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Beznečnostní instrukce.

Elektrocentrály Europower budou sloužit k bezpečnému provozu'pokud budou dodrženy Qrto bezpečnostní

instrukce.

Věnujte zýšenou pozornost při čtení návodu k obsluze.

TÍo typy elektrocentrál jsou jako potvrzení bezpečnosti opatřeny značkou CE.

Na elektrocentrále jsou umístěny ýstražné nálepky,které Vás během provozu upozorňují nah|avní zása
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pŤi jejich pouŽití.

Umístě ní níŽe popsanych bezpečnostních nálepek (piktogramri):

A.Benzín je

doplĎujte

a nekuŤte.

ESSENCE

velice hoŤlavá|átkaazaurčitychpodmínek vysoce v'.ibušná.Proto pohonné hmoty

v dobŤe větraném prostoru pŤi vypnutém motoru azabraite pňístupu s otevŤen:Ím ohněm

BENZIN

B.PŤed uvedením generátoru do provozu pozorně prostudujte tento návod k obsluze a drikladně se seznamte

s obs|uhou za čelem zabránénivá ného poranění osob, či poškození stroje.Vjfukové plyny obsahujíjedovad

kysličník uhelna!|', bezbarvy a nepáchnoucí plyn.Nadfchaní tohoto plynu mriže zprisobit árátu vědomí nebo

dokonce i smrt.Nespuoštějte generátor v uzavŤené místnosti.V místě, kde se generátor bude spouštět zajistěte

dostatečné větrání a pŤístup čistého vzduchu.Elektrocentrály se nesmí pŤipojovat na pevnou elektrickou síť.

Nezasahujte do vnitŤních rozvodri elektrocentrály.

C.Vyfukovf systém se pŤi provozu zahŤeje na velmi vysokou teplotu a tuto teplotu si udržuje ještě dlouhou

dobu po vypnutí generátoru.Proto nesahejte azabraítte dotyku s okolními pŤedměty.

D. Štíte k zák\adních dat.

1.Schvalovací značka CE dle

2.Yyrobní číslo

3.Rok vyroby
4.Jméno vyrobce

5.Model
6.V;ikon

7 , Yáha

pŤedpisu EEC l891392
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5 TYPE: EP2ooooTE r'r,.-ágo .oo YEAR: 2offi--.n
20kvA 16 kW 3000RPM

.. . ť* 230V
400 v

26 A 50Hz

21 A 210 kg, . lSO9001

MADE tN BELGIUM BY EOBOPOWER GeNerators bvba
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UPozoRNĚNí signa|izuje druh nebezpečí, které -
pokud se ho nevyvarujete - by mohlo b1it príčinou

ho nebo stÍedního ltrazl,.

UPozoRNĚNí, pokud je pouŽité bez vystraŽného
symbo|u, signalizuje nebezpečí, které by moh|o vést
k poškození motoru.

A VÝsTRAHA A
Vffukové zplodiny motoru tohoto zafízení obsahují chemické
látky, které jsou státu Ka|ifornie známy jako látky vyvo|ávajÍcí
rakovinu, vady novorozencťl nebo jinak poškozují reprodukcní
schoonosti.

VfstraŽné symboly a jejich vfznam

gi
PoŽár

* PouŽijte-ochranu Zásahel. proudem
'::11,, ZfakU

Mezinárodní symboIy a jejich vfznam

*
Nebezpečí omrz|in g

Pohybující se
součásti

L.E
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Bezpečnostní Prečtěte si prírucku 7ann l rfn/ \l ',ii

vystraha uŽivate|e Zapnuto/ Vypnuto 
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olej Sytič Stop Pa|ivo '':Ť.['
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Vyibuch
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Hork! povrch
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A VÝsTRAHA

PRI PLNENI PALIVA
. Pred p|něním pa|iva vypněte motor a nechejte jej nejméně

2 minuty chladnout.
o Palivo dop|nujte pod šin./m nebem nebo v dobre větraném

prostoru.
. Vyvarujte se prep|nění nádrŽe. NaplĎte nádrŽ pribliŽně

2,5 aŽ 4 cm pod horní hranu hrdla, aby se pa|ivo moh|o
vIivem oko|ní teploty roztahovat.

. Vyvarujte se zdrojťt jiskrení, otevreného plamene, tep|a
kontrolnÍch Žárovek, zdrojťr tepla a jin1ich zdrojťt, které by
mohly vyvo|at zaŽehnutí.

. Kontrolujte často pa|ivová vedení, nádrŽe, víčka
a šroubení, zda nejsou patrné praskIiny nebo netěsnosti.

