
 

NÁVOD NA OBSLUHU 
 

 
PRENOSNÁ ELEKTROCENTRÁLA 

 
  

 PM-AGR-2500KE / PM-AGR-3000KE / PM-AGR-3000KE PRO /  
PM-AGR-3300KE / PM-AGR-3300KE PRO / PM-AGR-6500KE /  

PM-AGR-7500KE 

 
ORIGINÁLNY NÁVOD 



 
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREŠTUDUJTE NÁVOD 

1. Pozorne si preštudujte návod na obsluhu.  

2. Pozor! Spaliny sú jedovaté. Nepoužívajte elektrocentrálu v miestnostiach bez ventilácie.  

3. Deti sa nesmú zdržiavať v bezprostrednej blízkosti elektrocentrály v prevádzke.  

4. V čase prevádzky nie je možné do elektrocentrály dolievať benzín.  

5. Ak bude elektrocentrála pracovať v uzavretej miestnosti, je nutné dodržiavať prísne 

bezpečnostné predpisy.  

6. Elektrocentrálu nezapájajte do domácej elektroinštalácie.  

7. Nepoužívajte na vlhkých miestach.  

8. S horľavými látkami nemanipulujte v blízkosti pracujúcej elektrocentrály.  

9. Elektrické zariadenia, káble a zástrčky ani žiadne iné napájacie prvky nesmú byť poškodené.  

10. Počas dolievania paliva:  

· vypnite motor  

· nefajčite  

· nerozlievajte palivo  

 

 

Používajte ochranu uší 

 

Niektoré časti zariadenia môžu byť horúce 

  



 
POUŽITIE 

 
 

Elektrocentrála je zariadenie na výrobu elektrickej energie pomocou premeny mechanickej 

energie, ktorú vytvorí spaľovací motor, na elektrickú energiu, vytvorenú generátorom spojeným 

s motorom. Môže byť využitá ako napájací zdroj počas  havarijných situácií výpadku elektrickej 

energie alebo ako základný zdroj prúdu na stavenisku, na pozemku, v dome alebo v dielni. 

Elektrocentrála predstavuje dokonalé zabezpečenie objektov pred nekontrolovanými 

výpadkami napätia.  

 

1. Konštrukcia (popis) 

 

1. Vzduchový filter 

2. Štartér 

3. Spínač motora/Kľúčik1 

4. Uzáver olejovej nádrže 

5. Voltmeter 

6. Vypínač 

7. Zásuvka 230V/400V2 

 

 

                                                                 
1
 V závislosti od modelu 

2
 V závislosti od modelu 

8. Pripojenie uzemnenia 

9. Zástrčka 12V3 

10. Uzáver palivovej nádrže 

11. Ukazovateľ množstva paliva 

  

                                                                 
3
 V závislosti od modelu 



 
2. Príprava na spustenie 

(1) Skontrolujte hladinu oleja 

Upozornenie: Olej je prvok rozhodujúci o výkonnosti a životnosti motora. 

 

Používajte olej určený pre štvortaktné motory. 
Odporúčame olej SAE 10W-40.  
Obrázok vedľa znázorňuje, v akom teplotnom rozsahu 
môžu byť používané iné oleje. 
 
 
1. Uvoľnite uzáver olejovej nádrže 

a kontrolnú mierku pretrite suchou  
handričkou. 

 
 
 
 
 

2. Vložte kontrolnú mierku do olejovej 
nádrže, následne ju vytiahnite 

a skontrolujte, či úroveň oleja nie je pod 
zárezom ukazujúcim minimálnu hladinu 

oleja. 
 

 
 

 
 
 
3. Ak je hladina oleja príliš nízka, dolejte 

olej na maximálnu prípustnú úroveň. 

 
 

 
4. Zavrite uzáver olejovej nádrže. 

 
 
 
(1) Skontrolujte hladinu oleja 
 

Ak v nádrži nie je palivo, natankujte 

bezolovnatý benzín. 

  
 
 

 
 

 
  



 
3. Spustenie motora 

 
1. Odpojte zariadenia zo zásuvky 230V 

a vypnite vypínač. 
 
 
 
 
2. Nastavte palivový ventil do polohy „ON“. 
 
 
 
 

 
3. Presuňte sýtič vľavo. 

 
 
 
 
 

 
4. Prepnite spínač motora do polohy „ON“. 

 
 

 
 

5. Jemne potiahnite rukoväť štartéra a keď 
pocítite odpor, energicky ju potiahnite. 

 
 
 
 
 

 
 

6. Keď sa motor zahreje, presuňte sýtič 
vpravo. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

  
  



 
4. Používanie elektrocentrály 

 
Pre udržanie elektrocentrály v dobrom stave dodržiavajte nasledujúce pokyny:  

 
(1) Elektrocentrálu uzemňujte.  
(2) Zariadenia pri spustení odoberajú viac elektriny. Pamätajte na to, keď ich budete zapájať do 
elektrocentrály.  
(3) Pri zapojení viacerých zariadení do elektrocentrály zapojte najprv tie, ktoré majú väčší odber 
el. prúdu.  
 
