
Návod k obslvze

PRo ELEKTROCENTRÁLU
EUROPOWER EPSiIOOO



Bezpečnost provozu.

Elektrocentrály EURoPoWER budou sloužit k bezpečnému provozu'pokud budou dodrženy tyto bezpečnostní
instrukce.

Věnujte zvyšenou pozornost pŤi čtení návodu k obsluze.
Driraz klademe na kapitolu ''Provomí bezpečnostní instrukce''.
Na elektrocentrále jsou umístěny ulstražné nálepky,které Vás během provozu upozorřují na hlavní zásady
pŤijejich použití.

Bezpečnostní instrukce.

1.Elektrocentrálu by měla obsluhovat vŽdy poučená osoba' která byla seznámena se všemi ovládacími prvky.
2.Zamezte pŤístupu dětem do l4-ti let.

3.Cenhálu pŤi provozu umístěte vŽdy 1 metr od j inéh o zatízenl,nebo stěny budovy.
4'Neprovozujte centrálu v uzavŤeném prostroru.V!fukové plyny jsou jedovaté'V pŤípadě nutnosti zajistěte

potŤebnou cirkulaci vzduchu.
5.Elektrocentrálu pŤi provozu udrŽujte ve vodorovné poloze na pevném podkladu.(olejové a benzinové rtádrže).

6.Benzín doplřujte do nádrŽqy vždy pŤi odstavení centrály z provozu.BenzÍn skladujte v nádobách,které jsou
k tomuto pouŽití určeny.NekuŤte pŤi manipulaci s palivem'Neotvírejte víčko nádrŽe pŤi provozu.Plnění paliva
provádějte v dobŤe větraném prostoru'Po odstavení centrály zptovozl|uzavŤete pŤívod paliva.

7.Neprovozujte centrálu v dešti a pŤi sněžení.Nedot..fkejte se vlhklma rukama všech částí stroje.
S.Nedot1fkejte se pohyblir".fch částí, pŤipojovacích kabelri zapa|ovacích svíček a qÍfuku.
9.Elektrocentrály se nesmí pŤipojovat na pevnou elekÍrickou síť.

l0.Z drivodu hygienicklch pŤedpisri nepoužívejte elektrocentrálu v době od22:00 do 6:00 hodin.

IrTázw součástí stroie. Montážní krvt

Páčka svtiče

VÝfuk
Startovací rukoiet'

Tepelná poiistka

Víčko oleie
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ovládací panel

Kontrolka provozu

Kontrolka vÝkonu 680W

Kontrolka wkonu 900W
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Pozorně si prostudujte bezpečnostní instrukce.

PŤi poškození stroje vyhledejte autorizovany servis.

PÍed použitím generátoru pozorně prostudujte tento návod k obsluze.

Nikdy neprovozujte generátor v uzavŤené místnosti.Vffukové plyny

ob sahuj í lrysličník uhelna{f .

Benzín je vysoce hoŤlavá |átka,za určifych podmínekvybušná.Proto benzín

doplřujte v dobÍe větraném prostoru a pňi vypnutém motoru.

Neprovozujte centrálu v dešti a pŤi sněŽenÍ.

Nedoffkejte se vlhkyma rukama všech částí stroje.Ne,dodržení mriže zprisobit ríraz

eletric\fm proudem.

Používejte benzín běžně užívany pro motorová vozidla - min. oktanové číslo 90

( doporučujeme NATURAL 95).
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KONTROLA sTAvU MoToRovÉHo oLEJE

PoZoR:Kontrolu provádějte zásadně při vypnutém motoru a na vodorovné poloze.

-Provozování motoru s nedostatečným množstvím oleje může způsobit vážné poškození motoru
bez nároku na záruku.
-Kontrolu úrovně oleje provádějte na před kaŽdým spuštěním.
-Kontrolní olejov'ý systém slouží pouze k zastavení motoru při náhlém úniku a poklesu hladiny
motorového oleje.
-Kontrolní olejoý systém neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny oleje před každým použitím.
-Kontrolní olejol"ý systém nesmí bý nijak odpojen nebo demontován.
.obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje před každým spuštěním motoru v souladu s tabulkou předepsané
údržby.

Používejte motoroý olej SHELL HELIX PLUS SEA10W-40 . SHEL HELIX ULTRA SAE10W-40 nebo
jiný olej,kteý opovídá požadavkům jakostní třídy API min. SJ/CF americ(ých automobilo'r'ých výrobců.
sAE l0w-40 je viskozní třída,která zaručuje vynikající viskozně teplotní závislost.Pokud je používán olej
jednooblastní,pak vyberte vhodnou viskozitu pro průměrnou teplotu v provozním prostředí dle tabulky.

sAE viskozní trÍdy

Vnější teploty
PLNĚxÍ ornJovÉ xÁPLNĚ

Vyšroubujte zátku hrdla pro plnění oleje a zátku otŤete čistlm hadŤíkem.Poté ojejovou měrku vsuřte bez
zašroubování zpět do plnícího hrdla a potom zkontrolujte stav oleje.
Je-li hladina oleje pod rovní konce oleje měrky ,doplřte do motoru doporučenf o|ej až po okraj
plnícího hrdla'
PoZoR:Chod omotoru s nedostatečnym množstvím oleje mriže zprisobit váŽné poškození motoru.

