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v. Popis súčastí stroja
Obr. 1 
1) spínač zapaľovania/elektrického štartéra
2) uzemňovacia svorka
3) štítok s technickými údajmi
4) akumulátor elektrického štartéra
5) výrobné číslo spaľovacieho motora
6) skrutka výpustného otvoru olejovej nádrže
7) uzáver plniaceho otvoru olejovej nádrže
8) voltmeter
9) zásuvka 12V DC
10) zásuvka 230V/50Hz
11) istič (12V okruh)
12) čítač motohodín
13) istič (230V okruh)
14)signalizácia prevádzky
15)signalizácia nízke hladiny oleja
16)káble elektrického štartéra
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Obr. 2
1) palivová nádrž
2) palivový kohút
2a)  miska odkaľovača palivového kohúta
3) kryt vzduchového filtra
4) rukoväť štartéra
5) táhlo ovládánie sýtiča

Obr. 3
1) uzáver palivovej nádrže
2) ukazovateľ stavu paliva
3) chladiace otvory alternátora
4) výfuk – pozor, horúce!
5) kryt výfuku – pozor, horúce!
6) výpustná skrutka oleja
7) rebrá chladenia valca
8) hlava valca
9) karburátor
10)  sviečka zapaľovania
11)  táhlo ovládánie sýtiča
12)  skrutka odkalovania karburátora

Obr. 4 – informačný štítok (obr. 1 pozícia 3)
1. Typové označenie
2. Katalógové číslo
3. Parametre výstupu jednosmerného napätia
4. Maximálna nadmorská výška pre prevádzku
5. Hmotnosť bez prevádzkových náplní
6. Maximálna okolitá teplota pre prevádzku
7. Sériové číslo zdrojového sústrojenstva
8. Rok výroby zdrojového sústrojenstva
9. Adresa výrobcu
10. Parametre motora
11. Parametre výstupu jednofázového napätia
12. Trieda vyhotovenia zdrojového sústrojenstva podľa 

ISO 8528-1:1993
13. Menovitý výkon COP zdrojového sústrojenstva
14. Stupeň ochrany zariadenia (IP)
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EGM 55 AVR-1E                       8896115

COP: 5,0kW IP23 class G1

AC 230V~50Hz 21,7A cosφ=1 

DC 12V 8,3A 

13HP/4000min-1 389ccm OHV 

max. 1000m max. 40°C 83kg

Serial no.:  Year of mfg.

ISO 8528
Madal Bal a.s. P.O.Box 159 CZ 76001 Zlín-Příluky

Obr. 4
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vI. Pred uvedením elek-
trocentrály do prevádzky 

výSTrAHA! 
Kontrolu vykonávajte pred každým spustením po umiest-
není elektrocentrály na pevnú vodorovnú plochu pri vyp-
nutom motore, zastavenom prívode paliva a odpojenom 
konektore zapaľovacej sviečky.

Prvé uvedenie do prevádzky vykoná predajca podľa 
preberacieho protokolu – pozrite zošit „Záruka a servis“ 
– alebo majiteľ sám po dohode a inštruktáži predajcom.
V prípade, že stroj nebol uvedený do prevádzky a spustený 
predajcom, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. vIZUálNA KONTrOlA
• Po vybalení elektrocentrály vizuálne skontrolujte stav 

povrchu a funkciu ovládacích prvkov. 
• Presvedčte sa, že nikde nevisia nezapojené či uvoľnené káble.
• Ešte pred naliatím paliva do nádrže skontrolujte palivo-

vý systém, najmä pevné pripojenie palivových hadičiek.
• Pripojte káble elektrického štartéra (obr.1 pozície 16) 

k akumulátoru elektrického štartéra (obr.1 pozícia 4) 
a dodržte pri tom správnu polaritu kontaktov: červená 
(+) pól, čierna (-) pól

 2. PlNENIE mOTOrA OlEJOm

UPOZOrNENIE!
• Prevádzkovanie motora s nedostatočným či nadmerným 

množstvom oleja (pozrite mierku hladiny oleja) vedie 
k vážnemu poškodeniu motora bez nároku na záruku.

• Kontrolu úrovne oleja vykonávajte na rovine pri vypnu-
tom motore pred každým spúšťaním podľa tabuľky 
predpísanej údržby.

• Olejový snímač, ktorý je na elektrocentrále inštalova-
ný, slúži iba na zastavenie motora pri náhlom úniku 
a poklese hladiny motorového oleja. Prítomnosť tohto 
snímača neoprávňuje obsluhu zanedbávať kontrolu 
množstva oleja v motore pred každým spustením.

• Olejový snímač nesmie byť odpojený ani demontovaný.
• Je zakázané používať oleje bez detergentných prísad 

a oleje určené pre dvojtaktné motory.

OdPOrÚčANé OlEJE
• Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 alebo 

ich ekvivalent.
Odporúčame používať len kvalitné oleje zavedených 
značiek, ktoré vyhovujú požiadavkám akostnej triedy 

API min. SH- SG/CD alebo vyššie. Akostné triedy olejov sú 
označené na obale.
Oleje s viskóznou triedou SAE 15W40 vám v miernych 
klimatických podmienkach zaručia vynikajúcu viskózno-
teplotnú závislosť. Na použitie elektrocentrály v extrémne 
vysokých teplotách používajte triedu 15W50; 10W40 
alebo 5W40 pri použití v mrazoch okolo -10 °C.
1. Elektrocentrálu s vypnutým motorom, uzatvoreným 

prívodom paliva a odpojeným konektorom zapaľova-
cej sviečky postavte na pevnú vodorovnú plochu.

2. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru olejovej nádrže 
(obr. 1 pozícia 7)

3. S použitím lievika nalejte plniacim otvorom do ole-
jovej nádrže cca 1,1l oleja (objem prázdnej olejovej 
nádrže). 
Pri plnení dbajte na to, aby olej nevytekal mimo plni-
aceho otvoru; ak sa tak stane, motor od rozliateho 
oleja do sucha očistite.

4. Očistite mierku na vnútornej strane uzáveru olejovej 
nádrže a zátku zaskrutkujte do hrdla olejovej nádr-
že. Po opätovnom vyskrutkovaní na mierke odčítaj-
te úroveň hladiny oleja v nádrži – úroveň hladiny by 
sa mala pohybovať medzi dvoma ryskami, ideálne by 
mala siahať k hornej ryske.

5. Pri nízkom stave oleja doplňte odporúčaný olej (rov-
naký typ oleja, ktorý v elektrocentrále používate) na 
požadovanú úroveň. Nemiešajte oleje s rozdielnou 
SAE a akostnou triedou.

3. PlNENIE PAlIvA

výSTrAHA!
• Benzín je veľmi ľahko zápalný a výbušný.
• Používajte kvalitný bezolovnatý benzín pre motorové vozi-

dlá s oktánovým číslom minimálne 95 (napr. Natural 95). 
• Používajte výhradne čistý automobilový benzín. 

Nepoužívajte zmes benzínu a oleja, benzín znečistený 
alebo benzín pochybnej kvality a pôvodu. Zabráňte 
vnikaniu prachu, nečistôt či vody do palivovej nádrže.

• Tankujte v dobre vetranom priestore pri vypnutom 
motore. Počas tankovania či v miestach, kde sú umiest-
nené pohonné hmoty, nikdy nefajčite a zabráňte prístu-
pu s otvoreným ohňom.

• Nádrž nedolievajte až po okraj a po tankovaní ju dobre uza-
vrite. Naplnenie nádrže po okraj bude mať pri preprave za 
následok vylievanie paliva z nádrže aj cez zavretý uzáver.

• Dbajte na to, aby nedošlo k rozliatiu benzínu. Benzínové 
výpary alebo rozliaty benzín sa môžu vznietiť. Ak dôjde 
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k vyliatiu benzínu, je bezpodmienečne nutné ho vysušiť 
a nechať rozptýliť benzínové výpary.

• Zabráňte opakovanému alebo dlhšiemu styku s pokož-
kou, ako i vdychovaniu výparov. Uchovávajte benzín 
mimo dosahu detí.

• Poruchy vzniknuté z dôvodu použitia nesprávneho typu 
benzínu, nekvalitného, znečisteného, kontaminované-
ho či zvetraného, nebudú posudzované ako záručné.

•  Nepoužívajte palivo staršie než jeden mesiac od načer-
pania na čerpacej stanici

•  Odporúčame používať kondicionér do paliva

1. Skontrolujte hladinu paliva na ukazovateli umiestnenom 
na vrchnej strane palivovej nádrže (obr. 3 pozícia 2).

2. Odskrutkujte uzáver palivovej nádrže.
3. Pomocou lievika cez filter umiestnený v otvore plnenie 

nádrže palivo doplňte. Objem nádrže je max 25l.
4. Nádrž uzavrite a uzáver pevne dotiahnite.

POUŽITIE bENZíNU S ObSAHOm AlKOHOlU
• Pokiaľ sa rozhodnete použiť benzín s obsahom alkoholu 

(etanolu), uistite sa, že je jeho oktánové číslo vyššie než 
90 – primiešaním alkoholu sa toto číslo znižuje.

• Použitý benzín smie obsahovať maximálne 10 % etanolu.
• Nikdy nepoužívajte benzín s prímesou metanolu 

(metylalkoholu) a to ani v prípade, že obsahuje prostri-
edok proti korózii. O obsahu týchto látok v benzíne sa 
informujte na čerpacej stanici.

• Poruchy vzniknuté použitím nevhodných pohonných 
látok nebudú posudzované ako záručné.

vII. Štartovanie motora
mANUálNE:
1.  Od výstupov elektrocentrály odpojte všetky spotre-

biče, istič (obr.1, pozícia 13) prepnite do polohy „OFF 
(0)“-vypnuté. Ak je to možné, elektrocentrálu uzemnite.

2.  Prepnite páčku palivového kohúta (obr. 2 pozícia 2) 
do polohy „1“-otvorené a počkajte asi 2 minúty, než 
palivo pretečie palivovým systémom do karburátora.

3.  Spínač zapaľovania (obr. 1 pozícia 1) kľúčom otočte do 
polohy zapnuté „ON (1)“.

4.  Vytiahnutím tiahla ovládania sýtiča (obr. 2 pozícia 
5) do polohy „START“ zapnite sýtič. Zapnutie sýtiča 
nie je treba na spustenie zahriateho motora alebo pri 
vysokej okolitej teplote.

5.  Pomaly ťahajte za rukoväť štartéra (obr. 2 pozícia 4), 
kým nedôjde k záberu. Potom za rukoväť zatiahnite 

prudko. Opakujte podľa potreby, kým motor nenasko-
čí. Ihneď po štartu motora rukoväť štartéra pustite. 

vArOvANIE!
Zatiahnutí za rukoväť štartéra za chodu motora môže 
spôsobiť zranenie obsluhy a poškodenie elektrocentrály. 
POZNámKA
Naštartovanie motora je signalizované rozsvietením 
kontrolky signalizácie prevádzky (obr.1 pozícia 14)

6.  Počkajte na zahriatie motora. Po zahriatí motora 
postupne vypnite sýtič pozvoľným zasúvaním tiahla 
ovládanie sýtič z polohy „START“ do polohy „RUN“. Za 
horúceho počasia bude toto vypínanie trvať niekoľko 
sekúnd, kým v studenom počasí niekoľko minút. Po 
dosiahnutí prevádzkovej teploty sýtič úplne vypnite 
(poloha „RUN“).

  Nedopustite, aby sa rukoväť štartéra vracala 
späť rýchlo proti krytu motora. Rukoväť púšťajte 
pomaly, aby ste zabránili poškodeniu krytu štartéra.

  Vždy štartujte rýchlym zatiahnutím za rukoväť. 
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu motora.

ElEKTrICKým ŠTArTérOm:
1.  Od výstupov elektrocentrály odpojte všetky spotre-

biče, istič (obr.1, pozícia 13) prepnite do polohy „OFF 
(0)“-vypnuté. Ak je to možné, elektrocentrálu uzemnite.

2.  Prepnite páčku palivového kohúta (obr. 2 pozícia 2) 
do polohy „1“ a vyčkajte asi 2 minúty, než palivo pre-
tečie palivovým systémom do karburátora.

3.  Vytiahnutím tiahla ovládania sýtiča (obr. 2 pozícia 
5) do polohy „START“ zapnite sýtič. Zapnutie sýtiča 
nie je treba na spustenie zahriateho motora alebo pri 
vysokej okolitej teplote.

4.  Spínač zapaľovania (obr. 1 pozícia 1) kľúčom otočte do 
polohy zapnuté „ON (1)“.

5.  Kľúčom pootočte a pridržte spínač zapaľovania do polo-
hy „START“. Ihneď po naštartovaní motora kľúč uvoľnite 
- ten sa sám automaticky vráti do polohy „ON-1“. 

UPOZOrNENIE!
Neuvoľnení kľúča z polohy „Štart“ po štarte motora 
alebo zopnutia štartéra za chodu môže mať za násle-
dok vážne poškodenie elektrocentrály bez nároku na 
záruku. 
POZNámKA 
Naštartovaní motora je signalizované rozsvietením 
kontrolky signalizácia prevádzky (obr.1 pozícia 14)

6.  Počkajte na zahriatie motora. Po zahriatí motora 
postupne vypnite sýtič pozvoľným presunutím páčky 
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sýtiča z polohy „START“ do polohy „RUN“. Za horú-
ceho počasia bude toto vypínanie trvať niekoľko 
sekúnd, kým v studenom počasí niekoľko minút. Po 
dosiahnutí prevádzkovej teploty sýtič celkom vypnite 
(poloha „RUN“).

POZNámKA
Akumulátor elektrického štartu je počas prevádzky dobíja-
ný elektrocentrálou.
Akumulátor je z bezpečnostných dôvodov dodávaný v ne-
nabitom stave. Prvý štart preto vykonajte manuálne.

vIII. Použitie 
elektrocentrály

POZOr!
Elektrocentrála bola navrhnutá a vyrobená s maximálnym 
ohľadom na vašu bezpečnosť. Keďže so sebou používanie 
akéhokoľvek elektrického zariadenia nesie riziko úrazu 
elektrickým prúdom, riaďte sa vždy pokynmi uvedenými 
v tomto návode na použitie.
Z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým 
napätím na neživých častiach elektrocentrály vyhovuje 
požiadavkám EN 33 2000-4-41 čl.413.5, teda ochrana elek-
trickým oddelením. Pri prevádzke je preto nutné dodržať 
podmienky uvedené v čl.413.1.5 pre siete IT.
Výrobca ani predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za 
následky vzniknuté neodbornou montážou a prevádzkou, 
použitím v rozpore s Návodom na použitie, použitím v roz-
pore so všeobecnými zásadami a pravidlami ustanovený-
mi pre používanie elektrických zariadení či ich neznalosti.

