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I. Technické údaje 
Typové označení Heron EGM 25 AVR

Generátor jednofázový, synchronní
Napětí/ frekvence 230 V~/ 50 Hz
Max. výkon (230V – 1 fáze) 2,3kW
Jmenovitý výkon (230V – 1 fáze) 2kW
Účiník cos φ (230V – 1 fáze) 1
DC (stejnosměrné) napětí  12 V
DC jmenovitý proud 8,3 A
Třída izolace B
Krytí IP23

Motor zážehový (benzínový), čtyřtaktní 
jednoválec s OHV rozvodem,typ ST168F

Obsah válce 163 ccm
Vrtání x zdvih válce 68 x 45 mm
Kompresní poměr 8,5 : 1
Max. výkon motoru 4 kW (5,5HP)/ 4000 min-1

Kroutící moment 10,5 Nm/ 2500 min-1

Zapalování T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktní)
Chlazení vzduchem
Typ paliva bezolovnatý benzín 95 oct.
Spotřeba ≤ 0,45 l/kWh při 75% zatížení
Spouštění manuální
Objem palivové nádrže 12l
Objem olejové nádrže 0,6l
Zapalovací svíčka typu NGK-BPR 5 ES  

nebo  jejich ekvivalent
Hmotnost motoru (bez náplní) 15kg

Hmotnost (bez náplní) 43kg
Rozměry (délka x šířka x výška) 45x59x44 cm
Teplota okolního prostředí 
při spouštění min. -15°C / max 40°C
Doba provozu 
na jedno doplnění nádrže 8 hodin (při 75% zatížení)
Hladina  akustického tlaku 
(měřeno dle EN ISO 3744) 85 dB(A); nejistota K=±3dB(A)
Naměřená hladina akustického 
výkonu (měřeno dle EN ISO 3744) 92 dB(A); nejistota K=±3dB(A)
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Úvod
Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce HERON zakoupením této elektrocentrály.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy 
Evropské Unie.
Elektrocentrála splňuje veškeré bezpečnostní požadavky kladené na zdrojová soustrojí pracující dle ČSN ISO 8528-8 
v izolované soustavě. Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrocentrály 
vyhovuje požadavkům 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddělením.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.heron-motor.cz
Fax: +420 283 842 244, tel.: +420 222 745 130
Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 6. 6. 2013
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NadSTaNdardNí výbava:

Systém AVR ano
Čítač motohodin ano
Bezpečnostní olejové čidlo ano
Voltmetr ano

II. rozsah dodávky
Elektrocentrála HERON EGM 25 AVR 1×
Návod k použití 1×
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III. Zásady použití 
a bezpečnostní pravidla
Elektrocentrála je konstruována k bezpečnému a bezpro-
blémovému provozu za předpokladu, že bude provozová-
na v souladu s návodem na obsluhu. Před prvním použi-
tím elektrocentrály si pozorně prostudujte tento návod 
k obsluze tak, abyste porozuměli jejímu obsahu. Zabráníte 
tak možnému vážnému poškození zařízení nebo zranění. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PrOvedeNÉ MĚŘeNí aKUSTICKÉHO TLaKU 
a výKONU (dLe eN ISO 3744):

UPOZOrNĚNí
Uvedené číselné hodnoty představují hladiny vyzářeného 
hluku a nemusí nutně představovat bezpečné hladiny 
hluku na pracovišti. Ačkoliv mezi hodnotami hladiny vyzá-
řeného hluku a hladiny expozice hluku je určitá korelace, 
není ji možno spolehlivě použít k stanovení, zda jsou či ne-
jsou nutná další opatření. Faktory, které ovlivňují aktuální 
hladinu hlukové expozice pracovníků, zahrnují vlastnosti 
pracovní místnosti, jiné zdroje hluku atd., tj. například 
počet strojů nebo jiných v blízkosti probíhajících pracov-
ních procesů, a dále i délku doby, po kterou je obsluhující 
pracovník vystaven hluku. Také povolená úroveň expozice 
se může lišit v různých zemích. Tato informace však umož-
ní uživateli stroje lépe vyhodnotit nebezpečí a rizika.

Umístění mikrofonu

TeCHNICKÁ beZPečNOST – ZÁSadY 
SPrÁvNÉHO POUŽITí
Elektrocentrála musí být provozována výhradně na 
pevném vodorovném povrchu tak, aby nemohlo dojít 
k jejímu převrácení. Při provozu v jiné než vodorovné 
poloze může dojít k vytékání paliva z nádrže. Systém ma-
zání motoru spolehlivě funguje pouze do náklonu 16° ve 
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všech  směrech. Provoz ve větší náklonu vede k vážnému 
poškození motoru a je proto nepřípustný. Na vady vzniklé 
provozováním v nevhodné poloze nelze uplatnit záruku.

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

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

Elektrocentrála nesmí být za žádných okolností 
svépomocně připojována do domovní rozvodné sítě 
jako záloha! Ve zvláštních případech, kdy jde o připojení 
alternativního napájecího zařízení ke stávajícímu roz-
vodnému systému, smí být toto připojení provedeno jen 
kvalifikovaným elektrikářem s oprávněním tato připojení 
provádět, který zná problematiku použití přenosných 
elektrocentrál z hlediska bezpečnosti a platných elektro-
technických předpisů a je schopen posoudit rozdíly mezi 
zařízením pracujícím ve veřejné rozvodné síti a zařízením 
napájeným ze zdrojového soustrojí. Za případné škody 
nebo zranění vzniklé neodborným spojováním s veřejným 
rozvodem nenese výrobce ani prodejce elektrocentrály 
žádnou odpovědnost.

K elektrocentrále nepřipojujte jiné typy zásuvkových 
konektorů, než odpovídají platným normám a pro které je 
elektrocentrála zároveň uzpůsobena. V opačném případě 
hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo vznik 
požáru. Přívodní kabel použitých spotřebičů musí odpoví-
dat platným normám. Vzhledem k velkému mechanické-
mu namáhání používejte výhradně ohebný pryžový kabel 
(podle IEC 245-4).

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

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

K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče v bezvad-
ném stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu. 

Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží 
pomalu, nerozběhne se, je nadmíru hlučný, kouří...), 
okamžitě jej vypněte, odpojte a závadu odstraňte.

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

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

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

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

Zásuvky nikdy nepřepojujte! Přepojování za účelem 
zvýšení maximálního jmenovitého proudu nebo jakýmko-
li jiným účelem může způsobit poškození elektrocentrály 
nebo požár a je považováno za hrubé zasahování do 
konstrukce elektrického zapojení elektrocentrály čímž je 
v rozporu se záručními podmínkami.
Jakékoliv zásahy nebo opravy v elektroinstalaci smí prová-
dět pouze technik autorizovaného servisu značky HERON 
(tj. osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací 
a písemným povolením výrobce elektrocentrály – firmy 
Madal Bal a.s.). V opačném případě se jedná o neopráv-
něný zásah do elektrocentrály mající za následek ztrátu 
záruky (viz záruční podmínky)!

Nikdy neměňte nastavení a seřízení motoru; pracuje-li 
motor nepravidelně, obraťte se na autorizovaný servis 
značky HERON.

