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BEZPEČNOST

Před použitím elektrocentrály musíte přečíst tento návod, 
porozumět mu a v případě nejasností do něj znovu 
nahlédnout.

Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

Tento návod je věnován jen použití elektrocentrály, používejte 
jej v kombinaci s návodem k použití motoru.

V zájmu bezpečnosti, dobrého výkonu motoru a péče o něj 
musíte přečíst návod k motoru, porozumět mu a v případě 
nejasností do něj znovu nahlédnout.

• Tato elektrocentrála nesmí být používána 
na lodích.

• Nedodržení tohoto upozornění může vést 
k úrazu nebo ke škodám na majetku.

POZOR

• Nedotýkejte se holých vodičů nebo zásuvek.
• Nepoužívejte elektrocentrála, pokud jsou elektrické 

kabely opotřebené, prodřené nebo jinak poškozené.
• Pozor na nebezpečí zachycení elektrických vodičů nebo 

kabelů pod rámem elektrocentrály.
• Elektrocentrála nepoužívejte za deště.
• Elektrocentrálu nepoužívejte a nedotýkejte se elektro-

centrály nebo kabelů, pokud stojíte ve vodě, chodíte 
bez bot, nebo máte mokré ruce či nohy.

• Nepoužívejte mokré spotřebiče připojené ke běžící 
elektrocentrále a nedotýkejte se jich.

• Elektrocentrálu nesmí obsluhovat ani opravovat nekvali-
fikované osoby nebo děti.

• Pokud elektrocentrálu používáte k zálohování napájení, 
připojte ji přes vhodný dvoupólový přepínač, jehož kon-
takty se nejprve rozpojí a pak teprve spojí. Přivedení 
napájecího přívodu do domácnosti musí provést kvali-
fikovaný elektrotechnik v souladu s místními předpisy.

• Pokud není elektrocentrála odpojena od elektroro-
zvodné sítě, hrozí úmrtí nebo poranění pracovníků 
elektrorozvodného závodu zpětným proudem.

Elektrocentrála vytváří vysoké napětí.
Při doteku s elektrickými vodiči pod napětím 
hrozí úmrtí nebo vážný úraz.

NEBEZPEČÍ

POZOR

UPOZORNĚNÍ: vyznačuje ohrožení, které, 
není-li eliminováno, může způsobit smrt nebo 
vážný úraz.

Symbol bezpečnostního upozornění ( ) označuje 
bezpečnostní informace týkající se rizik, který mohou 
způsobit úraz. Signální slovo (NEBEZPEČÍ, UPOZORNĚNÍ, 
VÝSTRAHA) v kombinaci s výstražným symbolem označuje 
vážnost hrozícího úrazu. Kromě toho může symbol rizika 
označovat typ rizika.

VÝSTRAHA: vyznačuje ohrožení, které, 
není-li eliminováno, může způsobit lehký, nebo 
středně vážný úraz.

NEBEZPEČÍ: vyznačuje ohrožení, které, 
není-li eliminováno, způsobí smrt nebo vážný úraz.

VÝSTRAHA: pokud se použije bez varovného 
symbolu, označuje situaci, v níž by mohlo dojít 
k poškození zařízení.

• Výfukové plyny jsou HORKÉ.
• Nedotýkejte se horkých ploch.
• Před manipulací nechte zařízení vychladnout.

Běžící motory vytvářejí teplo. Teplota výfuku a 
okolních dílů může dosáhnout 65°C (150°F) i 
více. Při doteku s těmito díly hrozí popálení.

MEZINÁRODNÍ SYMBOLY A JEJICH 
VÝZNAMY

Toxické 
výpary

Úraz elektrickým 
proudem

Horký 
povrch

Výbuch

Požár

Přečtěte si návod 
k obsluze

Bezpečnostní 
výstraha

Jedovatá 
chemikálie

• Elektrocentrálu používejte JEN venku.
• Na všechny strany od elektrocentrály musí být 1 metr 

volného místa zajišťující dostatečné větrání.
• Neupravujte výfukovou soustavu.
• Elektrocentrálu nepoužívejte v místnostech nebo 

uzavřených prostorách, a to ani pokud jsou otevřena 
dveře nebo okna, ani v prostoru pro elektrocentrálu 
vyhrazeném v karavanu nebo kempingovém autě (RV).

Běžící elektrocentrála produkuje oxid uhelnatý, 
což je bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu.
Vdechování oxidu uhelnatého může způsobit 
nevolnost, mdloby až smrt.

NEBEZPEČÍ

• Akumulátory chraňte před jiskrami a otevřeným ohněm.
• Nikdy nepokládejte kovové předměty přes kolíky 

akumulátoru Ke kontrole nabití akumulátoru použijte 
voltmetr nebo hustoměr.