Ak používate predlžovacie káble, ich dĺžka by nemala prekračovať 60m v prípade použitia kábla 
s prierezom 1,5mm2 i a 100m v prípade kábla s prierezom 2,5mm.  
 

Upozornenie:  
Ak chcete elektrocentrálu zapojiť do domácej elektrickej siete, obráťte sa na elektrikára . 

 
 
5. Zastavenie motora 
 
(1) Nastavte vypínač do polohy “Vyp.”  

(2) Nastavte spínač motora do polohy “Vyp.”  

(3) Nastavte palivový ventil do polohy “OFF”  

Upozornenie: Ak musíte rýchlo vypnúť motor, nastavte spínač motora do polohy „Vyp.” 

  



 
6. Záruka 

 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné opravy vyplývajúce z výrobných chýb.  

Záruka je uznaná len vtedy, ak je výrobok dodaný na predajné miesto v kompletnom stave, 

nerozobraný, spolu s dokladom o kúpe a správne vyplneným záručným listom.  

Záruka neplatí, ak:  

zariadenie vykazuje poškodenie, ktoré je následkom prirodzeného opotrebenia alebo vyplýva 

z nesprávneho používania zariadenia (napr. preťaženie, príliš veľké zaťaženie – najmä prasknuté 

alebo polámané plastové časti a iné mechanické poškodenia a chyby, ktoré vznikli v dôsledku 

týchto poškodení),  

• sa zistia pokusy neodbornej opravy,  

• bolo zariadenie počas záručnej doby prerábané alebo opravované neoprávnenými 

osobami,  

• bolo zariadenie používané na priemyselné alebo remeselné účely (zariadenie bolo 

vyrobené pre domácich majstrov a nie je určené na profesionálne použitie).  

 

Záruka sa nevzťahuje na také prvky zariadenia, ktoré sa môžu poškodiť prirodzeným 

opotrebovaním alebo zaťažením (napr. rukoväte, reťaz, atď.) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
7. Údržba 

 
 Denne  Po mesiaci al. 

20 hod. 
Každých 30 
mesiacov al. 
50 hod. 

Každých 6 
mesiacov al. 
100 hod. 

Raz ročne 
alebo každých 
300 hod. 

Olej Kontrola       

Výmena        

Vzduchový 

fi lter 

Kontrola       

Čistenie     (1)   

Vzduchový fi lter - čistenie       

Sviečka        

Palivový ventil  - čistenie       

Karburátor        

Palivové trubky       

(1) Ak sa zariadenie používa v prašných priestoroch, kontrolu vykonajte častejšie. 

 

Výmena oleja 

Olej spúšťajte, keď je motor teplý. 

1. Odskrutkujte skrutku olejovej vane (oil drain plug) a uzáver olejovej nádrže (oil filter cap) 

a vypusťte olej. Dôkladne dotiahnite skrutku olejovej vane.  

2. Dolejte potrebné množstvo oleja.  

 

Objem olejovej vane: 0,6 l 

 

  



 
Vzduchový filter  

Znečistený vzduchový filter obmedzuje množstvo vzduchu privádzaného do karburátora. 
Pravidelne čistite vzduchový filter.  

 
UPOZORNENIE! Na čistenie vzduchového filtra nikdy nepoužívajte benzín alebo rozpúšťadlo, 
môže to spôsobiť vznietenie ohňa.  
Upozornenie: nikdy nepoužívajte elektrocentrálu bez založeného vzduchového filtra.  
 
1. Odpojte kryt vzduchového filtra a vyberte filter.  
2. Premyte filter v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku na riad a dôkladne ho vysušte.  
3. Namontujte vzduchový filter.  
 
Sviečka  

1. Odskrutkujte sviečku.  
2. Vyčistite sviečku pomocou drôtenej kefy.  

3. Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi elektródami od 0,7 do 0,8 mm.  
4. Založte podložku na sviečku, ručne ju naskrutkujte a následne dotiahnite kľúčom. 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: Sviečka musí byť dobre dotiahnutá. Slabo dotiahnutá sviečka sa môže príliš 

nahriať a prípadne poškodiť elektrocentrálu. 