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

CZ



76

Iv. Použité piktogramy 
a důležitá upozornění

Před použitím si pozorně 
prostudujte návod k použití.

Elektrocentrála je dodávána 
bez oleje. Před prvním 
spuštěním do motoru 

nalijte doporučený olej na 
předepsanou úroveň (viz. kapi-

tola "Plnění motoru olejem)

POZOR HORKÉ! Nedotýkejte se 
horkých částí motoru.

Palivový kohout
0

1

Hlavní vypínač

Jistič stejnosměrného 
a střídavého okruhu.

čítač motohodin

Zemnící svorka

Pozice páky ovládání sytiče

v. Popis součástí stroje
Obr. 1 
1) Spínač zapalování
2) Zemnící svorka
3) Štítek s technickými údaji
4) Piktogram - hladina oleje
5) Výrobní číslo motoru
6) Šroub výpustě olejové nádrže
7) Uzávěr plnícího otvoru olejové nádrže
8) Voltmetr
9) Zásuvka 12V DC
10) Zásuvka 230V/50Hz
11) Jistič (12V okruh)
12) Uzávěr palivové nádrže
13) Jistič (230V okruh)
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Obr. 2
1) Palivová nádrž
2) Palivový kohout
2a) Miska odkalovače  

palivového ventilu
3) Kryt vzduchového filtru
4) Rukojeť startéru
5) Páčka ovládání sytiče
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Obr. 1

2a

Obr. 2 
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Obr. 3
1) Uzávěr palivové nádrže
2) Ukazatel stavu paliva
3) Chladicí otvory alternátoru
4) Výfuk – pozor, horké!
5) Kryt výfuku - pozor, horké!
6) Šroub výpustě olejové 

nádrže
7) Žebra chlazení válce  

motoru
8) Hlava válce
9) Karburátor
9a) Šroub odkalovače  

karburátoru
10) Konektor  

zapalování  
k motorové  
svíčce

11) Sytič

Obr. 4 - informační štítek (obr.1 pozice 3)
1. Typové označení
2. Katalogové číslo
3. Stupeň ochrany zařízení (IP)
4. Třída provedení zdrojového soustrojí dle ISO 8528-

1:1993
5. Parametry výstupu jednofázového napětí
6. Parametry výstupu stejnosměrného napětí
7. Parametry motoru
8. Hmotnost bez provozních náplní
9. Maximální okolní teplota pro provoz
10. Rok výroby zdrojového soustrojí
11. Adresa výrobce
12. Sériové číslo zdrojového soustrojí (viz motor)*
13. Maximální nadmořská výška pro provoz
14. Jmenovitý výkon COP zdrojového soustrojí)

*  První dvojčíslí sériového čísla vyjadřuje rok a druhé 
měsíc výroby. Následující čísla jsou označením série.
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vI. Před uvedením elektro-
centrály do provozu  

výSTraHa! 
Kontrolu provádějte před každým spuštěním po umístění 
elektrocentrály na pevnou vodorovnou plochu při vypnu-
tém motoru, zastaveném přívodu paliva a odpojeném 
konektoru zapalovací svíčky.

První uvedení do provozu provede prodejce dle přejímací-
ho protokolu – viz. sešit „Záruka a servis“ – nebo majitel 
sám po dohodě a instruktáži prodejcem.
V případě, že stroj nebyl uveden do provozu a spuštěn 
prodejcem, postupujte podle následujících kroků:

1. vIZUÁLNí KONTrOLa
• Po vybalení elektrocentrály vizuálně zkontrolujte stav 

povrchu a funkci ovládacích prvků. 
• Přesvědčte se, že nikde nevisí nezapojené či uvolněné 

kabely.
• Ještě před nalitím paliva do nádrže zkontrolujte palivo-

vý systém, zejména pevné připojení palivových hadiček.

2. PLNĚNí MOTOrU OLeJeM

UPOZOrNĚNí!
• Provozování motoru s nedostatečným či nadměrným 

množstvím oleje (viz. měrka hladiny oleje) vede k váž-
nému poškození motoru bez nároku na záruku.

• Kontrolu úrovně oleje provádějte na rovině při vypnu-
tém motoru před každým spouštěním dle tabulky 
předepsané údržby.

• Olejové čidlo, které je na elektrocentrále instalováno, 
slouží pouze k zastavení motoru při náhlém úniku 
a poklesu hladiny motorového oleje. Přítomnost tohoto 
čidla neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu množství 
oleje v motoru před každým spuštěním.

• Olejové čidlo nesmí být odpojeno ani demontováno.
• Je zakázáno používat oleje bez detergentních přísad 

a oleje určené pro dvoutaktní motory.

dOPOrUčeNÉ OLeJe
• Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 nebo 

jejich ekvivalent.

Doporučujeme používat jen kvalitní oleje zavedených značek, 
které vyhovují požadavkům jakostní třídy API min. SH- SG/CD 
nebo vyšší. Jakostní třídy olejů jsou značeny na obalu.

Oleje s viskózní třídou SAE 15W40 vám v mírných klima-
tických podmínkách zaručí vynikající viskózně-teplotní 
závislost. Pro použití elektrocentrály v extrémně vysokých 
teplotách používejte třídu 15W50; 10W40 nebo 5W40 při 
použití v mrazech kolem -10°C.

1. Elektrocentrálu s vypnutým motorem, uzavřeným 
přívodem paliva a odpojeným konektorem zapalovací 
svíčky postavte na pevnou vodorovnou plochu.

2. Odšroubujte uzávěr plnícího otvoru olejové nádrže 
(obr.1 pozice 7)

3. Za použití trychtýře nalijte plnícím otvorem do olejové 
nádrže cca 0,6l oleje (objem prázdné olejové nádrže).

 Při plnění dbejte na to, aby olej nevytékal mimo plní-
cí otvor; pokud se tak stane, motor od rozlitého oleje 
do sucha očistěte.

4. Očistěte měrku na vnitřní straně uzávěru plnícího 
otvoru olejové nádrže a uzávěr zašroubujte do otvoru 
plnění olejové nádrže. Po opětovném vyšroubování 
na měrce odečtěte úroveň hladiny oleje v nádrži 
– úroveň hladiny by se měla pohybovat mezi dvěma 
ryskami, ideálně by měla sahat k horní rysce.

5. Při nízkém stavu oleje doplňte doporučeným olejem 
(stejným typem oleje, který v elektrocentrále pou-
žíváte) na požadovanou úroveň. Nemíchejte oleje 
s rozdílnou SAE a jakostní třídou.

3. PLNĚNí PaLIveM

výSTraHa!
• Benzín je velice snadno vznětlivý a výbušný.
• Používejte kvalitní bezolovnatý benzín pro motorová vozi-

dla s oktanovým číslem minimálně 95 (např. Natural 95). 
• Používejte výhradně čistý automobilový benzín. 

Nepoužívejte směs benzínu a oleje, benzín znečistěný 
nebo benzín pochybné kvality a původu. Zabraňte vni-
kání prachu, nečistot či vody do palivové nádrže.

• Tankujte v dobře větraném prostoru při vypnutém 
motoru. Během tankování či v místech, kde jsou 
umístěny pohonné hmoty, nikdy nekuřte a zabraňte 
přístupu s otevřeným ohněm.