• Skladované akumulátory při nabíjení vydávají výbušný 
vodík. V okolí akumulátoru NESMÍ být při nabíjení a 
několik minut po nabíjení otevřený oheň, jiskry, žhavé 
předměty nebo zapálené cigarety.

• Akumulátory obsahují nebezpečné chemikálie. Vyhněte 
se styku s chemikáliemi z akumulátorů.

Některé elektrocentrálay mají možnost nabíjení 
akumulátorů.
Při nabíjení vzniká výbušný plyn.

• Místní předpisy mohou vyžadovat, aby byl rám elektro-
centrály připojen k zemnícímu kolíku. S požadavky 
místních předpisů na zemnění vás seznámí kvalifikovaný 
elektrikář.

NEBEZPEČÍ
Nedodržení místních předpisů ohledně 
uzemnění elektrocentrály může vést k úrazu 
elektrickým proudem.

POZOR

KDYŽ DOPLŇUJETE PALIVO
• Vypněte elektrocentrálu a nechte ji nejméně 2 minuty 

chladnout, než sejmete víčko palivové nádrže. Víčko 
povolujte opatrně, aby se mohl vyrovnat tlak v nádrži.

• Nádrž doplňuje venku.
• Případné rozlité palivo otřete hadrem a zbytky nechte 

odpařit, a až pak znovu nastartujte motor.
• Nádrž nepřeplňujte. Nechte v ní místo pro tepelnou 

roztažnost paliva.
• Všechna paliva chraňte před jiskrami, otevřeným 

ohněm, věčným plamínkem, teplem a jinými zdroji 
vznícení.

• Nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.

PŘI OBSLUZE ZAŘÍZENÍ
• Nenaklánějte motor ani zařízení tak, aby nedošlo k 

úniku paliva.

PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ NEBO OPRAVĚ ZAŘÍZENÍ
• Přepravujte/opravujte s PRÁZDNOU palivovou nádrží.
• Elektrocentrálu přepravujte ve svislé poloze. Nijak ji 

během přepravy nenaklánějte.
• Odpojte kabel od zapalovací svíčky.
• Nepoužívejte elektrocentrálu v jedoucím vozidle nebo 

lodi, protože hrozí rozlití paliva.

PŘI SKLADOVÁNÍ PALIVA NEBO ZAŘÍZENÍ S PALIVEM 
V NÁDRŽI
• Uložte odděleně od pecí, kamen, ohřívačů vody, sušičů 

oblečení či jiných zařízení, která mají věčný plamínek 
nebo od jiných zdrojů zapálení. Mohou zažehnout 
výpary paliva.

• Skladujte odděleně od hořlavých materiálů.

Palivo a jeho páry jsou vysoce hořlavé a 
výbušné.
Požár nebo výbuch může způsobit vážné 
popáleniny nebo i smrt.

Jak používat obrázky v 
příručce
-  viz čísla u obrázků na vnitřní předsádce.

Tato schémata zachycují typické funkce a
ovládací prvky malých elektrocentálů.

 -  odkaz na součásti zachycené na obrázku.

POZOR
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Nepřetěžujte elektrocentálu

Ujistěte se, že elektrocentrála je schopna dodávat dostatečný 
proud pro všechna zařízení, která chcete pohánět zároveň. 
Postrupujte podle následujících jednoduchých rad:

1. Identifikujte nářadí a spotřebiče, které chcete napájet 
elektrocentálou.

2. Zjistěte příkon jednotlivých zařízení (viz typový štítek 
zařízení - údaj ve Wattech).

3. Sečtěte příkony současně připojených zařízení 
(s rezervou na rozběh motorů).

Elektrocentála musí mít výstupní výkon NEJMÉNĚ STEJNÝ 
jako součet příkonů.

Rozběh motorů je důležitým faktorem. Indukční motory, 
používané např. u kalových čerpadel, chladniček a kompre-
sorů, mají obvykle při rozběhu spotřebu 2 až 3 násobnou, 
než je jmenovitý příkon ve Wattech.

Poznámka: elektrické nářadí s komutátorovými (kartáčovými) 
motory nemá při rozběhu vyšší odběr.

Poznámka: přesné elektrické parametry zjistíte z typového 
štítku zařízení.

Před spuštěním motoru

Doplňte olej a palivo
• Postavte elektrocentálu na rovnou plochu.
• Postupujte podle návodu k motoru a podle pokynů 

týkajících se paliva a oleje.

Montáž

Elektrocentálu je nutno před použitím sestavit.

Vyjmutí elektrocentály z kartonové 
krabice

1. Postavte kartonovou krabici na rovnou a stabilní plochu 
tak, aby šipky s nápisem „This Side Up“ mířily nahoru.

2. Opatrně rozevřete horní chlopně kartonové krabice.
3. Rozřízněte směrem shora dolů na jedné straně krabice 

rohy kartonu a tuto stranu kartonu odklopte a položte.
4. Odstraňte všechny obalové materiály, kartonovou 

vložku atd.
5. Vyjměte elektrocentálu z kartonové krabice.