PŘ| sPouŠrĚruí MoToRU
o Presvědčte se, zda je na svém místě zapa|ovací svíčka,

t|umič vffuku, pa|ivové víčko avzduchovy fi|tr.

o Neprotáčejte motorem, je-|i zapa|ovací svíčka
demontována.

O Pokud se pa|ivo roz|ije, vyckejte, dokud se neodpaií, a pak

teprve motor spouštějte.
o Dojde-|i k presycení motoru, nastavte sytič do po|ohy

OPEN/RUN, sytiě otevrete do po|ohy pro Vysoké otáČky
a protáčejte motorem, dokud se nerozeběhne.

PŘl PRoVozU z^Řizerui
. Nenak|ánějte motor nebo ce|é zaťízení do polohy, ve které

by mohlo dojít k vy|ití benzinu.
o Nezastavujte motor Škrcením karburátoru.

pŘl PŘEPRAVĚ z^ŘizENí
o Zarízení prepravujte s PRÁZDNOU pa|ivovou nádrŽÍ nebo

s uzavienym palivovym ventilem.

pŘt UsKLADNĚN| PAL|VA NEBo z^ŘizENi s PAL|VEM
V NÁDRŽ|
o Uskladnění proved'te V místě vzdá|eném od kamen, kot|e

nebo ohťívače vody, kde se pouŽívá trva|y plamínek nebo
jiny zdroi zapa|ování, protoŽe by moh|o dojítkzaŽehnutí
benzinovych vyipar .

A VÝSTRAHA

o Zarízení uvádějte do činnosti jen kdyŽ jsou nasazeny

všechny ochranné kryty.

. Neprib|iŽujte své končetiny k otáčejícím se součástem.

o SvaŽte si d|ouhé v|asy a od|oŽte šperky nebo biŽuterii.

. Nenoste vo|né obtečení, vo|ně visící zdrhovací šnťrry nebo

jiné ozdoby, které by mohly otáčející se součásti zachytit.

A VÝSTRAHA

. SpouŠtělt. motor a nechávejte jej běŽet pouze Ve volném

prostoru.

o Nespouštějte a nenechávejte motor běŽet v uzavťené

místnosti, a to ani kdyŽjsou dveie a okna otevrená.

A VÝsTRAHA

o lnsta|ace, seťizování i opravy mají provádět pouze
kva|ifikovaní tech nici.

o Pravide|ně se musí kontro|ovat pruŽná prívodní vedení
a zjiŠťovat, zdajsou v dobrém stavu. Vyměnujte poškozené
nebo netěsnící komponenty.

i.i Toxické zp|odiny

}GJ
:a:.:j
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Pozor !!

l 'Elektrocentrálu by měla obsluhovat vždy poučená osoba, která byla seznámena se všemi ovládacími prvky.

2.Zamezte přístupu dětem do l4-ti let.

3.Centrálu při provozu umístěte vždy 1 metr od jinéh o zaÍizeni,nebo stěny budovy.

4'Neprovozujte centrálu v uzavřeném prostroru.Výfukové plyny jsou jedovaté'V případě nutnosti zajistěte

potřebnou cirkulaci vzduchu.

5.Elektrocentrálu při provozu udržujte ve vodorovné poloze na pevném podkladu.(olejové a benzinové náďrže),

6.Benzín doplňujte do nádržky vždy při odstavení centrály z provozu.Benzín skladujte v nádobách,kteréjsou

k tomuto použití určeny.Nekuřte při manipulaci s palivem.Neotvírejte víčko nádrže při provozu.Plnění paliva

provádějte v dobře větraném prostoru.Po odstavení centrály z provozu uzavřete přívod paliva.

7.Neprovozujte centrálu v dešti a při sněžení.Nedodkejte se vlhkýma rukama všech částí stroje.

8.Nedodkejte se pohyblivých částí, připojovacích kabelů zapalovacích svíček a ýfuku.
9.Elektrocentrály se nesmí připojovat na pevnou elektrickou síť'

l0.Z důvodu hygienichých předpisů nepoužívejte elektrocentrálu v době od22:00 do 6:00 hodin.

l 1.Dle ČsN tso 8528-8 uzemnění generátoru není vyžadováno

l2.Generátor nesmí bý provozován nechráněně na dešti či sněhu.Přístroj neustále chraňte před vlhkostí.

Může dojít k poškození generátoru nebo jeho korozi působením vlhkosti a nečistot v důsledků převrácení

nebo skladování ve vlhkých prostorech.

1 3 .Benzín je velice hořlav á |átka a za určiých podmínek vysoce ýbušná.

l4.Výfukový system se při provozu zahřeje na velmi vysokou teplotu a tuto teplotu si udržuje ještě dlouho

dobu po vypnutí generátoru'Zabraňte proto dotyku s okolními předměty.MůŽe dojtt ke vzniku požáru,

Při dotekujakékoliv horké části generátoru hrozí možnost vážnýchpopálenin.Před transportem či uložením

nechte generátor řádně vychladnout.

