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Bezpečnostní instrukce.

Elektrocentrály GESAN budou sloužit k bezpečnému provozu,pokud budou dodrŽeny tyto bezpečnostní

instrukce.

Věnujte zvyšenou pozornost pŤi čtení návodu k obsluze.

Tyto typy elektrocentrál jsou jako potvrzeni bezpečnosti opatŤeny značkou CE.

Na elektrocentrále jsou umístěny vlstraŽné ná|epky'které Vás během provozu upozorĎují na hlavni zásady

pŤi jejich pouŽití.

Umístění níže popsanych bezpečnostních nálepek (piktogram ):

A.Benzín je velice hoŤlavá látka a zaurěitych podmínek vysoce vfbušná.Proto pohonné hmoty
doplřujte v dobŤe větraném prostoru pŤi vypnutém motoru azabra te pŤístupu s otevŤen;/m ohněm

a nekufte.

L'essence est trěs iní|ammable et elp|osive.

Arléter |e moteul et |e |aisser reíroidit annt de Íaite |e p|ein d,essence.

Le moteur produit les vapeurs nocives de monoryde de carbone,

Ne pas uliliser dans un local enclos,

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

s obsluhou za ričelem zabránění vážného poranění osob, ěi poškození stroje.Vyfukové plyny obsahují jedovaqf

kysličník uhelnaty, bezbarvy a nepáchnoucí plyn.Nadfchání tohoto plynu mriže zptisobit ztrátuvědomí nqbo.

dokonce i smrt.Nespuoštějte generátor v uzavŤené místbosti.V místě, kde se generátor bude spouštět zajistěte
dostatečné větrání a pŤístup ěistého vzduchu.Benzín je velice hoŤlavá látka a zaurěitych podmínek vysoce
vybušná.Proto pohonné hmoty doplřujte v dobŤe větraném prostoru pŤi vypnutém motoru a zabraite pŤístupu

s otevŤenym ohněm.

-A

c.Štitek hlučnosti a zák|adnich dat.

1.Schvalovací znaěka CE dle pŤedpisu EEC|í91392
2.Hladina hluku podle pŤedpisu 2000ll4lCE
3.Vfrobní číslo

4.Rok vl-/roby

S.Jméno a adresa vÝrobce
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Pozor !!

1.Elektrocentrálu by měla obsluhovat vždy poučená osoba, která by|a seznámena se všemi ovládacími prvky.

2.Zameňe pŤístupu dětem do l4-ti let.

3.Centrálu pŤi provozu umístěte vŽdy l metr od jiného zatízeni,nebo stěny budovy.

4.Neprovozujte centrálu v uzavŤeném prostroru.Vyfukové plyny jsou jedovaté.V pŤípadě nutnosti zajistěte

potŤebnou cirkulaci vzduchu.

5'Elektrocentrálu pŤi provozu udrŽujte ve vodorovné poloze na pevném podkladu.(olejové abenzinové nádrŽe).

6.Benzín doplřujte do nádržky vždy pŤi odstavení centrály Zprovozut.Benzín skladujte v nádobách'které jsou

k tomuto pouŽití určeny.NekuĚte pŤi manipulaci s palivem.Neotvírejte víčko nádrže pŤi provozu.Plnění paliva

provádějte v dobŤe větraném prostoru.Po odstavení centrály zprovozu uzavŤete pŤívod paliva.

7.Neprovozujte centrálu v dešti a pŤi sněŽení.Nedotfkejte se vlhkyma rukama všech částí stroje.

8.Nedot..ikejte se pohyblivych částí, pŤipojovacích kabel:Ů zapalovacích svíček a vyfuku.

9.Elektrocentrály se nesmí pŤipojovat na pevnou elektrickou síť.

10'Z dťrvodu hygienicklch pŤedpisťr nepouŽívejte elektrocentrálu v době od 22:00 do 6:00 hodin.

l 1'Dle ČsN tso 8528.8 uzemnění generátoru není vyŽadováno

12.Generátor nesmí byt provozován nechráněně na dešti či sněhu.PŤístroj neustále chrařte pŤed vlhkostí.

