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Vážení zákazníci, 

dìkujeme, že jste si zakoupili naši elektrocentrálu. Rádi bychom Vám pomohli k jejímu co 

nejlepšímu využití a  k tomu, aby Vaše práce s ní byla bezpeèná. Tato pøíruèka popisuje jak 

obsluhovat a udržovat Vaši elektrocentrálu. Prosíme, pøeètìte si ji peèlivì døíve než zaènete pracovat 

s Vaší elektrocentrálou.  

Všechny informace v této pøíruèce jsou založeny na posledních informacích o výrobku známých 

v dobì tisku. Vyhrazujeme si právo zmìny kdykoliv to bude nutné bez pøedchozího upozornìní. 

Žádné èásti této publikace nemohou být reprodukovány bez písemného svolení.  

Tento manuál je považován za základní souèást dodávky elektrocentrály a mìl by jí zùstat i v 

pøípadì pøeprodeje. 

Bezpeènostní upozornìní 

Vaše bezpeènost a bezpeènost ostatních je velmi dùležitá, proto jsme dùležitá bezpeènostní 

upozornìní zaøadili do tohoto manuálu a také je naleznete na elektrocentrále. Prosíme, ètìte tato 

upozornìní pozornì. 

            

Bezpeènostní upozornìní Vás varují pøed potenciálním rizikem, které mùže vést ke zranìní. Každému 

bezpeènostnímu upozornìní pøedchází grafický symbol   a jedno z tìchto slov:  

NEBEZPEÈÍ - DANGER , WARNING – POZOR nebo VAROVÁNÍ - CAUTION  

 

Tato slova znamenají: 

Nebezpeèí: Nebudete-li dodržovat tyto instrukce, zpùsobíte vážné nebo 

smrtelné zranìní. 

 

Pozor: Nebudete -li dodržovat tyto instrukce, mùžete zpùsobit vážné 

nebo i smrtelné zranìní. 

 

Varování: Nebudete-li dodržovat tyto instrukce, mùžete zpùsobit 

zranìní. 

 

Každé toto upozornìní Vám øíká, jaké je riziko, co se mùže stát, a jak mùžete zabránit zranìní.  

Upozornìní zabraòující poškození  

Naleznete zde také další dùležitá upozornìní, která jsou uvedena slovem POZNÁMKA - NOTICE.  

Tato slova znamenají: 

Nedodržení tìchto instrukcí mùže zpùsobit poškození elektrocentrály nebo 

jiného zaøízení. 

 

Úèelem tìchto upozornìní je zabránit poškození elektrocentrály nebo jiného zaøízení nebo okolí.  
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  1. BEZPEÈNOST 

 

1.1 Symboly 
 

§ Základní nebezpeèí  

   

 

§ Pøeètìte si návod k použití          

 

 

§ Pozor na výfukové plyny   

 

§ Hoølavý materiál                    

 

 

§ Horký povrch 

 

§ Zákaz kouøení 

 

§ Nebezpeèí úrazu elektrickým 

proudem 

 

 

§ Tìžký objekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Umístìní bezpeènostních znaèek  
Tyto znaèky Vás varují pøed potencionálním nebezpeèím, kterém mùže vést k vážnému zranìní. Ètìte 

je pozornì. 

 

Pokud se nálepka odlepí nebo se stane špatnì èitelnou, kontaktujte servisního dealera, aby Vám 

poskytl novou nálepku.  
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1.3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ 
Naše elektrocentrály  jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpeèný a spolehlivý chod, pokud jsou 

obsluhovány v souladu s bezpeènostními pokyny. Prosíme, pøeètìte si je a ujistìte se, že všemu 

dostateènì rozumíte, døíve než zaènete s centrálou pracovat. Tím, že se dostateènì seznámíte s 

ovládacími prvky a postupy bezpeèné obsluhy, zabráníte nehodám.  

 

Zodpovìdnost obsluhy 
1. Vìdìt, jak rychle vypnout centrálu v pøípadì nutnosti. 

2. Vìdìt jak používat všechny ovládací prvky, výstupní zásuvky a pøípojky.  

3. Ujistìte se, že každý kdo bude obsluhovat centrálu, je náležitì pouèen. 

4. Nedopus•te, aby centrála byla obsluhována dìtmi bez dozoru jejich rodièù. 

5. Nepøenastavujte otáèky motoru.  

  

 

 

 

 

- Upozornìní: Nebezpeèí pro hoølavý materiál. Náhodný kontakt 
mùže vést k vážnému zranìní. 

- Pøed používáním elektrocentrály si pøeètìte návod k použití a 
údržbì 

Upozornìní: Nebezpeèí úrazu 
elektrickým proudem 

Upozornìní: Nebezpeèí horkého povrchu. Náhodný 
kontakt mùže vést k vážnému zranìní. 
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Nebezpeèní otravy oxidem uhelnatým 
1. Výfukové plyny obsahují jedovaný oxid uhelnatý – bezbarvý plyn bez zápachu. Dýchání tohoto 

plynu zpùsobuje bezvìdomí a mùže vést až k smrti. 