Ponis stroie.

2-

10

11

1.Alternátor

2.Motor
3.Rám

4.Palivová nádrŽ

5.Baterie

6.Vystup 230V 164

T.Vystup 230V 32/.
SVystup 400V 32/^

g.Voltmetr

l0. Počítadlo motohodin

1 1.SkŤíř tepelného jističe

-4-
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Popis motoru.

ovládání sytiČe (.;e.|i ve vfbavě)
odvzdušnovací hadička
Zapa|ovací svíčka (2 ks)

Vyirobní štítek motoru
Model xxxxx Typ xxxxx KÓd xxxxx
Čioto tlaku oteje

Olejovyi filtr

Zátka pro Vypouštění oleje (2 místa)

Rotující kryt

Kryt karburátoru

Karburátor

Mechanické pa!ivové čerpadlo
Vzduchou./ filtr

Plnicí otvor oleje

Měrka oleje

Regulátor napětí

E |ektrom ag net starté ru

Startér

Vffukovy7 systém s tlumičem

ov|ádání otáček (2 místa) ,-3-



Uvedení elektrocentrály do provozu
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UPozoRNĚNi:
Motor je od vyirobce (Briggs & Stratton) odesí|án bez
@. Zkontro|ujte pťed spouštěním hladinu o|eje.
Pokud spustíte motor bez olejové náplně, dojde k
neopravite|nému poškození nekrytému zárukou.

olejová náp!ř je prib|iŽně 2,3 | (80 uncí)*.
" PribliŽná hodnota pri vyiměně o|eje a fittru.

Druhy pouŽite|nfch olej :

o PouŽijte Vysoce kvalitní olej s detergenty, klasifikovany ,,Pro
provoz sF, sG, SH, SJ.. nebo kva|itnější, jako je olej Brlggs &
Stratton 30, obj. číslo 100005 (20 uncí; nebo tooooz8 (4B
uncí).

. Do doporučovanfch o|ejŮ nepouŽívejte Žádnáda|ší aditiva.
o Nemíchejte o|ej s motorovym benzínem.
O PouŽijte o|ej viskozitního stupně sAE podle tohoto grafu,

vyhovující tep|otám pri spouŠtění predpok|ádanym aŽ do
doby nás|edující vlměny oleje.

" Upozornění: PouŽití minerá|ního vícerozsahového oteje
(napr. 5W-30,.]gW-3O. aq9d ) pri tep|otách pres 4"Czpťrsobí
|WŠenou spotrebu o|eje. V takovém prípadě, kontro|ujte
h|adinu o|eje častěji.
"*Upozornění: PouŽití o|eje SAE 30 pri tep|otách pod 4"c
zpŮsobí obtíŽnější spoušténí a mozné poškození motoru
nedostatečny7m mazáním .

:F .4g 9 40 q2 1o 6.0 8o íoo
oC .3O .2O .1O oíoztcio

ffi
ffi

Poznámka: J.ako o|ej prljate|nf pri vŠech tep|otách
mťlŽe pos|ouŽlt syntetickyi o|ej oápovídaj ící ilsAc GF
2 s certifikační znackou AP| a s provozním symbotem
AP| (patrné ze ved|ejší i|ustracej, nebo o|ej uvssi
kvality. Pňi použití syntetického o|eje se
poŽadované intervaly v!'měny n"'ění.

Kontrola h|adiny a dop|řování o|eje

. H|adinu o|eje kontro|ujte pred spouštěním.

. Kontro|ujte denně nebo po kaŽdych osmi provozních
hodinách o.

o H|adinu udrŽujte na rysce FULL/PLN 

^a.o Motor olejem nepreplnujte.

Postup pŤi plnění o|ejem:

1 Nejprve na|ijte 2 |itry (67 uncí).
2. Spustte motor a neclrejte jej běŽet vo|nobě Žnymiotáčkami

po dobu 30 sekund. (Viz. odstavec SpousténÍl
3. Vypněte motor a vyčkejte 30 sekund.
4.Pak zvo|na na|évejte datŠí o.|ej tak, aby se h|adina dosta|a

na Úroveli rysky FULUPLNÁ na o|ejové měrce.

Postup pňi kontro|e oteje:
1' Pred spuštěním motoru umístěte motor tak, aby stá| navodorovné p|oše a očistěte p|ochu kotem pínicí,ho otvoru o.
2. Vytáhněte olejovou měrku, otťete ji čistfm had'á'.
3. Znovu zasunte, vytáhněte, zkontiolujt9 h|adinu oteje naměrce. olej má bft u rysky FULL/PLŇÁ e. 