UPOZOrNENIE!
Pred pripojením spotrebiča sa uistite, o akú triedu 
spotrebiča sa jedná. Pri pripájaní spotrebičov II.triedy 
(dvojitá izolácia) nie je nutné elektrocentrálu uzemňovať. 
V prípade napájanie spotrebičov I. triedy (náradie s ko-
vovým povrchom), musia byť tieto spotrebiče vybavené 
prívodným (3 žilovým) káblom s ochranným vodičom, 
elektrocentrála musí byť uzemnená a celá sústava musí 
byť vybavená prúdovým chráničom.

UPOZOrNENIE!
Prevádzkové náplne sú horľavé a jedovaté. Zamedzte 
preto kontaktu týchto látok s pokožkou či ich požitiu. 
Pri manipulácii s prevádzkovými náplňami nefajčite ani 
nemanipulujte s otvoreným ohňom.

UPOZOrNENIE!
Výfukové plyny sú jedovaté, preto elektrocentrálu nepre-
vádzkujte v uzatvorených priestoroch ani v priestoroch bez 
dostatočnej ventilácie. Ďalej elektrocentrálu neprevádzkujte 
v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Elektrocentrála HERON EGM 55 AVR-1E je vybavená 
tromi nezávislými štandardnými zásuvkami pre odber 
230V ~ 50Hz. Všetky zásuvky sú vrazené do jediného 
napäťového okruhu isteného ističom 24,9A.
Ak je dodávka prúdu prerušená počas použitia ale 
motor beží, môže to byť spôsobené aktiváciou ističa 
z dôvodu preťaženia napäťového okruhu alebo skra-
tu. V tomto prípade odpojte všetky spotrebiče od vý-
stupov elektrocentrály, odstráňte príčinu preťažova-
nia alebo skratu, istič znova zapnite, pripojte spotre-
biče. Presvedčte sa, že poznáte menovitý výkon svo-
jej elektrocentrály.

Napäťový okruh 230 V je možné dlhodobo zaťažiť celko-
vým príkonom spotrebičov s hodnotou maximálne  5,0kW 
(resp. 5,5kW krátkodobo – max. 20 minút).

Výstup jednosmerného napätia 12 V/8,3 A je možné použiť 
súčasne s 230. Vždy dbajte na to, aby celkový maximálny 
príkon všetkých spotrebičov pripojených k výstupom elek-
trocentrály nepresahoval menovitý výkon elektrocentrály.

Pred pripojením spotrebiča/ov sa uistite, že ich maximál-
ny príkon (vrátane štartu, rozbehu motora, konštrukcie 
spotrebičov atď) nepresahuje menovitý výkon elektrocen-
trály. Neprekračujte predpísanú hranicu maximálneho za-
ťaženia elektrocentrály.

Väčšina elektromotorov potrebuje na rozbeh až trojná-
sobný príkon, ako je príkon menovitý. 
O správnosti a vhodnosti použitia elektrocentrály pre 
príslušné prístroje sa poraďte s autorizovaným predajcom. 
Viac informácií nájdete aj na www.heron.sk 
Preťažovaniu výstupov elektrocentrály má za následok 
skrátenie životnosti elektrocentrály, alebo jej poškodenie 
bez nároku na záruku.

Elektrocentrála je konštruovaná pre napájanie elektro-
nickej zváracej techniky do max príkonu 5,0kW. Pri volení 
výkona elektrocentrály pre bezchybnú činnosť príslušnej 
zváracej techniky je potrebné rátať s jej konštrukciou a ro-
kom výroby. Zváracia technika staršie konštrukcie alebo 
priamo výrobca moderné zváracie techniky vyžaduje vý-
konový presah elektrocentrály 1,5 až 2-násobný.
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Elektrocentrála je vybavená systémom elektronickej regulácie 
výstupného napätia AVR, ktorý umožňuje pripojenie jemných 
elektronických prístrojov (napr. TV prijímača, počítača atď.).
Pokiaľ používate elektrocentrálu na napájanie elektronic-
kých spotrebičov, nepoužívajte elektrocentrálu súčasne na 
napájanie výkonových spotrebičov (napr. uhlová brúska 
1 600 W). Pri súbežnom pripojení (nesúmerná záťaž) 
môže dôjsť k poškodeniu elektronických spotrebičov. 
O správnosti a vhodnosti použitia sa poraďte s autorizova-
ným predajcom alebo výrobcom.
Pokiaľ pripájate elektronické spotrebiče (počítač, TV 
a pod.), je vyžadované použitie predlžovacích káblov 
s prepäťovou ochranou!

IdEálNE POdmIENKY NA PrEvádZKU 
ElEKTrOCENTrálY
• Atmosférický tlak: 1 000 hPa (1 bar)
• Teplota okolitého vzduchu: 25 °C
• Vlhkosť vzduchu: 30 %

PrEvádZKA vO vYSOKýCH NAdmOrSKýCH 
výŠKACH
Vo vysokých nadmorských výškach dochádza k zmene po-
meru sýtenia paliva smerom k presýteniu zmesi. Má to za 
následok ako stratu výkonu, tak zvýšenú spotrebu paliva.

Výkon motora pri prevádzke vo vysokých výškach je mož-
né zlepšiť výmenou hlavnej trysky karburátora s menším 
vŕtaním a zmenou polohy zmiešavacej regulačnej skrutky. 
Pokiaľ motor pracuje dlhodobo vo výškach nad 1 830 m n. 
m., nechajte vykonať kalibráciu karburátora v autorizova-
nom servise značky Heron.

I pri odporúčanom nastavení karburátora dochádza 
k zníženiu výkonu približne o 3,5 % na každých 305 
m nadmorskej výšky. Bez vykonania vyššie popísaných 
úprav je strata výkonu ešte väčšia.

UPOZOrNENIE!
Pred pripojením spotrebiča sa uistite, o akú triedu spotre-
biča ide. Pri pripájaní spotrebičov II. triedy (dvojitá izo-
lácia) nie je nutné elektrocentrálu uzemňovať. V prípade 
napájania spotrebičov I. triedy (náradie s kovovým povr-
chom), musia byť tieto spotrebiče vybavené prívodným 
(3-žilovým) káblom s ochranným vodičom, elektrocentrá-
la musí byť uzemnená a celá sústava musí byť vybavená 
prúdovým chráničom.

OdbEr JEdNOSmErNéHO NAPÄTIA (DC 12 V/8,3 A)
Zásuvka 12 V je určená na dobíjanie 12 V olovených akumu-
látorov automobilového typu. Hodnota napätia naprázdno 
sa na výstupných svorkách pohybuje v rozmedzí 15 – 30 V.

POZOr!
Pri súčasnom odbere striedavého a jednosmerného prúdu 
nesmie celkový maximálny príkon všetkých napájaných 
spotrebičov prekračovať menovitý výkon elektrocentrály.

Pri dobíjaní akumulátora sa riaďte pokynmi výrobcu aku-
mulátora. Výrobca ani predajca elektrocentrály nenesie 
žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym 
použitím akumulátora.

V prípade dobíjania akumulátora namontovaného v automo-
bile pred pripojením dobíjacích káblov odpojte čierny (-) kábel 
od akumulátora. Čierny (-) kábel pripojte späť až po odpojení 
dobíjacích káblov. Dbajte na správnosť pripojenia pólov baté-
rie. Počas procesu dobíjania neštartujte motor automobilu. 
Pri nedodržaní týchto upozornení môže dôjsť k poškode-
niu elektrocentrály či dobíjaného akumulátora.

Akumulátor počas dobíjania produkuje vodík, ktorý je výbuš-
ný. Dodržujte preto zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, 
nefajčite a zaistite dostatočné vetranie priestoru dobíjania. 
Akumulátor obsahuje elektrolyt (roztok kyseliny sírovej). 
Ide o silnú žieravinu, ktorá pri kontakte s pokožkou, slizni-
cami alebo s očami spôsobí silné poleptanie a poškodenie 
tkaniva. Používajte preto vhodné ochranné prostriedky.

POZNámKA :
Jednosmerný výstup (12 V) môže byť používaný súčasne 
s výstupom striedavého prúdu (~230 V). V prípade pre-
ťaženia jednosmerného výstupu dôjde k vypnutiu ističa 
pre jednosmerný prúd. Skôr než stlačíte tlačidlo ističa, 
vyčkajte 2 – 3 minúty od výpadku.
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IX. Obsluha 
elektrocentrály
1. Naštartujte motor.
2. Zapnite istič napěťového okruhu.
3. Pripojte spotrebiče k zásuvkám a dbajte pri tom na 

to, aby ich celkový príkon neprekračoval menovitý 
výkon elektrocentrály. Pred pripojením spotrebičov sa 
uistite, že sú vypnuté.

UPOZOrNENIE!
Elektrocentrála nesmie byť zaťažovaná na max. povolené za-
ťaženie, pokiaľ nie sú splnené podmienky dobrého chladenia.

X. vypnutie motora
1. Odpojte všetky spotrebiče od výstupov elektrocentrály.
2. Istič (obr.1, pozice 13) prepnite do polohy vypnuto – OFF (0).
3. Spínač zapaľovania prepnite do polohy vypnuté – OFF (0)
4. Uzavrite prívod paliva -palivový kohút- (obr.2, pozice 2).

POZNámKA
V prípade potreby rýchleho vypnutia elektrocentrály 
prepnite spínač zapaľovania do polohy vypnuté – OFF (0) 
a ističe napäťových okruhov prepnite do polohy vypnuté 
– OFF (0). Potom vykonajte dva zostávajúce kroky.

 výSTrAHA!
Zanedbanie uzatvorenia palivového kohúta môže pri prepra-
ve viesť k prepusteniu paliva palivovou sústavou do motora 
a následné poškodenie motora. Na chyby a poškodenia vznik-
nuté týmto zanedbaním nie je možné uplatňovať záruku.

XI. Údržba a starostlivosť
výSTrAHA!

Pred začatím údržbových prác vypnite motor a umiestnite 
elektrocentrálu na pevnú vodorovnú plochu. Nedotýkajte 
sa horúcich častí motora! Pre vylúčenie možnosti nečaka-
ného naštartovania vypnite spínač zapaľovania a odpojte 
konektor („fajku”) zapaľovacej sviečky.

POZOr!
Používajte iba originálne náhradné diely. Použitím nekvalit-
ných dielov môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrocentrály.

Pravidelné prehliadky, údržba, kontroly, revízie a nastavovanie 
v pravidelných intervaloch sú nevyhnutným predpokladom 
na zaistenie bezpečnosti a na dosahovanie vysokých výkonov. 
Pravidelná údržba, revízie a nastavenia zaručujú optimálny 

stav stroja a jeho dlhú životnosť. Opravy, pravidelnú údržbu, 
kontroly, revízie a nastavenia smie vykonávať z dôvodu zacho-
vania štandardnej a priznania predĺženej záruky, vybavenosti 
a kvalifikovanosti iba autorizovaný servis značky HERON.
Nepoužívajte palivo staršie ako 30 dní odo dňa natanko-
vania na čerpacej stanici.
Odporúčame používať na trhu bežne dostupné kondicioné-
ry paliva v záujme úspory paliva a ochrany motora a pali-
vového systému pred zanášaním nečistotami a spalinami. 
Používanie týchto prípravkov spomaľuje opotrebovávanie 
súčastí a z neho vyplývajúcu stratu výkonu.
Pri uplatnení nárokov na záruku musí byť predložená servisná 
kniha so záznamami o predaji a vykonaných servisných prehliad-
kach – úkonoch. Nepredloženie servisnej knihy bude posudzova-
né ako zanedbanie údržby, ktoré má za následok stratu garancie 
podľa záručných podmienok. Dôležité úkony údržby predlžujúce 
životnosť a spoľahlivosť  sústrojenstva je potrebné vykonávať 
v intervaloch uvedených v pláne údržby (pozrite nižšie). Pri po-
ruche elektrocentrály a uplatnení záruky je nedodržanie týchto 
servisných úkonov dôvodom na neuznanie záruky z dôvodu 
zanedbania údržby a nedodržania návodu na použitie.
Pre predĺženie životnosti elektrocentrály odporúčame po 1 200 
prevádzkových hodinách vykonať celkovú kontrolu a opravu 
zahrňujúcu úkony:
-  rovnaké úkony podľa plánu údržby po každých 300 hodinách 
-  kontrolu kľukového hriadeľa, ojnice a piesta
-  kontrolu zberných krúžkov, uhlíkových kief alternátora, 

ložísk hriadeľa

Tieto operácie by mal vykonávať autorizovaný servis značky 
Heron, ktorý má k dispozícii vhodné náradie, zodpovedajú-
cu technickú dokumentáciu a originálne náhradné diely.
Zoznam autorizovaných servisov značky Heron nájdete na 
www.heron.sk

SK



31 SK

PláN ÚdrŽbY

Vykonávajte vždy v uvedených mesačných 
intervaloch alebo prevádzkových hodinách

Pred 
každým 

použitím

Prvý mesiac 
alebo 20 prev. 

hodín po 
uvedení do 
prevádzky

Každé 3 me-
siace alebo 
každých 50 
prev. hodín

Každých 6 me-
siacov alebo 
každých 100 
prev. hodín

Každý kal. 
rok alebo 
každých 

300 prev. 
hodínPredmet údržby 

Motorový olej
Kontrola stavu X     

Výmena  X   X  

Vzduchový filter
Kontrola stavu X     

Čistenie   X(1)   

Zapaľovacia sviečka
Čistenie – nastavenie    X  

Výmena X

Vôľa ventilov
Kontrola – nas-

tavenie
   X(2)

Palivový systém
Vizuálna kontrola X(4)    

Kontrola a nastavenie    X(2)

Palivové hadičky Výmena Každé 2 kalendárne roky

Sitko palivovej nádrže Čistenie    X

Palivová nádrž Čistenie    X(2)

Karburátor 
– odkaľovacia nádobka

Čistenie X(2)

Palivový kohút 
– odkaľovacia nádobka 

(ak je ňou kohút vy-
bavený)

Čistenie X(2)

Elektrická časť Kontrola/revízia Každých 12 mesiacov od zakúpenia (3)

POZNámKY
(1) Pri používaní motora v prašnom prostredí vykonávajte údržbu častejšie.
(2) Tieto body údržby smú byť vykonávané iba autorizovanými servismi značky HERON. Vykonanie úkonov servisom 

iným bude posudzované ako neoprávnený zásah do výrobku, ktorého následkom je strata záruky (pozrite Záručné 
podmienky).

(3) UPOZOrNENIE: 
 Podľa platných právnych predpisov (ČSN 331500 – revízie elektrických zariadení) revízie a kontroly všetkých dru-

hov elektrocentrál smie vykonávať výhradne revízny technik, t. j. osoba znalá s vyššou kvalifikáciou podľa § 9 
vyhl. 50/78 Zb.,

 V prípade profesionálneho nasadenia elektrocentrály je pre prevádzkovateľa nevyhnutné, aby v zmysle § 132a) 
Zákonníka práce a na základe analýzy skutočných podmienok prevádzky a možných rizík vypracoval plán preven-
tívnej údržby elektrocentrály ako celku.

