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I. Technické údaje 
  Typové označení TA3500TGWX/TA3500TGX

Výkon motoru                         5,6 kW
Napětí/ frekvence 230V / 50 Hz
Max. výkon                 3,5kW
Jmenovitý výkon 
DC jmenovitý proud                    8,3A
Hladina akustického výkonu          66  dB
Spotřeba paliva                                       0,7 l/h
Objem olejové nádrže             600 ml
Objem nádrže paliva               15 l
Rozměry (d x š x v)                      605x430x440 mm
Hmotnost 40 kg
Olej                      SAE 30 - 4-stroke engine oil
Palivo                     bezolovnatý benzín
Před prvním použitím nalijte do motoru olej !
Po prvních 25 hodinách provozu se doporučuje vyměnit olej
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III.Zásady použití 
a bezpečnostní pravidla
Elektrocentrála je konstruována k bezpečnému a bezpro-
blémovému provozu za předpokladu, že bude provozová-
na v souladu s návodem na obsluhu. Před prvním použi-
tím elektrocentrály si pozorně prostudujte tento návod 
k obsluze tak, abyste porozuměli jejímu obsahu. Zabráníte 
tak možnému vážnému poškození zařízení nebo zranění. 

bEZpEčNOST OSOb
Před zahájením práce vždy proveďte předběžnou provozní 
zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála včetně vedení 
a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. Můžete 
tak předejít úrazu nebo poškození zařízení.

Nikdy zařízení nespouštějte v uzavřené místnosti nebo za 
podmínek nedostatečného chlazení a přístupu čerstvého 
vzduchu. Výfukové plyny jsou jedovaté a obsahují jedovatý 
oxid uhelnatý, který jako bezbarvý a nepáchnoucí plyn může 
při nadýchání způsobit ztrátu vědomí, případně i smrt.

Pokud je elektrocentrála umístěna ve větraných místnostech, 
je zapotřebí dodržet další pravidla ochrany proti požáru.

Provozní náplně jsou hořlavé a jedovaté. Zamezte proto 
kontaktu těchto látek s pokožkou či jejich požití. Při mani-
pulaci s provozními náplněmi nekuřte ani nemanipulujte 
s otevřeným ohněm.

Před zahájením provozu se musí obsluha elektrocentrály 
důkladně seznámit se všemi ovládacími prvky a zejména 
pak se způsobem, jak v nouzové situaci elektrocentrálu co 
nejrychleji vypnout. 

Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez 
předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení 
obsluhovala osoba indisponovaná vlivem drog, léků, 
alkoholu či nadmíru unavená a ani vy sami tak nečiňte.

Elektrocentrála a zejména pak motor a výfuk jsou během 
provozu i dlouho po vypnutí velmi horké a mohou způso-
bit popáleniny. Všechny osoby (zejména děti) i zvířata se 
proto musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od zařízení.

Pohonné látky jsou hořlavé a snadno se vznítí, proto při 
manipulaci s pohonnými látkami nekuřte ani nepoužívejte 
otevřeného ohně.

Manipulaci s pohonnými látkami a tankování provádějte 
v dobře větraných prostorách, aby nedošlo k nadýchání se 

benzinovými výpary. Používejte při tom vhodné ochranné 
pomůcky, aby nedošlo k potřísnění kůže při případném rozlití. 

Pohonné látky nedoplňujte za chodu elektrocentrály – před 
tankováním vypněte motor. Palivovou nádrž nepřelévejte.

Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama. 
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

TECHNICKÁ bEZpEčNOST – ZÁSadY 
SprÁvNéHO pOUŽITí
Elektrocentrála musí být provozována výhradně na pev-
ném vodorovném povrchu tak, aby nemohlo dojít 
k jejímu převrácení. Při provozu v jiné než vodorovné 
poloze může dojít k vytékání paliva z nádrže. Systém 
mazání motoru spolehlivě funguje pouze do náklonu 
16° ve všech směrech. Provoz ve větší náklonu vede 
k vážnému poškození motoru a je proto nepřípustný. Na 
vady vzniklé provozo-váním v nevhodné poloze nelze 
uplatnit záruku.

V zájmu zabezpečení dostatečného chlazení elektro-
centrálu provozujte ve vzdálenosti minimálně 1m od zdí 
budov, jiných zařízení či strojů. Na motor nikdy nepok-
lá-dejte žádné předměty.