MriŽe dojít k poškození generátoru nebo jeho korozi ptisobením vlhkosti a nečistot v drisledkŮ pŤevráceni

nebo skladování ve vlhklch prostorech.

13.Benzín je velice hoŤlavá látka azaurčitych podmínek vysoce vybušná.

14.V fukovy system se pŤi provozu zahŤeje na velmi vysokou teplotu a tuto teplotu si udržuje ještě dlouho

dobu po vypnutí generátoru.Zabrať,fte proto dotyku s okolními pŤedměty.M Že dojít ke vzniku poŽáru.

PŤi doteku jakékoliv horké části generátoru hrozí moŽnost váŽnych popálenin.PŤed transportem či uloŽením

nechte generátor Ťádně vychladnout.

Popis stroie.
A. Popis elektrocentrály

B' Popis alternátoru 230v pro mode|y G 3000 HK, G 4000 H, G

C. Popis alternátoru 230l400v pro modely G 7000 TF H 
3

A.l.Alternátor
2.Motor

3.Rám

4'Podvozek (není součástí stroje)

S.Zemnící kabel l

5000 H,G 7000 H

B.l.Vystup 230Y I

2.Tepeln! jistič
16A (u G 7000 H jeden vystup 230V l32A)

C.1.Vlstup 230V I 16A
2.V;istup 400V I 161^

3.Tepeln1/ jistič

z
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Uvedení elektrocentrálv do provozu

Kontrola ojejové nádržky
-PouŽívejte vyhradně čtyŤtaktní olej kategorie API / SG'SF'cc nebo CD.Vhodn! je olej SAE 15w-40 kten-i

zaručuje vynikající viskozně teplotní závislost.

Upozornění !

Provozování motoru s nedostatečnj'm množstvím oleje mriže zprisobit váŽné poškození motoru bez

nároku
na záruku.Kontrolu rirovně oleje provádějte na rovině a pÍi vypnutém motoru pÍed každ m spuštěním.

olejové čidlo slouží pouze k zastavení motoru pÍi náhlém riniku a poklesu hladiny motorového oleje.

olejové čidlo neopravřuje obs|uhu opomíjet kontrolu hladiny oleje pÍed každf'm použitím.olejové

čidlo nesmí bft odpojeno nebo demontováno.obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje pňed každ;fm

spuštěním motoru v souladu s tabulkou pŤedepsané ridržby.

Plnění oleje
-odšroubujte víčko nádrŽe a otŤete měrku čistlm hadŤíkem'

-Zastrčte měrku do nádrŽe.

-PŤi niŽším stavu oleje , neŽ je min. stav na měrce doplřte olej plnícím otvorem.

Kontrola benzinové nádržky
-odšroubujte víčko nádrŽky.

-DopĎte benzin tak , Že nepŤelníte palivovou nádrŽ'

-Pevně zašroubujte víčko nádržky.

PoZoR! Nepoužívejte nikdy směs oleje a benzínu,nebo benzin o kterám nemáte dostatečné informace.

-Zamezte pŤístupu nečistot a vody do palivové nádrŽky.

Doporučen benzín
Používejte benzín běžně uŽivany pro motorová vozidla.min. oktanové číslo 90.(doporučujeme pouŽívat

benzín bezolovnatÝ).

POZOR !

Benzín je velice snadno vznětlivy a vfbušn .

Tankujte v dobŤe větraném prostoru pŤi vypnutém motoru.

NádrŽ nepĚep|řujte a po tankování uzavÍete tak, aby byl uzávěr nádrŽe dobňe zajištěn.

Kapacity palivovych nádrží
G 3000 HK, G 4000 H 3,6 L
G 5000 H 6,0 L
GTOOOH,GTTFH 6,5L

4



Vyměna oleje
olej vypouštejte vždy teply,aby olej vytekl rychle a všechen.

Postup

1.Vyjměte zátku oleje a otevŤete vypusnou zátkl oleje.