2. Provozování elektrocentrály v malém nebo uzavøeném prostoru mùže vést ke vzniku 

nebezpeèné koncentrace výfukových plynù. Abyste zabránili vzniku koncentrace výfukových 

plynù, zajistìte dostateèné vìtrání. 

 

Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem 
1. Elektrický proud mùže pøi nesprávném zacházení zpùsobit vážný úraz elektrickým 

proudem nebo smrt . 

2. Používání elektrocentrály nebo elektrických pøístrojù ve vlhkých podmínkách jako za 

deštì, snìžení, v blízkosti bazénù nebo závlahových systémù, nebo pokud máte vlhké ruce, 

mùže vést ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem. Udržujte elektrocentrálu v suchu. 

3. Centrálu neskladujte venku nezabezpeèenou proti vlivùm poèasí. Vlhko nebo led mùže 

zpùsobit špatnou funkènost nebo zkrat, které mohou vést opìt ke smrtelnému úrazu.  

4. Nepøipojujte pøímo k domovním rozvodùm.  

 

 

Nebezpeèí požáru nebo popálení 
1. Výfukový systém (potrubí) je bìhem provozu natolik horký, aby zapálil nìkteré materiály.  

Bìhem provozu udržujete centrálu minimálnì jeden metr od budov a ostatních zaøízení. 

Neuzavírejte centrálu v žádné konstrukci (krytu, bednì atd.).  

Hoølavé materiály udržujte v dostateèné vzdálenosti od elektrocentrály. 

2. Výfuk a kryt výfuku se bìhem provozu zahøejí na vysokou teplotu a zùstávají horké i 

urèitou dobu po ukonèení provozu. Buïte opatrní a nedotýkejte se výfuku ani krytu výfuku 

po dobu, dokud jsou horké. Pøed uskladnìním nechte centrálu (pøedevším se jedná o 

motor) dostateènì zchladnout. 

3. Benzín je velmi hoølavá a výbušná látka. Nekuøte a nerozdìlávejte oheò v blízkosti místa, 

kde doplòujete benzín do centrály a v místì, kde jej skladujete . Pozor též na možnost 

vzniku jisker. Benzín doplòujte na dobøe vìtraném místì. Pøi doplòování benzínu musí být 

zastavený motor.  

4. Benzínové výpary jsou extrémnì hoølavé a mohou se vznítit poté co nastartujete motor. 

Ujistìte se, že všechen rozlitý benzín je utøen pøed startem elektrocentrály . 

   

Ochrana sluchu      
Pokud budete v blízkosti elektrocentrály po delší dobu, používejte vždy chránièe sluchu (sluchátka, 

tampony). Tím snížíte únavu zpùsobenou hlukem zaøízení a chráníte se tak pøed pøípadným 

poškozením sluchu.  
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Vibrace   
1. Nepoužívejte centrálu v nestabilní poloze.  

2. Nedotýkejte se zbyteènì centrály bìhem chodu, aby nedošlo k pøípadnému zranìní.  

 

 

Tìžký pøedmìt  
Pøi pøenášení centrály na delší vzdálenost èastìji odpoèívejte a nepøepínejte se. Elektrocentrála má 

v nenalitém stavu (bez náplní) váhu 25 kg. 

 

 

  2. ZÁKLADNÍ POPIS 

        

                                 PALIVOVÝ VENTIL 

 

         

                        

PÁÈKA SYTIÈE  

                                                                           

 

   

     

    

                                                                         

 

 

     

 

 

  

 

 

 

              

 

  

VYPÍNAÈ CHODU 
MOTORU 

VZDUCHOVÝ 
FILTR 

RUKOJE• STARTOVÁNÍ 
MOTORU 

ZEMNÍCÍ SVORKA 

KRYT ÚDRŽBY 
OLEJE 

 

POJISTKA PRO 
STEJNOSMÌRNÝ 
OKRUH 

ZÁSUVKA PRO 
STEJNOSMÌRNÝ 
VÝSTUP 

POJISTKA 
STØÍDAVÉHO 
OKRUHU 

ZÁSUVKA PRO 
STØÍDAVÝ 
VÝSTUP 
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   VÍÈKO PALIVOVÉ NÁDRŽE 

 

 

                               

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝFUK A KRYT VÝFUKU  

 

 

  3. KONTROLA PØED ZAHÁJENÍM PROVOZU 

3.1 Kontrola hladiny oleje 
 

    VAROVÁNÍ! 

Motorový olej je hlavním faktorem ovlivòujícím výkon motoru a jeho životnost. Nedetergentní 

olej nebo olej urèený k použití v dvoutaktních motorech vede ke znièení motoru a není 

doporuèen. Používejte olej Briggs & Stratton, který obdržíte v každém servisním støedisku 

B&S. 

Pøed každým použitím elektrocentrály zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Kontrolu proveïte na 

vodorovném povrchu pøi zastaveném motoru.  

Používejte olej pro ètyøtaktní motory nebo ekvivalentní vysoce detergentní, kvalitní olej, který splòuje 

normy klasifikace SG, SF/CC, CD. Motorové oleje klasifikované jako SG, SF/CC, CD budou mít na 

obalu toto oznaèení:       

                                      

KRYT ÚDRŽBY 
ZAPALOVACÍ  
SVÍÈKY 
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S A E 

                                                                                   

SAE 10W30 je doporuèen pro základní použití 

za všech teplot. Ostatní oleje splòující viskozitu 

tak, jak je vyznaèeno v grafu, mohou být používány,  

pokud teplota, za které je motor používán, splòuje 

vyznaèené stupnì.  