Výstražné nálepky a jejich 
umístění

Na elektrocentále jsou pro vaši informaci upevněny následující 
výstražné nálepky. Zajistěte, aby byly stále čitelné a na svých 
místech:

Nálepka Horké plochy - Nedotýkejte se 

Upevněna poblíž výfuku a horkých 

částí motoru.

Nálepka Upozornění na riziko a Čtěte 
návod

Upevněna poblíž ovládacích prvků motoru.

Nálepka Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem

Upevněna poblíž výstupních 
zásuvek.

Součásti elektrocentrály

Všechny elektrocentrálay mají typový štítek s informacemi o 
produktu, které jsou nutné k zajištění záručního servisu.

Obrázek zachycuje typický typový štítek 
elektrocentrály.

Zde si zapište označení modelové řady 
elektrocentrály:

____________________________

Zde si zapište výrobní číslo elektrocentrály:

____________________________

Zde si zapište datum zakoupení:

________________________

Záruka na motor a informace o emisích viz návod k motoru.

Typické součástí elektrocentrály zachycuje obrázek

Výfuk s lapačem jisker

Zemnící svorka

Navíjecí spouštěč

Umístění typového štítku

Motor

Alternátor

Nádrž na palivo

Popis zařízení

Elektrocentrála
Elektrocentrála slouží k elektrickému napájení kompatibilních 
zařízení na místech, kde není k dispozici elektrický proud, na 
staveništích, v lese, na tržnicích nebo za bouřky, v případě 
výpadku elektrorozvodné sítě.

Elektrocentrály jsou poháněny moderními vzduchem chlazenými 
benzínovými nebo naftovými motory. Motor pohání alternátor při 
pevně nastavených otáčkách přibližně 3000 ot./min, takže se 
vyrábí elektřina s kmitočtem 50 Hz.

Nabízíme širokou řadu elektrocentrál využívajících různé kombi-
nace motorů, alternátorů a rámů, s cílem nabídnout vždy ideální 
řešení pro nejrůznější aplikace, např. volný čas, průmysl nebo 
nouzové napájení. Navštivte web www.briggspowerproducts.com 
a vyberte kategorii a konkrétní použití elektrocentrály.

Svařovací elektrocentála
Svařovací elektrocentály představují kombinaci obloukové 
svářečky a elektrické elektrocentály v jednom zařízení. Naše 
svařovací elektrocentály jsou poháněny profesionálními 
motory a chráněny robustními plnými rámy, takže jsou ideální 
pro náročné použití. Výstupní proud svářečky lze přizpůsobit 
používaným elektrodám a svařovaným materiálům.

Před svařováním se podrobně seznamte s obsahem příručky 
ke svařování.

VÝSTRAHA

• Informace o oleji a jeho doplnění viz návod k motoru.
• Poškození zařízení nedodržením těchto pokynů znamená 

zánik záruky.

Pokus o protočení nebo nastartování motoru nenaplněného 
doporučeným olejem způsobí jeho poškození.

Použití elektrocentrály

VÝSTRAHA

POSTUP SPUŠTĚNÍ ELEKTROCENTRÁLY:

1. Spusťte elektrocentrálu.
2. Připojte zátěž.
3. Zapněte připojené zařízení.
4. Kroky 2 a 3 opakujte pro každé další připojené zařízení.
POSTUP VYPNUTÍ ELEKTROCENTRÁLY:

1. Vypněte všechna připojená zařízení.
2. Odpojte všechna zařízení od elektrocentrály.
3. Zastavte motor.

Spuštění nebo zastavení motoru při připojení a pohánění 
zátěže vede k poškození elektrocentrály.

VÝSTRAHA: Používejte bezpečné zvedací postupy. 
Břemena nad 25 kg musí zvedat nejméně dvě osoby.

1

1
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Elektrocentrály jsou poháněny moderními vzduchem chlazenými Elektrocentrály jsou poháněny moderními vzduchem chlazenými 
benzínovými nebo naftovými motory. Motor pohání alternátor při benzínovými nebo naftovými motory. Motor pohání alternátor při 

Nálepka Upozornění na riziko a Čtěte Nálepka Upozornění na riziko a Čtěte 
návodnávod

Upevněna poblíž ovládacích prvků motoru.Upevněna poblíž ovládacích prvků motoru.

štítku zařízení.

Před spuštěním motoruPřed spuštěním motoru

Doplňte olej a palivoDoplňte olej a palivo
• Postavte elektrocentálu na rovnou plochu.

Na elektrocentále jsou pro vaši informaci upevněny následující Na elektrocentále jsou pro vaši informaci upevněny následující 
výstražné nálepky. Zajistěte, aby byly stále čitelné a na svých výstražné nálepky. Zajistěte, aby byly stále čitelné a na svých 

Nálepka Horké plochy - Nedotýkejte se Nálepka Horké plochy - Nedotýkejte se 

Upevněna poblíž výfuku a horkých Upevněna poblíž výfuku a horkých 

částí motoru.částí motoru.