(4) Vykonajte kontrolu tesnosti spojov, hadičiek.
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ÚdrŽbA rEbIEr CHlAdENIA vAlCA 
A CHlAdIACICH OTvOrOv AlTErNáTOrA
Pravidelne kontrolujte zanesenie rebier chladenia valca 
motora (obr. 3 pozícia 7) a chladiacich otvorov alternátora 
(obr. 3 pozícia 3) a udržujte ich čisté. V prípade silného 
zanesenia môže dochádzať k prehrievaniu motora či 
alternátora a ich prípadnému vážnemu poškodeniu.

výmENA OlEJA
Použitý olej vypúšťajte z mierne zahriateho motora.
1. Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla a vypúšťaciu skrutku 

(obr. 1 poz. 6) a olej nechajte vytiecť do pripravenej nádoby.
2. Po vypustení všetkého oleja naskrutkujte späť vypú-

šťaciu skrutku s podložkou a riadne ju dotiahnite.
3. Olejovú nádrž naplňte čistým olejom (pozrite kapitolu 

IV. Pred uvedením elektrocentrály do prevádzky – 2. 
Plnenie motora olejom)

4. Plniace hrdlo uzavrite zátkou

UPOZOrNENIE!
Prípadný rozliaty olej utrite do sucha. Používajte ochran-
né rukavice, aby ste zabránili styku oleja s pokožkou. 
V prípade zasiahnutia pokožky olejom postihnuté miesto 
dôkladne omyte mydlom a vodou. Použitý olej likvidujte 
podľa pravidiel ochrany životného prostredia. Použitý olej 
nevyhadzujte do odpadu, nelejte do kanalizácie alebo 
na zem, ale odovzdajte ho do zberne použitého oleja. Do 
zberne ho dopravujte v uzatvorených nádobách.

čISTENIE vZdUCHOvéHO FIlTrA
Znečistený vzduchový filter bráni prúdeniu vzduchu do 
karburátora. V záujme zabránenia následného poškodenia 
karburátora čistite vzduchový filter v súlade s tabuľkou 
predpísanej údržby. Pri prevádzkovaní elektrocentrály 
v obzvlášť prašnom prostredí filter čistite ešte častejšie.

výSTrAHA!
Na čistenie vložky vzduchového filtra nikdy nepoužívajte 
benzín ani iné vysoko horľavé látky. Hrozí nebezpečenstvo 
požiaru či explózie.

POZOr!
Nikdy elektrocentrálu neprevádzkujte bez vzduchového 
filtra. Prevádzka bez vzduchového filtra vedie k urýchle-
nému opotrebovaniu motora. Na takto vzniknuté opotre-
bovanie a chyby nie je možné uplatniť záruku.
1. Po uvoľnení skrutky v spodnej časti krytu vzduchového 

filtra kryt vzduchového filtra (obr. 2 pozícia 3) snímte. 

2. Vyberte molitanovú filtračnú vložku, vyperte ju 
v teplej vode so saponátom a nechajte dôkladne 
preschnúť.

3. Po uschnutí molitanovú vložku nechajte nasiaknuť 
čistým motorovým olejom a prebytočný olej dobre 
vytlačte (nikdy vložku nekrúťte).

4. V prípade poškodenia, opotrebovania či nadmerného 
znečistenia filtračných vložiek ich vymeňte za nové.

5. Filtračnou vložku umiestnite naspäť do tela vzducho-
vého filtra a zakrytujte. Kryt zaistite sponami.

 POZOr! 
 Pri opätovnom vkladaní filtračné vložky do tela 

vzduchového filtra musí byť dodržaná ich orientácia 
– strana vložky, ktorá zachycovala vzduch s nečisto-
tami, nesmie byť obrátená smerom do motora!

ÚdrŽbA ZAPAľOvACíCH SvIEčOK
Odporúčané sviečky: Brisk – LR17YC, NGK – BPR5ES alebo 
ich ekvivalent.

POZOr!
Nepoužívajte sviečky s nevhodným teplotným rozsahom.

výSTrAHA!
Motor a výfuk sú za chodu elektrocentrály i dlho po jej 
vypnutí veľmi horúce. Dajte preto veľký pozor, aby nedo-
šlo k popáleniu.
Pre dosiahnutie dokonalého chodu motora musí byť 
sviečka správne nastavená a očistená od usadenín.
1. Snímte kábel sviečky a sviečku demontujte pomocou 

správneho kľúča na sviečky.
2. Vizuálne prekontrolujte vonkajší vzhľad sviečky. Ak 

je sviečka viditeľne značne opotrebovaná alebo má 
prasknutý izolátor alebo dochádza k jeho odlupova-
niu, sviečku vymeňte. Pokiaľ budete sviečku používať 
znovu, je potrebné ju očistiť drôtenou kefou.

3. Pomocou spáromierky nastavte vzdialenosť elektród. 
Vzdialenosť upravte podľa odporúčaní zodpovedajúcim 
prihnutím elektród. Vzdialenosť elektród: 0,6 – 0,8 mm.
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4. Uistite sa, či je v poriadku tesniaci krúžok, potom svieč-
ku zaskrutkujte rukou, aby ste predišli strhnutiu závitu.

5. Hneď ako sviečka dosadne, dotiahnite ju pomocou 
kľúča na sviečky tak, aby stlačila tesniaci krúžok.

POZNámKA
Novú sviečku je nutné po dosadnutí dotiahnuť asi o 1/2 
otáčky, aby došlo k stlačeniu tesniaceho krúžku. Ak je zno-
vu použitá stará sviečka, je nutné dotiahnuť ju iba o 1/8 
– 1/4 otáčky.
Motorová sviečka je spotrebným materiálom, na ktorého 
opotrebenie nemožno uplatňovať záruku.

POZOr!
Dbajte na to, aby bola sviečka dobre dotiahnutá. Zle doti-
ahnutá sviečka sa silne zahrieva a môže dôjsť k vážnemu 
poškodeniu motora.

ÚdrŽbA PAlIvOvéHO FIlTrA

POZOr!
Benzín je ľahko zápalná látka, za určitých podmienok i vý-
bušná. V okolí pracoviska preto nefajčite ani nemanipuluj-
te s otvoreným ohňom.

1. Odskrutkujte zátku palivovej nádrže a vyberte  
palivový filter.

2. Prepláchnite ho v akomkoľvek nehorľavom čistia-
com prostriedku (napr. mydlová voda) a nechajte 
dôkladne preschnúť. Ak je filter enormne znečistený, 
vymeňte ho. 

3. Vyčistený filter vložte späť do plniaceho otvoru nádrže.
4. Zaskrutkujte späť zátku nádrže a riadne ju dotiahnite.

OdKAlENIE KArbUráTOrA

POZOr!
Benzín je ľahko zápalný a výbušný. Pri manipulácii nefajči-
te a zabráňte prístupu s otvoreným ohňom.

1. Palivovým kohútom uzavrite prívod paliva.
2. Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku (obr. 3 poz. 9a), do 

vopred pripravenej nádoby vypustite benzín s usade-
ninami.

3. Naskrutkujte späť vypúšťaciu skrutku a po otvorení 
palivového kohúta skontrolujte, že okolo vypúšťacej 
skrutky neuniká palivo.

 Pokiaľ palivo uniká, vypúšťaciu skrutku dotiahnite, 
príp. vymeňte tesnenie skrutky.

Zabráňte opakovanému či dlhšiemu kontaktu s pokožkou 
a vdychovaniu výparov.
Udržujte pohonné hmoty mimo dosahu detí.
Po opätovnej montáži sa uistite, či nedochádza k úniku 
pohonných hmôt, prípadne rozliate palivo vytrite do su-
cha a vyvetrajte výpary ešte pred naštartovaním.
Karburátor je veľmi komplexné a zložité zariadenie, čiste-
nie a údržbu karburátora preto prenechajte autorizované-
mu servisu značky HERON.
Nastavenie bohatosti zmesi a celého karburátora je vy-
konané výrobcom a nie je dovolené toto nastavenie ako-
koľvek meniť. V prípade akéhokoľvek neodborného zá-
sahu do nastavenia karburátora sa môže vážne poškodiť 
motor, generátor či pripojené spotrebiče.

čISTENIE OdKAľOvAčA PAlIvOvéHO 
KOHÚTA
Pokiaľ je kohút touto odkaľovacou nádobkou vybavený 
– niektoré súčasti stroja sa môžu v závislosti od výrobnej 
série mierne líšiť, zostávajú však zameniteľné a nemenia 
sa funkčné a výkonové parametre elektrocentrály.
1. Palivovým kohútom uzavrite prívod paliva.
2. Odskrutkujte odkaľovaciu misku palivového ventilu 

(obr.2 poz. 2a) a spolu s filtrom a tesnením ju vyberte.
3. Všetky súčasti vyperte v nehorľavom čistiacom pro-

striedku a nechajte uschnúť.
4. Namontujte súčasti späť a misku pevne utiahnite

ÚdrŽbA výFUKU A lAPAčA ISKIEr
Dekarbonizáciu výfuku a čistenie lapača iskier prenechaj-
te autorizovanému servisu značky HERON.
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XII. Preprava a skladovanie
Motor i výfuk sú počas prevádzky veľmi horúce a zostáva-
jú horúce i dlho po vypnutí elektrocentrály, preto sa ich 
nedotýkajte. Aby ste predišli popáleninám pri manipulácii 
alebo nebezpečenstvu vzplanutia pri skladovaní, nechajte 
súčasti pred manipuláciou a skladovaním vychladnúť.

PrEPrAvA ElEKTrOCENTrálY
• Elektrocentrálu prepravujte výhradne vo vodorovnej 

polohe vhodne zaistenú proti pohybu.
• Vypínač zapaľovania prepnite do polohy vypnuté – „OFF (0)“
• Palivový kohút musí byť uzatvorený a uzáver palivovej 

nádrže pevne dotiahnutý.
• Nikdy elektrocentrálu počas prepravy nespúšťajte. Pred 

spustením elektrocentrálu vždy vyložte z vozidla.
• Pri preprave v uzatvorenom vozidle vždy pamätajte 

na to, že pri silnom slnečnom žiarení vnútri vozidla 
extrémne narastá teplota a hrozí vznietenie či výbuch 
benzínových výparov.

• Pri prevoze elektrocentrály členitým terénom vypustite 
z nádrže elektrocentrály všetko palivo, aby nemohlo 
dôjsť k jeho úniku. Palivo pred transportom vypustite 
vždy, keď je to možné.

PrEd USKlAdNENím ElEKTrOCENTrálY NA 
dlHŠí čAS
• Pri skladovaní dbajte na to, aby teplota neklesla pod 

0 °C a nevystúpila nad 40 °C.
• Z nádrže a palivových hadičiek vypustite všetko palivo 

a uzavrite palivový kohút.
• Odkaľte karburátor.
• Vymeňte olej.
• Vyčistite vonkajšiu časť motora.
• Odpojte akumulátor elektrického štartéra (pokiaľ je 

ním elektrocentrála vybavená), očistite ho a uložte na 
chladnom, suchom, dobre vetranom mieste. Pri sklado-
vaní dochádza k samovoľnému vybíjaniu akumulátora 
– nejde o chybu, ale o prirodzený jav.

• Vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku a do valca nechajte 
vtiecť cca 1 čajovú lyžičku oleja. Potom zatiahnite 
2 – 3 krát za štartovacie lanko. Tým sa v priestore valca 
vytvorí rovnomerný ochranný olejový film. Potom 
sviečku naskrutkujte späť.

• Pretočte motor zatiahnutím za rukoväť štartovacej 
kladky a zastavte piest v hornej úvrati. Tak zostane 
výfukový i nasávací ventil uzatvorený.

• Elektrocentrálu uložte do chránenej, suchej miestnosti.

XIII. diagnostika 
a odstránenie prípadných 
porúch
mOTOr NIE JE mOŽNé NAŠTArTOvAť
• Je spínač zapaľovania v polohe zapnuté?
• Je palivový kohút otvorený?
• Je v nádrži dostatok paliva?
• Je v motore dostatočné množstvo oleja?
• Je pripojený konektor kábla zapaľovania k motorovej 

sviečke?
• Preskakuje na motorovej sviečke iskra?
• Nemáte v nádrži palivo staršie ako 30 dní od zakúpenia 

na čerpacej stanici?

Pokiaľ motor stále nie je možné naštartovať, odkaľte kar-
burátor (pozrite XII. Údržba / Odkalenie karburátora)

Pokiaľ sa vám poruchu nepodarí odstrániť, zverte opravu 
autorizovanému servisu značky HERON.

TEST FUNKčNOSTI mOTOrOvEJ SvIEčKY

UPOZOrNENIE! 
Najprv sa uistite, že v blízkosti nie je rozliaty benzín alebo 
iné zápalné látky. Pri teste použite vhodné ochranné ruka-
vice, pri práci bez rukavíc hrozí úraz elektrickým prúdom! 
Pred demontážou sa uistite, že sviečka nie je horúca!
1. Motorovú sviečku vymontujte z motora.
2. Motorovú sviečku nasaďte do konektora („fajky”) 

zapaľovania.
3. Spínač zapaľovania prepnite do polohy „zapnuté“.
4. Závit motorovej sviečky pridržte na tele motora (napr. 

hlave valca) a zatiahnite za rukoväť štartéra.
5. Pokiaľ k iskreniu nedochádza, vymeňte motorovú 

sviečku za novú. Pokiaľ je iskrenie v poriadku, namon-
tujte sviečku späť a pokračujte v štartovaní podľa 
návodu.

Pokiaľ ani potom motor nenaskočí, zverte opravu autori-
zovanému servisu značky HERON.
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XIv. likvidácia odpadu

 
Po skončení životnosti výrobku je 
nutné pri likvidácii vzniknutého 
odpadu postupovať v súlade s plat-
nou legislatívou. Výrobok obsahuje 
elektrické/elektronické súčasti. 
Neodhadzujte do miešaného odpadu, 
odovzdajte spracovateľovi odpadu, na 

miesto spätného odberu alebo oddeleného zberu tohto 
typu odpadu. Prevádzkové náplne sú nebezpečným 
odpadom. Nakladajte s nimi v súlade s platnou legislatí-
vou a pokynmi ich výrobcu.

Xv. Záruka
Na tento výrobok poskytujeme štandardnú záruku v dĺž-
ke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a predĺženú záru-
ku v trvaní 12 mesiacov po splnení špecifikovaných pod-
mienok.
Všetky záručné podmienky nájdete v príručke Záruka 
a servis. Pred použitím stroja si pozorne preštudujte celú 
túto príručku a riaďte sa jej pokynmi.