Výrobce doporuèuje použití oleje B&S, vyvinutého    

specielnì pro tyto motory.  

  teplota    -30        -20          -10            0          10        20        30         40�  

 

Kontrola hladiny oleje                          

OKOLNÍ TEPLOTA 

�Sejmìte kryt údržby oleje.         

�Sejmìte víèko plnícího otvoru a  

 utøete mìrku dosucha.                                                                    

�Hladinu zkontrolujete tak, že oèištìnou  

 mìrku zasunete zpìt do plnícího otvoru,  

  ale nezašroubujete ji. 

�Pokud je hladina nízko, doplòte ji                 

  až po hrdlo výpusti oleje doporuèeným  

  olejem.                             

 

 

POZNÁMKA 

 

Systém hlídání hladiny oleje 

Systém hlídání hladiny oleje je navržen tak, aby zabránil poškození motoru nesprávnou hladinou oleje 

v klikové skøíni.   

Pøed tím, než se hladina oleje v klikové skøíni dostane pod bezpeènou úroveò, hlídaè oleje 

automaticky vypne motor (vypínaè chodu motoru zùstane v poloze “I”).  

Pokud hlídaè oleje vypne motor, doplòte olej. 

 

3.2 Doporuèení týkající se paliva                                                                                       
� Odšroubujte víèko palivové nádrže. 

� Zkontrolujte hladinu paliva. 

� Doplòte palivo, pokud je jej v nádrži málo. 

 Nepøeplòujte nádrž nad úroveò sítka paliva. 

HLADINA 

VÍÈKO PLNÍCÍHO OTVORU 
OLEJE      

PLNÍCÍ OTVOR  OLEJE  

kapacita oleje: 0,4 1 
 

PALIVOVÉ SÍTKO 
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   POZOR! 

1. Benzín je velmi hoølavá a výbušná látka. Nekuøte a nerozdìlávejte oheò v blízkosti 

místa, kde doplòujete benzín do centrály a v místì, kde skladujete benzín. Pozor též 

na možnost vzniku jisker. Benzín doplòujte na dobøe vìtraném místì. Pøi doplòování 

benzínu musí být motor zastavený. 

2. Benzínové výpary jsou extrémnì hoølavé a mohou se vznítit poté co nastartujete 

motor. Všechen rozlitý benzín utøete pøed nastartováním elektrocentrály. 

3. Nepøeplòujete palivovou nádrž. V hrdle palivové nádrže NESMÍ být palivo.  

Po doplnìní paliva se pøesvìdèete, že víèko palivové nádrže je øádnì uzavøeno. Dejte 

pozor, abyste nerozlévali palivo bìhem jeho doplòování. Rozlité palivo nebo jeho 

výpary se mohou vznítit. Pokud palivo pøi dolévání rozlijete , dbejte na to, aby pøed 

dalším startem motoru bylo toto palivo odstranìno.  

4. Zabraòte delšímu kontaktu paliva s pokožkou a vdechování palivových výparù. 

5. UDRŽUJTE MIMO DO SAHU DÌTÍ.  

 

Používejte benzín s oktanovým èíslem 86 a vyšším.  

Používejte bezolovnatý benzín NATURAL. Nikdy nepoužívejte starý nebo zneèištìný benzín nebo 

benzín míchaný s olejem. Zabraòte zneèiš•ování benzínu v nádrži neèistotami nebo vodou. 

 

Obèas mùžete slyšet lehké klepání motoru nebo zvonìní (kovové •ukání) pøi provozování  s vysokým 

zatížením. Není to dùvodem k obavám.  

Pokud se klepání motoru nebo zvonìní objeví pøi pevných otáèkách motoru, za normálního 

zatížení, vymìòte druh benzínu. Pokud bude klepání motoru pokraèovat, vyhledejte 

autorizovaného servisního dealera. 

 

  POZNÁMKA! 

Provozování motoru za pøetrvávajícího klepání nebo zvonìní motoru mùže vést k poškození/znièení 

motoru.  

Provozování motoru za pøetrvávajícího klepání nebo zvonìní je považováno za nesprávné používání a 

nevztahuje se na nìj tedy záruka, která nikdy nezahrnuje poškození dílù nesprávným používáním. 

 

Okyslièené palivo 

Nìkterý benzín mùže být obohacen alkoholovými nebo éterovými látkami, aby se zvýšilo oktanové 

èíslo. Spoleènì jsou tyto paliva oznaèovány jako okyslièená paliva. V nìkterých èástech USA se 

používají, aby bylo dosaženo lepších výsledkù úrovnì zneèiš•ování ovzduší. Pokud takové palivo 

používáte, ujistìte se, že jeho oktanové èíslo je 86 nebo vyšší.  
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Etanol (etyl nebo líh) 

Benzín obsahující více než 10% etanolu mùže být pøíèinou problémù se startováním a výkonem 

motoru. Benzín obsahující etanol mùže být oznaèován jménem “Gasohol." 