2.Vypustťe olej do pŤipravené nádobky.

3.UzavÍete vypustnou zátku oleje.

4.Naplřte doporučenym olej em.

Kapacita olej ové náplně

Model :G 3000 HK, G 4000 H............. 0,6 L
Model :G 5000 H, G 7000 H

G7TFH..... 1,1 L
Upozornění : PouŽity olej odevzdejte ve vhodné nádobě na určená místa.

tl arŽva vzd uchového filtru
Pro bezporuchovy provoz je nutné pravidelné čištění vzduchového filtru.Pro čištění nikdy nepouŽívejte

benzín a hoŤ|avé látky, které zprisobují jeho poŽkození.

Postup :

1.odšroubujte matici krytu filtru.

2.Vyjměte vložky filtru.

3.Zkontrolujte' zda nejsou vloŽky mechanicky poŽkozeny a eventuelně proveďte jejich vyměnu.

4.Pěnovou vložku vyperte v roztoku vody a saponátu,vymáchejte a nechte vyschnout.PonoÍte

vložku do čistého motorového oleje a pak vložku vymačkejte'Papírovou vložku r,yklepejte

a vyfoukujte.

5.Nasad'te vloŽky na těsnící krouŽek,namontujte kryt a utáhněte matkou.

.řKRloLovA MATlcE

KRYT

/'1
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Cištění odkalovací nádobky
IJzavÍete ventil nádrŽky paliva.odklopte nádobku a těsnící kroužek a vypláchněte je v nehoŤlavém

čistícím prostŤedku.Po osušení namontujte nádobku zpět.Po otevŤení palivového ventilu zkontrolujte těsnost.

Zapa|ovací svíčka
Používejte vyhradně doporučeni,typ BPR 6 ES NGK/

Postup:

1.odpojte pŤipojovací kabel svíčky a vyšroubujte svíčku.

2.Pokud jsou elektrody pŽkozeny,nebo je na nich silná vrstva usazenin,nebo je poŽkozen isolační porcelán,

vyměnte ji.Je-li nepožkozena, očistěte svíčku drátěnym kar1áčem.

3,ZměÍte mezerv kontaktú měrkami,Správné seŤízení 0'7 - 0'8 mm.SeŤízení proved'te pŤihnutím vnější

elektrody.

4'Zkontrolujte těsnící krouŽek svíčky a našroubujte ji zpět ručně'

5.Dotáhněte klíčem takto: I12 otáčky pŤi pouŽití nové svíčky,Il8 aŽ I14 otáč|<y pŤi pouŽité svíčce p vodní.

6.Nasaďte pŤipojovací kabel svíčky.

Pňeprava elektrocentrály
PŤed pŤepravou zkontrolujte,zda vypínač je v poloze oFF.vypnuto.

Během pŤepravy musí blt centrála ve vodorvné poloze a pŤívod paliva uzavŤen.

Provoz elektrocentrály
1.Zkontrolujte'zda nejsou k vyvodrim elektrocentrály pŤipojeny spotŤebiče.

2.Nastavvte palivovy ventil do polohy ON-zapnuto(obr.1)

3.PŤi studeném startu zapněte sytič paliva (obr.2)

4.Rukojeť startovací šř ry prudce zatáhněte (obr.3)

5.Během zahÍívání motoru vracejte páčku sytiče do zavŤené polohy.

ochranné čidlo stavu oleje

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

oleje v klikové skŤíni odstaví centrálu automaticky z provozu.Motor lze nastartovat aŽpo doplnění oleje.

Odstavení centrály z provozu
l.odpojte spotŤebiče od v../vodťr centrály.

2.Vypněte motor spínačem do polohy oFF-vypnuto.

3 .IJ zavÍete palivovy ventil.

OBR.l OBR.2 OBR.3
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Použití generátoru.
Provozní bezpečnostní instrukce elektro

Věnujte pozornost těmto bodŮm,které se vztahují k rizikťlm elektrick]/ch rirazri pŤi nedodrŽeni těchto

instrukcí:

1.Nezapojujte elektrocentrálu k pevné rozvodné síti'

2.PŤed nastartováním motoru centrály nesmí blt pŤipoj eny žádné spotŤebiče.