• Nádrž nedolévejte až po okraj a po tankování ji dobře 
uzavřete. Naplnění nádrže po okraj bude mít při přepravě 
za následek vylévání paliva z nádrže i přes zavřený uzávěr.

• Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití benzínu. Benzínové 
výpary nebo rozlitý benzín se mohou vznítit. Jestliže 
dojde k vylití benzínu, je bezpodmínečně nutné jej 
vysušit a nechat rozptýlit benzínové výpary.

CZ

EGM 25 AVR                        8896111

COP: 2,0kW IP23 class G1

AC 230V~50Hz 8,7A cosφ=1 

DC 12V 8,3A 

5,5HP/4000min-1 163ccm OHV 

max. 1000m max. 40°C 43kg

Serial no.:  Year of mfg.

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

Obr. 4

Obr. 3
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• Zabraňte opakovanému nebo delšímu styku s pokož-
kou, jakož i vdechování výparů. Uchovávejte benzín 
mimo dosah dětí.

• Závady vzniklé z důvodu použití nesprávného typu 
benzínu, nekvalitního, kontaminovaného či zvětralého 
nebudou posuzovány jako záruční.

• Nepoužívejte palivo starší než jeden měsíc od načerpání 
na čerpací stanici

• Doporučujeme používat kondicionér do paliva. Zlepšuje vlast-
nosti paliva, znižuje karbonizaci čím výrazně přispívá k bez-
problémovému provozu a prodloužení životnosti motoru.

1. Zkontrolujte hladinu paliva na ukazateli umístěném 
na vrchní straně palivové nádrže (obr. 3 pozice 2).

2. Odšroubujte uzávěr palivové nádrže.
3. Pomocí nálevky přes filtr umístěný v otvoru plnění 

nádrže palivo doplňte. Objem nádrže je max. 12l
4. Nádrž uzavřete a uzávěr pevně utáhněte.

POUŽITí beNZíNU S ObSaHeM aLKOHOLU
• Pokud se rozhodnete použít benzín s obsahem alkoholu 

(etanolu), ujistěte se, že je jeho oktanové číslo vyšší než 
90 – přimísením alkoholu se toto číslo snižuje.

• Použitý benzín smí obsahovat maximálně 10% etanolu.
• Nikdy nepoužívejte benzín s příměsí metanolu (metyl-

alkoholu) a to ani v případě, že obsahuje prostředek 
proti korozi. O obsahu těchto látek v benzínu se infor-
mujte na čerpací stanici.

• Závady vzniklé použitím nevhodných pohonných látek 
nebudou posuzovány jako záruční.

vII. Startování motoru 
1. Od výstupů elektrocentrály odpojte veškeré spotře-

biče, jističe přepněte do polohy „OFF(0)“ –vypnuto- 
a pokud je to možné, elektrocentrálu uzemněte.

2. Přepněte páčku palivového kohoutu (obr. 2 pozice 
2) do polohy „1“ a vyčkejte asi 2 minuty, než palivo 
proteče palivovým systémem do karburátoru.

3. Zapněte sytič přepnutím páčky sytiče (obr.2 pozice 5) 
doleva do polohy „START“ (resp. „ON“). Zapnutí sytiče 
není zapotřebí pro spuštění zahřátého motoru nebo 
při vysoké okolní teplotě.

4. Přepněte spínač zapalování (obr. 1 pozice 1) do polo-
hy zapnuto - „ON(1)“.

5. Pomalu táhněte za rukojeť startéru (obr. 2 pozice 4), 
dokud nedojde k záběru. Poté za rukojeť zatáhněte 
prudce. Opakujte podle potřeby, dokud motor nena-
skočí. Ihned po startu motoru rukojeť startéru pusťte.

 varOvÁNí!
 Při zatažení za rukojeť startéru za chodu motoru 

může způsobit zranění obsluhy a poškození elektro-
centrály.

6. Vyčkejte zahřátí motoru. Po zahřátí motoru postupně 
vypněte sytič pozvolným přesunutím páčky sytiče 
z polohy „START“ do polohy „RUN“. Za horkého počasí 
bude toto vypínání trvat několika sekund, zatímco ve 
studeném počasí několik minut. Po dosažení provozní 
teploty sytič zcela vypněte (poloha vlevo).

   Nedopusťte, aby se rukojeť startéru vracela 
zpět rychle proti krytu motoru. Rukojeť pouštějte 
pomalu, abyste zabránili poškození krytu startéru.

  Vždy startujte rychlým zatažením za rukojeť. 
Jestliže tak neučiníte, může dojít k poškození motoru.

čIdLO POKLeSU HLadINY OLeJe
Olejové čidlo slouží k přerušení chodu motoru při poklesu 
hladiny oleje v motoru. Zamezuje tím vzniku škod na 
motoru z důvodu nedostatečného mazání.
Přítomnost tohoto systému však neopravňuje obsluhu 
opomíjet kontrolu množství oleje v motoru před každým 
použitím elektrocentrály! Pokud dojde k náhlému zasta-
vení motoru a nelze jej již nastartovat, přestože je v nádrži 
dostatek paliva, dříve než začnete zjišťovat další možné 
příčiny poruchy, zkontrolujte stav oleje v motoru.

vIII. Použití elektrocentrály

POZOr!
Elektrocentrála byla navržena a vyrobena s maximálním 
ohledem na Vaši bezpečnost. Jelikož s sebou používání 
jakéhokoli elektrického zařízení nese riziko úrazu elektric-
kým proudem, řiďte se vždy pokyny uvedenými v tomto 
návodu k použití.
Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým 
napětím na neživých částech elektrocentrály vyhovuje 
požadavkům ČSN EN 33 2000-4-41 čl.413.5, tedy ochrana 
elektrickým oddělením. Při provozu je proto nutné dodr-
žet podmínky uvedené v čl.413.1.5 pro sítě IT.
Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za 
následky vzniklé neodbornou montáží a provozem, pou-
žitím v rozporu s Návodem k použití, použitím v rozporu 
se všeobecnými zásadami a předpisy stanovenými pro 
používání elektrických zařízení či jejich neznalostí.

CZ

UPOZOrNĚNí!
Před připojením spotřebiče se ujistěte, o jakou třídu spo-
třebiče se jedná. Při připojování spotřebičů II.třídy (dvojitá 
izolace) není nutné elektrocentrálu uzemňovat. V případě 
napájení spotřebičů I. třídy (nářadí s kovovým povrchem), 
musí být tyto spotřebiče opatřené přívodním (3 žilovým) 
kabelem s ochranným vodičem, elektrocentrála musí být 
uzemněna a celá soustava musí být opatřena proudovým 
chráničem.

