průřez vodiče prodlužovacího kabelu 2,5mm2 
- maxi-mální délka prodlužovacího kabelu  100m.

Elektrocentrála nesmí být provozována nechráněna proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům. Stroj během použití 
i skladování neustále chraňte před vlhkostí, nečistotami 
a jinými korozními vlivy.

Dle normy ČSN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnění elek-
trocent-rály daného max. výkonu není vyžadováno. Je-
likož je tato elektrocentrála vybavená uzemňovacím 
vývodem, zabez-pečte uzemnění elektrocentrály vždy, 
když je to možné.

Zásuvky nikdy nepřepojujte! Přepojování za účelem 
zvýšení maximálního jmenovitého proudu nebo 
jakýmko-li jiným účelem může způsobit poškození 
elektrocentrály nebo požár a je považováno za hrubé 
zasahování do konstrukce elektrického zapojení elektro-
centrály čímž je v rozporu se záručními podmínkami.
Jakékoliv zásahy nebo opravy v elektroinstalaci smí prová-
dět pouze servis dodavatele. V opačném případě se jedná 
o neopráv-něný zásah do elektrocentrály mající za 
následek ztrátu záruky (viz záruční podmínky)!

Nikdy neměňte nastavení a seřízení motoru.

Podle hygienických předpisů nesmí být elektrocentrála 
používána, pokud je tím omezována veřejnost v době 
nočního klidu tj. od 22.00 do 6.00 hodin.

CZ
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IV. Použité piktogramy 
a důležitá upozornění

Před použitím si pozorně 
prostudujte návod k použití.

Elektrocentrála je dodávána 
bez oleje. Před prvním 
spuštěním do motoru 
nalijte doporučený olej na 
předepsanou úroveň (viz. kapi-
tola "Plnění motoru olejem)

POZOR HORKÉ! Nedotýkejte se 
horkých částí motoru.

Palivový kohout
0

1

Hlavní vypínač

Jistič stejnosměrného 
a střídavého okruhu.

čítač motohodin

Zemnící svorka

Pozice páky ovládání sytiče

Nepoužívejte v uzavřených 
prostorách. Oxid uhelnatý je 

jedovatý.

UPOZORNĚNÍ. Pravidelně kon-
trolujte, zda nedochází k úniku 
hořlavin. Před doplněním 
paliva vypněte motor.

Pozice páky ovládání sytiče

V. Součásti stroje  
a ovládací prvky
Obr. 1 
1) spínač zapalování
2) zemnící svorka
3) piktogram - hladina oleje
4) zásuvka 12V DC
5) šroub výpustního otvoru olejové nádrže
6) uzávěr plnícího otvoru olejové nádrže
7) voltmetr
8) zásuvka 230V/50Hz a 400V
9) jistič (12V okruh)
10) jistič (pro 230V/50Hz okruh)

Obr. 2
1) palivová nádrž
2) palivový kohout
3) kryt vzduchového �ltru
4) rukojeť startéru
5) táhlo ovládání sytiče

CZ CZ
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Obr. 3 a 4
1) uzávěr palivové nádrže
2) ukazatel stavu paliva
3)  odkalovací šroub karburátoru
4) výfuk – pozor,horké!
5) kryt výfuku - pozor, horké!
6) ochranný rám
7)  svíčka zapalování
8)  hlava válce
9)  karburátor

CZ

VI. Před uvedením elek-
trocentrály do provozu  

VÝSTRAHA! 
Kontrolu provádějte před každým spuštěním po umístění 
elektrocentrály na pevnou vodorovnou plochu při 
vypnu-tém motoru, zastaveném přívodu paliva 
aodpojeném konektoru zapalovací svíčky.

1. VIZUÁLNÍ KONTROLA
• Po vybalení elektrocentrály vizuálně zkontrolujte stav 

povrchu a funkci ovládacích prvků. 
• Přesvědčte se, že nikde nevisí nezapojené či uvolněné 

kabely.
• Ještě před nalitím paliva do nádrže zkontrolujte palivo-

vý systém, zejména pevné připojení palivových 
hadiček.

2. PLNĚNÍ MOTORU OLEJEM

UPOZORNĚNÍ!
• Provozování motoru s nedostatečným či nadměrným 

množstvím oleje (viz. měrka hladiny oleje) vede k váž-
nému poškození motoru bez nároku na záruku.