:Kontrolní systém stavu oleje odstaví automaticky motor dŤíve ,než dojde k poklesu hladiny
oleje pod minimální riroveĚ,Aby se zamezilo nečekanému vypnutí a problémrim s tím spojenfm
je pŤedepsáno stav oleje pravidelně kontrolovat.

objem olejové nádrže 0. 25 L
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KONTROLA STAVU PALIVA

PouŽívejte benzín běžně užívan;f pro motorová vozidla-min.oktanové číslo 90 (doporučuje se bezolovnat,.i

benzín NATURAL 95),aby se vzrik usazenin ve spalovací komoŤe omezil na minimum.

PŤi nízkém stavu paliva,doplřte palivo na pŤedepsanou roveř.
Nikdy nepouživejte směs oleje a benzínu nebo mečištěnibenzn'Zabrařte vniknutí nečistot,prachu či
vody do palivové náďrže.
Po doplnění pohonfch hmot uzávěr palivové náďrŽe dobŤe uzavŤete.

POZOR !!
.Benzín je velmi snadno vznětlivf a za jistfch podmínek vfbušnf.
-Tankujie v dobŤe větraném prostoru a pÍi vypnutém motoru.Během tankování a v místech

uskladíěnÍ pohonfch hmot nekuŤte a zabrařte používánÍ otevŤeného ohně a vzniku jisker.

-Palivovou nádrž nepŤep|řujte (hladina paliva nesmÍ pŤekročit značku horní tirovně) a po

natankovánÍ se pŤesvědčte,zda je uzávěr palivové nádrŽe dobŤe uzávěr.
-Dbejte,aby pŤi tankování nedoš|o k rozlitÍ paliva.Benzínové vfpary nebo rozlitf benzín se
moh-ou vzníiit.Do;de-li k rozlití paliva,bezpodmínečně zajistěte ,aby byl tento prostor pŤed spuštěním

motoru zcela vysušen a benzínové vfpary byly Ťádně odvětrány.
.Zabraíte opakovanému či delšímu kontaktu benzínu s pokožkou a vdechování benzínovj'ch vfparri.
-Udžujte pohonné hmoty mimo dosah dětí.

I

PLÁN ÚunŽny
Tabulka pravidelné držby

PŤedmět ridržbv

Motorovy olej

Vložka vzduch.
filtru
odkal. nádobka
Zap.svíčka
Spal. prostor
+ ventily
Vťrle ventil
Palivová nádrŽ
a f,rltr

kon

kontr.hladiny
vyměna
kontrola

vyčištění
Vyčištění,seŤízení

vyčištění
kontrola,seŤízení

Vyčištění

Pri l.měsíc
káždém nebo
použití 20 hod.

X
X

X

6.měsícti 1 rok
nebo. nebo
100 hod. 300 hod.

X

X
X

xrf srf

xilsrl

xilsrf
xilsrl

3.měsíce
nebo
50 hod.

X

Palivové hadičk kontrola,vyměna



STARTovÁNÍ tuoroRu

PoZoR:Před nastartováním motoru nesmí bý do zásuvky připojeny žádné spotřebiče.

|.Zapnoutvypínač zapa|ováni ( obr. 1 b)

2.Páiru sýiče přesuňtó do polohy otevřeno (pokud je motor zahŤáý nebo při vyšší venkovní teplotě

neotvírat).(obr. 1 C)
3. Zatá|tněte za startovaci rukojeť (obr.2)

4.Během zahÍívánimotoru zavÍete párku sýiče (obr.3)

POZOR:
-Provoz generátoru na max. výkon je omezena na max. 30 min. provozu.Při trvalém provozu nepřekračujte

p,ouo^ř6.enoviý) vyton generátoru.V každém případě musí bý zohledněn celkoý příkon všech

připojených
elektrospotřebičů'
-Většina elektromotorů potřebuje při spuštění dvakrát ažlÍkiát vyšší příkon než je příkon jmenoviý.

-Nepřekračujte předepsanou hranici zatíŽeniu jednotlirných zásuvek.
.Nepřipojujte jakékoliv nástavce a prodloužení k výfuku motoru generátoru.

-staie prétczování generátorumázánásledek zbacování Životnosti generátoru nebo dokonce poškození

alternátoru bez nároku na zaruku. 7

.Týo elektrocentrály jsou doporučeny zvláště k pouŽití s jemnými elektronickými zaÍívenimi jq}.co např.

teievizní přijímače,Hl-Fl věŽe'počítače či jiné zaÍízeni náchylné na případné vytcyvy napětí.