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

UPOZOrNĚNí!
Výfukové plyny jsou jedovaté, proto elektrocentrálu ne-
provozujte v uzavřených prostorech ani v prostorech bez 
dostatečné ventilace. Dále elektrocentrálu neprovozujte 
v prostředí se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Elektrocentrála HERON EGM 25 AVR je vybavena třemi 
nezávislými zásuvkami 230V vřazenými do jediného 
napěťového okruhu jištěného jističem 10A. 
Pokud je dodávka proudu přerušena během použití ale 
motor běží, může to být způsobeno aktivací jističe z dů-
vodu přetížení napěťového okruhu nebo zkratu. V tomto 
případě odpojte všechny spotřebiče od výstupů elektro-
centrály, odstraňte příčinu přetěžování nebo zkratu, jistič 
znovu zapněte, připojte spotřebiče. Přesvědčte se, že 
znáte jmenovitý výkon své elektrocentrály.

Napěťový okruh 230V lze dlouhodobě zatížit celkovým 
příkonem spotřebičů o hodnotě maximálně  2,0kW (resp. 
2,3kW krátkodobě – max. 20 minut).

Výstup stejnosměrného napětí 12V/8,3A lze použít sou-
časně s 230V. Vždy dbejte na to, aby celkový maximální 
příkon všech spotřebičů připojených k výstupům elektro-
centrály nepřesahoval jmenovitý výkon elektrocentrály.

Před připojením spotřebiče/ů se ujistěte, že jejich maxi-
mální příkon (včetně startu, rozběhu motoru, konstrukce 
spotřebičů atd.) nepřesahuje jmenovitý výkon elektrocen-
trály. Nepřekračujte předepsanou hranici maximálního 
zatížení elektrocentrály.

Většina elektromotorů potřebuje na rozběh až trojnásob-
ný příkon, než je příkon jmenovitý. 

O správnosti a vhodnosti použití elektrocentrály pro dané 
spotřebiče se poraďte s autorizovaným prodejcem. Více 
informací naleznete také na www.heron-motor.cz.

Přetěžování výstupů elektrocentrály má za následek 
zkrácení životnosti elektrocentrály, nebo její poškození 
bez nároku na záruku.

Elektrocentrála je vybavena systémem elektronické 
regulace výstupního napětí AVR, který umožňuje připo-
jení jemných elektronických přístrojů (např. TV přijímače, 
počítače atd.).
Pokud používáte elektrocentrálu pro napájení elektronic-
kých spotřebičů, nepoužívejte elektrocentrálu současně 
pro napájení výkonových spotřebičů (např. úhlová bruska 
1600 W). Při souběžném připojení (nesouměrná zátěž) 
může dojít k poškození elektronických spotřebičů. 
O správnosti a vhodnosti použití se poraďte s autorizova-
ným prodejcem nebo výrobcem.
Pokud připojujete elektronické spotřebiče (počítač, TV 
apod.), je vyžadováno použití prodlužovacích kabelů 
s přepěťovou ochranou!

IdeÁLNí POdMíNKY PrO PrOvOZ 
eLeKTrOCeNTrÁLY
• Atmosférický tlak: 1000hPa (1bar)
• Teplota okolního vzduchu: 25°C
• Vlhkost vzduchu: 30%

PrOvOZ ve vYSOKýCH NadMOŘSKýCH 
výŠKÁCH
Ve vysokých nadmořských výškách dochází ke změně 
poměru sycení paliva směrem k přesycení směsi. Má to za 
následek jak ztrátu výkonu, tak zvýšenou spotřebu paliva.
Výkon motoru při provozu ve vysokých výškách lze zlepšit 
výměnou hlavní trysky karburátoru s menším vrtáním 
a změnou polohy směšovacího regulačního šroubu. Pokud 
motor pracuje dlouhodobě ve výškách nad 1830 m n. m., 
nechte provést kalibraci karburátoru v autorizovaném 
servisu značky Heron.
I při doporučeném nastavení karburátoru dochází ke 
snížení výkonu přibližně o 3,5 % na každých 305 m nad-
mořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav, je 
ztráta výkonu ještě větší.

CZ
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OdbĚr STeJNOSMĚrNÉHO NaPĚTí  
(dC 12v/8,3a)
Zásuvka 12V je určena pro dobíjení 12V olověných akumu-
látorů automobilového typu. Hodnota napětí naprázdno 
se na výstupních svorkách pohybuje v rozmezí 15-30V.

POZOr!
Při současném odběru střídavého a stejnosměrného prou-
du nesmí celkový maximální příkon všech napájených 
spotřebičů překračovat jmenovitý výkon elektrocentrály.

Při dobíjení akumulátoru se řiďte pokyny výrobce aku-
mulátoru. Výrobce ani prodejce elektrocentrály nenese 
žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným 
použitím akumulátoru.

V případě dobíjení akumulátoru namontovaného v auto-
mobilu před připojením dobíjecích kabelů odpojte černý 
(-) kabel od akumulátoru. Černý (-) kabel připojte zpět 
až po odpojení dobíjecích kabelů. Dbejte na správnost 
připojení pólů baterie. Během procesu dobíjení nestartuj-
te motor automobilu. 
Při nedodržení těchto upozornění může dojít k poškození 
elektrocentrály či dobíjeného akumulátoru.

Akumulátor během dobíjení produkuje vodík, který je 
výbušný. Dodržujte proto zákaz manipulace s otevřeným 
ohněm, nekuřte a zajistěte dostatečné větrání prostoru 
dobíjení. 
Akumulátor obsahuje elektrolyt (roztok kyseliny sírové). 
Jedná se o silnou žíravinu, která při kontaktu s pokožkou, 
sliznicemi nebo s očima způsobí silné poleptání a poško-
zení tkáně. Používejte proto vhodné ochranné prostředky.

POZNÁMKa :
Stejnosměrný výstup (12V) může být používán současně 
s výstupem střídavého proudu (~230V). V případě přetí-
žení stejnosměrného výstupu, dojde k vypnutí jističe pro 
stejnosměrný proud. Dříve než stisknete tlačítko jističe, 
vyčkejte 2-3 minuty od výpadku.

IX. Obsluha 
elektrocentrály
1. Nastartujte motor.
2. Zapněte jistič napěťového okruhu.
3. Připojte spotřebiče k zásuvkám a dbejte při tom na 

to, aby jejich celkový příkon nepřekračoval jmenovitý 
výkon elektrocentrály. Před připojením spotřebičů se 
ujistěte, že jsou vypnuty.

UPOZOrNĚNí!
Elektrocentrála nesmí být zatěžována na max. povolené 
zatížení, pokud nejsou splněny podmínky dobrého 
chlazení.

X. vypnutí motoru
1. Odpojte veškeré spotřebiče od výstupů elektrocentrály.
2. Jistič přepněte do polohy vypnuto – OFF(0).
3. Spínač zapalování přepněte do polohy vypnuto-OFF(0)
4. Uzavřete přívod paliva (palivový kohout).

POZNÁMKa
V případě potřeby rychlého vypnutí elektrocentrály 
přepněte spínač zapalování do polohy vypnuto-OFF(0) 
a jističe napěťových okruhů přepněte do polohy vypnuto 
– OFF(0). Poté proveďte dva zbývající kroky

výSTraHa!
Opomenutí uzavření palivového kohoutu může při přepra-
vě vést k propuštění paliva palivovou soustavou do mo-
toru a následné poškození motoru. Na vady a poškození 
vzniklé tímto opomenutím nelze uplatňovat záruku.
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XI. Údržba a péče

výSTraHa!
Před zahájením údržbových prací vypněte motor a umís-
těte elektrocentrálu na pevnou vodorovnou plochu. 
Nedotýkejte se horkých částí motoru! 
Pro vyloučení možnosti nečekaného nastartování spínač 
zapalování a odpojte konektor („fajfku”) zapalovací svíčky.