SK



36

ES vyhlásenie o zhode

Madal Bal a. s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené 
vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlase-

ných zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

HErON EGm 55 Avr-1E (8896115)
elektrocentála benzínová 5500W, 13HP

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami:
EN 12601, ISO 8528

nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení):
2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/88 EU, 2011/65 E

v Zlíne 18. 12. 2012

Martin Šenkýř  
člen predstavenstva a.s.
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bevezetés
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük bizalmát, amit a EGM 55 AVR-1E áramfejlesztő generátor megvásárlásával a HERON  márka iránt tanúsított.
Termékünket az Európai Unió előírásainak és szabványai szerinti biztonsági, megbízhatósági és minőségi tesztekben 
vizsgáltuk.
Az áramfejlesztő generátor teljesíti a ČSN ISO 8528-8 szerint izolált rendszerben üzemelő gépcsoportokra vonatkozó ösz-
szes biztonsági követelményt. A feszültség alatt nem álló részeken a veszélyes érintési feszültség elleni védelem szem-
pontjából az áramfejlesztő generátor eleget tesz a 413.5 IEC 364-4-41 szerinti,  az elektromos leválasztásra vonatkozóan 
megadott követelményeknek.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, forduljon tanácsadó és ügyfélszolgálatunkhoz:

Telefon: +36 297 1277, Telefax: +36 297 1270
www.heron.hu

Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft. 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.
A kiadás dátuma: 18. 12. 2012
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I. Tartalomjegyzék
Típusjelölés: EGM 55 AVR-1E
 
Generátor háromfázisú, szinkron
Feszültség / frekvencia 230 V~ / 50 Hz
Max. teljesítmény (230V – 1 fázis) 5,5kVA
Névleges teljesítmény (230V – 1 fázis) 5kVA
cos φ teljesítménytényező (230V – 1 fázis) 1
Egyenfeszültség (DC) 12 V
Névleges egyenáram (DC) 8,3 A
Szigetelési osztály B
Érintésvédelem IP23
 
Motor szikragyújtásos (benzinmotor), 
 négyütemű, egyhengeres, 
 OHV MH188F típusú elosztó
Hengerűrtartalom 389 cm3

Hengerfurat x löket 88 x 64 mm
Sűrítési arány 8,5 : 1
Max. motorteljesítmény 9kW (13HP) / 4000 min-1

Forgatónyomaték 25 Nm/ 2500 min-1

Gyújtás T.C.I. (tranzisztoros,  
 kontakt nélküli)
Hűtés léghűtés
Az üzemanyag típusa 95 oktánszámú ólommentes  
 benzin
Üzemanyagfogyasztás ≤ 0,5 l / kWh 75%-os  
 terhelésnél
Beindítás Manuális, elektromos
Az olajtartály térfogata 1,1 liter
Gyújtógyertya NGK-BPR 5 ES vagy  
 ezekkel egyenértékű
A motor tömege (olaj nélkül) 34kg
 
Tömeg (üzemanyag és olaj nélkül) 95kg
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) 57 x 69 x 52 cm
Környezeti hőmérséklet indításkor min. –15°C / max 40°C
Az üzemanyagtartály térfogata 25 liter
Üzemelési idő az üzemanyagtartály  
egyszeri feltöltésével 8 óra (75%-os teljesítménynél)
Akusztikus nyomás szintje (Lpa)
az EN ISO 3744 85 dB(A); 
szerint pontatlanság  ±3 dB (A)
Garantált zajteljesítmény (Lwa) 
az EN ISO 3744 97 dB(A)

AlAPFElSZErElTSéGEN FElülI 
KIEGéSZíTőK

AVR rendszer van
Üzemóra-számláló van
Biztonsági olajszint-érzékelő van
Feszültségmérő van
Elektromos indítómotor van
Üzemelésjelző van
A biztonsági olajérzékelő 
működésbe lépésének  jelzése van

AZ ElEKTrOmOS INdíTómOTOr 
AKKUmUláTOrA

Technológia AGM (Absorbent Glass
 Mat – „nedvszívó  
 üvegszálas” akkumulátor)
Típus HGB 12V-15AH
Névleges feszültség 12 V
Kapacitás 15 Ah
Töltőfeszültség 13,6-13,8V
Elektrolit H2SO4

II. A szállítmány 
tartalma
HERON EGM 55 AVR-1E   
áramfejlesztő generátor 1 db
A gyújtógyertya ki- és beszerelésére  
szolgáló kulcs 1 db
Gumiláb 4 db
Használati utasítás 1 db
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III. A használat alapelvei 
és biztonsági utasítások
Az áramfejlesztő generátor kialakítása biztonságos és hi-
bamentes üzemelést tesz lehetővé, azonban ennek előfel-
tétele, hogy a berendezés üzemeltetése a jelen használa-
ti utasításban megadott utasításokkal összhangban tör-
ténjen. Az áramfejlesztő generátor első használata előtt 
figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és je-
gyezze meg az abban foglaltakat. Ezzel megakadályozha-
tó a berendezés súlyos meghibásodása, illetve megelőz-
hetők a személyi sérülések.

SZEmélYI bIZTONSáG
A munka megkezdése előtt mindig próbaüzemet kell vé-
gezni. Győződjön meg róla, hogy az áramfejlesztő gene-
rátor, valamint a vezetékek és a csatlakozások hibátlanok 
és sérülésektől mentesek. Ezzel megelőzhetők a személyi 
sérülések, illetve a berendezés meghibásodása.

Az áramfejlesztő generátort nem szabad zárt helyiség-
ben, illetve nem megfelelő hűtés mellett, továbbá nem 
megfelelően szellőző helyiségben üzemeltetni. A kipuf-
ogógázok mérgezőek, mérgező szén-monoxidot tartal-
maznak, amely színtelen és szagtalan gáz, és amelynek 
belélegzése eszméletvesztéssel járhat és halálos kimene-
telű is lehet.

Amennyiben az áramfejlesztő generátor szellőző helyi-
ségben van elhelyezve, akkor szigorúbb tűzvédelmi rend-
szabályokat kell betartani.

Az üzemanyagok gyúlékonyak és mérgezőek. Az üzema-
nyagok bőrrel történő érintkezésbe kerülését, illetve le-
nyelését el kell kerülni. Az üzemanyagok kezelésekor 
a dohányzás és a nyílt láng használata szigorúan tilos.

Az áramfejlesztő generátor használatának megkezdése 
előtt a kezelőknek alaposan meg kell ismerniük a beren-
dezés kezelőelemeit, különösen pedig azzal kell tisztá-
ban lenniük, hogy vészhelyzetben hogyan kell az áramfej-
lesztő generátort a lehető leggyorsabban leállítani.

Az áramfejlesztő generátort csak olyan személyek ke-
zelhetik, akik előzetesen megismerték a berendezés 
használatának módját. Az áramfejlesztő generátort nem 
kezelhetik kábítószer, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt 
álló vagy túlságosan fáradt személyek.

Az áramfejlesztő generátor, különösképpen pedig 
a motor és a kipufogó működés közben nagyon forró, és 

kikapcsolás után még hosszabb ideig forró marad, így 
súlyos égési sérüléseket okozhat. Ezért minden személynek 
(mindenekelőtt a gyermekeknek), valamint az állatoknak 
a berendezéstől biztonságos távolságban kell tartózkodniuk.

Az üzemanyagok tűzveszélyesek és könnyen lángra lob-
bannak, ezért az üzemanyagok kezelésekor a dohányzás 
és a nyílt láng használata szigorúan tilos.

Az üzemanyag kezelését, valamint az üzemanyagnak a tartá-
lyba történő betöltését jól szellőző helyiségben kell végezni, 
a benzingőzök belélegzésének elkerülése érdekében. Az üze-
manyag kezelésekor, illetve tartályba töltésekor megfelelő 
védőfelszerelést kell viselni, hogy az üzemanyag esetleges 
kiömléskor ne kerüljön érintkezésbe a bőrfelülettel.

Az üzemanyagot nem szabad az áramfejlesztő generá-
tor működése közben betölteni – tankolás előtt állítsa le 
a motort. Az üzemanyagtartályt nem szabad túltölteni.

Soha ne kezelje az áramfejlesztő generátort nedves kéz-
zel, mivel ilyen esetben fennáll az áramütés veszélye.

a mikrofon elhelyezése

 FONTOS FIGYElmEZTETéS
Az elektromos indítómotor akkumulátora erős savat 
(kénsav) tartalmaz. Az akkumulátorsav textíliával, fémek-
kel, műanyagokkal, felületi bevonattal vagy más tárgyak-
kal, illetve anyagokkal érintkezve maradandó károsodást 
okozhat. Az akkumulátorsav az emberi bőrre kerülve súly-
os marásos sérüléseket okoz.
Ezért az akkumulátorral való munkavégzéskor 
védőkesztyűt, valamint megfelelő szemvédő eszközt 
(védőszemüveget vagy arcvédőt) kell használni.
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ElSőSEGélYNYÚJTáS AZ 
AKKUmUláTOrSAvvAl vAló érINTKEZéS 
ESETéN
Az akkumulátorsav gőzeinek belélegzése esetén a sérültet 
friss levegőre kell vinni, a szájüregét vízzel ki kell öblíteni, 
és orvoshoz kell fordulni.
Az akkumulátorsav bőrrel történő érintkezése esetén 
az akkumulátorsavval elszennyeződött ruházatot le kell 
vetni, az érintett bőrfelületet pedig szappannal és vízzel 
le kell mosni, majd nagy mennyiségű vízzel le kell öblíteni. 
Szükség esetén orvoshoz kell fordulni.
Az akkumulátorsav szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal bő mennyiségű vízzel kell öblíteni, és orvoshoz 
kell fordulni.
Az akkumulátorsav lenyelése esetén a szájüreget vízzel azon-
nal ki kell öblíteni, és kb. 0,5 liter vizet meg kell inni, majd 
orvoshoz kell fordulni. A sérültet nem szabad hánytatni.

A HANGNYOmáS méréSE AZ EN ISO 3744 
SZámÚ IráNYElv SZErINT:

FIGYElmEZTETéS
A megadott számértékek a kisugárzott hangerőt jelen-
tik, és nem jelentik szükségszerűen a biztonságos munka-
helyi zajszintet. Habár a kisugárzott hangerő és a zajszint 
között meghatározott korreláció áll fenn, az értékeket 
nem lehet annak megbízható megállapítására használ-
ni, hogy szükség van-e további zajvédelmi intézkedések 
megtételére. A dolgozók zajártalomnak való  
kitettségére különböző tényezők vannak befolyással, pél-
dául a munkahely tulajdonságai, további zajforrások je-
lenléte, a munkahelyen lévő gépek vagy a közelben za-
jló munkafolyamatok száma, valamint a dolgozók zajárta-
lomnak való kitettségének ideje. A zajártalom megenge-
dett szintje a különböző országokban eltérő lehet. A han-
gnyomásra vonatkozó információ azonban mindenképpen 
lehetővé teszi az áramfejlesztő generátor használója szá-
mára a veszélyek és a kockázatok jobb értékelését.

műSZAKI bIZTONSáG – A HElYES 
HASZNálAT AlAPElvEI
Az áramfejlesztő generátort szilárd, vízszintes alapon kell 
elhelyezni, a berendezés felborulásának elkerülése érde-
kében. Az áramfejlesztő generátor nem vízszintes felüle-
ten történő üzemeltetése esetén az üzemanyag a tartá-
lyból kifolyhat. A motor kenési rendszere csak (minden irá-
nyban) 16° dőlésszögig működik megbízhatóan, ezért az 
áramfejlesztő generátor üzemeltetése nagyobb dőlésszög 
mellett nem megengedett, mivel ilyen esetben a mo-

tor súlyosan károsodhat. Az áramfejlesztő generátor nem 
megfelelő helyzetben történő működtetése miatt beköve-
tkező meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

Az áramfejlesztő generátor megfelelő hűtése érdekében 
a berendezést épületektől, más berendezésektől vagy gé-
pektől legalább 1 méter távolságban kell üzemeltetni. 
A motorra semmilyen tárgyat nem szabad rátenni.

Az áramfejlesztő generátor működése közben nem szabad 
gyúlékony anyagokkal dolgozni a berendezés közelében. 
Az áramfejlesztő generátor üzemanyaggal történő feltöl-
tése előtt a motort le kell állítani. Az üzemanyag betölté-
sét jól szellőző helyiségben kell végezni. Amennyiben tan-
kolás közben az üzemanyag kifolyik, akkor a motort csak 
akkor szabad beindítani, ha a terület már felszáradt, és az 
üzemanyag gőzei eltávoztak. Az áramfejlesztő generátor 
üzemanyagtartályát nem szabad túltölteni.

Az áramfejlesztő generátort semmilyen körülmények 
között nem szabad a meglévő házi elektromos elosztó 
hálózatra kisegítő tartalék áramforrásként csatlakoz-
tatni. Különleges esetekben, ha a berendezésnek az elosz-
tó hálózatra történő csatlakoztatása alternatív jelleggel 
történik, a csatlakoztatást kizárólag szakképzett, az ilyen 
csatlakozások létrehozására megfelelő jogosultsággal 
és a szükséges képesítéssel rendelkező villanyszerelő vé-
gezheti el, aki ismeri a hordozható áramforrások haszná-
latát, biztonságtechnikáját, valamint az érvényben lévő 
elektrotechnikai előírásokat, és tudja, hogy mely elektro-
mos készülékeket kell a nyilvános elektromos hálózatra 
csatlakoztatni, és mely berendezéseket lehet más, egyedi 
áramforrásról üzemeltetni. A berendezés gyártója, illetve 
eladója semmilyen felelősséggel nem tartozik a nyilvános 
elektromos hálózatra történő szakszerűtlen csatlakoztatás 
miatt bekövetkező esetleges károkért és sérülésekért.

Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak az érvé-
nyben lévő szabványok szerinti típusú csatlakozóaljakat 
szabad csatlakoztatni. Ellenkező estben fennáll az áramü-
tés veszélye, illetve tűz keletkezhet. A fogyasztók csatla-
koztatására használt kábelnek teljesítenie kell az érvény-
ben lévő szabványok előírásait. Tekintettel a nagy mecha-
nikai terhelésre, kizárólag az IEC 245-4 szabvány szerinti 
hajlékony gumikábelt szabad használni.

Az áramfejlesztő generátorhoz kizárólag olyan fo-
gyasztókat szabad csatlakoztatni, amelyek a megfelelő 
(230V/50Hz) feszültséggel működnek.
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A gépcsoport túlterhelés és rövidzár elleni védelme a gép-
csoport tulajdonságainak megfelelő, speciális védőrelék-
től függ. Amennyiben a védőrelék cseréje válik szükséges-
sé, kizárólag azonos paraméterekkel és tulajdonságokkal 
rendelkező védőrelét szabad betenni.

Az áramfejlesztő generátorhoz kizárólag hibátlan állapo-
tban lévő, problémamentesen működő fogyasztókat sza-
bad csatlakoztatni. Amennyiben a fogyasztón a hibás 
működésre utaló jelek figyelhetők meg (szikrázik, lassan 
jár, megszalad, túlságosan zajos, füstöl stb.), akkor a fo-
gyasztót azonnal ki kell kapcsolni, az áramfejlesztő gene-
rátorhoz történő csatlakoztatását meg kell szüntetni, és 
a hibát el kell hárítani.

