
Plnicí zařízení pro motorová vozidla
s pohonným systémem na CNG

MJ Compact 05

Platí pro typy: GK-9801-01, GK-9803-01, GK-9804-01, GK-9805-01, GK-9806-01, 
GK-9808-01, GK-9809-01, GK-9810-01, GK-9851-01, GK-9852-01, GK-9853-01, 
GK-9854-01

Návod k použití
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První český výrobce plnicích 
stanic na stlačený zemní plyn (CNG)

Čerpáme z více než 110 let strojírenské tradice a pro 21. století Vám přinášíme alternativní 
řešení mobility. Využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě má před sebou velkou bu-
doucnost z hlediska ekologie, bezpečnosti, ale především nízké ceny. Jezděte s námi na CNG.

Tento návod Vás seznámí s obsluhou a údržbou plnicí stanice na stlačený zemní plyn, abyste 
mohli plně využít všech vlastností našeho výrobku.

Před použitím plnicí stanice si pozorně přečtěte všechny informace o tom, jak zajistit příjem-
ný a bezpečný provoz výrobku a odvrátit případné riziko jeho poškození nebo poranění sebe  
či jiných osob.

Pro rychlé vyhledání potřebných informací uživateli výrobku ponechte tento návod v blízkosti 
výrobku.

V tomto návodu k obsluze jsou bezpečnostní informace označeny symbolem trojúhelníku  
s vykřičníkem. Nebudete-li dbát pokynů označených tímto symbolem, riskujete poranění 
nebo úmrtí a vznik hmotných škod.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali plnicí stanici stlačeného zemního plynu (CNG).
MOTOR JIKOV
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Pro snazší nalezení potřebných informací 
jsou použity následující symboly: 

Užitečná informace

POZOR! Důležitá informace

1. Bezpečnostní pokyny

A. Použití plnicího zařízení
Zařízení je určeno pouze pro plnění motorových vozidel s pohonným systé-
mem CNG. K plnění lze používat pouze příslušenství dodané nebo schvále-
né výrobcem. Použití jednotky k jiným účelům než vyjmenovaným může mít  
za následek vážná zranění či smrt. Zařízení je možno provozovat pouze 
v souladu s místními národními technickými a daňovými předpisy.

B. Instalace plnicího zařízení
Plnicí zařízení je určeno pro provoz ve venkovních i vnitřních prostorách. 
Zařízení je možné instalovat pouze v souladu s tímto návodem k použití  
a instalaci musí výlučně provádět autorizovaná osoba.

C. Návod k použití
Před instalací a použitím pročtěte pečlivě tento návod k použití a řiďte  
se jeho pokyny. V případě pochybností o instalaci a použití kontaktujte auto-
rizovaného zástupce společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. či společ-
nost samotnou.

D. Údržba plnicího zařízení
Všechny servisní zásahy či opravy musí provádět pouze výrobce nebo  
výrobcem autorizovaný odborný zástupce. Výjimku tvoří kontrolní úkony dále 
popsané v tomto návodu k použití. Jiné než tímto návodem k použití defi-
nované uživatelské zásahy mohou vést k vážným zraněním a jsou důvodem 
zániku garance za výrobek.
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F. Použité výstražné značky

E. Bezpečnostní pokyny při plnění vozidla

1) Plněné vozidlo musí být umístěno ve stejném teplotním prostředí jako plnicí zaříze-
ní, a to v předepsané bezpečné vzdálenosti.
2) Plocha stanoviště vozidla při plnění musí být zpevněná, vodorovná a snadno do-
stupná od plnicího zařízení.
3) Během plnění musí být vypnutý motor plněného vozidla a přídavné topení se spa-
lovací komorou. Vozidlo musí být zabezpečeno proti posunu. Zároveň během plnění 
nesmí být v plněném vozidle lidé.
4) Ve vzdálenosti do 5 m od zařízení a plněného vozidla platí zákaz kouření a zachá-
zení s otevřeným ohněm.
5) V případě, že ucítíte zemní plyn nebo se rozezní varovná zvuková signalizace, vy-
pněte přívod plynu k plnícímu zařízení, popřípadě ve vozidle, zajistěte řádnou venti-
laci čerstvým vzduchem a kontaktujte výrobcem autorizovaného zástupce. Metanové 
čidlo v plnicím zařízení bude vydávat zvukovou signalizaci a dojde k vypnutí zařízení. 
Zařízení nejde zapnout, dokud přítomnost plynu trvá. Zajistěte eliminaci všech zdrojů 
otevřeného ohně.

Je nutné si uvědomit a při práci zohlednit základní charakteristiky zemního plynu:
a) Zemní plyn má hustotu 0,7 kg/m3 (je lehčí než vzduch).
b) Zápalná teplota je 650 °C .
c) Dolní mez výbušnosti je 4,4 % objemu plynu při směsi se vzduchem (činnost 
metanového čidla v jednotce je nastavena tak, že reaguje při koncentracích  
od 10 % dolní meze výbušnosti). Horní mez výbušnosti je 15 % objemu plynu  
při směsi se vzduchem.
d) Zemní plyn se plní do vozidel v ekvivalentu 200 bar při 15 °C. Každý další 
stupeň nárůstu (poklesu) teploty znamená nárůst (pokles) tlaku o cca 1,5 bar.

6) Plnicí hadice a plnicí koncovka musí být vizuálně kontrolována, musí být nepoškoze-
ná. Dbejte, aby s plnicí hadicí bylo nakládáno tak, aby nedošlo k jejímu skřípnutí nebo po-
škození otěrem. V případě podezření na netěsnost plnicí hadice nechte závadu posoudit  
či hadici vyměnit autorizovanou osobou. 
7) Čištění vnějšího pláště plnicího zařízení provádějte vodou či mýdlovou vodou.  
Nepoužívejte aceton ani jiná rozpouštědla.