Během provozu elektrocentrály v její blízkosti nemani-
pulujte se vznětlivými látkami. Před tankováním elek-
trocentrály vždy vypněte motor. Tankování provádějte 
v dobře větraném prostoru. Pokud dojde k rozlití paliva, 
před nastartováním motoru musí být vysušeno 
a výpary odvětrány. Nádrž elektrocentrály nikdy 
nepřeplňujte!

Elektrocentrála nesmí být za žádných okolností 
svépomocně připojována do domovní rozvodné sítě jako 
záloha! Ve zvláštních případech, kdy jde o připojení 
alternativního napájecího zařízení ke stávajícímu roz-
vodnému systému, smí být toto připojení provedeno jen 
kvalifikovaným elektrikářem s oprávněním tato připojení 
provádět, který zná problematiku použití přenosných 
elektrocentrál z hlediska bezpečnosti a platných elektro-
technických předpisů a je schopen posoudit rozdíly mezi 
zařízením pracujícím ve veřejné rozvodné síti a zařízením 
napájeným ze zdrojového soustrojí. Za případné škody 
nebo zranění vzniklé neodborným spojováním s veřejným 
rozvodem nenese výrobce ani prodejce elektrocentrály 
žádnou odpovědnost.
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K elektrocentrále nepřipojujte jiné typy zásuvkových 
konektorů, než odpovídají platným normám a pro které je 
elektrocentrála zároveň uzpůsobena. V opačném případě 
hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo vznik 
požáru. Přívodní kabel použitých spotřebičů musí odpoví-
dat platným normám. Vzhledem k velkému mechanické-
mu namáhání používejte výhradně ohebný pryžový kabel 
(podle IEC 245-4).

K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče stavěné na 
odpovídající hodnoty napětí (230V/50Hz).

Ochrana zdrojového soustrojí proti přetížení a zkratu je 
závislá na jističích speciálně přizpůsobených zdrojovému 
soustrojí. Pokud je nutné tyto jističe vyměnit, musí být na-
hrazeny jističi se stejnými parametry a charakteristikami. 

K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče 
v bezvad-ném stavu, nevykazující žádnou funkční 
abnormalitu. 
Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží 
pomalu, nerozběhne se, je nadmíru hlučný, 
kouří...), okamžitě jej vypněte, odpojte a závadu 
odstraňte.

Průřez a délku použitého prodlužovacího kabelu konzultuj-
te s kvalifikovaným elektrikářem nebo se řiďte normou 
ČSN ISO 8528-8. Mějte na paměti, že čím delší je prodlužo-
vací kabel, tím nižší jmenovitý výkon lze kvůli elektrickým 
ztrátám na vodiči odebrat na jeho koncovce. Prodlužovací 
kabel nesmí být stočený na cívce ale v rozvinutém stavu.

Předepsané parametry pro použití prodlužovacího 
vedení dle ČSN ISO 8528-8:
Pro průřez vodiče prodlužovacího kabelu 1,5mm2 -
maxi-mální délka prodlužovacího kabelu  60m.
Pro průřez vodiče prodlužovacího kabelu 2,5mm2 
- maxi-mální délka prodlužovacího kabelu  100m.

Elektrocentrála nesmí být provozována nechráněna proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům. Stroj během použití 
i skladování neustále chraňte před vlhkostí, nečistotami 
a jinými korozními vlivy.

Dle normy ČSN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnění elek-
trocent-rály daného max. výkonu není vyžadováno. Je-
likož je tato elektrocentrála vybavená uzemňovacím 
vývodem, zabez-pečte uzemnění elektrocentrály vždy, 
když je to možné.

Zásuvky nikdy nepřepojujte! Přepojování za účelem 
zvýšení maximálního jmenovitého proudu nebo 
jakýmko-li jiným účelem může způsobit poškození 
elektrocentrály nebo požár a je považováno za hrubé 
zasahování do konstrukce elektrického zapojení elektro-
centrály čímž je v rozporu se záručními podmínkami.
Jakékoliv zásahy nebo opravy v elektroinstalaci smí prová-
dět pouze servis dodavatele. V opačném případě se jedná 
o neopráv-něný zásah do elektrocentrály mající za 
následek ztrátu záruky (viz záruční podmínky)!

Nikdy neměňte nastavení a seřízení motoru.

Podle hygienických předpisů nesmí být elektrocentrála 
používána, pokud je tím omezována veřejnost v době 
nočního klidu tj. od 22.00 do 6.00 hodin.

CZ



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! 

 