• Kontrolu úrovně oleje provádějte na rovině při vypnu-
tém motoru před každým spouštěním dle tabulky 
předepsané údržby.

• Olejové čidlo, které je na elektrocentrále instalováno, 
slouží pouze k zastavení motoru při náhlém úniku 
apoklesu hladiny motorového oleje. Přítomnost tohoto 
čidla neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu množství 
oleje v motoru před každým spuštěním.

• Olejové čidlo nesmí být odpojeno ani demontováno.
• Je zakázáno používat oleje bez detergentních přísad 

aoleje určené pro dvoutaktní motory.

DOPORUČENÉ OLEJE
• SAE30 

Doporučujeme používat jen kvalitní oleje zavedených značek.

1. Elektrocentrálu s vypnutým motorem, uzavřeným 
přívodem paliva a odpojeným konektorem zapalovací 
svíčky postavte na pevnou vodorovnou plochu.

2. Odšroubujte uzávěr plnícího otvoru olejové nádrže 
(obr.1 pozice 6)

3. Za použití trychtýře nalijte plnícím otvorem do olejové 
nádrže cca 600ml oleje (objem prázdné olejové 
nádrže).  Při plnění dbejte na to, aby olej nevytékal 
mimo plnící otvor; pokud se tak stane, motor od rozl-
itého oleje do sucha očistěte.

4. Očistěte měrku na vnitřní straně uzávěru olejové 
nádrže a zátku zašroubujte do hrdla olejové nádrže. 
Po opětovném vyšroubování na měrce odečtěte 
úroveň hladiny oleje v nádrži – úroveň hladiny by 
se měla pohybovat mezi dvěma ryskami, ideálně by 
měla sahat k horní rysce.

5. Při nízkém stavu oleje doplňte doporučeným olejem 
(stejným typem oleje, který v elektrocentrále pou-
žíváte) na požadovanou úroveň. Nemíchejte oleje 
srozdílnou SAE a jakostní třídou.

3. PLNĚNÍ PALIVEM

VÝSTRAHA!
• Benzín je velice snadno vznětlivý a výbušný.
• Používejte kvalitní bezolovnatý benzín pro motorová 

vozidla s oktanovým číslem minimálně 95 (např. 
Natural 95). 

• Používejte výhradně čistý automobilový benzín. 
Nepoužívejte směs benzínu a oleje, benzín znečistěný 
nebo benzín pochybné kvality a původu. Zabraňte vni-
kání prachu, nečistot či vody do palivové nádrže.

• Tankujte v dobře větraném prostoru při vypnutém 
motoru. Během tankování či v místech, kde jsou 
umístěny pohonné hmoty, nikdy nekuřte a zabraňte 
přístupu s otevřeným ohněm.

• Nádrž nedolévejte až po okraj a po tankování ji dobře uza-
vřete. Naplnění nádrže po okraj bude mít při přepravě za 
následek vylévání paliva z nádrže i přes zavřený uzávěr.

• Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití benzínu. Benzínové 
výpary nebo rozlitý benzín se mohou vznítit. Jestliže 
dojde k vylití benzínu, je bezpodmínečně nutné jej 
vysušit a nechat rozptýlit benzínové výpary.

CZ
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• Zabraňte opakovanému nebo delšímu styku s pokož-
kou, jakož i vdechování výparů. Uchovávejte benzín 
mimo dosah dětí.

• Závady vzniklé z důvodu použití nesprávného typu 
benzínu, nekvalitního, kontaminovaného či zvětralého 
nebudou posuzovány jako záruční.

•  Nepoužívejte palivo starší než jeden měsíc od načerpání 
na čerpací stanici

•  Doporučujeme používat kondicionér do paliva. Zlepšuje vlast-
nosti paliva, znižuje karbonizaci čím výrazně přispívá k bez-
problémovému provozu a prodloužení životnosti motoru.

1. Zkontrolujte hladinu paliva na ukazateli umístěném 
na vrchní straně palivové nádrže (obr. 3 pozice 2).

2. Odšroubujte uzávěr palivové nádrže.
3. Pomocí nálevky přes filtr umístěný v otvoru plnění 

nádrže palivo doplňte. Objem nádrže je max. 15l
4. Nádrž uzavřete a uzávěr pevně utáhněte.

vII. Startování motoru 
1. Od výstupů elektrocentrály odpojte veškeré spotře-

biče, jističe přepněte do polohy „OFF(0)“ –vypnu-
to- a pokud je to možné, elektrocentrálu uzemněte.