Zákaz kouření a vstu-
pu s plamenem

Pozor! Elektrické 
zařízení

Nebezpečí požáru

Nebezpečí výbuchu 
plynu

Pozorně čtěte návod
Nehas vodou ani pě-
novými přístroji
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G. Certifikace a předpisy

Plnicí zařízení je v souladu s technickým doporučením Českého plynárenského svazu 
TDG 982 03 – Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem na CNG, 
které vychází z prEN 13945.
Dále výrobce předkládá Prohlášení o shodě CE v příloze tohoto návodu. Prohlášení 
o shodě je dokument, ve kterém výrobce deklaruje, že výrobek uvedený na trh je  
v souladu se všemi základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Podpisem 
EC Prohlášení o shodě má výrobce právo používat značku CE na výrobku.
Shodu se Směrnicí pro tlaková zařízení (97/23/ES, Nařízení vlády č. 26/2003 Sb.) 
ověřila Notifikovaná osoba č. 1221 společnost TÜV NORD.

2. Úvod

Plnicí zařízení CNG MJ Compact 05 je zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu 
do motorových vozidel s pohonným systémem CNG. Zařízení je navrženo tak, že vstup 
plynu je zajištěn prostřednictvím nízkotlaké přípojky plynu a dovoluje plnění něko-
lika vozidel denně. Při plnění do vozidel je doba čerpání paliva závislá na velikosti  
nádrže (např. prázdná 70l nádrž se plní maximálně 3 hodiny, obvykle to postaču-
je u osobních automobilů na dojezd přes 200 km), při dosažení plné nádrže dojde  
k automatickému vypnutí jednotky a odpuštění zbytku natlakovaného plynu zpět  
do systému. Jednotka je určena pro malé flotily vozidel s provozem jednotky nepře-
kračujícím 15 h denně, což představuje maximální denní výkon 75 m3, resp. 53 kg 
CNG. Překračování těchto parametrů má za následek nedodržení záručních podmínek. 

Zařízení má uzamykatelný kryt, pod kterým je umístěno ovládání zařízení a přístup 
k plnicí hadici. Na zadní straně je elektrické a plynové připojení a jsou zde umístěny 
odfuky pojistných ventilů a výpustní ventil odkalování.



2 uzamykatelný kryt zařízení

6 vyústění odfuku pojistných ventilů

10 ovládací panel s informačním displejem

12 kapsa na uložení plnicí hadice s koncovkou

11 kontrola a doplňování oleje

5 napojení na plynový rozvod

4 počítadlo plynoměru

7 výpusť odkalovacího ventilu

  8 otvor pro vzduch chlazení1 otvor pro protažení plnicí hadice při uzamčení

3 otvor pro nasávání vzduchu chlazení

  9 elektrický kabel
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  2 trhací spojka

  1 pojistný ventil PV3G 250 bar

  3 sušič

  4 kompresor

  5 ventilátor

  6 elektromagnetický ventil

  7 rozvaděč

  9 expanzní nádoba

  8 metanové čidlo

10 plynoměr

11 výpusť expanzní nádoby

12 elektromotor

13 rám

14 manostat
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3. Technické specifikace

Zařízení se skládá z kompresoru pro stlačování zemního plynu, elektromotoru pro 
pohon kompresoru, elektrického rozvaděče, ovládání a elektroniky, která řídí proces 
plnění a hlídá provozní stavy zařízení, sušičky plynu, expanzní nádoby pro odkalení 
kompresoru a odvětrání plynu. Dále má zařízení integrovaný plynoměr pro odečet 
spotřeby nasávaného plynu, manostat pro sledování vstupního tlaku plynu a meta-
nové čidlo pro detekci úniku plynu. Zařízení je vybaveno též teplotní kompenzací, 
která zaručuje optimální naplnění zásobníku stlačeného plynu vozidla s ohledem  
na atmosférickou  teplotu. Zařízení je standardně vybaveno jednou sadou na plnění, která  
se skládá z trhací spojky, plnicí hadice a koncovky. Jednotka může být vybavena  
i druhou sadou pro plnění dvou vozidel najednou. Druhou plnicí hadici lze dodat  
i na stávající zařízení. V tomto případě se čas plnění úměrně prodlouží. Trhací spojka 
zabezpečuje, že při náhodném vytržení plnicí hadice nedojde k poškození plnicího 
zařízení ani k úniku plynu (např. kdyby řidič odjel s připojenou plnicí hadicí). Zaříze-
ní je vybaveno ventilátorem a plášť zařízení je opatřen větracími otvory pro výměnu 
vzduchu. Všechna provozní hlášení jsou indikována na textovém displeji. Kompresor 
je mazán tlakově olejem, havarijní indikaci poklesu tlaku oleje zjistí uživatel na ovlá-
dacím displeji.

Pro zařízení s napájením 230 V je nezbytné elektrické připojení 16 A s jiště-
ním s charakteristikou typu C.

Pro zařízení s napájením 3 x 400 V je nezbytné elektrické připojení 10 A  
s jištěním s charakteristikou typu C.
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Objednací číslo GK-9801-01 GK-9803-01 GK-9804-01 GK-9805-01
Rozměry (š x v x d mm) 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780
Hmotnost (kg) 135 135 135 135
Výkon (Nm3/hod) 5 5 5 5
Vstupní tlak plynu (bar) 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2
Max. výstupní tlak (bar) 235 235 235 235
Elektromotor 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min
Elektrické napájení 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC
Elektrické připojení 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A
Otáčky kompresoru 1830 ot./min 1830 ot./min 1830 ot./min 1830 ot./min
Hlučnost (dBa 5 m od zařízení) 65 65 65 65
Rozvaděč s vytápěním s vytápěním s vytápěním s vytápěním
Rozsah provozních teplot (°C)  -20 - +50  -20 - +50  -20 - +50  -20 - +50
Počet a délka plnicích hadic 1x 4,5 m 1x 6,5 m 2x 4,5 m 2x 6,5 m
Plnicí koncovka 1x koncovka NGV 1 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1