POZOr!
Používejte pouze originální náhradní díly. Použitím nekva-
litních dílů může dojít k vážnému poškození elektrocentrály.

Pravidelné prohlídky, údržba, kontroly, revize a seřízení 
v pravidelných intervalech jsou nezbytným předpokladem 
pro zajištění bezpečnosti a pro dosahování vysokých výkonů. 
Pravidelná údržba, revize a seřízení zaručuje optimální stav 
stroje a jeho dlouhou životnost. Opravy, pravidelnou údržbu, 
kontroly, revize a seřízení smí provádět z důvodu zachování 
standardní a přiznání prodloužené záruky, vybavenosti 
a kvalifikovanosti pouze autorizovaný servis značky HERON.
Nepoužívejte palivo starší 30 dnů ode dne natankovaní na 
čerpací stanici.
Doporučujeme používat na trhu běžně dostupné kondi-
cionery paliva v zájmu úspory paliva a ochrany motoru 
a palivového systému před zanášením nečistotami a spali-
nami. Používání těchto přípravků zpomaluje opotřebová-
vání součástí a z něj vyplívající ztrátě výkonu.
Při uplatnění nároků na záruku musí být předložena ser-
visní kniha se záznamy o prodeji a vykonaných servisních 
prohlídkách - úkonech. Nepředložení servisní knihy bude 
posuzováno jako zanedbání údržby, které má za následek 
ztrátu garance dle záručních podmínek.
Důležité úkony údržby prodlužující životnost a spolehli-
vost  soustrojí je zapotřebí vykonávat v intervalech uvede-
ných v plánu údržby (viz. níže). Při poruše elektrocentrály 
a uplatnění záruky je nedodržení těchto servisních úkonu 
důvodem k neuznání záruky z důvodu zanedbání údržby 
a nedodržení návodu k použití.
Pro prodloužení životnosti elektrocentrály doporučujeme 
po 1200 provozních hodinách provést celkovou kontrolu 
a opravu zahrnující úkony:
- stejné úkony dle plánu údržby po každých 300 hodinách 
- kontrolu klikové hřídele, ojnice a pístu
- kontrolu sběrných kroužku, uhlíkových kartáčů alterná-
toru, ložisek hřídele

Tyto operace by měl provádět autorizovaný servis značky 
Heron, který má k dispozici vhodné nářadí, odpovídající 
technickou dokumentaci a originální náhradní díly.
Seznam autorizovaných servisů značky Heron naleznete 
na www.heron-motor.cz

ÚdrŽba Žeber CHLaZeNí vÁLCe 
a CHLadíCíCH OTvOrŮ aLTerNÁTOrU
Pravidelně kontrolujte zanesení žeber chlazení válce mo-
toru (obr. 3 pozice 7) a chladících otvorů alternátoru (obr. 
3 pozice 3) a udržujte je čisté. V případě silného zanesení 
může docházet k přehřívání motoru či alternátoru a jejich 
případnému vážnému poškození.

výMĚNa OLeJe
Použitý olej vypouštějte z mírně zahřátého motoru.
1. Odšroubujte zátku plnícího hrdla a vypouštěcí šroub 

(obr. 1 poz. 6) a olej nechte vytéct do připravené nádoby.
2. Po vypuštění veškerého oleje našroubujte zpět 

vypouštěcí šroub s podložkou a řádně jej utáhněte.
3. Olejovou nádrž naplňte čistým olejem (viz. kapitola 

IV.Před uvedením elektrocentrály do provozu – 2. 
Plnění motoru olejem)

4. Plnící hrdlo uzavřete zátkou

UPOZOrNĚNí!
Případný rozlitý olej utřete do sucha. Používejte ochranné 
rukavice, abyste zabránili styku oleje s pokožkou. V pří-
padě zasažení pokožky olejem postižené místo důkladně 
omyjte mýdlem a vodou. Použitý olej likvidujte podle 
pravidel ochrany životního prostředí. Použitý olej nevy-
hazujte do odpadu, nelijte do kanalizace nebo na zem, ale 
odevzdejte jej do sběrny použitého oleje. Do sběrny jej 
dopravujte v uzavřených nádobách.

čIŠTĚNí vZdUCHOvÉHO FILTrU
Znečištěný vzduchový filtr brání proudění vzduchu do 
karburátoru. V zájmu zabránění následného poškození 
karburátoru čistěte vzduchový filtr v souladu s tabulkou 
předepsané údržby. Při provozování elektrocentrály ve 
zvláště prašném prostředí filtr čistěte ještě častěji.

výSTraHa!
K čištění vložky vzduchového filtru nikdy nepoužívejte 
benzín ani jiné vysoce hořlavé látky. Hrozí nebezpečí 
požáru či exploze.

POZOr!
Nikdy elektrocentrálu neprovozujte bez vzduchového 
filtru. Provoz bez vzduchového filtru vede k urychlenému 
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opotřebení motoru. Na takto vzniklé opotřebení a vady 
nelze uplatnit záruku.
1. Po uvolnění spon v horní a dolní části krytu vzducho-

vého filtru kryt vzduchového filtru (obr. 2 pozice 3) 
sejměte. 

2. Vyjměte molitanovou filtrační vložku, vyperte ji v teplé 
vodě se saponátem a nechte důkladně proschnout.

3. Po uschnutí molitanovou vložku nechte nasáknout čistým 
motorovým olejem a přebytečný olej dobře vymačkejte 
(nikdy vložku nekruťte).

4. V případě poškození, opotřebení či nadměrného znečistě-
ní filtračních vložek je vyměňte za nové.

5. Filtrační vložku umístěte nazpět do těla vzduchového 
filtru a zakrytujte. Kryt  zajistěte sponami.

 POZOr!  
Při opětovném vkládání filtrační vložky do těla vzducho-
vého filtru musí být dodržena její orientace – strana vlož-
ky, která zachycovala vzduch s nečistotami, nesmí být 
obrácena směrem do motoru!

ÚdrŽba ZaPaLOvaCíCH SvíčeK 
Doporučované svíčky: Brisk - LR17YC, NGK - BPR5ES nebo 
jejich ekvivalent.

POZOr!
Nepoužívejte svíčky s nevhodným teplotním rozsahem.

výSTraHa!
Motor a výfuk jsou za chodu elektrocentrály i dlouho po 
jejím vypnutí velmi horké. Dejte proto velký pozor aby 
nedošlo k popálení.

Pro dosažení dokonalého chodu motoru, musí být svíčka 
správně nastavena a očištěna od usazenin.
1. Sejměte kabel svíčky a svíčku demontujte pomocí 

správného klíče na svíčky.
2. Vizuálně překontrolujte vnější vzhled svíčky. Jestliže 

je svíčka viditelně značně opotřebována nebo má 
prasklý izolátor nebo dochází k jeho odlupování, 

svíčku vyměňte. Pokud budete svíčku používat znovu, 
je třeba ji očistit drátěným kartáčem.