  



 
Palivový filter  

 
Ak nebola elektrocentrála dlhší čas používaná, je potrebné vyčistiť palivový filter.  

 
1. Zavrite palivový ventil. Odpojte odkaľovač (filter cup).  
2. Dôkladne vyčistite odkaľovač.  
3. Odkaľovač namontujte späť. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili tesnenie.  
 
UPOZORNENIE! Po namontovaní dôsledne skontrolujte, či niekde olej nepreteká. 

 

 

 

8. Preprava/uskladnenie  
 

UPOZORNENIE! Počas prepravy elektrocentrály vypnite motor a uistite sa, že sa 
elektrocentrála nebude nakláňať a že sa palivo nevyleje z nádrže.  
 
Príprava elektrocentrály na skladovanie: 
  
1. Miesto skladovania musí byť suché a čisté.  
2. Vypustite celý objem paliva:  

a. Zavrite palivový ventil a odpojte odkaľovač.  
b. Otvorte palivový ventil a vypustite celý objem paliva do vhodnej nádoby.  



 
c. Založte odkaľovač.  

d. Uvoľnite vypúšťaciu skrutku komory karburátora a vypusťte z neho palivo. 

 

 

 

3. Jemne potiahnite lanko štartéra kým nepocítite odpor. Tým nastavíte valce do optimálnej 

polohy pre dlhodobé skladovanie elektrocentrály. 

 

 

 

  



 
9. Odstraňovanie chýb 

Motor neštartuje 

 

 

  

Je v motore palivo? 

áno 

áno 

áno 

áno 

áno 

Dolejte palivo 

Je spínač motora v polohe „Zap.“? Prepnite spínač do polohy „Zap.“. 

Je palivový ventil otvorený?  Otvorte palivový ventil. 

 Vytvára sviečka iskru?  Vymeňte sviečku. 

Dostáva sa palivo do karburátora? Vyčis ti te odkaľovač palivového filtra. 

Kontaktujte servis 



 
V napájaných zariadeniach nie je el. prúd. 

 

 

V zásuvke 230V/400V nie je el. prúd. 

 

 

  

áno 

áno 

Je vypínač v zapnutej polohe? Zapnite vypínač. 

Skontrolujte, či nie je napojené zariadenie poškodené.  Elektrocentrálu odovzdajte do servisu. 

Vymeňte napájané zariadenie alebo 
ho opravte. 

áno 

  Elektrocentrálu odovzdajte  

  do servisu. 

Je vypínač v zapnutej polohe? Zapnite vypínač. 



 
10. Technické údaje 

Model  PM-AGR-2500KE  PM-AGR-3000KE  PM-AGR-3000KE PRO  

Motor 5,5k  6,5k  6,5k  

Štartovanie Manuálne Manuálne Manuálne 
Výstupné napätie  230V  230V  230V  

Maximálny výkon  2,5kW  3kW  3kW  
Menovitý výkon  2,3kW  2,8kW  2,8kW  

Hlučnosť Lwa  95dB  95dB  95dB  

Hmotnosť  40kg  40kg  40kg  
Model  PM-AGR-3300KE  PM-AGR-3300KE PRO  PM-AGR-6500KE  

Motor  6,5KM  6,5KM  13KM  
Štartovanie  Manuálne  Manuálne Manuálne 

Výstupné napätie  230V / 400V / 12V  230V / 400V / 12V  230V  
Maximálny výkon  3,3kW  3,3kW  6,5kW  

Nominálny výkon  3kW  3kW  6kW  

Hlučnosť Lwa  95dB  95dB  100dB  
Hmotnosť  40kg  40kg  71kg  

Model  PM-AGR-7500KE 
Motor  13k 

Štartovanie Manuálne / Elektrické 
Výstupné napätie  230V / 400V / 12V 

Maximálny výkon  7,5kW 

Nominálny výkon  6,5kW 
Hlučnosť Lwa  100dB 

Hmotnosť  78kg 
 

  



 
11. Odstraňovanie použitých zariadení 

  

 

 

 

Po skončení používania nevyhadzujte tento 

produkt do normálneho komunálneho 

odpadu, ale odovzdajte ho do zberného 

dvora na recykláciu elektrických 

a elektronických zariadení. Informuje Vás 

o tom symbol uvedený na produkte, 

v návode na obsluhu alebo na obale. Vďaka 

druhotnému využitiu, použitiu materiálov 

alebo vďaka iným formám využitia 

opotrebovaných zariadení sa významne 

pričiníte o ochranu nášho životného 

prostredia. 

 

Údaje o dovozcovi: 

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna  
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97  

42-400 Zawiercie  