Objednací číslo GK-9806-01 GK-9808-01 GK-9809-01 GK-9810-01
Rozměry (š x v x d mm) 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780
Hmotnost (kg) 135 135 135 135
Výkon (Nm3/hod) 5 5 5 5
Vstupní tlak plynu (bar) 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2
Max. výstupní tlak (bar) 235 235 235 235
Elektromotor 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min
Elektrické napájení 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC
Elektrické připojení 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A
Otáčky kompresoru 1830 ot./min 1831 ot./min 1832 ot./min 1833 ot./min
Hlučnost (dBa 5 m od zařízení) 65 65 65 65
Rozvaděč bez vytápění bez vytápění bez vytápění bez vytápění
Rozsah provozních teplot (°C)  +5 - +50  +5 - +50  +5 - +50  +5 - +50
Počet a délka plnicích hadic 1x  4,5 m 2x 4,5 m 1x 6,5 m 2x 6,5 m
Plnicí koncovka 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1

Objednací číslo GK-9851-01 GK-9852-01 GK-9853-01 GK-9854-01
Rozměry (š x v x d mm) 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780
Hmotnost (kg) 135 135 135 135
Výkon (Nm3/hod) 4,5 4,5 4,5 4,5
Vstupní tlak plynu (bar) 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2
Max. výstupní tlak (bar) 200 200 200 200
Elektromotor 2,2k W, 2 890 ot./min 2,2 kW, 2 890 ot./min 2,2 kW, 2 890 ot./min 2,2 kW, 2 890 ot./min
Elektrické připojení 230 V / 16A / C 230 V / 16A / C 230 V / 16A / C 230 V / 16A / C
Otáčky kompresoru 1 830 ot./min 1 830 ot./min 1 830 ot./min 1 830 ot./min
Hlučnost (dBa 5 m od zařízení) 65 65 65 65
Rozvaděč bez vytápění bez vytápění bez vytápění bez vytápění
Rozsah provozních teplot (°C)  +5 - +50  +5 - +50  +5 - +50  +5 - +50
Počet a délka plnicích hadic 1x 4,5 m 2x 4,5 m 1x 6,5 m 2x 6,5 m
Plnicí koncovka 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1

Objednací číslo GK-9801-01 GK-9803-01 GK-9804-01 GK-9805-01
Rozměry (š x v x d mm) 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780
Hmotnost (kg) 135 135 135 135
Výkon (Nm3/hod) 5 5 5 5
Vstupní tlak plynu (bar) 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2
Max. výstupní tlak (bar) 235 235 235 235
Elektromotor 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min
Elektrické napájení 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC
Elektrické připojení 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A
Otáčky kompresoru 1830 ot./min 1830 ot./min 1830 ot./min 1830 ot./min
Hlučnost (dBa 5 m od zařízení) 65 65 65 65
Rozvaděč s vytápěním s vytápěním s vytápěním s vytápěním
Rozsah provozních teplot (°C)  -20 - +50  -20 - +50  -20 - +50  -20 - +50
Počet a délka plnicích hadic 1x 4,5 m 1x 6,5 m 2x 4,5 m 2x 6,5 m
Plnicí koncovka 1x koncovka NGV 1 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1

Objednací číslo GK-9806-01 GK-9808-01 GK-9809-01 GK-9810-01
Rozměry (š x v x d mm) 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780
Hmotnost (kg) 135 135 135 135
Výkon (Nm3/hod) 5 5 5 5
Vstupní tlak plynu (bar) 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2
Max. výstupní tlak (bar) 235 235 235 235
Elektromotor 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min 2,2 kW, 2800 ot./min
Elektrické napájení 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC 3 x 400 V / 50 Hz, AC
Elektrické připojení 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A 5kolíková vidlice, 16 A
Otáčky kompresoru 1830 ot./min 1831 ot./min 1832 ot./min 1833 ot./min
Hlučnost (dBa 5 m od zařízení) 65 65 65 65
Rozvaděč bez vytápění bez vytápění bez vytápění bez vytápění
Rozsah provozních teplot (°C)  +5 - +50  +5 - +50  +5 - +50  +5 - +50
Počet a délka plnicích hadic 1x  4,5 m 2x 4,5 m 1x 6,5 m 2x 6,5 m
Plnicí koncovka 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1

Objednací číslo GK-9851-01 GK-9852-01 GK-9853-01 GK-9854-01
Rozměry (š x v x d mm) 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780 600 x 1050 x 780
Hmotnost (kg) 135 135 135 135
Výkon (Nm3/hod) 4,5 4,5 4,5 4,5
Vstupní tlak plynu (bar) 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2 0,02 - 0,2
Max. výstupní tlak (bar) 200 200 200 200
Elektromotor 2,2k W, 2 890 ot./min 2,2 kW, 2 890 ot./min 2,2 kW, 2 890 ot./min 2,2 kW, 2 890 ot./min
Elektrické připojení 230 V / 16A / C 230 V / 16A / C 230 V / 16A / C 230 V / 16A / C
Otáčky kompresoru 1 830 ot./min 1 830 ot./min 1 830 ot./min 1 830 ot./min
Hlučnost (dBa 5 m od zařízení) 65 65 65 65
Rozvaděč bez vytápění bez vytápění bez vytápění bez vytápění
Rozsah provozních teplot (°C)  +5 - +50  +5 - +50  +5 - +50  +5 - +50
Počet a délka plnicích hadic 1x 4,5 m 2x 4,5 m 1x 6,5 m 2x 6,5 m
Plnicí koncovka 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1 1x koncovka NGV 1 2x koncovka NGV 1
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Instalaci zařízení provádí pouze autorizovaná osoba. Zařízení musí být umístěno na 
pevném, rovném a nehořlavém podkladu (např. betonová deska 900 x 1100 x 50 mm 
na 150 mm štěrkovém základu) a připevněno kotvícími šrouby, které zajistí, že zaříze-
ní nebude poškozeno v případě vytržení plnicí hadice z jednotky. 