- -
4. Je-li potreba, olej zvolna friteveite.
5. Dop|nte do značky FULUP!.NÁ, opakovaně kontrotujte.
6. o|ejovou měrku pevně dotáhněte.,

-6-



PouŽívejte čisty, čerstvy, bezo|ovnatf motorovy benzín
S minimá|ně 85 oktany. Čerstvfm benzínem predcházíte tvorbě
pryskyričnfch usad v pa|ivovém systému a na základních
částech karburátoru. Nakupte pa|ivo V mnoŽství odpovídajícím
spotrebě během 30 dn .

1. NepouŽívejte motorov! benzín, ktery obsahuje
methylalkohol.

2. Nemíchejte olej do motorového benzínu.

3. Pro ochranu motoru pouŽívejte do pa|iva stabilizační prísadu
Briggs & Stratton, kterou zakoupíte u Vašeho
auioiizovaného dodavatele (obj. č. 5041 nebo jednorázová
dávka)'

Pro tento motor je jako provozní pa|ivo certifikován motorovy

benzín. Systém rízení vyfukovych emisí: EM (modifikace
motoru).

AVÝsTRAHA

*ru, tr *\r

CIDLO TLAKU OLEJE
Pokud je motor vybaven čidlem tlaku o|eje, čidlo pri poklesu
tlaku oleje zapne vystraŽné světlo nebo motor Vypne.
(Vybavení Vašeho motoru zjistíte preČtením provozních
pokyn dodanfch vfrobcem zaťízení.)
Více o doplnování o|eje viz odstavec T|ak oleje v oddílu
UdrŽba.

VÝSTRAHA 
| 

. 
;,"'iT'Ť: ;:T :í,,;1"J ffilil?"xťiŤ. ;
aby se palivo moh|o v|ivem oko|ní tep|oty
roztahovat. Vyvarujte se prep|nění
nádrŽe.

2. Nasad'te a utáhněte víčko.

UPOZORNEN!:
Některá pa|iva jsou směsi s alkoholem nebo éterem. Větší
mnoŽství těchto směsí poškodí palivovy systém nebo

zpŮsobí prob|émy s vykonem. Pokud se tyto príznaky
o-bieví, pouŽijte pa|ivo s niŽším obsahem a|koho|u nebo

éteru.

sPouŠrĚrui MoToRU

1. otevrete uzavÍrací ventil pa|iva O
2. ov|ádání sytiěe presunte do po|ohy CHOKE nebo START o.
3. ovládání otáček

4. Ko|ébkov.í prepínač

5. Zasunte k|íček a otočte do polohy START o.
UPOZORNENI:
Pro prodlouŽení Životnosti startéru startujte krátce (max'
5 sekund spouštění, pak čekejte 1 minutu).
Pri nabíiení se rid'te doporučenÍm vÝrobce zaťízení.

6. Nechte stroj ohrát na provozní tep|otu.

Pomatu její ovlaoani ;,:::;vejte do po|ohy RUN/PRoVoZ.
Pred kaŽdou změnou počkejte, dokud motor neběŽí p|ynu|e.

Í*á

**

A VÝsTRAHA
Vfrobce zaťízení, na kterém je tento motor osazen
určil max. provozní otáčky. NEPŘEKRAČUJTE

otáčk

zAsTAVoVÁNí tuoronu

1. ov|ádání otáček (je-li ve vybavě) nastavte na LoWxízrÉ o.
2. Klíček a otočte do po|ohy oFF o. Vytáhněte ho a uloŽte

mimo dosah dětí.
3. Kolébkovf prepínač (1e.li ve vfbavě) prepněte do po|ohy

OFF nebo STOP O.
4.Zavrete uzavírací venti| pa|iva o (e-|i ve vybavě).

-lrr
cÍ,o,G
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zAPALoVAcí SVíČKY

Zapa|ovací svíčky měnte kaŽdy rok.

Nastavte mezeru mezi e|ektrodami svíčky o na 0,51 mm.
Poznámka: V někten./ch státech vyŽadují místní predpisy
pouŽívání odrušovacího odporu pro pot|ačování
e|ektromagnetického vyzaŤovánÍ. Pokud je Váš stroj zvyroby
tímto odporem osazen, pri vyiměně pouŽljte stejnf typ.

PŘl TEsTovÁruí FUNKcE sVÍČKY
o PouŽívejte schválenf prístroj na testová ní zapalovacích

svíček.
. Nekontro|ujte funkci svíčky, je.|i svíčka demontovaná

z vá|ce.

VzDUcHoVÝ FILTR

UPOZORNENI:
K cištění v|oŽky vzduchového fi|tru nepouŽívejte stlačeny
vzduch, ani rozpouštěd|a. St|ačeny vzduch ji mŮŽe poškodit,

ro těd|o roz|eptat.