Nálepka Upozornění na riziko a Čtěte Nálepka Upozornění na riziko a Čtěte 
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Čištění elektrocentály
• Vnější povrchy otřete vlhkým hadrem.
• Přilepené nečistoty nebo olej odstraňte kartáčem s 

měkkými štětinami.
• Uvolněné nečistoty vysajte vysavačem.
• Zkontrolujte chladící štěrbiny a otvory elektrocentálu. 

Musí být čisté a nesmí být ucpané.

Ukládání

Elektrocentálu startujte nejméně jednou za sedm dní a nechte 
běžet nejméně 30 minut. Pokud to není možné a musíte elek-
trocentálu uskladnit na více než 30 dní, postupujte, jak je uve-
deno níže.

Skladování elektrocentály
• Očistěte elektrocentálu podle pokynů v textu „Čištění 

elektrocentály“.
• Zkontrolujte, zda jsou chladící štěrbiny a otvory 

elektrocentálu čisté a nejsou ucpané.

Skladování motoru

Viz návod k motoru.

Další tipy pro skladování
• Abyste předešli vzniku pryskyřičných úsad v palivové 

soustavě nebo na důležitých součástech karburátoru, 
přidejte do palivové nádrže stabilizátor paliva a dolijte 
čerstvým palivem. Nechte motor několik minut běžet, 
aby se aditivum dostalo do karburátoru. Přístroj i s 
palivem lze pak skladovat až 24 měsíců. Stabilizátor 
paliva zakoupíte u nejbližšího prodejce.

• Nenechávejte si palivo z jedné sezóny na další sezónu, 
pokud nebylo ošetřeno, jak je uvedeno výše.

• Pokud nádoba s palivem začne rezivět, zlikvidujte ji. 
Nečistoty a rez v palivu mohou způsobit poškození 
motoru nebo jiné problémy.

• Zařízení skladujte v čistotě a suchu.

Používání za chladného počasí

U některých elektrocentál s benzínovými motory a za jistých 
podmínek (teplota nižší než 4° C [40° F] a vysoký rosný 
bod) může dojít k zamrznutí karburátoru a/nebo odvzdušnění 
klikové skříně. V případě zamrzání karburátoru (motor při 
nízkých teplotách nelze nastartovat) zakupte a namontujte 
sadu zabraňující zamrzání karburátoru. Informace vám 
poskytne váš prodejce.

Obecná doporučení ohledně 
údržby

Vlastník/uživatel elektrocentály je zodpovědný za to, že budou 
včas provedeny všechny úkony pravidelné údržby, že budou 
napraveny všechny nedostatky a že bude elektrocentála 
udržována v čistotě a správně skladována. Poškozenou 
nebo vadnou elektrocentálu nikdy nepoužívejte.

Údržba motoru
Viz návod k použití motoru.

Pokud potřebujete opravu motoru, zjistěte identifikační číslo 
motoru, jak ke uvedeno v jeho návodu.

Údržba elektrocentály
Alternátor a elektrické obvody neobsahují žádné díly, které by 
uživatel mohl sám opravit - to platí i pro ložiska.

Údržba elektrocentály spočívá v tom, že ji udržujeme čistou 
a suchou. Elektrocentálu používejte a skladujte jen v čistém 
suchém prostředí, kde není vystavena nadměrné prašnosti, 
nečistotám, vlhkosti nebo korozivním výparům.

Chladící otvory v elektrocentále a motoru nesmí být ucpány 
sněhem, listím nebo jinými cizími materiály.

Spouštění motoru

Spuštění elektrocentály:

1. Pokud jím je elektrocentála vybaven, dejte 
palivový kohout do polohy „On“ (obrázek ), viz 
označení na kohoutu.

Poznámka: elektrocentály určené pro dlouhodobý provoz s 

velkými palivovými nádržemi mohou mít pod nádrží palivový 

kohout, který je pak také nutno otevřít, stejně jako palivový 

kohout na motoru.

2. Postup spouštění motoru viz návod k motoru.

Řízení výkonu
Při připojování elektrických zátěží ke elektrocentálu buďte 
opatrní. Správný a bezpečný postup je postupné přidávání 
zátěží:

1. Spusťte elektrocentálu bez připojené zátěže, jak je 
uvedeno výše.

2. Postupně připojujte a zapínejte elektrické spotřebiče, 
začněte zátěží s největším příkonem.

3. Nechte výstup elektrocentály ustálit (pozná se tak, že 
motor jde hladce a připojené zařízení funguje správně).

4. Připojte a zapněte druhý spotřebič.
5. Znovu nechte elektrocentálu ustálit.
6. Kroky 4 a 5 opakujte pro každou další zátěž.
Nikdy nepřipojujte zátěže vyšší, než je kapacita elektro-
centály. Zvlášť opatrní buďte s indukčními zátěžemi. Viz 
„Nepřetěžujte elektrocentálu“ v předchozím textu.