Schéma kotvení

15
0 

m
m

 

betonová deska150 mm

150 mm

50 mm betonová deska

4. Instalace

Instalaci plnicího zařízení provádí zásadně autorizovaná osoba.

Před instalací je nutno nahlásit distributorovi zemního plynu záměr  
navýšení spotřeby zemního plynu v konkrétním odběrném místě, ten pak  
zkontrolujte kapacitu regulátoru tlaku plynu a plynoměru na vstupu do ob-
jektu. Je také nutno zhodnotit kapacitu rozvodů plynu v objektu ve vztahu  
ke spotřebě ostatních nainstalovaných spotřebičů (např. plynový kotel, spo-
rák apod.).
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Zařízení po usazení musí být připojeno elektrickou přípojkou dle technické specifi-
kace zařízení a plynovou přípojkou za hlavním plynoměrem. Obě tyto přípojky musí 
být instalovýny a zrevidovány odbornými firmami dle platné legislativy. Protokoly  
o revizi plynovodu a elektrické přípojky musí být předloženy prodávajícímu před instalací  
plnicího zařízení. Plynová přípojka musí být ukončena kulovým ventilem DN 25 s vněj-
ším závitem, přípojka musí být suchá, bez přítomnosti vlhkosti a vody. Kvalita plynu 
musí odpovídat EN ISO 13686:2005. Je nezbytné ověřit si kvalitu zemního plynu  
u distributora. 

Horší kvalita plynu či pevné částice (nečistoty) se projeví na životnosti  
zařízení či jeho komponent, proto doporučujeme na vstupu před zařízení 
instalovat filtr plynu. 

Vyšší vlhkost plynu může způsobit degradaci molekulárního síta (sušicího 
granulátu) v sušiči. V případě, že distributor zemního plynu není schopen 
garantovat kvalitu plynu dle normy EN ISO 13686:2005, doporučujeme  
na vstupu před zařízení instalovat dodatečný odvodňovač.

Spojení zařízení a plynové přípojky musí být provedeno flexibilní hadicí schválenou 
pro vedení plynu o délce 1,5 m, tato hadice je součástí zařízení. Před instalací je po-
třeba také překontrolovat vhodnost regulátoru tlaku plynu a hlavního plynoměru na 
vstupu do objektu s ohledem na celkovou spotřebu plynových spotřebičů vč. plnicího 
zařízení CNG.
Před zapnutím zařízení nezapomeňte otevřít přívod plynu do zařízení.
Napájení zařízení je prostřednictvím el. sítě v závislosti na typu zařízení 3 x 400 V 
nebo 230 V.
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Doporučené schéma instalace s vyznačením odstupových vzdáleností – pro snížení 
úrovně odrážejícího se hluku od stěny vyzařovaného z plnicího zařízení je možné opa-
třit stěnu zvukovou izolací:

A. Vnější instalace

Zařízení je nutno chránit před klimatickými vlivy. Umístění zařízení musí 
být takové, aby nemohlo dojít k jeho poškození z důvodu pádu sněhu (pře-
vis střechy), přívalového deště nebo k jeho poškození jakýmikoliv vozi-
dly. Provoz zařízení je také ovlivňován, je-li vystaveno vysokým teplotám  
na přímém slunci. Pro eliminaci těchto vlivů je vyžadován jednoduchý  
přístřešek, případně umístění v existujícím přístřešku, pokud je toto umístění 
z požárně-technického hlediska možné. Dále nesmí být umístěno pod okny,  
v místech, kde by se mohl kumulovat plyn, a v místech, kde by se mohl  
odrážet hluk zařízení do okolních obytných oblastí. Větrací otvory v pláš-
ti zařízení musí být neustále volné a nesmí být blokovány listím, sněhem  
či jinými objekty. Zařízení by mělo být umístěno tak, aby při plnění vozidla 
nedošlo k překřížení komunikace pro pěší či vozidla plnicí hadicí. Elektrická 
zásuvka nesmí být umístěna přímo za plnicím zařízením.

Vnější instalace

150 mm

betonová deska

elektrická zásuvka
3 x 400 V nebo 230 V

0,5 m
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Doporučené schéma instalace s vyznačením odstupových vzdáleností – pro snížení 
úrovně odrážejícího se hluku od stěny vyzařovaného z plnicího zařízení je možné opa-
třit stěnu zvukovou izolací:

B. Vnitřní instalace

Instalace ve vnitřních prostorách např. v garáži musí odpovídat příslušným 
místním požárním a ostatním předpisům. Plnicí zařízení lze umístit ve vnitř-
ním prostoru pouze na základě zpracované odborné expertizy, jejímž obsa-
hem je posouzení rizik spojených s provozem plnicího zařízení a návrh or-
ganizačních a technických opatření při jeho provozu. Výrobce doporučuje 
splnění minimálně těchto základních požadavků na vnitřní instalaci:
-  Dveře místnosti musí vést do volného prostoru, musí být uzamykatelné, 
otevíratelné směrem ven a zajistitelné v otevřené poloze.
-  Místnost musí být dostatečně větrána jedním z následujících způsobů:
- Přirozeným větráním zajištěným neuzavíratelnými otvory opatřenými sí-
tem či mřížkou s rozměry otvorů 0,5–1 cm2 a ústícími do volného prostoru. 
Umisťují se pod stropem a těsně u podlahy, přednostně u protilehlých stěn. 
Volná plocha větracích otvorů u podlahy nesmí být menší než 0,5 % vnitř-
ní půdorysné plochy místnosti, nejméně však 100 cm2, u stropu nejméně  
dvojnásobek.
Nuceným větráním napojeným na zařízení plynové detekce s kapacitou ales-
poň trojnásobné kapacity výměny vzduchu za hodinu.
-  Vývody z prvků ochrany proti přetlaku (pojišťovací ventily) musí být vyvede-
ny mimo místnost do venkovního prostoru tak, aby nedošlo k jejich zabloko-
vání či zaplavení vodou a aby se případně unikající plyn nemohl kumulovat 
pod výklenky či do oken.