3. Pomocí spároměrky nastavte vzdálenost elektrod. 
Vzdálenost upravte podle doporučení odpovídajícím 
přihnutím elektrod. Vzdálenost elektrod: 0,6-0,8 mm.

4. Ujistěte se, zda je v pořádku těsnící kroužek, potom 
svíčku zašroubujte rukou, abyste předešli stržení závitu.

5. Jakmile svíčka dosedne, dotáhněte ji pomocí klíče na 
svíčky tak, aby stlačila těsnící kroužek.

POZNÁMKa
Novou svíčku je nutno po dosednutí dotáhnout asi o 1/2 otáčky, 
aby došlo ke stlačení těsnícího kroužku. Jestliže je znovu použi-
ta stará svíčka, je nutno dotáhnout ji pouze o 1/8 - 1/4 otáčky.
Motorová svíčka je spotřebním materiálem, na jehož 
opotřebení nelze uplatňovat záruku.

POZOr!
Dbejte, aby byla svíčka dobře dotažena. Špatně dotažená svíč-
ka se silně zahřívá a může dojít k vážnému poškození motoru.

ÚdrŽba PaLIvOvÉHO FILTrU

POZOr!
Benzín je snadno zápalná látka, za určitých podmínek 
i výbušná. V okolí pracoviště proto nekuřte ani nemanipu-
lujte s otevřeným ohněm.
1. Odšroubujte zátku palivové nádrže a vyjměte palivový filtr.
2. Propláchněte jej v jakémkoli nehořlavém čistícím 

prostředku (např. mýdlová voda) a nechte důkladně pro-
schnout. Pokud je filtr enormně znečištěn, vyměňte jej. 

3. Vyčištěný filtr vložte zpět do plnícího otvoru nádrže.
4. Zašroubujte zpět zátku nádrže a řádně ji utáhněte.

OdKaLeNí KarbUrÁTOrU

POZOr!
Benzín je snadno vznětlivý a výbušný. Při manipulaci 
nekuřte a zabraňte přístupu s otevřeným ohněm.

1. Palivovým kohoutem uzavřete přívod paliva.
2. Odšroubujte šroub odkalovače karburátoru (obr. 

3 pozice 9a), do předem připravené nádoby vypusťte 
benzín s usazeninami.

3. Našroubujte zpět vypouštěcí šroub a po otevření pali-
vového kohoutu zkontrolujte, že okolo vypouštěcího 
šroubu neuniká palivo. 

 Pokud palivo uniká, vypouštěcí šroub utáhněte popř. 
vyměňte těsnění šroubu.

CZ

PLÁN ÚdrŽbY

Provádějte vždy v uvedených měsíčních interva-
lech nebo provozních hodinách

Před 
každým 

použitím

První měsíc 
nebo 20 prov.

hodin po 
uvedení do 

provozu

Každé 
3 měsíce 

nebo každých 
50 prov. 

hodin

Každé 
6 měsíce nebo 
každých 100 
prov. hodin

Každý kal. 
rok nebo 
každých 

300 prov. 
hodin

Předmět údržby 

Motorový olej
Kontrola stavu X     

Výměna  X   X  

Vzduchový filtr
Kontrola stavu X     

Čištění   X(1)   

Zapalovací svíčka
Čištění - nastavení    X  

Výměna X

Vůle ventilů Kontrola - nastavení    X(2)

Palivový systém
Vizuální kontrola X(4)    

Kontrola a nastavení    X(2)

Palivové hadičky Výměna Každé 2 kalendářní roky

Sítko palivové nádrže Čištění    X

Palivová nádrž Čištění    X(2)

Karburátor- odkalovací 
nádobka

Čištění X(2)

Palivový kohout - odka-
lovací nádobka (pokud 
je jí kohout vybaven)

Čištění X(2)

Elektrická část Kontrola/revize Každých 12 měsíců od zakoupení (3)

POZNÁMKY
(1) Při používání motoru v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
(2) Tyto body údržby smí být prováděny pouze autorizovanými servisy značky HERON. Provedení úkonů servisem jiným 

bude posuzováno jako neoprávněný zásah do výrobku, jehož následkem je ztráta záruky (viz. Záruční podmínky)
(3) UPOZOrNĚNí 
 Dle platných právních předpisů (ČSN 331500 - revize elektrických zařízení) revize a kontroly veškerých druhů 

elektrocentrál smí provádět výhradně revizní technik, tj. osoba znalá s vyšší kvalifikací podle §9 vyhl. 50/78 Sb.,
 V případě profesionálního nasazení elektrocentrály je pro provozovatele nezbytně nutné, aby ve smyslu §132a) 

zákoníku práce a na základě analýzy skutečných podmínek provozu a možných rizik vypracoval plán preventivní 
údržby elektrocentrály jako celku.

(4) Proveďte kontrolu těsnosti spojů, hadiček.
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Zabraňte opakovanému či delšímu kontaktu s pokožkou 
a vdechování výparů.
Udržujte pohonné hmoty mimo dosahu dětí.
Po opětovné montáži se ujistěte, zda nedochází k úniku 
pohonných hmot, popřípadě rozlité palivo vytřete do 
sucha a odvětrejte výpary ještě před nastartováním.
Karburátor je velmi komplexní a složité zařízení, čištění 
a údržbu karburátoru proto svěřte autorizovanému 
servisu značky HERON. Seřízení bohatosti směsi a celého 
karburátoru je nastaveno výrobcem a není dovoleno toto 
seřízení jakkoliv měnit. V případě jakéhokoliv neodborné-
ho zásahu do seřízení karburátoru může vážně poškodit 
motor, generátor či připojené spotřebiče.

čISTĚNí OdKaLOvače PaLIvOvÉHO 
KOHOUTU
Pokud je kohout touto odkalovací nádobkou vybaven 
- některé součásti stroje se mohou v závislosti na výrobní 
sérii mírně lišit, zůstávají však zaměnitelné a nemění se 
funkční a výkonové parametry elektrocentrály.
1. Palivovým kohoutem uzavřete přívod paliva.
2. Odšroubujte odkalovací misku palivového ventilu (obr.2 

pozice 2a) a spolu s filtrem a těsněním ji vyjměte.
3. Všechny součásti vyperte v nehořlavém čistícím pro-

středku a nechte uschnout.
4. Namontujte součásti zpět a misku pevně utáhněte

ÚdrŽba výFUKU a LaPače JISKer
Dekarbonizaci výfuku a čištění lapače jisker přenechejte 
autorizovanému servisu značky HERON.

XII. Přeprava a skladování
Motor i výfuk jsou během provozu velice horké a zůstávají 
horké i dlouho po vypnutí elektrocentrály, proto se jich 
nedotýkejte. Abyste předešli popáleninám při manipulaci 
nebo nebezpečí vzplanutí při skladování, nechte součásti 
před manipulací a skladováním vychladnout.

PŘePrava eLeKTrOCeNTrÁLY
• Elektrocentrálu přepravujte výhradně ve vodorovné 

poloze vhodně zajištěnou proti pohybu.
• Vypínač zapalování přepněte do polohy vypnuto-„OFF (0)“
• Palivový kohout musí být uzavřen a uzávěr palivové 

nádrže pevně dotažen.
• Nikdy elektrocentrálu během přepravy nespouštějte. 