3.Nezasahujte do vnitŤních rozvod generátoru.

4.Neregulujte otáčky motoru.Hodnoty jsou nastaveny ve v]/robě.

5.PŤipojujte pouze spotŤebiče s odpovídajícími hodnotami - 230,380V'

6.Neprováděj te Žádné ripravy na e lektro instalac i e lektrocen tr á|y,

7.Pokud budete pouŽívat prodluŽovací kabelyje nutné dbát povinnlch bezpečnostních kontrol a v pŤípadě

jejich požkození zajistěte jejich opravu.Zvolte délku aprtlÍezkabelu- I,5 mm2 nesmí blt delší neŽ 60m,

prriŤez 2,5 mm2 nesmí b1yt delší než 100m.

8.Není vhodné tyto typy centrál k použití s jemnymi elektronickymi zaÍizenimi jako napŤ.počítače,Hl.Fl

věŽe či jiné zaŽízení náchylné na pŤípadné Úkyvy napětí.

9.Dejtepozor,abynedošlokpŤetíŽeníelektrocentrály.
10.Elektrocentrály nesmí bft použity k napájení svaĚovacích agregátri.Po dohodě s Vaším prodejcem'

nebo servisním stÍediskem konzultujte možnost vyjímky.

l1.Generátor je opatŤen zemnící svorkou s moŽností uzemnění generátoru pomocí vhodného Zemn,

Avšak dle ČsN ISo 8528-8 uzemnění generátoru není vyŽadováno.

12.Tento typ elektrocentrál je vybaven tepelnou pojistkou, která slouží jako ochrana proti

dlouhodobějšímu pĚetížení.

l3.Provoz generátoru na max. v../kon je omezen na max. 10 min. provozu.PŤi trvalém provozu nepŤekračujte

provozní ( jmenovity) vjkon generátoru'V kaŽdém pŤípadě musí bYt zohledněn celkovy pŤíkon všech

pŤipoj enych elektrospotŤebičti.

14.Většina elektromotorri potŤebuje pŤi spuštění dvakrát aŽtÍi|<rátvyšší pŤíkon neŽ je pŤíkon jmenovit!.

15.V pŤípadě pouŽití prodluŽovacího kabelu,pouŽívejte pouze vhodn]/ a schváleny typ s pĚedepsan)imi

a schválenymi koncovkami pŤíslušnlm revizním orgánem (ESČ).

16.Stálé pŤetěŽování generátoru má za následek zkracování Životnosti generátoru nebo dokonce poškození

alternátoru bez nároku na záruku.

17.Ujistětese,ŽevšechnyelektrospotŤebiče,kterémajíbjltpoháněnygenerátoremjsouvnaprostém
poŤádku anevykazují Žádnou funkční závadu,Projevuje-li Se na některém ze spotŤebiči závada

(běží pomalu,zastaví se' je abnormálně hlučny, kouŤí...)' okamŽitě generátor vypněte.Poté spotŤebič

odpojte a odstrařte pŤíčinu poruchy.

18.JestliŽe je generátor soustavně pŤetěžován, dochází k nadměrnému pŤehŤívání alternátoru a hrozí nebezpečí

spálení bez nároku na záruku.

19.PŤi trvalém provozu nepŤekračujte provozní ( jmenovi|/ ) vlkon generátoru.V každém pŤípadě musí

by1 zohledněn celkoq/ pŤíkon všech pŤipojenych elektrospotŤebičri.

20.PŤed pouŽitím jakéhokoliv spotŤebiče se ujistěte o jeho max. pŤíkonu, zdanepÍesahuje jmenivit)i q/kon

generátoru.Poté mluŽe b t spotŤebič pŤipojen ke generátoru.