Připojení elektrických zátěží
1. Po spuštění nechte motor několik minut ustálit a zahřát.
2. Zapojte a zapněte požadované elektrické spotřebiče.

POZOR:

• Nepřipojujte třífázové zátěže k jednofázovým elektro-
centálám.

• Nepřipojujte zátěže konstruované na 60 Hz k 
elektrocentálám konstruovaným na 50 Hz, a naopak.

• NEPŘETĚŽUJTE ELEKTROCENTÁLU. Viz 
„Nepřetěžujte elektrocentálu“ v předchozím textu.

• Pokud je celková zátěž připojená k elektrocentále 
nižší než 10% jejího výkonu, může se výstupní 
napětí měnit (světla mohou mrkat).

Zastavení motoru
1. Vypněte připojená zařízení a pak je odpojte od elektro-

centály.
2.  Nechte motor několik minut běžet na volnoběh, aby se 

ustálily teploty jednotlivých částí motoru a elektrocentály.
3. Přepněte kolébkový přepínač do polohy „Off“.
4. Otočte uzavírací ventil paliva do polohy „Off“, pokud je 

jím motor vybaven.

Použití svařovací 
elektrocentály

• Spusťte motor, jak je uvedeno výše.
• Viz. samostatná příručka ke svářečce.

VÝSTRAHA

• Hrozí vniknutí vody do paliva a poškození součástí 
motoru.

• Hrozí vniknutí vody do elektrocentály skrz chladící otvory 
a navlhnutí izolace vinutí statoru a rotoru.

• Nahromaděná voda a nečistoty mohou vést ke snížení 
odporu izolace vinutí.

Nepoužívejte k čištění elektrocentálu zahradní hadici.

VÝSTRAHA

• Kryt používaný při skladování nedávejte na horkou 
elektrocentálu.

• Před nasazením krytu používaného při skladování 
nechte zařízení vychladnout.

Kryty používané při skladování mohou být hořlavé.

POZOR
NIKDY nezasouvejte nářadí nebo jiné předměty do 
chladících otvorů, ani pokud motor neběží.

• Vniknutí cizích těles může poškodit vnitřní části motoru.
• Vniknutí cizích těles za chodu motoru může způsobit 

úraz v důsledku odletujících, poškozených součástí.

1

3

1. Vypněte připojená zařízení a pak je odpojte od elektro-1. Vypněte připojená zařízení a pak je odpojte od elektro-

2.  Nechte motor několik minut běžet na volnoběh, aby se 2.  Nechte motor několik minut běžet na volnoběh, aby se 
ustálily teploty jednotlivých částí motoru a elektrocentály.ustálily teploty jednotlivých částí motoru a elektrocentály.

• Vniknutí cizích těles může poškodit vnitřní části motoru.
• Vniknutí cizích těles za chodu motoru může způsobit 

úraz v důsledku odletujících, poškozených součástí.

NIKDY nezasouvejte nářadí nebo jiné předměty do 
chladících otvorů, ani pokud motor neběží.

Elektrocentálu startujte nejméně jednou za sedm dní a nechte Elektrocentálu startujte nejméně jednou za sedm dní a nechte 
běžet nejméně 30 minut. Pokud to není možné a musíte elek-běžet nejméně 30 minut. Pokud to není možné a musíte elek-
trocentálu uskladnit na více než 30 dní, postupujte, jak je uve-trocentálu uskladnit na více než 30 dní, postupujte, jak je uve-
deno níže.deno níže.

Skladování elektrocentálySkladování elektrocentály
Alternátor a elektrické obvody neobsahují žádné díly, které by Alternátor a elektrické obvody neobsahují žádné díly, které by 
uživatel mohl sám opravit - to platí i pro ložiska.uživatel mohl sám opravit - to platí i pro ložiska.

Údržba elektrocentály spočívá v tom, že ji udržujeme čistou Údržba elektrocentály spočívá v tom, že ji udržujeme čistou 
a suchou. Elektrocentálu používejte a skladujte jen v čistém a suchou. Elektrocentálu používejte a skladujte jen v čistém 
suchém prostředí, kde není vystavena nadměrné prašnosti, suchém prostředí, kde není vystavena nadměrné prašnosti, 
nečistotám, vlhkosti nebo korozivním výparům.nečistotám, vlhkosti nebo korozivním výparům.

Chladící otvory v elektrocentále a motoru nesmí být ucpány Chladící otvory v elektrocentále a motoru nesmí být ucpány 
sněhem, listím nebo jinými cizími materiály.sněhem, listím nebo jinými cizími materiály.