 

Metanol (metyl nebo metanol) 

Benzín obsahující metanol musí obsahovat spolurozpouštìdla a zpomalovaèe koroze, aby byl chránìn 

palivový systém.  

Benzín obsahující více než 5% metanolu mùže být pøíèinou problémù se startováním a mùže nièit 

kovové, gumové a plastové díly palivového systému.  

 

 

  4. STARTOVÁNÍ MOTORU 

 

� Otoète palivovým ventilem do polohy " �" . 

    POZNÁMKA: 

 

Palivový ventil je umístìný mezi palivovou 

nádrží a karburátorem. Když je páèka ventilu  

v pozici " �" , palivo mùže téci z nádrže   

do karburátoru. Po zastavení motoru otoète  

páèkou ventilu do pozice " � " . 

 

� Otoète páèkou sytièe do pozice " CLOSE ".  

    POZNÁMKA: 

Sytiè se používá, aby byla dodávána správná  

startovací smìs, když je motor studený. Mùže být 

otevøen nebo zavøen ruènì. Posuòte páèku smìrem  

k pozici zavøeno, pokud chcete obohatit smìs.  

� Vypínaè motoru pøesuòte do pozice "�". 

 

   �Pozice vypínaèe � : Pro zastavení motoru.  

   � : Provozování motoru.  

 

 

 

� Zatáhnìte za rukoje• startování, dokud  

   neucítíte odpor, pak zatáhnìte silnì. 
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   POZNÁMKA: 

Pøi startování táhnìte za rukoje• lehce dokud 

neucítíte odpor. Potom zatáhnìte silnì. 

 

    VAROVÁNÍ! 

Dejte  pozor na poranìní prstù. Pokud motor nenastartuje, mùže dojít ke zpìtnému rázu a 

startovací šòùra mùže být neoèekávanì zatažena zpìt k motoru. 

Dejte pozor, aby rukoje• nekontrolovanì nevyletìla zpìt proti centrále. Vra•te ji pomalu rukou, 

abyste zabránili možnému poškození plastového krytu. 

 

 

� Posuòte páèku sytièe do polohy "OPEN", 

   dokud se motor zahøeje 

 

 

 

 

   pozor! 

Výfuk se bìhem provozu zahøeje na vysokou teplotu  

a horký zùstává i po urèitou dobu po ukonèení práce.  

Nedotýkejte se výfuku, dokud je horký. 

 

   VAROVÁNÍ ! 

Nemìòte otáèky motoru. Vede to k problémùm funkce elektrocentrály a k  jejímu poškození. 

 

  

 5. OBSLUHA ELEKTROCENTRÁLY 

 

5.1 Vhodné spotøebièe. 

Tato elektrocentrála mùže být použita k pohánìní žárovek, ohøívaèù, ruèních vrtaèek atd.  

Nepøekraèujte proudové omezení specifikované na elektrocentrále.  

Tato elektrocentrála se nesmí používat pro zaøízení, která vyžadují velký proud.  

Tato elektrocentrála se nesmí používat pro citlivé elektronické pøístroje jako poèítaèe. 

Tyto citlivé pøístroje mohou být poškozeny nebo znièeny v pøípadì vìtšího výkyvu napìtí na výstupu 

elektrocentrály. 

Nepøipojujte k domovnímu rozvodu elektøiny.  
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Poznámka: Nìkterá zaøízení jako napø. indukèní motory, kompresory nebo èerpadla potøebují pøi 

rozbìhu n ìkolikanásobnì vyšší pøíkon. S tímto zvýšeným pøíkonem poèítejte pøi výbìru 

elektrocentrály. 

 

    POZOR! 

Pøipojení k domovnímu rozvodu elektøiny mùže mít za následek , že proud z elektrocentrály 

poteèe zpìt do rozvodné sítì. Takové zpìtné napájení pøedstavuje nebezpeèí smrtelného úrazu 

elektrickým proudem pøedevším pro pracovníky rozvodných závodu nebo jiné osoby, které 

pracují s vedením kvùli pøerušení dodávky el. proudu. 

 

VAROVÁNÍ! 

Pøipojení k domovnímu rozvodu elektøiny mùže zpùsobit, že se proud z rozvodové sítì bude 

vracet do elektrocentrály. Tento proud mùže zavinit expl ozi nebo požár elektrocentrály nebo 

požár elektrického rozvodu v budovì.  

 

5.2 Uzemòovací soustava 
Elektrocentrála má uzemòovací soustavu, která propojuje rám centrály s uzemòovacím kolíkem na 

zásuvce støídavého proudu. Uzemòovací soustava není propojena na nulový vodiè støídavého proudu. 

Pokud zkoušíte elektrocentrálu,.neukáže stejné hodnoty zemnícího okruhu jako jiné domácí 

spotøebièe 

    POZNÁMKA: 

Uzemòovací svorka elektrocentrály je pospojována 

s rámem elektrocentrály, s nosnými kovovými 

prvky elektrocentrály a zemnícím kolíkem 

každé zásuvky.  

Zapojení zemnícího svorky nechte provést  

kvalifikovaným elektrikáøem.  