Vnitřní instalace

obytná zóna

0,5 m

elektrická zásuvka
3 x 400 V nebo 230V
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5. Obsluha

Zařízení se zapíná tlačítkem F1 a vypíná tlačítkem F2. Vyvolání menu jednotky se pro-
vádí stisknutím tlačítka F3. Pro návrat na předchozí úroveň je svítící LED diodou indi-
kována příslušná klávesa. Blikající LED indikuje klávesu pro zadání volby z možného 
výběru dat. V menu ovládacího prvku lze vyhledat údaje o počtu provozních hodin  
a zadat volbu jazyka displeje.

Pro nastavení jazyka displeje vstupte z úvodní obrazovky do menu prostřednictvím 
tlačítka F3 a dále vyberte volbou F1 nastavení jazyka. Zde výběrem zvolte požadova-
nou jazykovou verzi a potvrďte tlačítkem      . 

F1 - START plnění
F2 - KONEC plnění
F3 - Menu
Akt. stav: Vypnuto
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F1 - Jazyk/Language
F2 - Počítadla
F3 - Akt. teplota / tlak
^- servisní úroveň Plyn celk.:            m3

Cas celk.:             hod
Plyn posledni:      m3

Cas posledni:       hod

F1 - Jazyk/Language
F2 - Počítadla
F3 - Akt. teplota / tlak
^- servisní úroveň

A) Počet provozních hodin, objem stlačeného plynu celkem a při posledním plnění
Vyvolání hlavního menu z úvodní obrazovky se provede tlačítkem F3. Volbou tla-
čítka F2 - Počítadla je možno vyvolat celkový počet provozních hodin, objem stla-
čeného plynu a dobu a objem při posledním plnicím cyklu. Udávané hodnoty jsou  
v hodinách a m3.

B) Aktuální teplota a tlak
Vyvolání hlavního menu z úvodní obrazovky se provede tlačítkem F3, ve třetí  
řádce volbou F3 Akt tepl./tlak se vyvolá obrazovka se zobrazením naměřené teploty 
v rozvaděči, v okolí, nastaveném výstupním tlaku a aktuálním tlaku, který je v plněné 
tlakové nádrži.

Tepl. komp.:       °C
Tepl. okolí:         °C
Poz. tlak:             bar
Tlak plynu:          bar



18

6. Provoz

Na textovém displeji se mohou objevovat následující hlášení:

A. Probíhá plnění

Po dokončení diagnostiky zařízení začíná proces plnění, toto je zobrazeno 
na informačním panelu hlášením dle zobrazení.

B. Ukončení plnění

K ukončení plnění může dojít jedním z následujících způsobů:

Manuální vypnutí zařízení provedené tlačítkem F2. Toto může nastat v případě,  
že například je potřeba odjezd vozidla bez kompletního naplnění nádrže. Spuštění 
dalšího plnění je možné až po uplynutí cca 40 s, po zhasnutí LED indikátorů na klá-
vesnici řídicí jednotky.
Automatické vypnutí zařízení v okamžiku, kdy je plněná nádrž zcela plná. Po bezchyb-
ném procesu plnění a jeho ukončení zůstane na informačním panelu hlášení: Plnění 
ukončeno OK. Dosažen požadovaný tlak.
Automatické vypnutí zařízení na základě mimořádných provozních stavů  
(např. na základě detekce úniku plynu metanovým čidlem), v tom případě zůstane  
na informačním panelu hlášení provozního stavu (viz stavová hlášení).

F1 - START plnění
F2 - KONEC plnění
F3 - Menu
Akt. stav: Plneni
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Znění hlášení Význam hlášení

F1 - START plnění
F2 - KONEC plnění
F3 - Menu
Akt. stav:

Obrazovka hlavní nabídky

Plnění ukončeno OK.
Dosažen požadovaný 
tlak.

Automatické vypnutí zařízení v okamžiku, kdy je plněná 
nádrž zcela plná. Spuštění dalšího plnění je možné až po 
uplynutí cca 40 s, po zhasnutí LED indikátorů na klávesni-
ci řídicí jednotky.

Vypnutý JISTIČ!
Zkontrolujte ochranu 
motoru a topení.

V rozvaděči plnicí jednotky se vypnul jistič – kontaktujte 
autorizovaného zástupce pro zjištění příčiny a uvedení  
do provozuschopného stavu.

Není tlak OLEJE!
Zkontrolujte hladinu - 
mazací okruh.

Je potřeba zkontrolovat stav oleje. Zařízení kontroluje 
tlakovým spínačem, zda nedochází ke kritickému poklesu 
tlaku oleje. Toto může nastat při nízké hladině oleje, proto 
je nutné stav překontrolovat a náplň oleje doplnit. Pokud 
po znovuuvedení jednotky do provozu problém přetrvává, 
může jít o chybnou funkci kompresoru či jiné části a je 
třeba kontaktovat autorizovaného zástupce, který zjistí 
příčinu poklesu tlaku oleje.

Únik PLYNU!!!
Zkontrolujte připojení 
hadice.

Metanové čidlo indikuje přítomnost zemního plynu v koncen- 
tracích 10 a 20 % spodní meze výbušnosti. 
Zajistěte odvětrání okolí a eliminujte možnost působení jiných 
látek ve vzduchu – laky, rozpouštědla, benzín – a znovu
zapněte jednotku popř. kontaktujte autorizovaného zástupce. 
Metanové čidlo vypne jednotku, vydává zvukovou
signalizaci a zamezí po dobu trvání přítomnosti plynu její spuš-
tění.

Překročen maximální 
čas plnění (15 hod)!