POZORPOZOR
NIKDY nezasouvejte nářadí nebo jiné předměty do 
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Nákupem zařízení, poháněného 
motorem Briggs & Stratton 
Power Products máte po celém 
světě zajištěn vysoce kvalifikovaný 
a spolehlivý servis ve více než 
30000 Autorizovaných servisních 
střediscích, kde působí více 
než 5000 vedoucích servisních 

techniků. Kdykoli vám bude nabízen servis Briggs & Stratton, 
hledejte vždy toto logo.

Servis

Obraťte se na autorizované servisní středisko Briggs & Stratton 
Power Products. Každé z nich má na skladě originální díly 
Briggs & Stratton a je vybaveno speciálním servisním nářadím. 
Školení technici jsou zárukou odborně prováděného servisu 
všech elektrocentál Briggs & Stratton Power Products. 
Dodržování standardů firmy Briggs & Stratton vyžadujeme jen 
od těch servisních středisek a zástupců, označených jako 
„Autorizované servisní středisko firmy Briggs & Stratton“.

Problém
Motor běží, ale na výstupu není napětí.

Motor běží, ale při připojení zátěže zpomalí.

Motor nestartujte, nebo po nastartování běží 
nerovnoměrně.

Motor se za provozu zastaví.

Motor nemá dostatečný výkon.

Motor nelze vypnout.

Řešení
1. Znovu zapněte jistič (pokud je montován).
2. Zkontrolujte, opravte nebo vyměňte.
3. Připojte jiné zařízení, které není porouchané.
4. Obraťte se na servis Briggs & Stratton Power Products 

(BSPP).

1. Odpojte zkratovaný spotřebič.
2. Viz text „Nepřetěžujte elektrocentálu“.
3. Obraťte se na servis BSPP.
4. Obraťte se na servis BSPP.

1. Doplňte hladinu oleje v klikové skříni.
2. Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr.
3. Naplňte nádrž vhodným palivem.
4. Vypusťte nádrž a pak ji doplňte čerstvým palivem.
5. Připojte kabel k zapalovací svíčce.

6. Očistěte/vyměňte zapalovací svíčku.
7. Vypusťte nádrž a pak ji doplňte čerstvým palivem.
8. Vypněte sytič (přepněte do polohy “Off”).
9. Obraťte se na servis BSPP.
10. Obraťte se na servis BSPP.

11. Obraťte se na servis BSPP.

1. Naplňte palivovou nádrž.
2. Doplňte olej.
3. Obraťte se na servis BSPP.

1. Viz text „Nepřetěžujte elektrocentálu“.
2. Vyměňte vzduchový filtr.
3. Obraťte se na servis BSPP.

1. Odpojte elektrická zařízení, zavřete všechny palivové 
kohouty a počkejte, až se motor zastaví nedostatkem 
paliva.

Příčina
1. Vypadnutí jističe (pokud je montován).
2. Špatné připojení nebo vadný kabel.
3. Porucha připojeného zařízení.
4. Závada elektrocentály.

1. Zkrat v připojeném zařízení.
2. Přetížení elektrocentály.
3. Příliš nízké otáčky motoru.
4. Zkrat v elektrocentále.

1. Nedostatek oleje.
2. Znečištěný vzduchový filtr.
3. Došlo palivo.
4. Staré/znečištěné palivo.
5. Kabelu zapalovací svíčky je odpojený od zapalovací 

svíčky.
6. Znečištěná nebo vadná zapalovací svíčka.
7. Voda v palivu nebo nesprávné palivo.
8. Přeplavování.
9. Nadbytečná bohatost směsi.
10. Zaseknutí sacího ventilu v zavřené nebo otevřené 

poloze.
11. Ztráta komprese motoru.

1. Došlo palivo.
2. Nedostatek oleje.
3. Závada motoru.

1. Přetížení.
2. Znečištění vzduchového filtru.
3. Motor potřebuje opravu.

1. Porucha součásti motoru.

Zjišťování a oprava závad

Příčiny uvedené v tabulce nemusí platit pro všechny modely elektrocentál.

Vaše nejbližší autorizované 
servisní středisko Briggs & Stratton 
Power Products najdete na mapě 
servisních středisek na naší 
webové stránce 
www.briggspowerproducts.com.

Vyžadujte originální náhradní díly Briggs & Stratton s naším 
logem na obalu nebo dílu. Neoriginální díly nemusí zajistit 
požadovaný výkon a mohou vést ke ztrátě záruky.

9. Nadbytečná bohatost směsi.9. Nadbytečná bohatost směsi.

3. Došlo palivo.
4. Staré/znečištěné palivo.4. Staré/znečištěné palivo.
5. Kabelu zapalovací svíčky je odpojený od zapalovací 5. Kabelu zapalovací svíčky je odpojený od zapalovací 

svíčky.svíčky.
6. Znečištěná nebo vadná zapalovací svíčka.6. Znečištěná nebo vadná zapalovací svíčka.
7. Voda v palivu nebo nesprávné palivo.7. Voda v palivu nebo nesprávné palivo.
8. Přeplavování.8. Přeplavování.