 5.3 Jistící spínaè  
Jistiè proudu automaticky pøeruší pøívod proudu, pokud dojde ke zkratu nebo významnému pøetížení 

elektrocentrály.  

Pokud jistící spínaè proudu automaticky v pozici �(OFF-vypnuto), zkontrolujte, zda pøístroj pracuje 

správnì a že není pøesáhnuto dovolené zatížení elektrocentrály.   

 � (OFF) vypnuto                 (ON) zapnuto                                                                                                                                                       

  

                                          PRO RESTART ZMÁÈKNÌTE                                                                       

                        

 

 

ZEMNÍCÍ SVORKA 
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5.4 Aplikace pøi støídavém proudu 

Pøed pøipojením pøístroje nebo sí•ového kabelu k elektrocentrále: 

1. Ujistìte se, že je správnì funkèní. Chybnì fungující pøístroje nebo sí•ové kabely mohou   

zpùsobit úraz elektrickým proudem. 

2. Pokud pøístroj zaène pracovat neobvykle, zaène pomalu reagovat nebo se najednou zastaví,  

okamžitì jej vypnìte. Pøístroj odpojte a zjistìte, zda se jedná o problém pøístroje nebo zda 

byla pøekroèena kapacita elektrocentrály.  

3. Ujistìte se, že vypoètený elektrický výkon náøadí nebo pøístroje nepøekraèuje stálý pøíkon 

centrály.  

 

5.5 Obsluha pøi využití støídavého proudu 
�Nastartujte motor.  

�Pøipojte pøístroj.  

 

   VAROVÁNÍ! 

Nepøekraèujte specifikovaný pøíkon . Déletrvající pøetížení okruhu zpùsobí POŠKOZENÍ 

ELEKTROCENTRÁLY. 

Vìtšina spotøebièù s elektromotorem potøebuje pro nastartování vyšší pøíkon, než je uveden na 

štítku pøístroje . Pøi pøetížení elektrocentrály pøeruší pojistka okruh. Zredukujte zatížení a 

restartujte. 

   POZNÁMKA: 

Pokud používáte prodlužovací kabely, celková délka kabelù o prùøezu: 

          �1.5mm2  by nemìla pøesáhnout 60m. 

�2.5mm2  by nemìla pøesáhnout 100m. 

 

5.6 Dobíjení baterie                                                 
Centrála má stejnosmìrný výstup pro dobíjení 12 voltových baterií. 

Stejnosmìrný výstup mùže být používán pouze pro dobíjení 12 V baterií automobilového typu.  

Centrála dodává výkon do 12V – 8,3A(100W). 

 

   POZNÁMKA: 

Použití výstupu stejnosmìrného proudu . Používejte pouze pro baterie o 70 A a ménì.   

Nabíjení 12 voltových baterií o více než 70A mùže aktivovat vypínaè proudu. 

  

Pøed propojením kabelu dobíjení k baterii, která je nainstalovaná na vozidle, odpojte kabel uzemnìní 

baterie vozidla.  
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    VÝSTRAHA! 

Pokud nebudete postupovat správnì, mùže dojít k explozi baterie, která mùže zpùsobit vážná 

zranìní.  

Udržujte baterii v bezpeèné vzdálenosti od jisker, otevøeného ohnì a hoølavých materiálù.  

 

� Pøipojte pøiložený dobíjecí kabel do  

zásuvky stejnosmìrného proudu na 

elektrocentrále. 

 

� Druhý konec èerveného drátu propojte 

 na kladnou (+) svorku baterie a druhý konec 

 èerného drátu na zápornou svorku baterie (-). 

 

� Nastartujte motor.                                                                                                           

 

 

 

   POZNÁMKA: 

Nestartujte vozidlo pokud je propojen kabel dobíjení baterie a bìží elektrocentrála. Mùže dojít 

k poškození vozidla nebo elektrocentrály.  

Ujistìte se, že propojení baterie je správné.  

Pokud propojení není správné, aktivuje se pojistka stejnosmìrného proudu.  

Pokud je vypínaè stejnosmìrného proudu v pozici OFF (vypnuto), opravte propojení baterie a zapnìte 

vypínaè stejnosmìrného proudu.  

Nepoužívejte støídavý a stejnosmìrný proud souèasnì. 

 

5.7 Provoz ve vysokých nadmoøských výškách 
Ve vysokých nadmoøských výškách bude standardní karburátor dodávat pøíliš bohatou smìs. Výkon 

bude klesat a spotøeba paliva poroste. Pøíliš bohatá smìs také zanese svíèku a zpùsobí obtížné 

startování.  

Výkon motoru v koòských silách se snižuje zhruba o 3.5% na každých 300 metrù nadmoøské výšky. 

 

 

 

 

 

 

POJISTKA STEJNOSMÌRNÉHO 
OKRUHU                                                 

STEJNOSMÌRNÝ  
VÝSTUP  
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6. ZASTAVENÍ MOTORU 

 

V nebezpeèí:  

V pøípadì nebezpeèí zastavte motor pøepnutím vypínaèe do polohy  " � " (vypnuto).  