Az áramfejlesztő generátorhoz használandó hosszabbí-
tó kábel átmérőjével és hosszúságával kapcsolatban kér-
je ki szakképzett villanyszerelő véleményét, vagy tartsa 
be a ČSN ISO 8528-8 számú szabvány előírásait. Ne feled-
je, hogy minél hosszabb a hosszabbító kábel, annál kisebb 
teljesítményt lehet az elektromos veszteségek miatt a ká-
belvégen levenni. A hosszabbító kábelt nem szabad orsó-
ra feltekerve használni, hanem mindig kibontott állapot-
ban kell csatlakoztatni.

A hosszabbító kábelre a ČSN ISO 8528-8 szabvány által 
előírt paraméterek a következők:
- a hosszabbító kábel vezetékének átmérője 1,5 mm2 – a 

hosszabbító kábel maximális hossza 60 méter;
- a hosszabbító kábel vezetékének átmérője 2,5 mm2 – a 

hosszabbító kábel maximális hossza 100 méter.

Az áramfejlesztő generátort nem szabad a kedvezőtlen 
időjárási hatások ellen nem védett helyen üzemeltetni. 
Az áramfejlesztő generátort üzemeltetés, illetve tárolás 
közben állandó jelleggel védeni kell a nedvesség, a szen-
nyeződések és más korróziós hatások ellen.

A ČSN ISO 8528-8 számú szabvány 6.7.3. pontja szerint az 
adott maximális teljesítményű áramfejlesztő generátor földe-
lése nem szükséges. Mivel azonban a HERON EGM 55 AVR-1E 
áramfejlesztő generátor földelt kivezetéssel van ellátva, ami-
kor lehetséges, az áramfejlesztő generátort földelni kell.

A csatlakozóaljakat terhelés alatt nem szabad átkapcsol-
ni. A maximális névleges áramerősség növelése érdeké-
ben vagy bármilyen más célból történő átkapcsolás köve-
tkeztében az áramfejlesztő generátor károsodhat, illetve 
tűz keletkezhet. A csatlakozóaljak átkapcsolása az áram-
fejlesztő generátor elektromos szerkezetébe történő dur-
va beavatkozásnak számít, amelyet a garanciális kiköté-

sek és feltételek tiltanak.

Az áramfejlesztő generátor elektromos berendezéseinek 
átalakítását, illetve javítását kizárólag megfelelő elektro-
technikai szakképzettséggel rendelkező, és erre a gyártó-
tól, a Madal Bal Kft-től vagy a HERON márkaszerviztől írás-
beli engedélyt kapott személyek végezhetik. A más szemé-
lyek által végzett átalakítások, illetve javítások az áramfej-
lesztő generátorba történő jogosulatlan beavatkozásnak 
minősülnek, és a garancia elvesztését vonják maguk után 
(ezzel kapcsolatban lásd a garanciális feltételeket).
Az áramfejlesztő generátor elektromos berendezéseinek 
karbantartását, illetve javítását kizárólag a HERON már-
kaszerviz technikusai (azaz megfelelő elektrotechnikai 
szakképzettséggel, és a gyártó, a Madal Bal a.s. írásbe-
li engedélyével rendelkező személyek) végezhetik. A más 
személyek által végzett karbantartás, illetve javítás az 
áramfejlesztő generátorba történő jogosulatlan beavat-
kozásnak minősül, és a garancia elvesztését vonja maga 
után (ezzel kapcsolatban lásd a garanciális feltételeket).

A motor beállítását és beszabályozását nem szabad me-
gváltoztatni – amennyiben a motor egyenetlenül műkö-
dik, forduljon a javítására felhatalmazott szakszervizhez.

Az akusztikai előírások értelmében az áramfejlesztő ge-
nerátort tilos használni, ha ez a nagyközönséget zavarná, 
illetve tilos az éjszakai pihenőidő, azaz este 22.00 óra és 
reggel 6.00 óra között használni.

Iv. Alkalmazott 
jelölések és fontos 
figyelmeztetések

Az áramfejlesztő generátor 
használatának megkezdése 
előtt figyelmesen olvassa el 

a használati utasítást.

Az áramfejlesztő generátor 
szállítása olaj nélkül történik. 
A motor első beindítása előtt 

töltse be az ajánlott olaj-
fajtából az előírt mennyiséget 

(lásd „A motor feltöltése 
olajjal” című fejezetet).

VIGYÁZAT, FORRÓ FELÜLET! 
Ne érintse meg a motor forró 

részeit!
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Üzemanyagcsap
0

1

Főkapcsoló

Az egyenáramú és 
a váltóáramú áramkör 

védőreléje

Üzemóra-számláló

Földelő kapocs

Az indítóporlasztó (szívató) 
működtetőkarjának állása

Ne üzemeltesse a berendezést zárt 
helyiségekben. A szén-monoxid 

mérgező gáz.

FIGYELMEZTETÉS: 
Rendszeresen ellenőrizze, hogy 
a berendezésből az üzemanyag 
nem távozik-e el. Az üzeman-
yag betöltése előtt a motort le 

kell állítani.

"Figyelem! Maró hatású 
anyagot tartalmaz! 

Marásveszély!"

"Figyelem! 
Robbanásveszély!"

"Használjon védőszemüve-
get 

vagy arcvédő pajzsot!"

"A akkumulátorsavat 
gyermekek elől elzárva 

kell tartani!"

1. ábra

HU
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v. részegységek és 
működtető elemek
1. ábra
1) gyújtáskapcsoló / indítómotor-kapcsoló
2) Földelő kapocs
3) A műszaki adatokat tartalmazó adattábla
4) az elektromos indítómotor akkumulátora
5) A belső égésű motor gyártási száma
6) Olajleeresztő csavar
7) Az olajtartály töltőnyílásának zárófedele
8) Feszültségmérő
9) 12 V-os egyenáramú csatlakozóalj
10) 230 V / 50 Hz csatlakozóalj
11) Védőrelé (12 V-os áramkör)
12) Üzemóra-számláló
13) Védőrelé (230 V-os áramkör)
14) üzemelésjelző lámpa
15) a biztonsági olajérzékelő működésbe lépésének  jelzése
16) az elektromos indítómotor akkumulátorának kábelei
 
2. ábra
1. Üzemanyagtartály
2. Üzemanyagcsap
2a. Az üzemanyagcsap üledékmentesítőjéhez 

tartozó edény
3. A levegőszűrő fedele
4. A starter fogantyúja
5. Az indítóporlasztót működtető 

húzókar

3. ábra
1. Az üzemanyagtartály zárófedele
2. Üzemanyagszint-jelző
3. Az alternátor hűtőnyílásai
4. Kipufogó – vigyázat, forró!
5. Kipufogófedél – vigyázat, forró!
6. Olajleeresztő csavar
7. A henger hűtőbordái
8. Hengerfej
9. Porlasztó
10. Gyújtógyertya
11. Hidegindító (szívató)
12. A porlasztó üledékmentesító csavarja

2. ábra

HU
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4. ábra: Műszaki adattábla (1. ábra, 3. pozíció)
1. Típusjelölés
2. Katalógusszám
3. Az egyenfeszültség paraméterei
4. Maximális tengerszint feletti üzemeltetési magasság
5. Tömeg üzemanyag nélkül
6. Maximális környezeti hőmérséklet üzemelés közben
7. Az áramfejlesztő generátor sorozatszáma
8. Az áramfejlesztő generátor gyártási éve
9. A gyártó címe
10. Motorparaméterek
11. Az egyfázisú feszültség paraméterei
12. Szigetelési osztály (třída provedení) az ISO 8528-1:1993 szerint
13. Az áramfejlesztő generátor névleges teljesítménye (COP)
14. A berendezés érintésvédelmi fokozata (IP)

vI. Teendők az 
áramfejlesztő generátor 
üzembe helyezése előtt

FONTOS FIGYElmEZTETéS
Az ellenőrzéseket az áramfejlesztő generátor valamennyi 
üzembe helyezése előtt el kell végezni. Az ellenőrzések elvé-
gzéséhez az áramfejlesztő generátort helyezze szilárd, víz-
szintes alapra; a motor legyen leállítva, az üzemanyag-ada-
golás legyen zárva, a gyújtógyertya-kábelt pedig le kell venni.

Az első üzembe helyezést az átvételi jegyzőkönyv alapján 
az eladó végzi – lásd: Garancia és szervizelés. Az üzembe 

helyezést az eladó utasításaival összhangban az áramfej-
lesztő generátor tulajdonosa maga is elvégezheti.

Abban az esetben, ha az eladó nem helyezte üzembe és 
nem indította be az áramfejlesztő generátort, akkor az 
üzembe helyezés előtt az alábbi lépéseket kell végrehajtani:

1. vIZUálIS EllENőrZéS
•  Az áramfejlesztő generátor kicsomagolása után 

ellenőrizze a felületek állapotát, valamint a kezelőele-
mek megfelelő működését.

• Ellenőrizze, hogy sehol nem láthatók nem csatlakozta-
tott vagy szabadon lévő kábelek.

• Az üzemanyag betöltése előtt ellenőrizze az üzema-
nyag-rendszert, mindenekelőtt azt, hogy az üzemanya-
g-vezetékek szorosan vannak-e felerősítve.

• Csatlakoztassa a az elektromos indítómotor kábeleit (1. ábra, 
16.pozíció) az elektromos indítómotor akkumulátorához 
(1.ábra, 4.pozíció). A csatlakoztatásnál ügyeljen a megfelelő 
polaritásra – piros kábel: (+) pólus, fekete kábel: (–) pólus.

2. A mOTOr FElTölTéSE OlAJJAl

FIGYElmEZTETéS
• A motor nem elegendő vagy túl nagy mennyiségű ola-

jjal történő üzemeltetése (lásd az olajszintmérőt) 
a motor súlyos károsodását okozhatja. Az ilyen meghi-
básodásokra a garancia nem vonatkozik.

• Az olajszintet az áramfejlesztő generátor minden 
beindítása előtt – a berendezést vízszintes felületre 
helyezve – nem üzemelő motor mellett, a karbantartá-
si táblázatban megadottak szerint ellenőrizni kell.

• Az olajszint-érzékelő kizárólag arra szolgál, hogy 
a motorolaj szintjének hirtelen csökkenése vagy az olaj 
elfolyása esetén leállítsa a motort. Az olajszint-érzékelő 
alkalmazásától függetlenül a kezelőknek a motorban 
lévőolaj mennyiségét az áramfejlesztő generátor min-
den beindítása előtt ellenőrizniük kell.

• Az olajszint-érzékelőt nem szabad kiiktatni vagy leszerelni.
• Tilos hozzáadott detergens adalékanyag nélküli olajat, vala-

mint kétütemű motorokban használatos olajat használni

AJáNlOTT OlAJFAJTáK
• Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 vagy 

ezekkel egyenértékű olaj.

Kizárólag kiváló minőségű, ismert márkájú, az API minő-
ségi osztály követelményeinek megfelelő, min. SH-SG/CD 
minőségű vagy ennél jobb olajokat szabad használni. Az 
olajok minőségi osztálya a csomagoláson fel van tüntetve.

HU

EGM 55 AVR-1E                       8896115

COP: 5,0kW IP23 class G1

AC 230V~50Hz 21,7A cosφ=1 

DC 12V 8,3A 

13HP/4000min-1 389ccm OHV 

max. 1000m max. 40°C 83kg

Serial no.:  Year of mfg.

ISO 8528
Madal Bal a.s. P.O.Box 159 CZ 76001 Zlín-Příluky

4. ábra
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Az SAE 15W40 viszkozitási osztályba tartozó olajok eny-
he időjárási viszonyok mellett tökéletes viszkozitás-hő-
mérséklet kapcsolatot biztosítanak. Szélsőségesen magas 
hőmérsékletek esetén 15W50 osztályú olajat, míg –10°C 
körüli hőmérsékletek esetén 10W40 vagy 5W40 osztályú 
olajokat kell használni.
1. Helyezze az áramfejlesztő generátort szilárd, vízszintes 

felületre, a motor legyen leállítva, az üzemanyagveze-
ték legyen elzárva. Vegye le a gyújtógyertyáról a kábelt.

2. Csavarja le az olajbetöltő nyílás zárófedelét (1. ábra, 
7. pozíció)

3. Töltsön be tölcsér segítségével a betöltő nyíláson 
keresztül körülbelül 1,1 liter olajat (az üres olajtartály 
esetén szükséges mennyiség).

  Az olaj betöltése közben ügyeljen arra, hogy az olaj 
ne folyjon le a betöltő nyílás mellett. Amennyiben ez 
mégis megtörténik, a motort teljesen tisztítsa meg 
a ráfolyt olajtól, úgy, hogy a felület száraz legyen.

4. Tisztítsa meg az olajtartály zárófedelének belső olda-
lán lévő olajszintmérőt, csavarozza rá a dugót az olaj-
tartály töltőcsonkjára, majd csavarozza ki, és olvas-
sa le az olajszintmérőn a tartályban lévő olaj szintjét. 
Az olajszintnek a két rovátka között kell lennie, ideá-
lis esetben a felső rovátkához közelebb.

5. Alacsony olajszint esetén töltsön be olajat a javasolt 
típusú olajból (ugyanolyan típusú olajat kell betölteni, 
mint amilyennel az áramfejlesztő generátor éppen fel 
van töltve), és állítsa be a kívánt olajszintet. Különböző 
SAE, illetve különböző minőségi osztályokba tartozó 
olajokat nem szabad egymással keverni.

3. AZ üZEmANYAG bETölTéSE

FONTOS FIGYElmEZTETéS
• A benzin rendkívül könnyen gyúlékony és robbanásves-

zélyes anyag.
• A motort kizárólag jó minőségű ólommentes, legalább 

95-ös oktánszámú gépjárműbenzinnel szabad működtetni.
• Az áramfejlesztő generátort kizárólag tiszta gépjármű-

benzinnel szabad üzemeltetni. Nem szabad benzinkeve-
réket, benzin-olaj keveréket, szennyező anyagokat tartal-
mazó benzint, illetve kétes minőségű vagy bizonytalan 
eredetű benzint használni. Ügyeljen, hogy por, szennyező 
anyagok és víz ne kerüljön be az üzemanyagtartályba.

• Az üzemanyag betöltését jól szellőző helyiségben, 
leállított motor mellett kell végezni. Üzemanyagtöltés 
közben, illetve az üzemanyag tárolására szolgáló helyi-
ségekben a dohányozás és a nyílt láng használata tilos.

• Ne töltsön be a tartályba üzemanyagot a tartá-
ly széléig. Az üzemanyag betöltése után jól zárja le az 
üzemanyagtartályt. Amennyiben a tartály széléig tölti 
be az üzemanyagot, szállításkor az üzemanyag a tartály 
zárókupakján keresztül is kifolyik.

• Ügyeljen, hogy a benzin ne folyjon ki. A benzin gőze, 
illetve a kiömlött benzin meggyulladhat. Amennyiben 
a benzin kifolyik, azonnal fel szárítani a kifolyás helyét, 
illetve hagyni kell, hogy a benzingőzök elillanjanak.

• Ügyeljen, hogy a benzin ne kerüljön ismételten vagy 
hosszabb ideig érintkezésbe a bőrével. A benzin gőzeit 
nem szabad belélegezni. A benzint gyermekek számára 
hozzáférhetetlen helyen kell tartani.