2. Přepněte páčku palivového kohoutu (obr. 2 pozice 2) 
do polohy „1“ a vyčkejte asi 2 minuty, než palivo pro-
teče palivovým systémem do karburátoru.

3.  Přepněte spínač zapalování (obr. 1 pozice 1) do polo-
hy zapnuto „ON(1)“.

4. Vytažením táhla ovládání sytiče (obr. 2 pozice 5) do 
polohy „START“ zapněte sytič. Zapnutí sytiče není 
zapotřebí pro spuštění zahřátého motoru nebo při 
vysoké okolní teplotě.

5. Pomalu táhněte za rukojeť startéru (obr. 2 pozice 4), 
dokud nedojde k záběru. Poté za rukojeť zatáhněte 
prudce. Opakujte podle potřeby, dokud motor nena-
skočí. Ihned po startu motoru rukojeť startéru pusťte.

varOvÁNí!
Při zatažení za rukojeť startéru za chodu motoru 
může způsobit zranění obsluhy a poškození elektro-
centrály.

6. Vyčkejte zahřátí motoru. Po zahřátí motoru postupně 
vypněte sytič pozvolným zasouváním táhla ovládá-
ní sytiče z polohy „START“ do polohy „RUN“. Za horké-
ho počasí bude toto vypínání trvat několika sekund, 
zatímco ve studeném počasí několik minut. Po dosa-
žení provozní teploty sytič zcela vypněte.

    Nedopusťte, aby se rukojeť startéru vracela 
zpět rychle proti krytu motoru. Rukojeť pouštějte 
pomalu, abyste zabránili poškození krytu startéru.

   Vždy startujte rychlým zatažením za ruko-
jeť. Jestliže tak neučiníte, může dojít k poškození 
motoru.

čIdlO pOKlESU HladINY OlEJE
Olejové čidlo slouží k přerušení chodu motoru při poklesu 
hladiny oleje v motoru. Zamezuje tím vzniku škod na mo-
toru z důvodu nedostatečného mazání.
Přítomnost tohoto systému však neopravňuje obsluhu 
opomíjet kontrolu množství oleje v motoru před každým 
použitím elektrocentrály! Pokud dojde k náhlému zasta-
vení motoru a nelze jej již nastartovat, přestože je v nádrži 
dostatek paliva, dříve než začnete zjišťovat další možné 
příčiny poruchy, zkontrolujte stav oleje v motoru.

vIII. použití elektrocentrály

pOZOr!
Elektrocentrála byla navržena a vyrobena s maximálním 
ohledem na Vaši bezpečnost. Jelikož s sebou používání 
jakéhokoli elektrického zařízení nese riziko úrazu elektric-
kým proudem, řiďte se vždy pokyny uvedenými v tomto 
návodu k použití.
Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za 
následky vzniklé neodbornou montáží a provozem, pou-
žitím v rozporu s Návodem k použití, použitím v rozporu 
se všeobecnými zásadami a předpisy stanovenými pro 
používání elektrických zařízení či jejich neznalostí.
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UpOZOrNěNí!
Před připojením spotřebiče se ujistěte, o jakou třídu spotře-
biče se jedná. Při připojování spotřebičů II.třídy (dvojitá izo-
lace) není nutné elektrocentrálu uzemňovat. V případě na-
pájení spotřebičů I. třídy (nářadí s kovovým povrchem), musí 
být tyto spotřebiče opatřené přívodním (3 žilovým) kabelem 
s ochranným vodičem, elektrocentrála musí být uzemněna 
a celá soustava musí být opatřena proudovým chráničem.

UpOZOrNěNí!
Provozní náplně jsou hořlavé a jedovaté. Zamezte proto 
kontaktu těchto látek s pokožkou či jejich požití. Při mani-
pulaci s provozními náplněmi nekuřte ani nemanipulujte 
s otevřeným ohněm.

UpOZOrNěNí!
Výfukové plyny jsou jedovaté, proto elektrocentrálu ne-
provozujte v uzavřených prostorech ani v prostorech bez 
dostatečné ventilace. Dále elektrocentrálu neprovozujte 
v prostředí se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Pokud je dodávka proudu přerušena během použití ale 
motor běží, může to být způsobeno aktivací jističe z dů-
vo-du přetížení napěťového okruhu nebo zkratu. V tomto 
pří-padě odpojte všechny spotřebiče od výstupů elek-
trocent-rály, odstraňte příčinu přetěžování nebo zkratu, 
jistič zno-vu zapněte, připojte spotřebiče. Přesvědčte se, 
že znáte jmenovitý výkon své elektrocentrály.