Maximální doba plnění je 15 hod. za den. Při jejím překročení 
se provoz jednotky ukončí. Dlouhý čas plnění může indikovat 
i netěsnosti v plynovém systému, zkontrolujte plnicí hadici na 
celistvost – kontaktujte autorizovaného zástupce.

Žádné impulsy z ply-
noměru!
(přívod plynu?)

Porucha plnicího zařízení, volejte autorizovaného zástupce.

C. Stavová hlášení
V následující tabulce jsou uvedena stavová hlášení, která se objevují na dis-
pleji, a jejich význam.
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Znění hlášení Význam hlášení

Náhlý pokles tlaku v 
nádrži!
(poškozená hadice?)

Jednotka je vybavena funkcí vyhodnocování náhlého poklesu 
tlaku během plnění v rámci stanoveného časového intervalu. 
Toto může indikovat náhlý únik plynu – např. prasknutí plnicí 
hadice. Kontaktujte autorizovaného zástupce.

Probíhá vyhřívání 
rozvaděče. Plnění 
začne automaticky po 
dosažení teploty. (F2 
- STOP)

V případě, že je provedení jednotky určené pro provozní teploty 
pod bodem mrazu, je rozvaděč vybaven funkcí vyhřívání. Toto 
vyhřívání probíhá před zahájením plnění, po dosažení teploty 
začne plnění automaticky.

Proveďte servisní 
úkony! (1000 hod)

Je potřeba provést servisní úkony – kontaktujte autorizo-
vaného zástupce.
Plnicí zařízení je vybaveno kompresorem s olejovým 
mazáním. Řídicí jednotka upozorňuje na potřebu prove-
dení servisních úkonů, mezi které patří výměna olejové 
náplně, výměna filtru, kontrola el. magnetických ventilů 
případně výměna ozubeného řemene a patron pro sušení 
plynu. Servisní intervaly jsou určeny výrobcem na každých 
1000 provozních hodin, pro provedení servisu je nutno 
kontaktovat autorizovaného zástupce, který zároveň po 
provedení servisních úkonů odblokuje hlášení o nutnosti 
provedení údržby. 
Při překročení servisního intervalu o 50 provozních hodin 
dojde k zablokování zařízení.

Dosažen maximální 
počet provozních ho-
din (6000 h). Volejte 
servis.

V případě dosažení 6000 provozních hodin, se objeví uve-
dené hlášení a jednotka se odstaví. Pro další provozování 
musí provést autorizovaný zástupce kompletní kontrolu  
a update SW jednotky.

Žádný nárůst tlaku v 
nádrži! 
(špatně připojená 
hadice?)

Jednotka je vybavena funkcí vyhodnocování nárůstu tlaku bě-
hem plnění v rámci stanoveného časového intervalu, toto může 
indikovat netěsnost plynového systému – zkontrolujte připojení 
plnicí hadice. Kontaktujte autorizovaného zástupce.

Nárůst tlaku ve vy-
pnutém stavu!!!
Volejte servis.

Nárůst tlaku ve vypnutém stavu (toto hlášení indikuje chybnou 
funkci elektromagnetického ventilu) - kontaktujte autorizované-
ho zástupce.

NÍZKÝ TLAK PLYNU!
Zkontrolujte přívod 
plynu.

Zařízení je vybaveno manostatem, který hlídá dostatečný 
tlak vstupního plynu a při nedostatečném tlaku vypne zaříze-
ní. Zkontrolujte přívod plynu. V případě, že je kohout otevře-
ný, nejsou zjištěny žádné úniky plynu a hlášení přetrvává, 
kontaktujte distributora plynu.
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Znění hlášení Význam hlášení

Ztráta nastavení para-
metrů!!!
Baterie: OK/LOW
Volejte servis.

Došlo k přepsání parametrů programu a došlo také k otestová-
ní stavu baterie. Tato hláška se vyskytuje zejména po nahrání 
nové verze softwaru do řídicí jednotky.

Kritický stav baterie!!!
Volejte servis.

Je nutné vyměnit baterii. Volejte neprodleně autorizovaného 
zástupce! V případě ignorování hlášení dojde k nenávratné 
ztrátě SW a následné nefunkčnosti celé stanice.

Teplota okolí je mimo 
povol. meze!
(0 / 60 °C)

Okolní teploty mimo provozní teploty (zařízení je mimo rozsah 
provozních teplot, okolní teplota leží mimo rámec provozních 
teplot). Tento stav může nastat při naměřené teplotě nižší/vyš-
ší, než jsou povolené provozní limity teploty.
V případě, že tomu tak není, může se jednat o chybu teplotního 
čidla – kontaktujte autorizovaného zástupce.

Výpadek napájení 
delší než 5 minut.

V případě, že dojde k výpadku napájení delšímu než 5 min., je 
indikováno toto hlášení. Hlášení se také zobrazí při odpojení od 
sítě el. energie z jiných důvodů (údržba atd.). Pro zprovoznění je 
nutno se vrátit zpět na úvodní obrazovku a opět spustit  
jednotku.
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Doplnění oleje:

Autorizovaného zástupce volejte i v případě, že:
•	 došlo k vytržení plnicí hadice z trhací spojky,
•	 plnicí hadice nejde odpojit od vozidla,
•	 v případě porušení plnicí hadice,
•	 na plnicí koncovce jsou stopy oleje, vody, bílého prášku nebo jakékoli 

jiné látky.