• A nem megfelelő típusú, rossz minőségű szennyezett 
vagy hosszabb ideig álló benzin használatából eredő 
meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

• Az áramfejlesztő generátort nem szabad az üzema-
nyagtöltő állomáson egy hónapnál régebben beszer-
zett benzinnel üzemeltetni.

• Javasoljuk üzemanyag-kondicionáló adalékanyag 
használatát. Az üzemanyag-kondicionáló adalékanyag 
javítja az üzemanyag tulajdonságait, csökkenti a karbo-
nizációt, ezzel nagymértékben hozzájárul a motor pro-
blémamentes működéséhez, illetve élettartamának 
meghosszabbításához.

1. Ellenőrizze az üzemanyag szintjét az üzemanyag-
tartály felső részén található mérce segítségével (3. 
ábra, 2. pozíció).

2. Csavarja le az üzemanyagtartály zárófedelét.
3. Tölcsér segítségével, az üzemanyagtartály töltőcsonk-

jában lévő üzemanyagszűrőn keresztül töltsön be üze-
manyagot a tartályba. A tartály térfogata max. 25 liter.

4. Zárja le a tartályt, és szorosan csavarja rá az üzema-
nyagtartály zárófedelét.

AlKOHOlTArTAlmÚ bENZIN HASZNálATA
• Amennyiben alkoholtartalmú (etanoltartalmú) benzint 

kíván használni, ellenőrizze, hogy annak oktánszáma 
90-nél nagyobb-e – alkohol hozzáadása esetén az üze-
manyag oktánszáma csökken.

• A használt benzin legfeljebb 10% etanolt tartalmazhat.
• Soha ne használjon metanolt (metil-alkoholt) tartalma-

zó benzint, akkor sem, ha az korróziógátló adalékanya-
got tartalmaz. Az alkoholtartalmú üzemanyagok össze-
tételről a benzinkútnál kapható felvilágosítás.

• A nem megfelelő üzemanyagok használatából eredő 
károkra a garancia nem vonatkozik.
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vII. A motor beindítása
mANUálISAN:
1. Szüntesse meg valamennyi fogyasztó csatlakoztatá-

sát az áramfejlesztő generátor kimeneteihez, a védő-
reléket állítsa kikapcsolt – „OFF(0)” – helyzetbe. 
Amennyiben lehetséges, földelje az áramfejlesztő 
generátort.

2. Az üzemanyagcsap karját (2. ábra, 2. pozíció) állít-
sa „1-es” – nyitva – helyzetbe, majd várjon körül-
belül két percet, amíg az üzemanyag az üzemanyag-
betápláló rendszeren keresztül eljut a porlasztóba.

3. Az indítóporlasztó (szivató) karjának (2. ábra, 5. pozí-
ció) „START” helyzetbe történő állításával kapcsol-
ja be az indítóporlasztót (szívatót). Az indítóporlasztó 
(szívató) működtetése nem szükséges a meleg motor 
beindításakor, illetve akkor, ha a környezeti hőmérsé-
klet különösen magas.

4. A gyújtáskapcsolót (1. ábra, 1-es pozíció) az indítókulcs 
segítségével fordítsa el bekapcsolt – „ON(1)” – állásba.

5. Lassan húzza a starter fogantyúját (2. ábra, 4. pozí-
ció), amíg nem kezd „fogni”, ekkor hirtelen rántsa 
meg. Szükség szerint addig ismételje az eljárást, 
amíg a motor be nem indul. A motor beindulásakor 
azonnal engedje el a starter fogantyúját. 

FIGYElmEZTETéS!
A starter fogantyújának a motor működése közben 
történő meghúzása esetén a kezelő megsérülhet, ille-
tve az áramfejlesztő generátor károsodhat. 
mEGJEGYZéS:
A motor beindulását a működésjelző lámpa (1. ábra, 
14. pozíció) kigyulladása jelzi.

6. Várja meg, amíg a motor üzemi hőmérsékletre 
melegszik. A motor bemelegedése után az indí-
tóporlasztót (szívatót) fokozatosan kapcsolja ki úgy, 
hogy az indítóporlasztó húzókarját lassan a „START” 
állásból a „RUN” állásba tolja. Meleg időjárás ese-
tén ezt néhány másodpercen belül, hideg időben 
pedig néhány perc elteltével kell elvégezni. Az üzemi 
hőmérséklet elérése után az indítóporlasztót teljesen 
ki kell kapcsolni („RUN” helyzet).

  Ne hagyja, hogy a starter fogantyúja hirtelen 
csapódjon vissza a motorfedélhez. Lassan engedje viss-
za a fogantyút, nehogy megrongálja a starter fedelét.

  Mindig a fogantyú hirtelen megrántásával indít-
sa be a motort, egyébként a motor megrongálódhat.

INdíTómOTOrrAl:
1. Szüntesse meg valamennyi fogyasztó csatlakoztatását 

az áramfejlesztő generátor kimeneteihez, a védőreléket 
állítsa kikapcsolt – „OFF(0)” – helyzetbe. Amennyiben 
lehetséges, földelje az áramfejlesztő generátort.

2. Az üzemanyagcsap karját (2. ábra, 2. pozíció) állítsa 
„1-es” helyzetbe, majd várjon körülbelül két percet, 
amíg az üzemanyag az üzemanyag-betápláló rend-
szeren keresztül eljut a porlasztóba.

3. Az indítóporlasztó (szivató) karjának (2. ábra, 5. pozí-
ció) „START” helyzetbe történő állításával kapcsol-
ja be az indítóporlasztót (szívatót). Az indítóporlasztó 
(szívató) működtetése nem szükséges a meleg motor 
beindításakor, illetve akkor, ha a környezeti hőmérsé-
klet különösen magas.

4. A gyújtáskapcsolót (1. ábra, 1-es pozíció) az indítókulcs 
segítségével fordítsa el bekapcsolt – „ON(1)” – állásba.

5. Az indítókulcs segítségével fordítsa el a gyújtáskapc-
solót és tartsa „START” helyzetben. A motor beindu-
lása után azonnal engedje el az indítókulcsot, és 
hagyja, hogy automatikusan visszatérjen „ON-1” 
helyzetbe. 

FIGYElmEZTETéS
Amennyiben a motor beindulása után nem engedi el 
azonnal az indítókulcsot a „START” helyzetben, és az 
indítómotort a motor járása közben működteti, akkor 
az elektromos áramfejlesztő súlyosan károsodhat. Az 
ilyen meghibásodásra a garancia nem vonatkozik. 
mEGJEGYZéS 
A motor beindulását a működésjelző lámpa (1. ábra, 
14. pozíció) kigyulladása jelzi.

6. Várja meg, amíg a motor üzemi hőmérsékletre 
melegszik. A motor bemelegedése után az indí-
tóporlasztót (szívatót) fokozatosan kapcsolja ki úgy, 
hogy az indítóporlasztó húzókarját lassan a „START” 
állásból a „RUN” állásba tolja. Meleg időjárás ese-
tén ezt néhány másodpercen belül, hideg időben 
pedig néhány perc elteltével kell elvégezni. Az üzemi 
hőmérséklet elérése után az indítóporlasztót teljesen 
ki kell kapcsolni („RUN” helyzet).

mEGJEGYZéS:
Az indítóakkumulátort az elektromos áramfejlesztő üze-
melés közben feltölti.
Az akkumulátor leszállítása biztonsági okokból fel nem 
töltött állapotban történik. Az elektromos áramfejlesztőt 
ezért első alkalommal manuálisan kell beindítani.
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vIII. Az áramfejlesztő 
generátor használata

FIGYElEm!
Az elektromos áramfejlesztő generátor tervezése és kia-
lakítása a kezelő maximális mértékű biztonságának szem 
előtt tartásával történt. Ennek ellenére – mint minden 
elektromos berendezés használatakor – az áramfejlesztő 
generátor használatakor is fennáll az áramütés veszélye. 
Ezért a jelen használati útmutatóban megadott utasításo-
kat mindig pontosan be kell tartani.

A feszültség alatt nem álló részeken a veszélyes érintési 
feszültség elleni védelem szempontjából az áramfejlesztő 
generátor eleget tesz a ČSN EN 33 2000-4-41 szabvány 
.413.5. pontja szerinti, azaz az elektromos leválasztásra 
vonatkozó követelményeknek. Az áramfejlesztő generátor 
üzemeltetése közben be kell tartani a 413.1.5. pont szerin-
ti, az IT hálózatokra vonatkozó feltételeket.
A gyártó, illetve a forgalmazó nem felelős az áramfej-
lesztő generátor szakszerűtlen, a jelen használati útmuta-
tóban megadott utasításokkal ellentétes módon történő 
szerelésének, illetve üzemeltetésének következményei-
ért, illetőleg a berendezés használata során az elektromos 
berendezések használatára vonatkozó általános biztonsá-
gi alapelvek és előírások be nem tartásának, illetve nem 
ismeretének következményeiért.

FIGYElmEZTETéS
A fogyasztók csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy az 
adott fogyasztó melyik szigetelési osztályba tartozik. A II. 
szigetelési osztályba tartozó (kettős szigeteléssel rendel-
kező) fogyasztók csatlakoztatása esetén az áramfejlesztő 
generátort nem szükséges földelni. Az I. szigetelési osztá-
lyba tartozó fogyasztók (fémfelületű készülékek) esetén 
a készüléket védővezetékes (3 eres) csatlakozókábellel kell 
csatlakoztatni, az áramfejlesztő generátort földelni kell, 
valamint a teljes rendszert áramvédővel kell ellátni.

FIGYElmEZTETéS
Az üzemanyagok gyúlékonyak és mérgezőek. Az üzema-
nyagok bőrrel történő érintkezésbe kerülését, illetve le-
nyelését el kell kerülni. Az üzemanyagok kezelésekor 
a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

FIGYElmEZTETéS
A kipufogógázok mérgezőek, ezért az áramfejlesztő gene-
rátort nem szabad zárt helyiségben, illetve nem megfe-

lelően szellőző helyiségben üzemeltetni. Az áramfejlesztő 
generátort ezenkívül fokozottan tűzveszélyes környe-
zetben sem szabad működtetni.

A HERON EGM 55 AVR-1E áramfejlesztő generátor há-
rom egymástól független, standard 230 V / 50 Hz, egy 
feszültségkörbe kapcsolt, 24,9 A-es védőrelével biztosí-
tott csatlakozóaljjal rendelkezik.
Amennyiben az áramszolgáltatás az áramfejlesztő ge-
nerátor működése közben megszűnik, azonban a motor 
jár, ennek oka valószínűleg a védőrelé túlterhelés vagy 
rövidzár miatti működésbe lépése. Ilyen esetben meg 
kell szüntetni az összes fogyasztó áramfejlesztő generá-
torhoz történő csatlakoztatását, a túlterhelés vagy rövid-
zár okát meg kell szüntetni, a védőrelét vissza kell kapc-
solni, végül pedig a fogyasztókat kell újra csatlakoztatni. 
Ellenőrizze, hogy ismeri-e az áramfejlesztő generátor né-
vleges teljesítményét

A huzamosabb időn keresztül a 230 V-os áramkörre csat-
lakoztatott fogyasztók együttes teljesítménye nem ha-
ladhatja meg a 5,0kW értéket. Az összteljesítmény értéke 
rövidebb ideig – legfeljebb 20 percig – 5,5kW lehet.

A 12 V / 8,3 A egyenfeszültségű kimenet a 230 V-os kimenet-
tel egyidejűleg is használható. Mindig ügyeljen arra, hogy az 
áramfejlesztő generátor kimeneteihez csatlakoztatott összes 
fogyasztó teljes maximális teljesítményfelvétele ne haladja 
meg az áramfejlesztő generátor névleges teljesítményét.

A fogyasztó(k) csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, 
hogy a fogyasztó max. teljesítményfelvétele esetén (be-
indításkor, a motor „megfutásakor”, a fogyasztó kialakí-
tása miatt stb.) nem következik be az áramfejlesztő ge-
nerátor névleges teljesítményének túllépése. Az áramfej-
lesztő generátorra előírt maximális terhelési határértéket 
nem szabad túllépni. A legtöbb elektromotor beindítás-
akor a teljesítményfelvétel a névleges teljesítményfelvé-
tel háromszorosa.

Az áramfejlesztő generátor valamely adott fogyasztó üze-
meltetésére történő használatának megfelelő és célszerű 
módjával kapcsolatban kérjen tanácsot a márkakeres-
kedőtől. Ezzel kapcsolatban további információk a www.
heron.hu weboldalon találhatók.

Az áramfejlesztő generátor kimeneteinek túlterhelése 
esetén a berendezés élettartama csökkenhet, illetve a be-
rendezés károsodhat. Az ilyen meghibásodásokra a ga-
rancia nem vonatkozik.
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Az áramfejlesztő generátort max. 5,0kW teljesítményfel-
vételű elektronikus hegesztő berendezések tápfeszültsé-
g-ellátására lehet használni. Azt, hogy az áramfejlesztő 
generátor teljesítménye lehetővé teszi-e a berendezés va-
lamely hegesztő berendezés tápfeszültség-ellátására tör-
ténő problémamentes használatát, a hegesztőkészülék ki-
alakítása és gyártási éve alapján lehet eldönteni. A régeb-
bi hegesztő berendezések esetében a teljesítményfelvétel, 
illetve sok esetben korszerű hegesztő berendezések ese-
tén is a gyártó által előírt teljesítményszükséglet az áram-
fejlesztő generátor teljesítményét 1,5-2-szeresen lépi túl

Az áramfejlesztő generátor AVR – Automatic Voltage 
Regulator, automatikus kimenőfeszültség-szabályozó 
– rendszerrel van felszerelve. Az AVR rendszer lehetővé teszi 
a berendezés kényes elektronikai készülékekhez – például te-
levízióhoz, számítógéphez stb. – történő csatlakoztatását is.

Amennyiben az áramfejlesztő generátort elektronikus 
készülékek tápfeszültség-ellátására használja, akkor ne 
használja a berendezést egyidejűleg nagy teljesítmény-
felvételű készülékek (például 1600 W-os sarokcsiszoló) 
működtetésére. Elektronikus készülékek és nagy teljesít-
ményfelvételű fogyasztók egyidejű csatlakoztatása esetén 
(nem arányos terhelés) az elektronikus készülék károsodhat.

Az áramfejlesztő generátor használatának megfelelő és 
célszerű módjával kapcsolatban kérjen tanácsot a márka-
kereskedőtől vagy a gyártótól.

Elektronikus berendezéseknek (számítógép, televízi-
ókészülék stb.) az áramfejlesztő generátorhoz történő csat-
lakoztatásakor a csatlakoztatást túlfeszültség-védelemmel 
rendelkező hosszabbító kábel használatával kell végezni.