Před připojením spotřebiče/ů se ujistěte, že jejich maxi-
mální příkon (včetně startu, rozběhu motoru, konstruk-
ce spotřebičů  atd.) nepřesahuje jmenovitý výkon elektro-
centrály. Nepřekračujte předepsanou hranici maximální-
ho zatížení elektrocentrály.

Většina elektromotorů potřebuje na rozběh až trojná-
sobný příkon, než je příkon jmenovitý. 

Přetěžování výstupů elektrocentrály má za následek 
zkrácení životnosti elektrocentrály, nebo její poškození 
bez nároku na záruku.

Elektrocentrála je vybavena systémem elektronické re-
gulace výstupního napětí AVR, který umožňuje připojení 
jemných elektronických přístrojů (např. TV přijímače, 
počítače atd.).

Pokud používáte elektrocentrálu pro napájení elektronic-
kých spotřebičů, nepoužívejte elektrocentrálu současně 
pro napájení výkonových spotřebičů (např. úhlová brus-
ka 1600 W). Při souběžném připojení (nesouměrná zátěž) 
může dojít k poškození elektronických spotřebičů. 

O správnosti a vhodnosti použití se poraďte s autorizova-
ným prodejcem nebo výrobcem.

Pokud připojujete elektronické spotřebiče (počítač, TV 
apod.), je vyžadováno použití prodlužovacích kabelů 
s přepěťovou ochranou!
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Odběr STEJNOSměrNéHO NapěTí (dC 
12v/8,3a)
Zásuvka 12V je určena pro dobíjení 12V olověných akumu-
látorů automobilového typu. Hodnota napětí naprázdno 
se na výstupních svorkách pohybuje v rozmezí 15-30V.

pOZOr!
Při současném odběru střídavého a stejnosměrného prou-
du nesmí celkový maximální příkon všech napájených 
spotřebičů překračovat jmenovitý výkon elektrocentrály.

Při dobíjení akumulátoru se řiďte pokyny výrobce aku-
mulátoru. Výrobce ani prodejce elektrocentrály nenese 
žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným 
použitím akumulátoru.

V případě dobíjení akumulátoru namontovaného v auto-
mobilu před připojením dobíjecích kabelů odpojte černý 
(-) kabel od akumulátoru. Černý (-) kabel připojte zpět 
až po odpojení dobíjecích kabelů. Dbejte na správnost 
připojení pólů baterie. Během procesu dobíjení nestartuj-
te motor automobilu. 
Při nedodržení těchto upozornění může dojít k poškození 
elektrocentrály či dobíjeného akumulátoru.

Akumulátor během dobíjení produkuje vodík, který je 
výbušný. Dodržujte proto zákaz manipulace s otevřeným 
ohněm, nekuřte a zajistěte dostatečné větrání prostoru 
dobíjení. 
Akumulátor obsahuje elektrolyt (roztok kyseliny sírové). 
Jedná se o silnou žíravinu, která při kontaktu s pokožkou, 
sliznicemi nebo s očima způsobí silné poleptání a poško-
zení tkáně. Používejte proto vhodné ochranné prostředky.

pOZNÁmKa :
Stejnosměrný výstup (12V) může být používán současně 
s výstupem střídavého proudu (~230V). V případě přetí-
žení stejnosměrného výstupu, dojde k vypnutí jističe pro 
stejnosměrný proud. Dříve než stisknete tlačítko jističe, 
vyčkejte 2-3 minuty od výpadku.

IX. Obsluha 
elektrocentrály
1. Nastartujte motor.
2. Zapněte jistič elektrického proudu.
3. Připojte spotřebiče k zásuvkám a dbejte při tom na 

to, aby jejich celkový příkon nepřekračoval jmenovitý 
výkon elektrocentrály. Před připojením spotřebičů se 
ujistěte, že jsou vypnuty.

UpOZOrNěNí!
Elektrocentrála nesmí být zatěžována na max. povolené 
zatížení, pokud nejsou splněny podmínky dobrého 
chlazení.