Vzduchovy fi|tr a jeho v|oŽku cistěte kaŽdych 100 provozních
hodin. V|oŽku čistěte jemnym poklepáváním drŽadlem

šroubováku. Vyměnté ji xďzaich 4oo provozních hodin. Čisteni
a vfměnu provádějte častěji, pokud motor pracuje v prašnych
podmínkách.

1. Sejměte kryt o.
2. Vyjměte v|oŽku 0 a zkontro|ujte ji. Pokud je silně znečištěna

nebo poškozena, vyměnte ji.

3. Peč|ivě vyěistěte kryt filtru.

 .Y|oŽte v|oŽku dovn itr.

5. Nasad'te kryt.

oDsTRaŇovÁNí NEČ|sToT

Denně nebo pred kaŽdym pouŽitím z motoru očistěte
nahromaděné nečistoty. UdrŽujte táhIa, pruŽiny a ovládací
prvky čisté. P|ochy ko|em vyfukového potrubí a t|umiče vyfuku
udrŽujte čisté, bez horlavych nečistot.
Demontujte prední kryt karburátoru o a očistěte prostor sacího
potrubí a karburátoru.

UPozoRNEN|: Neostrikujte motor vodou, protoŽe voda by
mohla znehodnotit palivo. PouŽívejte st|ačen1i vzduch, bud'te

atrní, aby iste nepoškodil Žebra chladiče.

Pred u./měnou palivového fi|tru vypust'te paIivo z nádrŽe nebo
uzavrete pa|ivovy venti|. Vytek|é pa|ivo znamená riziko
poŽáru nebo vyibuchu. Pri v1iměně palivového filtru se
ujistěte, Za spony jsou dobre utaŽeny a palivo proudí stejnym
směrem, jaklm ukazuje šipka na tě|ese filtru.

1\ |Časti motoru by měIy bft udrŽovány.l VÝSTRAHA !v čistotě, zab rání se.tak nebezpečí

ru lil"":H?:ti:;.:?á|",í 
vzp|anutí

A,VÝsTRAHA

rut
t
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v vÝruĚruA oLEJE A FILTRU

o|ej vyměnujte po prvních 50, dá|e po kaŽdlch 1O0 provozních
hodinách.
1. Vypněte motor, vyšroubujte Vypouštěcí zátku o a vypust'te

horkf olej do vhodné nádoby. Vypouštěcí zátku našroubujte
zpět.

2. Vyšroubujte olejovf filtr o. Pred našroubováním nového
o|ejového filtru namaŽte těsnění fi|tru novym, čistfm olejem.

3. Utahujte filtr rukou, dokud se těsnění nedostane do kontaktu
s drŽákem filtru. Pak dotáhněte ještě o 112 aŽ 3l4 otáčky.

4. Umístěte motor na vodorovnou p|ochu. oČistěte p|ochu

ko|em plnicího otvoru o Vyšroubujte víčko plnicího otvoru
oleje @ a vlijte čerstvy olej. Postup pÍi p|nění olejem:
Nejprve nalijte 2|itry (67 uncí). Spust'te motor a nechejte jej

běŽet vo|noběŽn1imi otáčkami po dobu 30 sekund. Vypněte
motor a vyčkejte 30 sekund. Pak zvolna na|évejte da|ší'o|ej
tak, aby se h|adina dosta|a na Úroven rysky FULL/PLNA na
o|ejové měrce o. NepÍep|řujte.

5. Našroubujte zpět víčko a měrku.

PŤeprava elektrocentrály
PŤed pŤepravou zkontrolujte,zda zapa|ovací klíček je ,, poloze oFF.vypnuto.

Během pŤepravy musí byt centrá|ave vodorvné poloze a pŤívod palivaUzavŤen.

P rovoz elektrocentrály
I.Zkontrolujte ,zdanejsou k vyvodrim elektrocentrály pŤipojeny spotŤebiče.

2.Nastartujte motor (Yiz. strana 6,SPoUŠrĚNÍ motoru)

ochranné čidlo stavu oleje

Pro zabezpečení motoru proti zadŤení je v bloku motoru olejové čidlo,které v okamžiku poklesu hladiny

oleje v klikové skňíni odstaví centrálu automaticky z provozu.Motor lze nastartovat až po doplnění oleje.

odstavení centrály z prov ozu
1.odpojte spotŤebiče od vyvodŮ centrály.