AZ árAmFEJlESZTő GENEráTOr IdEálIS 
üZEmElTETéSI FElTéTElEI:
• Atmoszférikus nyomás: 1000 hPa (1bar)
• A környezeti levegő hőmérséklete: 25°C
• A levegő nedvességtartalma: 30%

AZ árAmFEJlESZTő GENEráTOr 
üZEmElTETéSE NAGY TENGErSZINT FElETTI 
mAGASSáGOKON
Nagy tengerszint feletti magasságokon az üzemanyag keveré-
karánya a dús keverék irányába megváltozik. Ennek következté-
ben a teljesítmény csökken, az üzemanyagfogyasztás pedig nő.
Nagy tengerszint feletti magasságokon történő üzemeléskor 
a motor teljesítményét a porlasztó főfúvókájának kisebb fu-
ratú fúvókára történő cseréjével, valamint a keverékszabályo-
zó csavar állásának módosításával lehet javítani. Amennyiben 

a motor tartósan a tengerszint feletti 1830 méternél nagyobb 
magasságokon üzemel, akkor valamelyik HERON márkaszer-
vizben el kell végeztetni a porlasztó kalibrálását.
A motor teljesítménye azonban a porlasztó javasolt be-
állításának elvégzése esetén is kisebb lesz. A teljesít-
mény a tengerszint feletti magasság minden 305 méte-
res növekedésével hozzávetőleg 3,5 százalékkal csökken. 
Amennyiben nem kerül sor az említett beszabályozás el-
végzésére, a teljesítmény csökkenése még nagyobb lesz.

FIGYElmEZTETéS
A fogyasztók csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy az 
adott fogyasztó melyik szigetelési osztályba tartozik. A II. 
szigetelési osztályba tartozó (kettős szigeteléssel rendel-
kező) fogyasztók csatlakoztatása esetén az áramfejlesztő 
generátort nem szükséges földelni. Az I. szigetelési osztá-
lyba tartozó fogyasztók (fémfelületű készülékek) esetén 
a készüléket védővezetékes (3 eres) csatlakozókábellel kell 
csatlakoztatni, az áramfejlesztő generátort földelni kell, 
valamint a teljes rendszert áramvédővel kell ellátni.

EGYENFESZülTSéG HASZNálATA (12 v / 8,3 
A egyenfeszültség)A 12 V-os csatlakozóalj a gép-
járművekben használatos 12 V-os savas ólomakkumulá-
torok töltésére szolgál. A terheletlen kimeneti kapcsokon 
a feszültség értéke a 15-30 V tartományban mozog.

FIGYElEm!
Váltakozó feszültség és egyenfeszültség egyidejű 
használatakor a csatlakoztatott fogyasztók együttes 
teljesítményfelvétele nem haladhatja meg az 
áramfejlesztő generátor névleges teljesítményét.

Akkumulátor töltésekor az akkumulátorgyártó utasításai szerint 
kell eljárni. Az áramfejlesztő generátor gyártója, illetve forgal-
mazója semmilyen felelősséget nem vállal az akkumulátor nem 
megfelelő használata miatt keletkező károkkal kapcsolatban.

Gépjárműbe beszerelt akkumulátor töltésekor a töltőkábelek 
felhelyezése előtt az akkumulátorról a fekete (–) kábelt le 
kell venni. A fekete (–) kábelt csak a töltőkábelek levétele 
után kell ismét az akkumulátorhoz csatlakoztatni. A kábelek 
csatlakoztatásakor ügyeljen a megfelelő polaritásra. Az 
akkumulátor töltése közben a gépjármű motorját nem 
szabad beindítani. A motor akkumulátortöltés közben 
történő beindítsa esetén az áramfejlesztő generátor vagy 
a töltés alatt álló akkumulátor károsodhat.

Az akkumulátorban a töltés alatt hidrogén szabadul fel, 
amely a levegővel robbanóképes elegyet alkot. Ezért ab-
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ban a helyiségben, ahol az akkumulátor töltése törté-
nik, a dohányzás és a nyílt láng használata tilos, valamint 
megfelelő szellőzést kell biztosítani.
Az akkumulátor elektrolitot (kénsavoldatot) tartalmaz. A kénsav 
erős sav, amely a bőrre vagy a nyálkahártyákra kerülve, illetve 
a szembe jutva súlyos marásos sérüléseket okoz, illetve a test-
szöveteket elroncsolja. Ezért az akkumulátorral történő munka-
végzés közben megfelelő védőfelszerelést kell viselni.

mEGJEGYZéS:
Az egyenfeszültségű kimenet (12 V) a váltakozó feszültsé-
gű (230 V) kimenettel egyidejűleg is használható. Az egy-
enfeszültségű kimenet túlterhelése esetén az egyenára-
mú védőrelé kikapcsolja az egyenfeszültséget. A védőre-
lé visszakapcsolását (megnyomását) az árammegszakítás 
után 2-3 perc várakozási idő elteltével kell elvégezni.

IX. Az áramfejlesztő 
generátor kezelése
1. Indítsa be a motort.
2.  Kapcsolja be a feszültségkör védőreléjét.
3. Csatlakoztassa a fogyasztókat a csatlakozóaljakhoz. 

Ennek során ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott 
fogyasztók összes teljesítményfelvétele ne haladja meg 
az áramfejlesztő generátor névleges teljesítményét. 
A fogyasztók csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, 
hogy nincsenek bekapcsolva.

FIGYElmEZTETéS
Az áramfejlesztő generátort nem szabad a maximális me-
gengedett terheléssel terhelni, amennyiben nincsenek 
biztosítva a feltételek a berendezés megfelelő hűtéséhez.

X. A motor leállítása
1. Szüntesse meg az összes fogyasztónak az áramfejlesztő 

generátor kimeneteihez történő csatlakoztatását.
2. Az áramkörök védőreléit állítsa kikapcsolt – „OFF(0)“ 

– helyzetbe.
3. A gyújtáskapcsolót állítsa kikapcsolt – „OFF(0)“ – helyzetbe.
4. Zárja el az üzemanyag-adagolást (az üzemanyagcsapot).

mEGJEGYZéS
Abban az esetben, ha az áramfejlesztő generátort hirte-
len le kell állítani, állítsa a gyújtáskapcsolót kikapcsolt 
– „OFF(0)” – állásba, egyúttal az áramkörök védőreléit is 
állítsa kikapcsolt – „OFF(0)” – állásba. Ezt követően hajt-
sa végre a motorleállítási eljárás hátralévő két lépését.

FONTOS FIGYElmEZTETéS
Az üzemanyagcsap elzárásának elmulasztása esetén az 
áramfejlesztő generátor szállításakor az üzemanyag az 
üzemanyagrendszerből kikerülve ráfolyhat a motorra, ami-
nek következtében a motor károsodhat. Az üzemanya-
gcsap elzárásának elmulasztása miatt bekövetkező meghi-
básodásokra és károsodásokra a garancia nem vonatkozik.

XI. Karbantartás és ápolás
FONTOS FIGYElmEZTETéS

Az áramfejlesztő generátor karbantartásának megkezdése 
előtt állítsa le a motort, és helyezze a berendezést szilárd, 
vízszintes alapra. Ne érintse meg a motor forró részeit!
A motor váratlan beindulásának lehetetlenné tétele érde-
kében kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót, és vegye le az gy-
újtógyertya csatlakozóját („pipáját”).

FIGYElEm!
Csak eredeti tartalék alkatrészeket használjon. Nem 
megfelelő minőségű alkatrészek használata esetén az 
áramfejlesztő generátor súlyosan károsodhat.

Az előírt vizsgálatok, karbantartások, ellenőrzések, 
felülvizsgálatok és beállítások rendszeres időközönként 
történő elvégzése az áramfejlesztő generátor biztonságos 
működésének és megfelelő teljesítményének előfeltétele. 
A rendszeres karbantartás, valamint a szükséges 
vizsgálatok és a beállítások elvégzése biztosítja az 
áramfejlesztő generátor optimális állapotát és hosszú 
élettartamát. A javításokat, a rendszeres karbantartási 
munkákat, az ellenőrzéseket, a felülvizsgálatokat és 
a beállításokat a garancia megtartása érdekében kizárólag 
a felsorolt munkák elvégzésére felhatalmazott HERON 
márkaszerviz végezheti el.

Az áramfejlesztő generátor üzemeltetéséhez nem szabad 
az üzemanyagtöltő állomáson 30 napnál régebben bes-
zerzett benzint használni..

Javasoljuk a piacon folyamatosan kapható üzemanyag-kondi-
cionálók használatát, az üzemanyagfogyasztás csökkentése, 
a motor és az üzemanyagrendszer védelme, a szennyeződések-
kel és az égéstermékekkel való elszennyeződésének/eltömődé-
sének megakadályozása érdekében. Üzemanyag-kondicionálók 
használata esetén a részegységek elhasználódása, illetve az ez-
zel kapcsolatos teljesítménycsökkenés kisebb lesz.

Az áramfejlesztő generátor élettartamát meghosszabbító és 
megbízhatóságát fokozó fontos karbantartási műveleteket 
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a karbantartási tervben (lásd alább) megadott időközönként 
kell elvégezni. A megadott szervizelési műveletek elvégzésé-
nek elmulasztása esetén az áramfejlesztő generátor meghibá-
sodásakor a garancia a karbantartás elmulasztása és a haszná-
lati utasítás be nem tartása miatt nem érvényesíthető.

Az áramfejlesztő generátor élettartamának 
meghosszabbítása érdekében javasoljuk 1200 üzemóra 
után az áramfejlesztő generátor átvizsgálásának és 
javításának elvégzését, amely a következő műveleteket 
foglalja magában:

- a minden 300 üzemóra eltelte után elvégzendő karban-
tartási műveleteket;

- a könyöktengely, a dugattyúrúd és a dugattyú ellenőrzését;
- a csúszógyűrűknek, az alternátor szénkeféinek és a ten-

gelycsapágyaknak az ellenőrzését.

A felsorolt műveleteket az ezek elvégzésére feljogosított 
valamely HERON márkaszervizben kell elvégeztetni, amely 
rendelkezik a szükséges eszközökkel, a megfelelő műszaki 
dokumentációval, valamint eredeti tartalék alkatrészekkel.
A HERON márkaszervizek felsorolása a www.heron.hu 
weboldalon található.

KArbANTArTáSI üTEmTErv

A karbantartási műveleteket a mega-
dott időszakonként vagy a megadott 

üzemóraszám elteltével kell elvégezni
Minden 

használat 
előtt

Az üzembe 
helyezés utáni 
első hónapban 

vagy az első 
20 üzemóra 
eltelte után

3 
hónaponként 
vagy minden 
50 üzemóra 

után

6 
hónaponként 
vagy minden 
100 üzemóra 

után

Minden 
naptári 

évben vagy 
minden 300 

üzemóra 
utánKarbantartási feladat

Motorolaj
Az állapot ellenőrzése X

Csere X X

Levegőszűrő
Az állapot ellenőrzése X

Tisztítás X(1)

Gyújtáskapcsoló
Tisztítás – beállítás X

Csere X

Szelephézag Ellenőrzés – beállítás X(2)

Üzemanyag-
betápláló rendszer

Vizuális ellenőrzés X(4)

Ellenőrzés és beállítás X(2)

Üzemanyagvezeték Csere Minden második naptári évben

Az üzemanyagtartályban 
lévő szennyfogó szita

Tisztítás X

Üzemanyagtartály Tisztítás X(2)

Porlasztó – ülepítő edény Tisztítás X(2)

Üzemanyagcsap 
– ülepítő edény (ha 

a csap el van látva vele)
Tisztítás X(2)

Elektromos részek Ellenőrzés / felülvizsgálat Az áramfejlesztő generátor megvásárlása után minden 12. hónapban (3)
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A HENGEr HűTőbOrdáINAK éS AZ 
AlTErNáTOr HűTőNYíláSAINAK 
KArbANTArTáSA
Rendszeresen ellenőrizni kell a henger hűtőbordáinak (3. 
ábra, 7. pozíció), illetve az alternátor hűtőnyílásainak (3. 
ábra, 3. pozíció) az állapotát. A hűtőbordákat és a hűtőnyí-
lásokat tisztán kell tartani. A hűtőbordák, illetve a hűtő-
nyílások erős elszennyeződése, illetve eltömődése ese-
tén a motor, illetve az alternátor túlmelegedhet, és súly-
osan károsodhat.

OlAJCSErE
A fáradt olajat a még kissé meleg motorból kell leengedni.
1. Csavarja le a töltőcsonk fedelét, csavarja ki az olajlee-

resztő csavart (1. ábra, 6. pozíció), és hagyja az olajat 
szabadon kifolyni az előkészített edénybe.

2. Az összes olaj kiengedése után az olajleeresztő csa-
vart az alátéttel együtt csavarja vissza, és megfe-
lelően húzza meg.

3. Töltse fel a motort friss olajjal – ezzel kapcsolatban lásd 
a VI. fejezetet: „Teendők az áramfejlesztő generátor 
üzembe helyezése előtt” – 2. a motor feltöltése olajjal.

4. Zárja le a töltőcsonkot a fedelével.

FIGYElmEZTETéS
Az esetlegesen kifolyt olajat fel kell törölni úgy, 
hogy a felület száraz legyen. Ennek során használjon 
védőkesztyűt, hogy a bőre ne kerüljön érintkezésbe az 
olajjal. Az olaj bőrre kerülése esetén az érintett bőrfelüle-
tet szappannal és vízzel alaposan le kell mosni. A fáradt 
olajat a környezetvédelmi előírásokkal összhangban kell 
ártalmatlanítani. Az olajat nem szabad hulladék közé 
dobni, illetve nem szabad a csatornába engedni vagy a ta-

lajra önteni, hanem gyűjtőhelyen kell leadni. A fáradt olaj 
gyűjtőhelyre szállítását zárt edényekben kell végezni.

A lEvEGőSZűrő TISZTíTáSA
Az elszennyeződött levegőszűrő akadályozza a levegő beára-
mlását a porlasztóba. A porlasztó ebből adódó meghibáso-
dásának elkerülése érdekében a levegőszűrőt rendszeresen, 
a karbantartási táblázatban megadottak szerint meg kell 
tisztítani. Amennyiben az áramfejlesztő generátor erősen 
poros környezetben üzemel, akkor a levegőszűrőt gyakrab-
ban kell tisztítani.

FONTOS FIGYElmEZTETéS
A levegőszűrő-betét tisztításához soha ne használjon 
benzint, illetve más erősen gyúlékony anyagokat, mivel 
tűz keletkezhet vagy robbanás következhet be.

FIGYElEm!
Az áramfejlesztő generátort soha nem szabad leve-
gőszűrő nélkül üzemeltetni. A levegőszűrő nélküli működ-
tetés a motor gyors elhasználódásához vezet. A leve-
gőszűrő nélküli használatból adódó elhasználódásra, ille-
tve meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
1. Lazítsa meg a levegőszűrő (2. ábra, 3. pozíció) fedelé-

nek alsó részében lévő csavart, majd vegye le a fedelet.
2. Vegye ki a molitan (poliuretán) betétet, mossa ki meleg 

szappanos vízben, majd hagyja teljesen megszáradni.
3. A molitan betét megszáradása után itassa át a beté-

tet tiszta motorolajjal, majd a fölösleges olajat nyom-
kodja ki belőle (a betétet nem szabad kicsavarni).