Bìžné zastavení motoru:  

�Vypnìte pøipojené zaøízení a vytáhnìte jeho zástrèku z elektrocentrály.  

�Pøepnìte vypínaè motoru do polohy  " � " (vypnuto). 

�Pøepnìte palivový ventil do polohy  " � ". 

 

  7. ÚDRŽBA 

Pravidelná údržba a seøízení je nezbytné k udržení elektrocentrály v dobrém stavu. Provádìjte údržbu 

a kontrolu v intervalech urèených v plánu údržby (viz. níže). 

 

    POZOR! 

   

Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý. Pøed provádìním jakékoliv údržby zastavte 

motor. Pokud motoru musí bìžet, ujistìte  se, že prostor je dobøe odvìtráván. 

 

    VAROVÁNÍ! 

Nezasahujte do nastavení otáèek motoru. Vždy kontaktujte servisního dealera.  

 

    POZNÁMKA: 

Používejte pouze originální díly. Neoriginální náhradní díly mohou zavinit k poškození motoru nebo 

elektrocentrály a zpùsobí též ztrátu záruky.  

Plán údržby 

 

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ INTERVALY 

Provádìjte po uplynutí uvedeného poètu mìsícù nebo 

po odpracovaní uvedených hodinách podle toho, co 

nastane døíve. 

 

 

Díl 

 

  Pøi 

každém 

použití 

Každý  

mìsíc nebo 

po 25 

pracovních 

hodinách 

  (3) 

 Každé 3 

m ìsíce 

nebo po 

každých 

50 

pracovních 

hodinách 

  (3) 

 Každých 6 

mìsícù 

nebo po 

každých 

100 

pracovních 

hodinách 

  (3) 

Motorový olej 

 

 

Kontrola hladiny 

 

   � 
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 Výmìna  
   �    � 

 

Kontrola 

 

   � 
   Vzduchový filtr 

 

Èištìní   � (1)  

Zapalovací svíèka                          Kontrola a èistìní   
   � 

    

Ventilová vùle                               Kontrola nastavení     � (2) 

Palivová nádrž a sítko                   Èištìní     � (2) 

 

Palivové hadièky 

Kontrola 

(Vymìòte, pokud 

je to tøeba) 

 

 

               Každé 3 roky (2) 

(1) Údržbu provádìjte èastìji, pokud elektrocentrála pracuje v prašném prostøedí.  

(2) Tyto díly by mìly být servisovány autorizovaným servisem.  

(3) Pøi profesionálním / komerèním použití zaznamenávejte poèet provozních hodin tak, aby jste 

dodrželi intervaly údržby.       

 

7.1 Výmìna oleje 

Kapacita oleje: 0 ,4 l  

Olej vypouštìjte dokud je motor ještì teplý,  

aby jste mìli jistotu, že olej vypustíte úplnì 

a rychle. 

� Odstraòte vypouštìcí zátku, tìsnící  

podložku a víèko hrdla nálevky. Potom 

vypus•te olej.  

� Namontujte zpìt vypouštìcí zátku a tìsnící podložku. Vypouštìcí zátku pevnì utáhnìte. 

� Doplòte doporuèený olej a zkontrolujte jeho hladinu.  

                                                                    

                                     VAROVÁNÍ!   

 

Použitý motorový olej mùže zpùsobit rakovinu pokožky, pokud se dostává do styku s pokožkou 

opakovanì a na delší dobu.  

Aèkoliv je to málo pravdìpodobné, pokud nepracujete s použitým olejem dennì, pøesto 

doporuèujeme umýt si poøádnì ruce mýdlem po každé práci s  použitým olejem.  

 

Prosíme, zlikvidujte použitý olej v souladu s platnými pøedpisy.  

 

VYPOUŠTÌCÍ ZÁTKA OLEJE 
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7.2 Údržba vzduchového filtru 
Zneèištìný vzduchový filtr omezuje pøívod vzduchu do karburátoru. Abyste zabránili špatné 

funkènosti karburátoru, provádìjte údržbu vzduchového filtru pravidelnì. 

Údržbu provádìjte èastìji, pokud s elektrocentrálou pracujete ve velmi prašném prostøedí. 

 

    POZOR! 

Použití benzínu nebo hoølavých látek k èištìní vzduchového filtru mùže zapøíèinit požár nebo 

explozi. Používejte pouze vodu se saponátem nebo nehoølavé èistící látky. Silnìji zneèištìný filtr 

nahraïte novým originálním dílem. 

 

    VAROVÁNÍ! 

Nikdy nepracujte s elektrocentrálou, pokud není vybavena vzduchovým filtrem. Došlo by 

k velkému opotøebení motoru. 

 

� Uvolnìte šroubky krytu vzduchového  

 filtru, sejmìte kryt a vyjmìte filtraèní vložku.  

  

� Vyperte filtraèní vložku v roztoku teplé 

   vody a bìžného saponátu používaného  

 v domácnosti. Potom ji propláchnìte èistou  

 vodou a nechte úplnì proschnout. 

 

     

 

 

                                                          

� Namoète vložku vzduchového filtru  

   do èistého motorového oleje a vymaèkejte  

 pøebyteèný olej. Pokud zùstane ve vložce  

 vzduchového filtru nadbyteèný olej, 

 bude motor bìhem startu kouøit. 