2.Vypněte motor (Vi z. strand 6, ZASTAVOVÁNÍ motoru)

UPOZORNENI:
PouŽity o|ej je nebezpeČnf odpad. Neodk|ádejte ho do

komuná|ního odpadu. VŽdy |ikvidujte pouŽit..y o|ej a filtr. Pro
likvidaci v sou|adu s p|atnfmi predpisy se obraťte na místní
Úrady, servisní místa, Vašeho dodavate|e nebo urcené
orqanizace.
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1=l vÝtvlĚt.tA oLEJE A F|LTRU

olej vyměnujte po prvních 50, dále po kaŽdych 1oo provozních
hodinách.
1. Vypněte motor, vyšroubujte Vypouštěcí zátku () a vypust'te

hork! olej do vhodné nádoby. Vypouštěcí zátku našroubujte
zpět.

2. Vyšroubujte olejov1i fi|tr o. Pred našroubováním nového
olejového fiItru namaŽte těsnění filtru novym, čistlm olejem.

3. Utahujte fi|tr rukou, dokud se těsnění nedostane do kontaktu
s drŽákem filtru. Pak dotáhněte ještě o 1 t2 aŽ 3l4 otáČky.

4. Umístěte motor na vodorovnou p|ochu. očistěte p|ochu

kolem p|nicího otvoru 6. Vyšroubujte víčko p|nicího otvoru
o|eje o a vlijte čerstv! o|ej. Postup pÍi plnění olejem:
Nejprve na|ijte 2 |itry (67 uncí). Spust'te motor a nechejte jej

běŽet vo|noběŽn1imi otáckami po dobu 30 sekund. Vypněte
motor a vyčkejte 30 sekund. Pak zvo|na nalévejte další,olej
tak, aby se hladina dostala na uroven rysky FULL/PLNA na
olejové měrce o. NepŤep|řujte'

5. Našroubujte zpět víčko a měrku.

P Íeprava elektrocentrály
PŤed pŤepravou zkontrolujte,zda zapa|ovací klíček je v poloze oFF-vypnuto.

Během pŤepravy musí byt centrá|ave vodorvné poloze a pŤívod palivauzavŤen.

P rovoz elektro centrály
I.Zkontrolujte ,zdanejsou k rn-ivod m elektrocentrály pŤipojeny spotŤebiče.

2.Nastartujte motor (Yiz. strana 6,SPouŠrĚNÍ motoru)

ochranné čidlo stavu oleje

Pro zabezpečení motoru proti zadŤení je v bloku motoru olejové ěidlo,které v okamžiku poklesu hladiny

oleie v klikové skŤíni odstaví centrálu automaticky z provozu.Motor lze nastartovat aŽ po doplnění oleje.

Odstavení centrály z prov ozu
1.Odpojte spotŤebiče od vyvod centrály.

2.Yypněte motor (Vi z. strand 6,ZASTAVOVÁNÍ motoru)

UPOZORNENI:
PouŽity o|ej je nebezpecn1i odpad. Neodk|ádejte ho do

komuná|ního odpadu. VŽdy |ikvidujte pouŽit..y o|ej a filtr. Pro
likvidaci v sou|adu s p|atn1imi predpisy se obraťte na místní
urady, servisní místa, Vašeho dodavate|e nebo určené
orqanlzace.
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Použití generátoru.
Provozní bezpečnostní instrukce elektro

Věnujte pozornost těmto bodům,které se vztahují k rizikům elektriclcých úrazů při nedodržení těchto

inshukcí:
1.Nezapojujte elektrocentrálu k pevné rozvodné síti.

2.Před nastartováním motoru centrály nesmí bý připojeny žádné spotřebiče.

3.Nezasahujte do vnitřních rozvodů generátoru'

4.Neregulujte otáčky motoru.Hodnoý jsou nastaveny ve v'.ýrobě.

5.Připojujte pouze spotřebiče s odpovídaj ícími hodnotami - 230,400v .

6.Neprováděj te Žádné úpravy na elektroinstalaci elektrocentrály'

7.Pokud budete používat prodlužovací kabelyje nunné dbát povinných bezpečnostních kontrol a v případě

jejich požkození zajistěte jejich opravu.Zvo|te délku a průřez kabelu-l,5 mm2 nesmí bý delší než 60m'

prtňez2,S mm2 nesmí bý delší než 100m.

8.Tato elektrocentrála je vhodná k napájení spotřebičů s jemnými elektronickými zařízeními jako

např.počítače,Hl-Fl a td.E|ektrocentrála má regulaci výstupního napětí (AvR) která filtruje sinusové

křivky výstupního napětí.

věže či jiné zažizeni náchylné na případné vyl.yvy napětí.

9.Dejte pozor,aby nedošlo k pÍetížení elektrocentrály.

1g.Elektrocentrály nesmí být použity k napájení svařovacích agregátů.Po dohodě s Vaším prodejcem'

nebo servisním střediskem konzultujte možnost vyjímky.

l l .Generátor je opatřen zemnici svorkou s možností uzemnění generátoru pomocí vhodného zemn. vodiče.