Před spuštěním elektrocentrálu vždy vyložte z vozidla.
• Při přepravě v uzavřeném vozidle vždy pamatujte na to, že 

při silném slunečním záření uvnitř vozidla extrémně narůs-
tá teplota a hrozí vznícení či výbuch benzinových výparů.

• Při převozu elektrocentrály členitým terénem vypusťte 
z nádrže elektrocentrály veškeré palivo, aby nemohlo 
dojít k jeho úniku. Palivo před transportem vypusťte 
vždy, když je to možné.

PŘed USKLadNĚNíM eLeKTrOCeNTrÁLY 
Na deLŠí dObU
• Při skladování dbejte na to, aby teplota neklesla pod 

0°C a nevystoupila nad 40°C.
• Z nádrže a palivových hadiček vypusťte veškeré palivo 

a uzavřete palivový kohout.
• Odkalte karburátor.
• Vyměňte olej.
• Vyčistěte vnější část motoru.
• Odpojte akumulátor elektrického startéru (pokud je 

jím elektrocentrála vybavena), očistěte jej a uložte na 
chladném, suchém, dobře větraném místě. Při skla-
dování dochází k samovolnému vybíjení akumulátoru 
– nejedná se o vadu, ale o přirozený jev.

• Vyšroubujte zapalovací svíčku a do válce nechte vtéci cca 
1 čajovou lžičku oleje. Pak zatáhněte 2-3 krát za starto-
vací lanko. Tím se v prostoru válce vytvoří rovnoměrný 
ochranný olejový film. Poté svíčku našroubujte zpět.

• Protočte motor zatažením za rukojeť startovací kladky 
a zastavte píst v horní úvrati. Tak zůstane výfukový 
i sací ventil uzavřen.

• Elektrocentrálu uložte do chráněné, suché místnosti.
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XIII. diagnostika 
a odstranění případných 
závad
MOTOr NeLZe NaSTarTOvaT
• Je spínač zapalování v poloze zapnuto?
• Je palivový kohout otevřen?
• Je v nádrži dostatek paliva?
• Je v motoru dostatečné množství oleje?
• Je připojen konektor kabelu zapalování k motorové svíčce?
• Přeskakuje na motorové svíčce jiskra?
• Nemáte v nádrži palivo starší 30 dnů od zakoupení na 

čerpací stanici?
Pokud motor stále nelze nastartovat, odkalte karburátor 
(viz. XII.Údržba / Odklalení karburátoru)

Pokud se vám poruchu nepodaří odstranit, svěřte opravu 
autorizovanému servisu značky HERON.

TeST FUNKčNOSTI MOTOrOvÉ SvíčKY

UPOZOrNĚNí! 
Nejprve se ujistěte, že v blízkosti není rozlitý benzín nebo 
jiné vznětlivé látky. Při testu použijte vhodné ochranné 
rukavice, při práci bez rukavic hrozí úraz elektrickým prou-
dem! Před demontáží se ujistěte, že svíčka není horká!
1. Motorovou svíčku vymontujte z motoru.
2. Motorovou svíčku nasaďte do konektoru („fajfky”) 

zapalování.
3. Spínač zapalování přepněte do polohy „zapnuto“.
4. Závit motorové svíčky přidržte na těle motoru (např. 

hlavě válce) a zatáhněte za rukojeť startéru.
5. Pokud k jiskření nedochází, vyměňte motorovou svíč-

ku za novou. Pokud je jiskření v pořádku, namontujte 
svíčku zpět a pokračujte ve startování podle návodu.

Pokud ani poté motor nenaskočí, svěřte opravu autorizo-
vanému servisu značky HERON.

XIv. Likvidace odpadu

 
Po skončení životnosti výrobku je nutné 
při likvidaci vzniklého odpadu postupo-
vat v souladu s platnou legislativou. 
Výrobek obsahuje elektrické/elektro-
nické součásti. Neodhazujte do směs-
ného odpadu, odevzdejte zpracovateli 
odpadu, na místo zpětného odběru 

nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní 
náplně jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi 
v souladu s platnou legislativou a pokyny jejich výrobce.
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Xv. Záruka a servis
STaNdardNí ZÁrUKa
Dne 01. 01. 2003 vstupuje v plat-
nost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 
15. 03. 2002, kterým se mění zákon  
Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Firma 
Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na 
Vámi zakoupeny výrobek záruku dva roky od data prode-
je. Při splnění záručních podmínek ( uvedeno dále) Vám 
výrobek během této doby bezplatně opraví autorizovaný 
servis značky HERON.

POdMíNĚNÁ  
PrOdLOUŽeNÁ ZÁrUKa
Firma Madal Bal a.s. poskytuje 
možnost prodloužení záruční lhůty 
na dobu 3 let při splnění specifikova-
ných podmínek. Prodloužení záruční 
lhůty nad rámec zákonné je podmíněno:
1. Elektrocentrála byla po dvou letech od prodeje v pro-

vozu méně než 900 motohodin. 
2. Periodickou technickou prohlídkou stroje po uplynutí 

12 měsíců (nebo 300 provozních hodin) a po uplynutí 
24 měsíců (nebo 600 provozních hodin) od data 
 prodeje a potvrzení v Servisní knížce autorizovaným 
servisem značky HERON. Časové rozmezí pro prove-
dení periodické prohlídky max. +1 měsíc po roce od 
prodeje a +1 měsíc po dvou letech od prodeje výrob-
ku. Tyto roční prohlídky a náklady s ní spojené jsou 
hrazeny zákazníkem dle platného ceníku. 

ZÁrUčNí POdMíNKY
1. Prodávající je povinen spotřebitele seznámit s návo-

dem na užívání, zboží předvést,  a řádně vyplnit 
záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo 
obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, 
sídlo a označení prodávaného zboží název zboží, typ 
zboží a výrobní číslo. Všechny údaje musí být v záruč-
ním listě vypsány nesmazatelným způsobem v oka-
mžiku prodeje zboží. Firma Madal Bal a.s. neuzná 
prodlouženou záruku na dobu 3 let bez předložení 
Servisní knížky s vyznačenými periodickými prohlíd-
kami vykonanými smluvním servisem.  

2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, 

není důvodem k jeho reklamaci.
3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží 

předáno s kompletním příslušenstvím s řádně vyplně-
ným originálem záručního listu nebo jiným dokladem 
o koupi, který obsahuje datum prodeje, název nebo 
obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, 
sídlo a označení prodávaného zboží - název zboží, typ 
zboží a výrobní číslo.

4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém 
stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při 
přepravě nedošlo k poškození.

5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené  
přepravcem.

6. Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslu-
šenství, které není součásti základního vybavení 
výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství 
nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené 
vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování.

8. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je 
dodatkem k ním.

9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně 
autorizovaný servis značky HERON.