1. Nedostatek oleje.1. Nedostatek oleje.
2. Znečištěný vzduchový filtr.2. Znečištěný vzduchový filtr.
3. Došlo palivo.3. Došlo palivo.
4. Staré/znečištěné palivo.4. Staré/znečištěné palivo.
5. Kabelu zapalovací svíčky je odpojený od zapalovací 

1. Zkrat v připojeném zařízení.
2. Přetížení elektrocentály.
3. Příliš nízké otáčky motoru.3. Příliš nízké otáčky motoru.
4. Zkrat v elektrocentále.4. Zkrat v elektrocentále.

1. Znovu zapněte jistič (pokud je montován).
2. Zkontrolujte, opravte nebo vyměňte.

ŘešeníŘešení
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PODMÍNKY ZÁRUKY NA ZAŘÍZENÍ VYRÁBĚNÁ FIRMOU BRIGGS & STRATTON 
POWER PRODUCTS GROUP, LLC

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Briggs & Stratton Power Products Group, LLC bezplatně opraví nebo nahradí jakýkoli díl nebo díly zařízení s vadou materiálu nebo dílenského 
zpracování nebo obojí. Náklady na dopravu dílů k opravě nebo výměně podle této záruky musí nést kupující. Tato záruka platí na dobu a za podmínek zde 
stanovených. Pro záruční servis se obracejte na nejbližší autorizované dealery podle naší mapy dealerů na webové stránce www.briggspowerproducts.com.

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ DALŠÍ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘ. ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO 
KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU JEDNOHO ROKU OD ZAKOUPENÍ, NEBO V JINÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, A 
VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JSOU VYLOUČENY. ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY 
JE VYLOUČENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Některé státy nebo země nedovolují omezení délky předpokládané 
záruky a některé státy nebo země nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se vás výše uvedená vyloučení 
a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická práva, a můžete mít i jiná práva, která se liší v jednotlivých státech a zemích.

LODNÍ 
MOTOR

TLAKOVÁ 
MYČKA

VODNÍ 
ČERPADLO 
(V USA není k 

dispozici)

PŘENOSNÁ 
ELEKTRO-
CENTÁLA

SVÁŘEČKA

PŘEPÍNAČ 
SÍTĚ

DOMÁCÍ ELEKTROCENTÁLA 
(Včetně přepínače sítě, pokud je prodávána se 

zařízením.)

NAŠE ZAŘÍZENÍ*

ZÁRUČNÍ DOBA**

Spotřebitelské použití

Komerční použití

* Na motor a na startovací baterii jsou oddělené záruky dle výrobce příslušného produktu.

** V Evropské unii je 2 letá záruka na všechny spotřebitelské produkty v. U spotřebitelského použití přenosných elektrocentál a 
domácích elektrocentál do 10 kW používaných mimo Evropskou unii je druhý rok záruky kryta jen dodávka dílů.

Záruční doba začíná běžet okamžikem prvního zakoupení produktu v maloobchodě nebo zakoupení produktu komerčním uživatelem, a její délka je uvedena výše, v tabulce. 
„Spotřebitelské použití“ je definováno jako použití maloobchodním zákazníkem v jeho domácnosti. „Komerční použití“ je definováno jako všechna ostatní možná použití, 
včetně použití ke komerčním účelům, k dosažení zisku nebo k pronajímání. Pokud bylo zařízení použito ke komerčním účelům, je už nadále pro účely této záruky považováno za 
komerčně používané zařízení. Tato záruka se nevztahuje na zařízení použitá k napájení spotřebičů místo proudu z elektrorozvodné sítě. Tato záruka se nevztahuje na 

elektricky napájené tlakové myčky používané pro komerční účely.

K OBDRŽENÍ ZÁRUKY NA VÝROBKY BRIGGS & STRATTON NENÍ NUTNÁ REGISTRACE ZÁRUKY. SCHOVEJTE SI ÚČTENKU JAKO DŮKAZ O ZAKOUPENÍ. 
JESTLIŽE PŘI ŽÁDOSTI O ZÁRUČNÍ SERVIS NEPŘEDLOŽÍTE DŮKAZ O DNI PRVNÍHO ZAKOUPENÍ, PRO URČENÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY BUDE POUŽITO 
DATUM VÝROBY VÝROBKU.