Avšak dle ČsN Iso 8528-8 uzemnění generátoru není vyžadováno.

l2.Tento typ etektrocentrál je vybaven tepelnou pojistkou, která slouží jako ochrana proti

d|ouhodoběj šímu přetížení.

l3.Provoz generátoru na max. výkon je omezen na max. 10 min. provozu.Při trvalém provozu nepřekačujte

provozní ( jmenoviý) ýkon generátoru.V každém případě musí bý zohledněn celkoý příkon všech

připoj ených elektro spotřebičů.

l4.Většina elektromotorů potřebuje při spuštění dvakrát ažtÍikrátvyšší příkon než je příkon jmenovit.ý.

l5.V případě použití prodlužovacího kabelu,používejte pouze vhodný a schválený typ s předepsan]ými

a schválenými koncovkami příslušným revizním orgálrem (ESč).

16.Stálé pÍetěžovánigenerátoru mázanás|edek zkracování životnosti generátoru nebo dokonce poškození

alternátoru bez nároku na zaruku'

l7.Ujistěte se,že všechny elektrospotřebiče, které mají bý pohaněny generátorem jsou v naprostém

pořádku a nevykazují žádnou funkční závadu.ProjevujeJi se na některém ze spotřebičtt závada

(běží pomalu,zastavi se, je abnormálně hlučný, kouří.'.), okamžitě generátor vypněte.Poté spotřebič

odpojte a odstraňte příčinu poruchy.

18.Jestližeje generátor soustavně přetěžován, docházik nadměrnému přehřívání alternátoru ahrozí nebezpečí

spálení bez nároku na záruku.

19'Při trvalém provozu nepřekačujte provozní ( jmenovid ) qýkon generátoru.V každém případě musí

býzohledněncelkoýpříkonvšechpřipojenýchelektrospotřebiěů.
20.Před použitím jakéhokoliv spotřebiče se ujistěte o jeho max. příkonu, zda nepřesahuje jmenivi!ý výkon

generátoru.Poté může bý spotřebič připojen ke generátoru.

Informace o tepelné pojistce
Tento typ elektrocentrálje vybaven tepelnou pojistkou, která sloužíjako ochrana proti dlouhodobějšímu

přetížení.Pokud je dodávka proudu přerušena během použití, může to bý způsobeno rozepnutím pojistky díky

soustavnému přetěŽování.V tomto případě vyčkejte krátkou dobu, odstraňte příčinu přetěžování a Znovu pojistku

sepněte stlačením tlačítka.Tepelné pojistky mají hodnoty odpovídající hodnotam každého typu elektrocentrály.

Tepetná pojistka nemůže zachytit jednorázová velmi silná přetěžoÝání několikanásobně převyšující

jmenovifý výkon elektrocentrály.Může to mít za nás|edek vážné poškození alternátoru, za které výrobce

nemůže nést žádnou odpovědnost.Každý uživatel musí znát max. jmenovifý výkon své elektrocentrály'

který nesmí být překračován.
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Udržba elektrocentrály
Pro bezporuchoý provoz elektrocentrály dodrŽujte následující návod najejí údržbu.

Upozornění:Používejte ýhradně originální náhradní dílů.

Provádějte následující Úkony Ve stanoveny7ch interva|ech:

. Zkontrolovat hladinu oleje

. Zkontro|ovat Úniky oleje

. Zkontro|ovat venti|ovou vťrli x
o Vyčistit |apač jisker (.|e.|i ve vy7bavě)

..:'.Íg'g dn....l oo....b.i .vol.n.c.h .hoai'n.'.tebo:...Éio:.ke'bou. 
piovolni'

. Vyměnit o|ej-

. Vyměnit o|ejovy filtr-

. Vyčistit vzduchovy filtr a jeho v|oŽku**

. Zkontrotovat venti|ovou vťrIi X
o Zkontro|ovat e|ektrolyt v akumulátoru

o Vyměnit vloŽku vzduchového fittru*

. Vyměnit palivov fi|tr

. Vyměnit bezpečnostní vloŽku vzduch. fittru

. Vyměnit zapa|ovací svíčky
* Mo.torov'.f olej a filtr vyměĎte po prvních 50, dá|e po

kaŽdych 100 provozních hodinách nebo pro kaŽdou
provozní sezonu. Měnte olej po 50 provozních hodinách,
pokud motor pracuje pod vysok m zatížením nebo za
vysoklich teplot.
Zkontro|ujte ventilovou vri|i po prvních 50, dá|e po xkaŽdych 250 provozních hodin.