� Namontujte zpìt vložku vzduchového  

   filtru a její kryt.  

 

 

 

 

 

VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRU 
 

VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRU 
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7.3 Údržba zapalovací svíèky 
 

Doporuèená zapalovací svíèka: BPR6HS (NGK) 

                              

Abyste zajistili správný chod motoru, musí mít zapalovací svíèka nastavený správný odtrh a musí být 

bez usazenin. 

Bìhem chodu motoru se výfuk velmi zahøeje. Vyvarujte se toho, abyste se jej dotýkali. 

 

� Sejmìte kryt zapalovací svíèky.  

                                                                                                       

 

 

          

           

 

                                                    

� Sejmìte objímku kabelu svíèky.                                   

 

� Oèistìte veškeré neèistoty z  

okolí svíèky. 

                

� K vyjmutí použijte klíè na zapalovací svíèky.             

             OBJÍMKA KABELU SVÍÈKY      

 

� Zapalovací svíèku zkontrolujte pohledem. 

   Pokud je izolaèní vrstva popraskaná nebo  

   oštípaná, tak ji vymìòte. Sv íèku oèistìte  

   ocelovým kartáèem, pokud je vhodná pro  

   další použití.   

                                                                 

� Zmìøte odtrh svíèky spárovou mìrkou.                                     

   Odtrh upravte jak je tøeba opatrným ohnutím  

   elektrody. 

   Odtrh má být: 0.70 - 0.8 mm  

                                                          

 

                                                                                                                                                      

KRYT 
ZAPALOVACÍ 
CÍVKY 

KLÍÈ NA 
ZAPALOVACÍ 
SVÍÈKY 
 

0.7 �0.8 mm              

ZAPALOVACÍ 
SVÍÈKA 
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� Zkontrolujte, zda je podložka zapalovací svíèky v poøádku. Pokud ano, zašroubujte zapalovací   

svíèku zpìt rukou, abyste pøedešli zašroubování pøes závit. 

 

� Poté co usadíte zapalovací svíèku zpìt, utáhnìte ji klíèem na zapalovací svíèky, aby dosedla   na 

podložku. Pokud instalujete novou svíèku, utáhnìte ji ještì o ½ otáèky, aby stlaèila podložku. 

Pokud instalujete již používanou svíèku, utáhnìte ji o 1/8 až ¼ otáèky.   

 

 

    VAROVÁNÍ! 

Zapalovací svíèka musí být øádnì utažená. Nedostateènì utažená svíèka se mùže velmi rozpálit 

a poškodit motor. Nikdy nepoužívejte svíèku s nevhodným teplotním rozsahem. Používejte 

pouze doporuèené svíèky.  

   

8. PØEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

Pokud centrálu budete pøeváže, pøepnìte vypínaè motoru do polohy " � ". Totéž platí o palivovém 

ventilu – otoète jej do polohy  " � ".  

Udržujte centrálu ve vodorovné poloze, abyste pøedešli rozlévání paliva. Benzínové výpary nebo 

rozlité palivo se mùžou vznítit. 

 

    POZOR! 

Kontakt s  horkým motorem nebo výfukovým systémem mùže zapøíèinit vážné popáleniny nebo 

požár.  

Pøed transportem nebo uskladnìním nechte motor zchladnout.  

Dejte pozor, aby vám centrála bìhem transportování nespadla nebo do ní nìco nenaráželo.  

Nepokládejte na centrálu tìžké pøedmìty.  

 

Pøed uskladnìním zaøízení na delší dobu: 

�Ujistìte se, že ve skladovací místnosti není zvýšená vlhkost nebo prašnost. 
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�Údržbu provádìjte podle níže uvedené tabulky: 

     

DÉLKA SKLADOVÁNÍ 

 

DOPORUÈENÁ ÚDRŽBA, ABYSTE PØEDEŠLI PROBLÉMÙM SE 

STARTOVÁNÍM 

Ménì než jeden mìsíc Není tøeba provádìt speciální údržbu 

Jeden mìsíc až jeden rok 

 

 

 

Vyprázdnìte plovák karburátoru a palivovou nádrž. Benzín pøelijte do vhodné 

skladovací nádoby. Pøed opìtovným uvedením do provozu doplòte èerstvé palivo.           

 

Jeden rok a více 

 

 

 

 

 

Vyprázdnìte plovák karburátoru a palivovou nádrž. Benzín pøelijte do vhodné 

skladovací nádoby. Odstraòte zapalovací svíèku. Do válce dejte kávovou lžièku 

èistého motorového oleje. Lehce motor protoète zatažením za startovací šòùru, 

aby se olej rozvedl po celém válci. Opìtovnì nasaïte zapalovací svíèku. Vymìòte 

olej v  motoru.  

Pøed opìtovným uvedením do provozu doplòte èerstvé palivo.            

 

Pokud se motor nepoužívá déle než jeden mìsíc, dochází ke kvalitativním zmìnám paliva, které pak mohou 

mít za následek problémy se startováním. Abyste tomuto pøedešli, uvolnìte vypouštìcí šroub a vypus•te 

palivo z karburátoru. Také uvolnìte palivový kohout a vypus•te palivo z nádrže. 