Kontrola a doplnění oleje:
Kontrola stavu oleje a doplnění olejové náplně doporučené výrobcem  
se provádí doplňovací trubicí po otevření vrchního krytu zařízení.
Kroky při kontrole a doplnění oleje:
•	 před kontrolou hladiny oleje nesmí být zařízení v provozu alespoň  

30 min. z důvodů stabilizace teploty a ustálení hladiny oleje,
•	 odpojte stanici od elektrické přípojky,
•	 uvolněte závěr trubky na doplňování oleje (nejprve opatrně pomalým 

uvolněním odpusťte tlak a teprve potom zcela uvolněte zátku),
•	 vytáhněte zcela měrku oleje, otřete zbytky oleje a zasuňte ji zpět  

do doplňovací trubice, utáhněte a opět vytáhněte,
•	 zkontrolujte hladinu oleje na měrce a popřípadě doplňte předepsaným 

olejem na maximální úroveň,
•	 maximální hladina je vyznačena zvýrazněnou plochou (4,5 cm),  mini- 

mální hladina je 2 cm od konce měrky,
•	 po dokončení kontroly vložte měrku zpět a pevně dotáhněte závěr  

trubky,
•	 připojte elektrickou přípojku.

měrka oleje
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Umístění měrky oleje na obslužném panelu.

Měrka oleje se při kontrole odšroubuje.

max.
4,5 cm

min.
2 cmKaždých 200 mth doporučujeme kontrolovat výšku hladi-

ny oleje v kompresoru. Musí dosahovat do výše bíle lako-
vané části měrky.

Maximální hladina oleje: 4,5 cm
Minimální hladina oleje: 2 cm 
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7. Označení – výrobní štítek

Zařízení je označeno výrobním štítkem, který udává jméno a adresu výrob-
ce, označení a typ, rok výroby, výrobní číslo, plnicí výkon, nejvyšší dovolený 
tlak, sací tlak, napětí, příkon, nejnižší dovolenou teplotu, nejvyšší dovole-
nou teplotu.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

TYP JIKOV CNG MJ05

Zátkova 495/II
392 01 Soběslav CZ

ROK VÝROBY 20xx

VÝR. ČÍSLO
VÝKON   Nm /h
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ
TLAK PS  bar
SACÍ TLAK  bar 
NAPĚTÍ
PŘÍKON   kW
NEJNIŽŠÍ DOVOLENÁ
TEPLOTA TS °C
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ
TEPLOTA TS °C
 

GK-985x-01 / 0xxx
4,6

210
0,2 max
230 V / 50 Hz
2,2

+5

+50

3

VÝR. ČÍSLO
VÝKON   Nm /h
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ
TLAK PS  bar
SACÍ TLAK  bar 
NAPĚTÍ
PŘÍKON   kW
NEJNIŽŠÍ DOVOLENÁ
TEPLOTA TS °C
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ
TEPLOTA TS °C
 

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

TYP JIKOV CNG MJ05

Zátkova 495/II
392 01 Soběslav CZ

ROK VÝROBY 20xx

GK-980x-01 / 0xxx
5

235
0,2 max
3 x 400 V / 50 Hz
2,2

-20

+50

3

Provedení 230 V

Provedení 3 x 400 V
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8. Plynové schéma

vs
tu

p 
pl

yn
u

25
0 

ba
r

25
0 

ba
r

0 
- 

40
0 

ba
r

M
A

N
O

ST
A

T
G

K
 -

 5
04

7 
- 

01

sk
říň

 k
om

pr
es

or
u

ab
so

rb
čn

í v
lo

žk
a 

ol
ej

e
od

dy
ch

 k
om

pr
es

or
u

zp
ět

ný
 v

en
til

14
. s

ní
m

ač
 t

ep
lo

ty
 G

K
 -

 5
00

3 
- 

01

1.
 p

ly
no

m
ěr

6 
m

 3
 / 

ho
d

G
K

 -
 2

17
4 

- 
01

2.
 k

la
pk

a 
zp

ět
ná

 
G

K
 -

 9
07

4 
- 

01

3.
 v

en
til

 p
oj

is
tn

ý 
2,

5 
ba

r
G

K
 -

 9
08

4 
- 

01

4.
 n

ád
ob

a 
ex

pa
nz

ní
 

G
K

 -
 2

16
3 

- 
01

5.
 f

ilt
r 

pl
yn

ov
ý 

G
K

 -
 9

09
5 

- 
01

6.
 k

om
pr

es
or

 1
. s

tu
pn

ě 
G

K
 -

 9
00

1 
- 

01
7.

 c
hl

ad
ič

 1
. s

tu
pn

ě 
G

K
 -

 9
01

1 
- 

01
  

11
. e

l. 
m

ag
. v

en
til

25
0 

ba
r 

G
K

 -
 9

09
1 

- 
01

8.
 k

om
pr

es
or

 2
. s

tu
pn

ě
G

K
 -

 9
00

1 
- 

01

9.
 c

hl
ad

ič
 2

. s
tu

pn
ě 

G
K

 -
 9

01
2 

- 
01

10
. o

dl
uč

ov
ač

 
G

K
 9

10
8 

- 
01

12
. k

om
pr

es
or

 3
. s

tu
pn

ě 
G

K
 -

 9
00

1 
- 

01

13
. c

hl
ad

ič
 3

. s
tu

pn
ě 

G
K

 -
 9

01
3 

- 
01

15
. s

pí
na

č 
tla

ko
vý

 0
 -

 4
00

 b
ar

 G
K

 -
 5

00
2 

- 
01

16
. v

en
til

 p
oj

iš
ťo

va
cí

 2
50

 b
ar

 G
K

 -
 9

01
7 

- 
01

17
. v

en
til

 z
pě

tn
ý 

G
K

 -
 2

34
8 

- 
01

18
. s

uš
ič

 G
K

 -
 9

01
6 

- 
01

fil
tr

 p
ly

nu
 

vý
st

up
ní

Po
zn

ám
ka

: U
vn

itř
 p

ln
ic

íh
o 

za
říz

en
í j

e 
m

et
an

ov
é 

či
dl

o 
G

K
 -

 5
01

1 
- 

01
.

Zv
lá

št
ní

 p
řís

lu
še

ns
tv

í n
a 

př
án

í z
ák

az
ní

ka
.