**Čištění provádějte častěji, pracuje.|i motor v prašném
prostredí nebo vyskytují-|i se ve vzduchu pevné částice.
Jsou-li díIy vzduchového fi|tru velmi znečištěné, vyměnte je.

Poznámka : X ' Tyto operace by měly b;ft prováděny autorizovan m servisem Briggs&Stratton, kter1,i má

k dispozici vhodné náÍadí a dokumentaci.
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Přenrava a skladování
Před přepravou elektrocentrály se ujistěte , že vypínaě motoru je v po1oze..oFF..-v;/pnutu.

Během přepravy udržujte zaÍízenive vodorovné poloze s palivov..ým kohoutem uzavřeným tak' aby

nedošlo k rozlití benzínu.

Pozor !

Při přepravě generátoru se ujistěte, zdaje správně uzavřena palivová nádrž aby nedošlo k rozlití benzínu.

Benzín je velice snadno vznět|iý a ýbušný'Manipulaci s palivem provádějte v dobře větraném prostoru

a při vypnutém motoru.Běhém manipul ace a Y místech uskladnění pohonných hmot nekuřte a zabraňte

přístupu s otevřeným ohněm.Dbejte, aby během přepravy nedocházelo k rozlévání paliva.Benzínové ýpary
nebo přímo rozlité palivo se můžou velice snadno vznitit'Dojde-li k rozlití paliva, zajistéte, aby prostor byl

zcela vysušen abenzínové výpary byly řádně odvětrány.

'H $ ffiEffiĚffifi='. 
l 

..i ..t..ui*-ffi.Í++rlÍ+Í*':"+íÍriiÍ=.*Í#:.'..***-Íffi*'.l .t''.'=.

Motory sk|adované dobu de|ší neŽ 30 dnťl vyŽadují zvláštní
postup:

1. Aby nedošto k tvorbě pryskyricnfch usazenin v pa|ivovém

systému nebo na zák|adních součástech karburátoru:
a) pokud pa|ivová nádrŽ obsahuje pa|ivo tvorené směsí
benzínu s a|koho|em nebo éterem, nechte motor běŽet,

dokud se nezastaví nedostatkem pa|iva nebo b) pokud

pa|ivová nádrŽ obsahuje benzín, nechte motor běŽet, dokud

se nezastaví nedostatkem pa|iva nebo pridejte stabi|izacní
prísadu do pa|iva v nád rzi (viz. Seznam součástí. U Vašeho
dodavate|e je k dispozici jednorázová dávka). Pokud pridáte

stabi|izační prísadu, nechejte motor běŽet něko|ik minut, aby

stabi|izační prísada prošla karburátorem. Motor pak |ze
sk|adovat aŽ 24 měsícťr.

2.v ještě teplém motoru vyměnte o|ej.

3. Demontujte zapa|ovací svíčky a na|ijte do kaŽdého vá|ce asi
30 m| (1 unci) motorového o|eje. Znovu namontujte
zapa|ovací svíčky a zvotna protáčejte motorem, aby se o|ej

rozprostrel.
4. odstrante nečistoty z ce|ého motoru.

^ l Usxladněte motor v čistém a suchém
ál VÝSTRAHAIprostredí, ale NIKOL|V v b|ízkosti kamen,

aJ ) ltrva|li p|amínek nebo jakéko|iv jiné

ru W,,ální. ze kterého by moh|a vzniknout

kotle nebo ohrívače vody, kde se pouŽívá

iskra.

Po skončení Životnosti stroje či pŤi vzniku nutnosti stroj zlikvidovat se

Životního prostŤedí nebo pŤedejte stroj k likvidaci svému servisu.

-12-

Íid'te platnymi zákony o ochraně



Specifikace

iHmotnost i

EP 2OOOO TE.VG/LS

18,0 kwA / 14,4 kW

VANGUARD 31 HP
benzÍn

elektrlcké

Provozní

N'Lě]t/ 2301400V / 50Hz
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E, SProhlášení oshodě
BUROPOWER GEI{ERATORS
ULYSES bvba
IND.ZONE l0l9,Tegelrijstraat 175,8-3850 NIEUWERI(EREKEN,BELGIUM

potvrzuji, že uveden;f stroj

značka . . . EI.]ROPOWE'R

typ EP 2OOOO TE

model

Vyrobní čislo

Rok qfroby ......

je,. souladu S norÍnou 89/392|CEE lbezpečnost/

j e v souladu S norÍn ou 7 3 l23 |CEE,93 l 68|CEE
lnizké napětíl

ďáIe V Souladu S norÍnaml

EN60034(IEC34-1l83),EN50082- 1,EN5008 1,EN550 1 1

Luc Heylands

Generální Ťeditel

Za distributora v ČR : MECHANIK s.r.o.

Malešická 20a

13000 Praha 3
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