X. vypnutí motoru
1. Odpojte veškeré spotřebiče od výstupů elektrocentrály.
2. Jističe napěťových okruhů přepněte do polohy vypnu-

to – OFF(0).
3. Spínač zapalování přepněte do polohy vypnuto-OFF(0)
4. Uzavřete přívod paliva (palivový kohout).

pOZNÁmKa
V případě potřeby rychlého vypnutí elektrocentrály 
přepněte spínač zapalování do polohy vypnuto-OFF(0) 
a jističe napěťových okruhů přepněte do polohy vypnuto 
– OFF(0). Poté proveďte dva zbývající kroky

výSTraHa!
Opomenutí uzavření palivového kohoutu může při přepra-
vě vést k propuštění paliva palivovou soustavou do mo-
toru a následné poškození motoru. Na vady a poškození 
vzniklé tímto opomenutím nelze uplatňovat záruku.
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XI. Údržba a péče

výSTraHa!
Před zahájením údržbových prací vypněte motor a umís-
těte elektrocentrálu na pevnou vodorovnou plochu. 
Nedotýkejte se horkých částí motoru! 
Pro vyloučení možnosti nečekaného nastartování spínač 
zapalování a odpojte konektor („fajfku”) zapalovací svíčky.

pOZOr!
Používejte pouze originální náhradní díly. Použitím 
nekvalitních dílů může dojít k vážnému poškození elek-
trocentrály.

Pravidelné prohlídky, údržba, kontroly, revize a seřízení 
v pravidelných intervalech jsou nezbytným předpokladem 
pro zajištění bezpečnosti a pro dosahování vysokých výkonů. 
Pravidelná údržba, revize a seřízení zaručuje optimální stav 
stroje a jeho dlouhou životnost. Nepoužívejte palivo starší 
30 dnů ode dne natankovaní na čerpací stanici.
Doporučujeme používat na trhu běžně dostupné kondi-
cionery paliva v zájmu úspory paliva a ochrany motoru 
a palivového systému před zanášením nečistotami a spali-
nami. Používání těchto přípravků zpomaluje opotřebová-
vání součástí a z něj vyplívající ztrátě výkonu.
Důležité úkony údržby prodlužující životnost a spolehli-
vost  soustrojí je zapotřebí vykonávat v intervalech 
uvedených v plánu údržby (viz. níže). Při poruše 
elektrocentrály a uplatnění záruky je nedodržení těchto 
servisních úkonu důvodem k neuznání záruky z důvodu 
zanedbání údržby a nedodržení návodu k použití.
Pro prodloužení životnosti elektrocentrály doporučujeme 
po 1200 provozních hodinách provést celkovou kontrolu 
a opravu zahrnující úkony:
- stejné úkony dle plánu údržby po každých 300 hodinách 
- kontrolu klikové hřídele, ojnice a pístu
- kontrolu sběrných kroužku, uhlíkových kartáčů alterná-
toru, ložisek hřídele
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výměNa OlEJE
Použitý olej vypouštějte z mírně zahřátého motoru.
1. Odšroubujte zátku plnícího hrdla a vypouštěcí šroub 

(obr. 1 poz. 6) a olej nechte vytéct do připravené nádoby.
2. Po vypuštění veškerého oleje našroubujte zpět vy-

pouštěcí šroub s podložkou a řádně jej utáhněte.
3. Olejovou nádrž naplňte čistým olejem (viz. kapito-

la IV.Před uvedením elektrocentrály do provozu – 2. 
Plnění motoru olejem)

4. Plnící hrdlo uzavřete zátkou

UpOZOrNěNí!
Případný rozlitý olej utřete do sucha. Používejte ochranné ru-
kavice, abyste zabránili styku oleje s pokožkou. V případě za-
sažení pokožky olejem postižené místo důkladně omyjte mý-
dlem a vodou. Použitý olej likvidujte podle pravidel ochrany ži-
votního prostředí. Použitý olej nevyhazujte do odpadu, nelijte 
do kanalizace nebo na zem, ale odevzdejte jej do sběrny použi-
tého oleje. Do sběrny jej dopravujte v uzavřených nádobách.