 

�Vypus•te palivo z karburátoru uvolnìním vypouštìcího šroubu. Na vypouštìné palivo použijte     

vhodnou nádobu.  
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    VÝSTRAHA! 

Benzín je vysoce hoølavá kapalina. Taktéž je za urèitých podmínek výbušný. Tyto operace by 

mìly být provádìny v dobøe vìtraných prostorách pøi zastaveném motoru.   

Bìhem této práce nekuøte a ani nerozdìlávejte oheò. 

    

                                  

                                                                                                                                   

�Vymìòte motorový olej. 

 

�Vyšroubujte zapalovací svíèku 

 a vlijte do válce kávovou lžièku 

 èistého motorového oleje. 

 Nìkolikrát motor protoète, aby se 

 olej rozptýlil. Potom našroubujte  

 zpìt zapalovací svíèku.  

 

�Pomalu táhnìte za startovací šòùru, dokud neucítíte odpor. V tomto okamžik u jde píst nahoru do 

komprese a oba ventily (sací i výfukový) jsou uzavøeny. Skladování motoru v této pozici pomáhá 

zabránit vnitøní korozi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYPOUŠTÌCÍ 
ŠROUB 
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 9. ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD 

Pokud motor nelze nastartovat: 
 

Zkontrolujte, zda je 

v nádrži palivo 

Ne   Doplòte palivo do nádrže. 

          Ano 

 

 

Je v motoru dostatek oleje? Ne  Doplòte doporuèený olej. 

          Ano 

 

                    

                                               DÁVÁ JISKRU, ALE MOTOR NEBÌŽÍ 

 Zkontrolujte, zda 

zapalovací svíèka dává 

jiskru. 

Ne   Vymìòte 

zapalovací 

svíèku. 

NE 

       Ano 

Odvezte elektrocentrálu 

k autorizovanému 

servisnímu dealerovi. 

 

 

 

      VÝSTRAHA!                                               

 

 

 

                                       

      

                                    . 

Dostává se palivo do 

karburátoru? 

Ne    Proèistìte palivové hadièky.  

   

          Ano                                                                                       

                                                   

 

 

 

 

 

Pokud motor stále nestartuje 

odvezte elektrocentrálu 

k autorizovanému dealerovi. 

Pøesvìdèete  se, že kolem 
zapalovací svíèky není 
žádné rozlité palivo. 
Rozlité palivo se mùže 
vznítit.  

Kontrola jiskry: 

�Odstraòte objímku kabelu zapalovací svíèky a 

oèistìte veškeré neèistoty z okolí svíèky. 

�Svíèku vym ìòte a nasaïte ji do objímky kabelu 

zapalovací svíèky.  

�Pøesvìdèete se, že tìlo svíèky je                                                

v kontaktu s hlavou válce.                                              �

Protoète motor. Jiskra by mìla být                                 

vidìt v odtrhu svíèky 

Kontrola dodávky paliva: 

�Uzavøete palivový ventil motoru a uvolnìte vypouštìcí 

šroub paliva.  

�Opìt otevøete palivový ventil. Nyní by mìlo palivo téci 

z vypouštìcího šroubu ventil.  
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Zásuvky støídavého proudu jsou bez proudu: 
 

  Je jistiè støídavého proudu v             NE                                    Nastavte jej do pozice                                   

  pozici "ON" (zapnuto)?                                                                                 "ON." (zapnuto)                                         

                                                             

Ano 

               

 

 

 

   Zkontrolujte pøipojené zaøízení        JE V POØÁDKU                             Odvezte elektrocentrálu 

   nebo spotøebiè, zda je v poøádku.                                                             k autorizovanému 

                                                                                       dealerovi 

      

 

 NENÍ V POØÁDKU 

 

 

                                                                                                      - Použijte jiné zaøízení 

                                 - Odvezte zaøízení k opravì. 
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  Poznámka: Specifikace mùže být zmìnìna bez pøedchozího upozornìní. 

   11. SPECIFIKACE 

 

Model BSQ1000 

Elektrocentrála  

Frekvence støídavého proudu 50 Hz 

Výstup støídavého proudu ve voltech 230V 

Maximální støídavý výstup 850 VA  

Jmenovitý støídavý výstup 750 VA 

Jednosmìrný výstup  12V-8.3A 

Regulátor napìtí Kondenzátorový typ 

Mìrný výkonový faktor  1,0 

Motor 

Model GM82 

Typ Vzduchem chlazený, 4-taktní,OHV 

benzínový motor 

Obsah 80 cm3 

Maximální výkon 1,8 kW  (2,4 HP) / 4000 ot/min   

Ostatní 

Kapacita palivové nádrže 4,5 l 

Kapacita olejové náplnì 0,4 l 

Nepøetržitá doba chodu 7,2 hodiny 

Rozmìry  (d×š×v) 465×343×371 mm 

Suchá váha 25 kg 

Pojistka støídavého proudu 
� 

Pojistka jednosmìrného proudu 
� 

Kontrolka 
� 

Hlídaè oleje 
� 

Hluènost   LWA 88 dB (A)/1pW 


