
  BENZÍNOVÁ 

ELEKTROCENTRÁLA   

NÁVOD K OBSLUZE 
Překlad návodu 

Benzínová elektrocentrála 
Symbol KD117



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU 

 Model 
Parametry         KD117

Generátor 

Jmenovitá frekvence (Hz) 50 

Jmenovitý výkon (kVA) 2,5
Jmenovité napětí (V) 230V&380V 

Jmenovitý proud (A) 21.7&13.1 

Jmenovitá rychlost (ot./min.) 3000

Počet fází Třífázový 

Koeficient výkonu (cos) 1 

Třída izolace B 

Počet kontaktů 2 

Režim excitace Samo-excitace 

Napětí (V) 380V&230V&12V

Výstup 

Zásuvka Čtyři zásuvky
Konektory Jsou součásti 

Výstupní výkon DC12V Výstupní výkon na liště 

Hladina hluku (7M) db(A) 68 

Typ konstrukce Open Frome 

Motor 

Model motoru OHV CX390 6,5HP 
Druh paliva Bezolovnatý 95/98
Rychlost otáčení 3600
Zapalování T.C.I

Chlazení Chlazení vzduchem 

Startování Mechanický startér 

Spotřeba paliva (g/k W h) <374 

Objem palivové nádrže 15L

Hladina akustického tlaku 90dB(A) 

Druh oleje / množství 15W40, 10W30 / 600ml



USCHOVEJTE TENTO NÁVOD 

Tento návod je nezbytný k seznámení se s bezpečnostními pravidly a varovnými značkami, provozními postupy, 

kontrolami, údržbou a čištěním, seznamem dílů a montážním nákresem.  

PŘEPRAVA A ROZBALENÍ 

Aby se zabránilo rozlití paliva během přepravy nebo dočasného uskladnění, zajistěte přístroj v normální vertikální 

pracovní poloze s vypnutým motorem. Také nezapomeňte uzavřít palivový ventil (OFF). 

Nepřeplňujte palivovou nádrž. Nepoužívejte generátor, pokud je ve vozidle. Před spuštěním elektrocentrály ji 

vyjměte z vozidla a postavte na dobře větraném místě. 

Pokud umístíte generátor v uzavřeném vozidle, vyhněte se místům vystaveným přímému působení slunečního 

záření. Silné sluneční záření působící po mnoho hodin způsobuje vysoký nárůst teploty uvnitř vozidla, což může 

vést k odpařování benzínu, a důsledkem může být exploze. Nepřepravujte generátor po hrbolaté cestě po 

dlouhou dobu. Pokud potřebujete přepravit elektrocentrálu po těžkém terénu, nejdříve vyprázdněte palivovou 

nádrž. 

 

Během rozbalování se ujistěte, že stroj byl doručen vcelku, a že nebyl poškozen.  

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
UPOZORNĚNÍ! 

SEZNAMTE SE SE VŠEMI POKYNY 
Nedodržení jakýchkoliv níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým 

proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. 
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD 

 

 

PRACOVNÍ PROSTOR 

1. Pracovní prostor by měl být řádně uklízený a dobře osvětlený. Lavice plné věci a tmavé místa mohou vést 

k nehodám.  

2. Nepoužívejte generátory ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo 

prachu. Generátory vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary. 

3. Při obsluze generátoru nedovolte třetím osobám, dětem nebo návštěvníkům, aby se k němu přibližovali. 

V případě potřeby připravte bariéry nebo kryty.  

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 

4. Uzemněné nástroje by měly být řádně zasunuty do zásuvky, nainstalovány a uzemněny v souladu se všemi 

pravidly a doporučeními. Nikdy neodstraňujte uzemňovací kolík nebo neupravujte zástrčku. Nikdy 

nepoužívejte adaptéry. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda je zásuvka správně uzemněna, 

obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. V případě poruchy nebo selhání nástroje poskytuje uzemnění 

ochranu s nízkým odporem, která rozptýlí elektrické napětí od uživatele. 

5. Dvojitá izolace eliminuje potřebu použití uzemněného napájecího kabelu a uzemněné elektrické instalace. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