Informace o tepelné pojistce

Tento typ elektrocentrál je vybaven tepelnou pojistkou, která slouží jako ochrana proti dlouhodobějšímu

pŤetíŽení.Pokud je dodávka proudu pŤerušena během použití' miŽe to byt zpťrsobeno rozepnutím pojistky díky

soustavnému pŤetěžování.V tomto pŤípadě vyčkejte krátkou dobu, odstraĎte pŤíčinu pŤetěŽování a znow

pojistku

sepněte stlačením tlačítka.Tepelné pojistky mají hodnoty odpovídající hodnotám kaŽdého typu elektrocentrály.

Tepelná pojistka nem že zachytitjednorázová velmi silná pÍetěžování několikanásobně pŤevyšující

jmenovitf vykon elektrocentrály.MriŽeto mítzanásledek váŽné poškození alternátorl\,za které vyrobce

nemriže nést žádnou odpovědnost.K aŽdy uživatel musí znát max. jmenoviQf v kon své elektrocentrály,

vodiče.



Ud ržba elektrocentrály
Pro bezporuchoq./ provoz elektrocenrrá|y dodrŽujte následující návod na její ridržbu.

Upozornění:Používejte l hradně originální náhradní dílri.

Tabulka pravidelné držby

Poznámka : X''S'' Tyto operace by měly b;ft prováděny autorizovanym servisem HoNDA,kteq/ mámá
k dispozici vhodné náÍadi a dokumentaci.

Zjištění závad

Závada odstranění
Nelze nastartovat motor 1.Motoroq| spínač je v poloze ''oFF''

2.Palivoqf ventil je uzavŤen,nebo není palivo v nádrži.

3.Nízká hladina motorového oleje.

4. Šp atné kontakty svíčky,neěistota nebo j ej ich vzdálenost.

5 . Sp otŤeb iče j sou napoj eny na elekÍrocentrálu.

Motor startuje s obtížemi,
nebo strácí v.fkon 1.Vzduchorn./ filtr je znečištěn1i.

2.Zanesen;f benzinorn./ filtr,nebo nečistoty v palivovém systému.

3.Za|epeny otvor ve víčku palivové nádrŽlq,

Na'r'.|vodech není napětí l.Není sepnut tepeln! jistič.

2.Záv odu na pŤipoj eném spotŤeb iči.

Pokud se Vám nepodaŤí závodu odstranit,kontaktujte Váš servis.

I

PĚedmět ridržby rikon PŤi l.měsíc 3.měsíce 6.měsícti 1 rok
káždém nebo nebo nebo. nebo

užití 20 hod. 50 hod. 100 hod. 300 hod.
otoroqf olej kontr.hladiny X

vÝměna
Vložt.,a vzduď'. l.ž'ntrola_--

X

filtru X
odkal. nádobka vyčištění
Zap svíčká '
Spal. prostor

X

.tJg!!rly- vyčištění xilsil
Vrile ventilri kontrola.seÍízení x'rsrr
Palivová nádrž
a filtr ištění xilsrl
Palivové hadičkv kontrola.vÝměna xrsil



PĚenrava a skladování
PŤed pŤepravou elektrocentrály se ujistěte , Že vypinač motoru je v poloze..oFF..-vypnutu.

Během pŤeprar,y udrŽujte zaÍízeni ve vodorovné poloze s palivovym kohoutem uzavŤenym tak, aby

nedošlo k rozlití benzínu.

Pozor !

PŤi pŤepravě generátoru se ujistěte, zda je správně uzavŤena palivová nádrŽ aby nedošlo k rozlitíbenzinu.

Benzín je velice snadno vznětlivf a qfbušn1/.Manipulaci s palivem provádějte v dobŤe větraném prostoru

a pŤi vypnutém motoru.Běhém manipulace a v místech uskladnění pohonnych hmot nekuŤte a zabraťfte

pŤístupu s otevŤenym ohněm.Dbejte, aby během pŤepravy nedocházelo k rozlévání paliva.Benzínové vypary

nebo pÍímo rozlité palivo se mriŽou velice snadno vznitit.Dojde-li k roz|iti paliva, zajistěte, aby prostor byl

zce|a vysušen a benzínové ,!tpu,y byly Ťádně odvětrány.