11
. e

l. 
m

ag
. v

en
til

25
0 

ba
r 

G
K

 -
 9

09
1 

- 
01

19
. v

en
til

 z
pě

tn
ý 

G
K

 -
 2

34
8 

- 
01

11
. e

l. 
m

ag
. v

en
til

25
0 

ba
r 

G
K

 -
 9

09
1 

- 
01

20
. h

ad
ic

e 
pl

ni
cí

 
   

   
se

st
av

a



26

9. Záruční podmínky

1. Předmět záruky
Záruka se vztahuje na výrobky společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a. s. Práva  
z odpovědnosti za vady se uplatňují výhradně u prodávajícího, u kterého byla věc kou-
pena. Při reklamaci je kupující povinen předložit řádně vyplněný záruční list. Záruční 
opravy zajišťuje prodávající nebo jím pověřené opravny.
2. Záruční doba
Záruční doba výrobku je 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se nevzta-
huje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním výrobku, proto záruka kompresoru 
je 24 měsíců od převzetí výrobku, maximálně však 4000 jeho provozních hodin. Práva 
z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Doba od uplat-
nění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povi-
nen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu 
potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. 
Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
3. Rozsah odpovědnosti
Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době. Záruka se nevztahuje 
na opotřebení způsobené obvyklým užíváním výrobku, proto se nevztahuje na výmě-
nu dílů v rámci předepsané údržby a v servisních intervalech (zejména filtry, náplně 
sušiče, olej, ozubený řemen, ventily na jednotlivých stupních kompresoru). 
4. Zánik záruky 
Záruka zaniká v případě, když:
- je zařízení nesprávně instalováno;
- v zařízení je používán plyn v horší kvalitě, než určuje návod na použití;
- je zařízení instalováno někým jiným než autorizovaným zástupcem;
- nejsou dodržovány předepsané servisní úkony a doplňování médií;
- není vyplněn a odeslán záruční list výrobci;
- nelze předložit záruční list zboží;
- nebylo zboží používáno a udržováno podle návodu k obsluze;
- bylo do zboží neodborně zasahováno uživatelem;
- bylo zboží používáno v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než je určeno;
- došlo k úmyslnému přepisování údajů uvedených výrobcem, prodávajícím 
  nebo servisní organizací v průvodní dokumentaci zboží;
- je některá část zboží nahrazena neoriginální součástí;
- k poškození zboží nebo nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby;
- bylo zboží poškozeno vyšší mocí nebo došlo k jeho havárii;
- byla provedena změna na zboží bez souhlasu výrobce;
- jsou vady zboží způsobeny neodborným skladováním;
- je zboží přirozeně a běžně opotřebeno;
- nebyla provedena nebo nebyla provedena ve stanovené době předepsaná záruční   
  prohlídka zboží.
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10. ES Prohlášení o shodě

Výrobce: MOTOR JIKOV Strojírenská a. s. 
Adresa: Zátkova 495, 392 01 Soběslav, Česká republika 
Název stroje: Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem na CNG 
Typ a označení stroje: MJ Compact 05
Výrobce prohlašuje, že je ve shodě s požadavky: Směrnice pro Stroje / Machinery 
Directive: Nařízení vlády 176/2008 Sb. (2006/42/EC), Směrnice pro Elektromag-
netickou odolnost / Electromagnetic Compatibility: Nařízení vlády 616/2006 Sb. 
(2004/108/EC), Nízkonapěťové směrnice / Low Voltage Directive: Nařízení vlády 
17/2003 Sb., 2006/95/EC, Směrnice pro tlaková zařízení / Pressure equipment  
directive: Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. (97/23/EC), Směrnice pro zařízení  
a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu / Directive  
for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive at-
mospheres: Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (94/9/EC): Zařízení je povahou zařazeno  
do kategorie III. této směrnice a je určeno do zóny 2.
Zařízení je určeno ke stlačování zemního plynu pro použití ve vozidlech k tomu ur-
čených a skládá se z těchto tlakových komponent: plynoměr, expanzní nádoba, tří-
stupňový kompresor, odlučovač, sušič, propojovací potrubí a plnicí hadice. Shodu  
se směrnicí pro tlaková zařízení kategorie III dle modulu B+C1 posoudila notifikovaná 
osoba č. 1221 TÜV NORD Czech s. r. o. Č. certifikátu pro modul B je 1221- 0791/09  
z 23. 12. 2009.

5. Uplatnění reklamace
Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen  
předložit řádně vyplněný záruční list. Záruční opravy provádí prodávající nebo jím 
pověřené opravny. Pro mimozáruční opravy je kupující oprávněn obrátit se vždy  
na nejbližší smluvní záruční opravnu.
6. Výjimky ze záruky
Záruka se nevztahuje na díly, které se běžně opotřebovávají při použití stroje nebo 
je potřeba je vyměnit v rámci předepsané údržby (např. filtry, náplně sušiče, olej, 
ozubený řemen, ventily na jednotlivých stupních kompresoru). Záruka na kompresor  
je 4000 h nebo platí záruka dle bodu 2 tohoto článku dle toho, jaký stav  
nastane dříve.
7. Právo
Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními občan-
ského zákoníku č. 40/1964 Sb., popřípadě obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.  
ve znění pozdějších změn.

Za MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s.
Ing. Jiří Slíva – člen představenstva

V Soběslavi dne 30. 12. 2010



Výrobce si na základě neustálé inovace vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny produktů bez
předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Reprodukce tohoto návodu, celého nebo 
jeho části, v jakékoli formě (kromě stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
svolení společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., je zakázána. Vydání první, srpen 2013. 
Copyright © MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., 2013

Symbol na výrobku nebo jeho obalu označuje, že se s výrobkem nesmí nakládat jako 
s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno ho odevzdat na příslušném sběrném  místě 
s pověřením pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace 
tohoto výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní  prostředí a zdraví 
člověka, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto odpadem. Podrobnější 
informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na Vašem místním  úřadě, od služby likvidace 
domovního odpadu nebo prodejně, kde jste výrobek zakoupili.
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