4. Amennyiben a szűrőbetét megsérült, elhasználódott 
vagy túlságosan elszennyeződött, újra kell cserélni.
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mEGJEGYZéSEK
(1) Az áramfejlesztő generátor poros környezetben történő használata esetén gyakrabban kell elvégezni.
(2) Ezeket a karbantartási műveleteket kizárólag a HERON márkaszervizek végezhetik el. A karbantartás más szerviz-

ben történő elvégzése a termékbe történő jogosulatlan beavatkozásnak számít, és a garancia elvesztését vonja 
maga után (ezzel kapcsolatban lásd a garanciális feltételeket).

(3) FIGYElmEZTETéS: A hatályos jogszabályok (ČSN 331500 – elektromos berendezések felülvizsgálata) 
értelmében az áramfejlesztő generátorok felülvizsgálatát és ellenőrzését kizárólag felülvizsgáló elektrotechnikus, 
azaz az 50/78. Sb. számú rendelet 9. cikke szerinti magasabb szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el.

 Az áramfejlesztő generátor professzionális alkalmazása esetén az üzemeltetőnek – a Munka törvénykönyve 132a. 
cikke értelmében – a tényleges üzemeltetési feltételek vizsgálata és a lehetséges veszélyek értékelése alapján 
megelőző karbantartási tervet kell kidolgoznia az áramfejlesztő generátorra, mint egészre.

(4) El kell végezni a csatlakozások, a tömlők tömítettségének ellenőrzését.
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5. Ezután tegye vissza szűrőbetétet a szűrőbetét-házba, 
majd tegye vissz a fedelet. A fedelet rögzítse a biztosí-
tólapcsokkal. 

FIGYElEm! A szűrőbetét szűrőbetét-házba 
történő visszahelyezésekor meg kell tartani a betét 
orientációját – a betét azon oldalát, amely a beáram-
ló levegőben lévő szennyeződéseket fogta fel, nem 
szabad a motor felé fordítan

FIGYElEm! 
A szűrőbetéteknek a házba történő visszahelyezésekor 
meg kell tartani a betétek orientációját – a betét azon ol-
dalát, amely a beáramló levegőben lévő szennyeződése-
ket fogta fel, nem szabad a motor felé fordítani.

A GYÚJTóGYErTYáK KArbANTArTáSA
Javasolt gyújtógyertya-típusok: Brisk - LR17YC, NGK 
- BPR5ES vagy más, ezekkel egyenértékű típus.

FIGYElEm!
Ne használjon nem megfelelő hőértékű gyújtógyertyát.

FONTOS FIGYElmEZTETéS
A motor és a kipufogó az áramfejlesztő generátor műkö-
dése közben nagyon forró, és a berendezés kikapcsolása 
után még hosszabb ideig forró marad. Ügyeljen arra, hogy 
a művelet végzése során ne szenvedjen égési sérülést.

A motor tökéletes működése érdekében a gyújtógyerty-
át megfelelően be kell állítani, valamint meg kell tisztíta-
ni a lerakódásoktól.
1. Vegye le a gyújtógyertya kábelét, és a megfelelő 

kulcs segítségével szerelje ki a gyertyát.
2. Szemrevételezéssel ellenőrizze a gyújtógyer-

tya állapotát. Amennyiben a gyújtógyertya látha-
tóan jelentősen elhasználódott, szigetelése eltörött 
vagy lepattogzott, a gyújtógyertyát ki kell cserélni. 
Amennyiben a gyújtógyertyát továbbra is használni 
lehet, drótkefével meg kell tisztítani.

3. Hézagmérő eszköz segítségével állítsa be az elektró-
dahézagot. Az elektródahézagot az ajánlás szerint, 
az elektródok egymáshoz hajlításával kell beállítani. 
A szükséges elektródahézag: 0,6-0,8 mm.

4. Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű megfelelő állapo-
tban van-e, majd a menet sérülésének elkerülése 
érdekében kézzel csavarja be a gyújtógyertyát.

5. Miután a gyújtógyertya a tömítőgyűrűhez illeszke-
dett, húzza meg a gyújtógyertyát a kulcs segítségé-
vel annyira, hogy lenyomja a tömítőgyűrűt.

mEGJEGYZéS
Az új gyújtógyertyát a becsavarás után még 1/2 fordu-
lattal kell meghúzni, hogy lenyomódjon a tömítőgyűrű. 
A régi gyújtógyertya visszatétele esetén elég a gyújtógy-
ertyát 1/8-1/4 fordulattal meghúzni.
A gyújtógyertya fogyóeszköznek számít, elhasználódásá-
ra a garanciavállalás nem vonatkozik.

FIGYElEm!
Ügyeljen, hogy a gyújtógyertya jól meg legyen húzva. 
A nem megfelelően meghúzott gyújtógyertya erősen fel-
melegszik, aminek következtében a motor súlyosan me-
grongálódhat.

AZ üZEmANYAGSZűrő KArbANTArTáSA

FIGYElEm!
A benzin könnyen gyulladó anyag, bizonyos körülmények 
között robbanásveszélyes. A munkavégzés területén ezért 
a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
1. Csavarja le az üzemanyagtartály zárókupakját és 

vegye ki az üzemanyagszűrőt. 
2. Tisztítsa meg a szűrőt nem gyúlékony tisztítószer 

(például szappanos víz) segítségével, majd hagy-
ja alaposan megszáradni. Ha a szűrő erősen elszen-
nyeződött, cserélje ki a szűrőt.

3. A megtisztított szűrőt tegye vissza a tartály töltőc-
sonkjába.

4. Csavarja vissza és a szükséges erővel húzza meg az 
üzemanyagtartály zárókupakját.

A POrlASZTó ülEdéKmENTESíTéSE

FIGYElEm!
A benzin fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag. 
A munkavégzés közben a munkaterületen a dohányzás, 
illetve a nyílt láng használata tilos.

HU
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1. Az üzemanyagcsappal zárja el az üzemanyag-bevezetést.
2. Csavarja ki a porlasztóban lévő üledék leengedésére szol-

gáló csavart (3. ábra, 9a. pozíció), és az előzőleg előkészí-
tett edénybe engedje le az üledéket tartalmazó benzint.

3. Csavarja vissza a leengedőcsavart, és az üzemanyag 
megnyitásával ellenőrizze, hogy a leengedőcsavar mel-
lett az üzemanyag nem szivárog. Amennyiben az üzema-
nyag szivárog, húzza meg erősebben a leengedőcsavart, 
vagy cserélje ki a csavar tömítését.

Ügyeljen, hogy a benzin ne kerüljön ismételten vagy hoss-
zabb ideig érintkezésbe a bőrével. A benzin gőzeit nem 
szabad belélegezni. 
Az üzemanyagokat gyermekek számára hozzáférhetetlen 
helyen kell tartani.
A visszaszerelés után győződjön meg róla, hogy az üze-
manyag sehol nem távozik el. Amennyiben az üzemanyag 
kiömlik, a kiömlés helyét szárazra törölje fel, és a beren-
dezés beindítása előtt a helyiséget jól szellőztesse ki.
A porlasztó rendkívül komplex és bonyolult berendezés. Ezért 
a porlasztó tisztítását és karbantartását az erre felhatalmazá-
ssal rendelkező HERON márkaszervizben kell elvégeztetni.
A porlasztóban előállított keverék összetételének, ille-
tve az egész porlasztónak a beállítását a gyártó végzi el, 
és a beállítást semmilyen módon nem szabad megváltoz-
tatni. A porlasztó beállításának szakszerűtlen megváltoz-
tatása esetén a motor, a generátor vagy a csatlakoztatott 
fogyasztók súlyosan károsodhatnak.

AZ üZEmANYAGCSAP 
ülEdéKmENTESíTőJéNEK TISZTíTáSA
Amennyiben az üzemanyagcsap el van látva ülepítő 
edénnyel (a különböző gyártási szériákhoz tartozó 
berendezések egyes részegységei kismértékben 
különbözhetnek, ezek a részegységek azonban 
egymással csereszabatosak, és nem befolyásolják az 
áramfejlesztő generátor funkcionális paramétereit, 
illetve teljesítmény-jellemzőit), a karbantartást 
a következő módon kell elvégezni:
1. Az üzemanyagcsappal zárja el az üzemanyag-bevezetést.
2. Csavarja le az üzemanyagszelep üledékmentesítő edé-

nyét (2. ábra, 2a. pozíció), és vegye le a szűrővel és 
a tömítéssel együtt.

3. Az összes részegységet mossa le nem gyúlékony tisztítós-
zerben, majd hagyja megszáradni.

4. Szerelje vissza a részegységeket, majd erősen húzza meg 
az üledékmentesítő edényt.

A KIPUFOGó éS A SZIKrAFOGó 
KArbANTArTáSA
A kipufogó szénmentesítését és a szikrafogó tisztítását az 
erre engedéllyel rendelkező HERON márkaszervizben kell 
elvégeztetni.

XII. Szállítás és tárolás
A motor és a kipufogó működés közben nagyon forró, és 
az áramfejlesztő generátor kikapcsolása után még hoss-
zabb ideig forró marad, ezért ezeket a részeket, amíg fo-
rrók, nem szabad megérinteni. Az égési sérülések megelő-
zése, illetve a tárolás alatti belobbanás veszélyének ki-
küszöbölése érdekében az áramfejlesztő generátor mozga-
tása, illetve tárolása előtt hagyja a berendezést kihűlni.

AZ árAmFEJlESZTő GENEráTOr 
SZállíTáSA
• Az áramfejlesztő generátort kizárólag vízszintes hely-

zetben, elmozdulás ellen rögzítve szabad szállítani.
• A gyújtáskapcsolót állítsa kikapcsolt – „OFF (0)“ – helyzetbe.
• Szállítás közben az üzemanyagcsapnak zárva kell len-

nie. Az üzemanyagtartály zárókupakját szorosan a töl-
tőcsonkra kell csavarni.

• Az áramfejlesztő generátort szállítás közben nem sza-
bad beindítani. Beindítás előtt az áramfejlesztő gene-
rátort ki kell rakni a szállítójárműből.

• Zárt járműben történő szállításkor szem előtt kell tartani, 
hogy erős napsugárzásban a jármű belsejében a hőmér-
séklet jelentősen megnövekszik, és fennáll a benzin-
gőzök belobbanásának vagy berobbanásának veszélye.

• Az áramfejlesztő generátor egyenetlen terepen történő 
szállításakor az üzemanyagtartályból az összes üze-
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manyagot le kell engedni, a kifolyás megelőzése érde-
kében. Az üzemanyagot a tartályból lehetőség szerint 
minden szállítás előtt le kell engedni.

TEENdőK AZ árAmFEJlESZTő GENEráTOr 
HOSSZAbb IdEJű TárOláSA ElőTT
• Az áramfejlesztő generátort olyan helyen kell tárol-

ni, ahol a hőmérséklet soha nem süllyed 0°C alá és soha 
nem emelkedik 40°C fölé.

• Az üzemanyagtartályból és az üzemanyagvezetékekből 
engedje ki az összes üzemanyagot, majd zárja el az üze-
manyagcsapot.

• Végezze el a porlasztó üledékmentesítését.
• Végezzen olajcserét.
• Tisztítsa meg a motor külső részeit.
• Szüntesse meg a starter akkumulátorának csatlakozá-

sát (amennyiben az áramfejlesztő generátor rendelke-
zik ezzel), majd tisztítsa meg és tegye hűvös, száraz, jól 
szellőző helyre az akkumulátort. Az akkumulátor táro-
láskor magától lemerül – ez nem hiba, hanem termés-
zetes jelenség.

• Csavarja ki a gyújtógyertyát, és a hengerbe öntsön kb. 
1 teáskanál olajat. Ezután 2-3-szor húzza meg az indítóz-
sinórt. Ezzel a henger felületén egyenletes védő olajréteg 
képződik. Ezt követően csavarja vissza a gyújtógyertyát.

• Forgassa meg a motort az indítózsinór fogantyújá-
nak meghúzásával, és állítsa meg a dugattyút a sűríté-
si ütemben a felső holtponton. Így mind a szívószelep, 
mind a kipufogószelep zárva lesz.

• Az áramfejlesztő generátort védett, száraz helyiségben 
kell tárolni.

XIII. Hibakeresés 
és az esetleges 
meghibásodások 
elhárítása
A mOTOrT NEm lEHET bEINdíTANI
• A gyújtáskapcsoló bekapcsolt állásban van?
• Az üzemanyagcsap nyitva van?
• Elegendő üzemanyag van az üzemanyagtartályban?
• Elég olaj van a motorban?
• A gyújtáskábel csatlakozója csatlakoztatva van 

a gyújtógyertyához?
• Átugrik-e szikra a gyújtógyertyán?
• Az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot nem 30 

napnál régebben vásárolta a benzinkúton?

Amennyiben a motor továbbra sem indul be, végezze el 
a porlasztó üledékmentesítését (ezzel kapcsolatban lásd: 

XIv. A hulladék 
megsemmisítése

A termék élettartamának végén 
a keletkezett hulladék megsemmisí-
tésekor az érvényes jogszabályoknak 
megfelelően kell eljárni. A termék 
elektromos/elektronikus alkatrésze-
ket tartalmaz. Ne dobja a terméket 
a vegyes hulladék közé, hanem adja 

le hulladékfeldolgozónak, vagy vigye el olyan helyre ahol 
visszaveszik a terméket, vagy adja le az ilyen jellegű 
hulladékokat begyűjtő helyen. Az üzemanyagok veszélyes 
hulladéknak számítanak. Ezeket az érvényes jogszabály-
okkal összhangban, a gyártó útmutatásainak megfe-
lelően kell kezelni.

Xv. Garanciavállalás
A EGM 55 AVR-1E HERON (8896115) áramfejlesztő gene-
rátorra a vásárlás napjától számított, a vásárláskor mellé-
kelt garanciajegyen feltüntetett időtartamú garanciát 
biztosítunk. 
A garanciális feltételek a vásárláskor mellékelt garancia-
jegyen találhatók. Kérjük, hogy az áramfejlesztő generá-
tor használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa 
el a jelen útmutatót, és tartsa be az abban foglaltak uta-
sításokat.
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EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.   •   Lazy IV/3356, 760 01 Zlín   •   szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, ame-
ly megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával, teljesíti a kormányrendeletben előírt, 

vonatkozó biztonsági követelményeket. A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat 
érvényét veszti.

HErON EGm 55 Avr-1E (8896115)
Áramfejlesztő generátor 5500W, 13HP

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 12601, ISO 8528

Illetve

és az alábbi jogszabályokkal összhangban történt (mindegyik esetében a hatályos szöveg):
2006/95 EK, 2004/108 EK, 2006/42 EK, 2000/14 EK, 2011/88 EU, 2011/65 EU

Zlín, 18. 12. 2012

Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja
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