-Jmenovid tnýkon generátoru nismí bý překročen.Musí být zohledněn celkovy příkon všech připojených

elektrospotřebičů.



ÚnnŽna vzDucHovÉrro FILTRU

Znečištění vzduchového filtru brání přívodu dostatečného množství vzduchu do karburátoru.

Aby se zabrání|o poruchám funkce karburátoru,musí se filtr v pravidelných intervalech kontrolovat.
Při provozu ve velmi prašném prostředí se musí údrŽba provádět častěji.

vARovÁNÍ. K čištění nepoužívejte benzínnebo jiná rozpouštědla s nízhým bodem vmícení.Týo kapaliny jsou snadno

vmětlivé aza jistých okolností uýbušné'
Nikdy nenechávejteběžet generátor bez vzduchového ťrltru.Docházitak k velmi rychlému opotřebení motoru.

PoSTUP ČtŠrĚxÍ v ZDIJCHovÉrro FILTRU

1..W

Úun ŽY t ZAP ArovecÍ svÍČKY

ffi

Doporučená zapa|ov ací svÍčka:CR5HsB(NGK)

Aby byl zarlěenbezvadn;f chod motoru,musí mít zapalovaci svíčka správnou vzdálenost elektrod

a nesmí blt zakarbonovaná(usazené zbytky spalovaní)

1 .odpoj te a odšroubujte zapa\ovaci svíčku.
z.Řaoně očistěte okolí svíčky
3 . P omo cí měrk y změŤte v zďáleno st e lektro d. Správnou v zdáIeno st nastavte pŤihnutím b o ční e lektro dy.
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PoUŽITÍ PRo STEJNosMĚRNÝ pnouo

Zásuvka pro napájení stejnosměrným proudem je určena rnýhradně pro napájení 12 V
akumulátorové baterie.
Kladný pól generátoru spojujte s kladným pólem baterie.Dobíjecí kabel nikdy nezapojujte v opačné polaritě,
jinak může dojít k váhtému poškození generátoru nebo baterie.

Ňepokoušejte se nastertovat motor autaje-li na generátor připojena baterie.Generátor by se tím mohl poškodit.

Zásuvka stejnosměrného proudu smí bý používaná během provozu zároveň s odběrem střídavého proudu.

V případě přetížení stejnosměrného ýstupu vypne ochranný jistič.

POZOR !!

-Aby se u baterie zabránilo vzniku jiskření,připojujte dobíjecí kebel nejprve ke generátoru,až potom k
baterii.Při odpojovánÍ odpojte nejdříve kabel od baterie.
-V případě aoni;eni baterie,Řterá je připojena v automobilu,odpojte od baterie kabel propojený s kostrou

no"iaÍu dřÍve, neŽ k baterii připojíte dobíjecí kabel.opětné připojení kostry k baterii provádějte až

odpojení dobíjecÍch kabelů.Toto opatření odstraní nebezpočí vzniku zkratu a jiskření.

-naierie produkuje výbušnou směs plynů:v blízkosti baterie se proto nesmÍ vyskytovat jiskry'
otevřený oheň a cigerety.Při nabíjení baterie dbejte na dostatečné větrání.
-Baterie obsahuje kysetinu sýrovou(elektrolit);kontekt s kůží nebo očima může způsobit těžké

poleptání.Používejte proto ochranný oděv a brýle.
-Při kontaktu elektrolitu s kůžÍ opláchněte postižené místo ihned vodou
.Při kontaktu s očima vyplachujte oči nejméně 15 min. vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

-Elektrolytjejedovatý. l

-Dojde.|i k použití elektrolytu,je nutné vypít větší množství vody nebo mléka,poté užít magnézium
nebo rostlinný olej a ihned vyhledat lékařskou pomoc.
.Zabr aňte přístup u dětí.

* : 4.2 A
* : B.g A

4*



TECHNICKÁ DATA

Model :EPSi1000
DxŠxV :465x265x380mm
Suchá hmotnost : 14 kg

Motor

Model :HONDA GXH 50
Typ motoru : 4-taktjednoválec
Zďvihovy objem : 49 cm3
olejová náplĎ : 0,25 L
objem pal ,náďrže 3,8 L
Zapa\ovací svíčka : CR5 HS B (I.{GK)

otáčky motoru , 
?'00 

ot. lmin poloha regulátoru želva

Gene ri or 
j800 otl min poloha regulátoru zajíc

: Invertor 1.0 kVAModel
Tvp
Regulace
Napětí
Frekvence
Proud

Vystupní vykon

Max. vykon

GB
Invertor
230Y
:50 Hz
2,95 A poloha regulátoru žďwa
3,9 A poloha regulátoru zajíc
680 W poloha regulátoru Želva

: 900 W poloha regulátoru zqtc
1.0 kw

Vystup pro stejnosměrné napětí : 12Y pouze k nabíjení baterte.

Max. nabíjecí proud : 4.2 A poloha regulátoru želva
8,3 A poloha regulátoru zajíc