čIŠTěNí vZdUCHOvéHO FIlTrU
Znečištěný vzduchový filtr brání proudění vzduchu do 
karburátoru. V zájmu zabránění následného poškození 
karburátoru čistěte vzduchový filtr v souladu s tabulkou 
předepsané údržby. Při provozování elektrocentrály ve 
zvláště prašném prostředí filtr čistěte ještě častěji.

výSTraHa!
K čištění vložky vzduchového filtru nikdy nepoužívejte 
benzín ani jiné vysoce hořlavé látky. Hrozí nebezpečí 
požáru či exploze.

pOZOr!
Nikdy elektrocentrálu neprovozujte bez vzduchového fil-
tru. Provoz bez vzduchového filtru vede k urychlenému 
opotřebení motoru. Na takto vzniklé opotřebení a vady 
nelze uplatnit záruku.
1. Po uvolnění spon v horní a dolní části krytu vzduchového 

filtru kryt vzduchového filtru (obr. 2 pozice 3) sejměte. 
2. Vyjměte molitanovou filtrační vložku, vyperte ji v teplé 

vodě se saponátem a nechte důkladně proschnout.

3. Po uschnutí molitanovou vložku nechte nasáknout 
čistým motorovým olejem a přebytečný olej dobře 
vymačkejte (nikdy vložku nekruťte).

4. V případě poškození, opotřebení či nadměrného zne-
čistění filtračních vložek je vyměňte za nové.

5. Filtrační vložku umístěte nazpět do těla vzduchového 
filtru a zakrytujte. Kryt  zajistěte sponami.

pOZOr! 
Při opětovném vkládání filtrační vložky do těla vzducho-
vého filtru musí být dodržena její orientace – strana vlož-
ky, která zachycovala vzduch s nečistotami, nesmí být ob-
rácena směrem do motoru!

ÚdrŽba ZapalOvaCíCH SvíčEK 

pOZOr!
Nepoužívejte svíčky s nevhodným teplotním rozsahem.

výSTraHa!
Motor a výfuk jsou za chodu elektrocentrály i dlouho po 
jejím vypnutí velmi horké. Dejte proto velký pozor aby 
nedošlo k popálení.

Pro dosažení dokonalého chodu motoru, musí být svíčka 
správně nastavena a očištěna od usazenin.
1. Sejměte kabel svíčky a svíčku demontujte pomocí 

správného klíče na svíčky.
2. Vizuálně překontrolujte vnější vzhled svíčky. Jestliže 

je svíčka viditelně značně opotřebována nebo má 
prasklý izolátor nebo dochází k jeho odlupování, 
svíčku vyměňte. Pokud budete svíčku používat znovu, 
je třeba ji očistit drátěným kartáčem.

3. Pomocí měrky nastavte vzdálenost elektrod. 
Vzdálenost upravte podle doporučení odpovídajícím 
přihnutím elektrod. Vzdálenost elektrod: 0,6-0,8 mm.

4. Ujistěte se, zda je v pořádku těsnící kroužek, potom 
svíčku zašroubujte rukou, abyste předešli stržení závitu.
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plÁN ÚdrŽbY

Provádějte vždy v uvedených měsíčních intervalech 
nebo provozních hodinách

Před 
každým 

použitím

První měsíc 
nebo 25 prov.

hodin po 
uvedení do 

provozu

Každé 
3 měsíce 

nebo každých 
50 prov. 

hodin

Každé 
6 měsíce nebo 
každých 100 
prov. hodin

Každý kal. 
rok nebo 
každých 

300 prov. 
hodin

Předmět údržby 

Motorový olej
Kontrola stavu X     

Výměna  X   X  

Vzduchový filtr
Kontrola stavu X     

Čištění   X(1)   

Zapalovací svíčka
Čištění - nastavení    X  

Výměna X

Vůle ventilů Kontrola - nastavení    X

Palivový systém
Vizuální kontrola X(3)    

Palivové hadičky Výměna Každé 2 kalendářní roky

Sítko palivové nádrže Čištění    X

Elektrická část Kontrola/revize Každých 12 měsíců od zakoupení (2)

pOZNÁmKY 
(1) Při používání motoru v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
(2) UpOZOrNěNí: 
Dle platných právních předpisů (ČSN 331500 - revize elektrických zařízení) revize a kontroly veškerých druhů elektrocentrál 
smí provádět výhradně revizní technik, tj. osoba znalá s vyšší kvalifikací podle §9 vyhl. 50/78 Sb., 
V případě profesionálního nasazení elektrocentrály je pro provozovatele nezbytně nutné, aby ve smyslu §132a) zákoníku 
práce a na základě analýzy skutečných podmínek provozu a možných rizik vypracoval plán preventivní údržby 
elektrocentrály jako celku. 
(3) Proveďte kontrolu těsnosti spojů, hadiček.
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