10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po 
celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené 
v technických údajích, při dodržení návodu na použití. 
Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez 
předchozího upozornění.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu 

k obsluze;
 b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje 

bez předchozího povolení vydaného firmou 
Madal Bal a.s. či autorizovaným servisem značky 
HERON;

 c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen;

 d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální 
součástí;

 e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opo-
třebení došlo vinou nedostatečné údržby;

 f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci;
 g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, 

teplotních či chemických vlivů;
 h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, 

údržbou (nekvalitní paliva, opomíjení čištění pali-

vového systému – dekarbonizace, výměny svíček, 
vzduchového filtru), či manipulací s výrobkem;

 i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) 
v agresivním prostředí např. prašném či vlhkém;

 j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatíže-
ní;

 k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu 
nebo dokladu o koupi;

 l) došlo k zamlčení skutečného počtu provozních 
hodin, podmínek provozu a skutečného technic-
kého stavu stroje;

 m) došlo k neoprávněným zásahům do elektrické 
soustavy stroje;

 n) byly porušeny plomby na hlavním panelu stroje 
a karburátoru, se kterými smí manipulovat jen 
autorizovaný servis značky HERON.

12. Záruka nepokrývá náklady na jakékoliv seřizovací 
a nastavovací práce spojené s běžnou dílenskou údrž-
bou strojů, ani na servisní položky, jako:

 a) běžný spotřební materiál nutný k bezporuchové-
mu provozu jako např. olejová náplň, vzduchový 
filtr, zapalovací svíčka, spojovací materiál atd.;

 b) netěsnosti karburátoru, zanesení karburátoru, 
zaneseni palivového systému způsobené pou-
žitím znečištěného, kontaminovaného nebo 
zvětralého paliva.

13. Prodloužena záruční lhůta se nevztahuje  
na akumulátory.

14. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené 
běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen.

15. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze oče-
kávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce 
(např. lakováni atd.)

16. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, 
která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních 
předpisů.

UPOZOrNĚNí!
Distributor - prodejce neuzná prodlouženou záruku na 
dobu 3 let bez splnění specifických podmínek a bez 
předložení této příručky s vyznačenými periodickými 
prohlídkami provedenými autorizovaným servisem 
značky HERON.

ZÁrUčNí a POZÁrUčNí ServIS
Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách 

www.heron-motor.cz 

nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek 
zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 
222 745 130.

CZ CZ
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Servisní knížka
Servisní knížka s návodem na použití je považována za nedílnou součást stroje a musí být v případě dalšího prodeje 

předána novému majiteli.

ZÁZNaMY O ServISNíCH PrOHLídKÁCH eLeKTrOCeNTrÁLY
(Musí být během záruky potvrzeny smluvním servisem po každé servisní prohlídce.)

PerIOdICKÁ PrOHLídKa 12 MĚSíCŮ
(prohlídka umožňující prodloužení záruky nad rámec zákonné lhůty)
(kontrolu hradí zákazník)

Výměna motorového oleje, popř. olejového filtru  
Výměna vložky vzduchového filtru   
Čištění lapače jisker (pokud je namontován)  
Zapalovací svíčka - kontrola, čištění   
Karburátor - čištění, seřízení   
Palivové vedení - kontrola   
Kontrola vůle ventilů    
Kontrola celkového stavu    
Kontrola, seřízeni otáček motoru   
Uveďte počet odpracovaných motohodin .......................

PerIOdICKÁ PrOHLídKa 2 rOKY
(prohlídka prodlužující záruku o 1 rok)
(kontrolu hradí zákazník)

Výměna motorového oleje, popř. olejového filtru  
Výměna vložky vzduchového filtru   
Čištění lapače jisker (pokud je namontován)  
Zapalovací svíčka - kontrola, čištění   
Karburátor - čištění, seřízení   
Palivové vedení - kontrola   
Kontrola vůle ventilů    
Kontrola celkového stavu    
Kontrola, seřízeni otáček motoru   
Uveďte počet odpracovaných motohodin .......................

12 MĚSíCŮ
Prohlídka s prodloužením záruky

Datum: 

………..…………………..

Razítko smluvního servisu

………..…………………..
Podpis vedoucího technika

 2 rOKY
Prohlídka s prodloužením záruky

Datum: 

………..…………………..

Razítko smluvního servisu

………..…………………..
Podpis vedoucího technika

Záznamy o provedení záručních  
a pozáručních oprav

(Záruční opravy musí být provedeny pouze ve smluvním servisu firmy Madal Bal a.s.)

Datum opravy Popis provedených prací Vyměněné díly Podpis technika a razítko servisu

CZ CZ
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XvI. eS prohlášení o shodě

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

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené prove-
dení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách 

zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

HerON eGM 25 avr (8896111)
elektrocentrála benzínová 2300W, 5,5HP

Byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími harmonizovanými normami:
EN 1206:2011; EN 55012:2008+A1:2010; EN 60204-1:2007+A1:2009; EN 1679-1+A1:2011; EN ISO 12100:2011;  

EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011; ISO 8528

a směrnicemi:
2004/108 EC; 2006/42 EC; 2000/14 EC; 2011/88 EU a 2011/65 EU

naměřený akustický výkon: 92 dB(A)
garantovaný akustický výkon: 96 dB(A)

ve Zlíně 6.6.2013

 
Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.
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Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

heron eGM 25 AVr

POTvrZeNí aUTOrIZOvaNÉHO PrOdeJCe  
O PrOvedeNí PŘedPrOdeJNí KONTrOLY STrOJe

Vybalení stroje z originálního obalu   
Kontrola a záznam výrobního čísla stroje 

do servisní knížky a záručního listu   
Kontrola kompletnosti dodávky    
Celková kontrola stavu povrchu stroje   
Celková kontrola základních funkcí stroje  
NePOvINNý ServIS (hrazen zákazníkem):

Doplnění oleje v motoru na požadovanou úroveň  
Doplnění paliva a kontrola palivového systému  
Krátká provozní zkouška      

PrOHLÁŠeNí KUPUJíCíHO
Při převzetí stroje jsem byl řádně seznámen a informován o jeho použití, způsobu ovládání a vlastnostech výrobku,  
záruce a servisních úkonech. Stroj mi byl řádně předveden v rozsahu zapsaném v tomto protokolu, provedl jsem vizuální 
kontrolu a nezjistil jsem žádné závady.

Jméno, příjmení / Název firmy:*) .....................................................................................

Adresa:*) .......................................................................................................................... Telefon:*) ..........................................

Kupující svým podpisem potvrzuje, že mu byl výše uvedený výrobek řádně předveden, převzal výrobek v provozuschopném stavu bez 
zjevných závad včetně příslušného návodu na použití a obsluhu, servisní knížky a příslušenství a že údaje o výrobku a kupujícím jsou 
uvedeny pravdivě. Kupující byl řádně poučen o způsobu využívání, zásadách správné obsluhy, ovládání a technické údržbě stroje.
Kupující svým podpisem potvrzuje svůj souhlas s tím, že společnost Madal Bal a.s. jako výrobce motorových strojů HERON bude s uvedený-
mi údaji nakládat výhradně ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Datum: ..................................       Podpis kupujícího: ...................................................

*) nepovinný údaj

Záruční list výrobní číslo 

PŘedPrOdeJNí KONTrOLa

Datum: 

………..…………………..

Razítko prodejce

………..…………………..
Podpis prodejce