Skladování
I.Zajistěte, aby skladovací prostor nebyl vlhkf nebo praŠny.

2.Vypusťte benzín:uzavÍete palivovy kohout a vyjměte al,ryprázdněte odkalovací kalíšek (1)

otevŤete palivoq/ kohout (poloha ,,oN..).
Nainstalujte o-kroužek(2) a utáhněte odkalovací kalíšek (1).

Vypusťte benzín zkarburátoru povolením a vyjmutím šroubu (3).Benzín nechte vy.téci do vhodné nádoby.

3.Vyměnte motorovy olej.

4.Vyjměte zapa|ovací svíčku a vlijte asi 1 lžíci motorového oleje do válce motoru.Protočte motor zataŽením za

rukojeť startovací šĎriry, aby se olej rozetŤel po celé ploše válce a zastavte píst v horní rivrati.Tak z stane

sací i rn.yfukot ventil uzavŤen.

Likvidace stroie
Po skončení životnosti stroje či pŤi vzniku nutnosti stroj zlikvidovat se Ťiďte platnfmi zákony o ochraně

Životního prostŤedí nebo pŤedejte stroj k likvidaci svému servisu.
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Snecifikace

-provozní v1fikon

napětí / frekvence
tepeln1i jistič
motor
palivo
startování
objem nádrŽe
max. spotÍeba pal.

rozměry dxšxv
hmotnost

provozní vfkon
napětí/ frekvence
tepelnlir jistic
motor
palivo
startování
objem nádrŽe
max' spotÍeba pal.
rozměry dxšxv
hmotnost

Garantovaná hladina

akustického vj'konu :

2,2 kw
230V I50Hz

ANO
HONDA GX 160

benzín
ruční
3,6 I

1,0 l/hod.
620x420x470 mm

2,8 kw
230Vl50Hz

ANO
HONDA GX 2OO

benzín
ruční
3,6 I

1 ,2llhod.
670x520x575 mm

4,0 kw
230V l50Hz

ANO
HONDA GX27O

benzín
ruční
6,0 |

1,6 l/hod.
775x620x585 mm

54 kg
volitel

5,6 kw
230V lSOHz

ANO
HONDA GX 390

benzín
ruční
6,5 I

2,5 l/hod.
855x620x585 mm

70 kg
voliteln38 kg 42 kg

volitel

G 3ooo HK ' "' 93 dB

G 4ooo H, G 5ooo H ""' "'97 dB

G 7000 H, G 7 TF H ..... ."99 dB

7 kvA / 5,6 kw
2301400V/50H2

ANO
HONDA GX 390

benzín
ruční
6,5 I

2,5 I/hod.
775x620x585 mm

71 kg
voliteln
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E,S Prohlášení o shodě
GE,SAI{ S.A.
Cykle Encina 8,La Puebla de Atfin dén,Zaragoza 50.171

potvr ^ii, Že uveden;i stroj

značka . . . . o . . GESAN. . . o . . . o . t . . . O . . . . | . o . t

typ

í1
mo0el ....o......o"'o'

Vyrobní číslo o. o........... O. o o..

Rok qiroby ......o.o.ooo.

je v souladu S norÍnou 98137 lEC hezpečnost/

je v souladu S norÍnou ]3l23lEEC lnízké napětíl

je v souladu S norÍnou 2000 II IEE'C /hlučnost/

dále v souladu S norÍnou 89l336lEEC

Luis San Gil LaPuerta

Za distributora v ČR: tvtp,cHANIK s.r.o.

Malešická 20a

13000 Praha 3 ful EC$4AEU n Ku spe i ',, i r,, .

Maiešic ká Žca,130 oo-Prai''.i l
ffi 2848A2524, 2A48-6ť-362

Fax' 2*A"4|ď'H.A47I
nIČ: CZ430o?a?C'
www'mechanik'cz