O NAŠÍ ZÁRUCE

Záruční opravu provedeme rádi a omlouváme se za nepříjemnosti, které s ní můžete mít. Záruční opravy provádějí všechna Autorizovaná servisní střediska. Většina 
záručních oprav proběhne bez jakýchkoli problémů, ale někdy se záruka na opravu nevztahuje - například v případě poškození zařízení nesprávným používáním, 
neprováděním pravidelné údržby, nesprávnou přepravou, manipulací, skladováním nebo instalací. Podobně také nelze uplatnit záruku v případech, kdy byl ze zařízení 
odstraněn údaj o datu výroby nebo výrobní číslo, nebo bylo zařízení upraveno. V záruce provede autorizovaný servis dle svého uvážení opravu nebo výměnu všech dílů, 
které při posouzení vykazují známky vady, která se projevila při normálním používání a provádění pravidelné údržby. Záruku nelze uplatnit na následující opravy a zařízení:

• Běžné opotřebení: venku používané motory a zařízení, jako každé jiné mechanické zařízení, potřebují pravidelnou výměnu dílů a další práce, pokud mají dobře 
fungovat. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo vyčerpání životnosti konkrétního dílu nebo celého zařízení.

• Instalace a údržba: tato záruka se nevztahuje na zařízení nebo jejich díly, které byly vystaveny nesprávné nebo neoprávněné instalaci, zásahům a úpravám, popř. 
zanedbány, poškozeny nehodou, přetížením, přetočením, nesprávnou údržbou, opravou nebo skladováním, které, dle našeho posouzení, způsobily zhoršení výkonu 
nebo spolehlivosti. Tato záruka se také nevztahuje na běžnou údržbu, např. nutné seřízení, čištění palivové soustavy nebo odstranění úsad (chemikálií, nečistot, 

karbonu, vápenatých úsad apod.).

• Další omezení záruky: Tato záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení, např. rychlospojky, olejové měrky, řemeny, o-kroužky, filtry, těsnění čerpadel atd., dále 

na čerpadla, která běžela nasucho, a na poškození vzniklá v důsledku nehody, nesprávného použití, úprav nebo nesprávného provádění servisu, v důsledku zamrznutí 

nebo působení chemikálií. Příslušenství, např. stříkací pistole, hadice, rukojeti a trysky nejsou kryty zárukou hlavního produktu. Záruka se také nevztahuje na použité, 

repasované a předváděcí zařízení, na zařízení použitá k napájení spotřebičů místo proudu z elektrorozvodné sítě a na zařízení použitá k zachování života.

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC  

WI, USA

Platí od 1. ledna 2003 a nahrazuje všechny časově neurčené záruky a všechny záruky s datem před 1. lednem 2003

2 roky

žádný

1 rok

90 dní

1 rok

90 dní

2 roky

1 rok

2 roky

1 rok

1 rok
3 roky nebo 

1500 hodin

10 kW nebo vícDo 10 kW

Záruční opravu provedeme rádi a omlouváme se za nepříjemnosti, které s ní můžete mít. Záruční opravy provádějí všechna Autorizo

záručních oprav proběhne bez jakýchkoli problémů, ale někdy se záruka na opravu nevztahuje - například v případě poškození zaří

neprováděním pravidelné údržby, nesprávnou přepravou, manipulací, skladováním nebo instalací. Podobně také nelze uplatnit záruk

odstraněn údaj o datu výroby nebo výrobní číslo, nebo bylo zařízení upraveno. V záruce provede autorizovaný servis dle svého uv

K OBDRŽENÍ ZÁRUKY NA VÝROBKY BRIGGS & STRATTON NENÍ NUTNÁ REGISTRACE ZÁRUKY. SCHOVEJTE SI ÚČTENKU JAKO DŮKAZ O ZAKOUPENÍ. 
JESTLIŽE PŘI ŽÁDOSTI O ZÁRUČNÍ SERVIS NEPŘEDLOŽÍTE DŮKAZ O DNI PRVNÍHO ZAKOUPENÍ, PRO URČENÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY BUDE POUŽITO 

* Na motor a na startovací baterii jsou oddělené záruky dle výrobce příslušného produktu.

** V Evropské unii je 2 letá záruka na všechny spotřebitelské produkty v. U spotřebitelského použití přenosných elektrocentál a
domácích elektrocentál do 10 kW používaných mimo Evropskou unii je druhý rok záruky kryta jen dodávka dílů.

Záruční doba začíná běžet okamžikem prvního zakoupení produktu v maloobchodě nebo zakoupení produktu komerčním uživatelem, a je

otřebitelské použití“ je definováno jako použití maloobchodním zákazníkem v jeho domácnosti. „Komerční použití“ je definováno j

včetně použití ke komerčním účelům, k dosažení zisku nebo k pronajímání. Pokud bylo zařízení použito ke komerčním účelům, je už

 Tato záruka se nevztahuje na zařízení použitá k napájení spotřebičů místo proudu z elektrorozvodné sítě. Tato záruka se nevzta

elektricky napájené tlakové myčky používané pro komerční účely.

1 rok

2 roky

(Včetně přepínače sítě, pokud je prodávána se 

zařízením.)

Do 10 kW


