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Vytvořte si sami svůj palivový článek

Návod k použitíNávod k použití



Obsah

1EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
©2013 Horizon Ltd. All rights reserved.

1. Úvod

2. Bezpečnostní informace

3. Seznam dílů

4. EDUSTAK JUNIOR specifikace

5. Návod k použití

6. Návod k demontáži

7. Sestavení palivového článku

8. Testování netěsností

9. Často opakované dotazy

10. Odstraňování závad

2

3

5

6

7

13

16

23

27

31



1.1 Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali technologii vodíkových palivových článků EDUSTAK JUNIOR od firmy Horizon. 
Doufáme, že se vám práce s ním bude líbit. Před prvním použitím EDUSTAK JUNIOR si přečtěte pozorně pokyny 
a zajistěte, aby se všechny vždy důsledně dodržovaly. 
Pokud máte další dotazy týkající se provozu nebo používání EDUSTAK JUNIOR obraťte se, prosím,  na níže 
uvede-nou tuzemslou firmu, u které jste palivové články EDUSTAK JUNIOR zakoupili. 
Všechna práva vyhrazena. Žádné změny nelze provádět bez předchozího souhlasu výrobce.

1.2 Vyloučení odpovědnosti 
Jakékoli neoprávněný servis a úprava může mít nepříznivý vliv na bezpečnost, trvanlivost a výkon systému a 
může mít  za následek okamžité zrušení platnosti záruky na systém. Zneužitím, zanedbáním nebo nesprávným 
servisem tohoto zařízení může dojít k poškození systému. Neprovozujte tento systém, pokud je poškozený. 
Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze vede ke ztrátě nebo k možnému omezení záruky a 
může vést i k pozastavení či odepření poskytnutí záruky. 
EDUSTAK JUNIOR nebyl testován v extrémních teplotních podmínkách a není proto určený pro provoz při teplo-
tách nižších než + 5  ℃  a vyšších než 40 .℃

1.3 Kontakty
Ovimex s.r.o. 
Hošťalovice 33
538 03  Heřmanův Městec
Tel: 602492520
email: ovimex@ovimex.cz

1. Úvod
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2. Všeobecná informace 

Všeobecné bezpečnostní pokyny

• Přečtěte si návod před použitím EDUSTAK JUNIOR a ukládejte jej po celou dobu v blízkosti zařízení . 
• EDUSTAK JUNIOR a jeho palivová kartuše nesmějí být skladováné ani provozované při teplotách nad 40 ℃. 
Chráňte je  před horkem a přímým slunečním zářením. 
• Používejte EDUSTAK JUNIOR v dobře větraném prostoru. 
• JNebude-li EDUSTAK JUNIOR používaný delší dobu, zajistěte, aby byl uložený na chladném a suchém místě. 
• Nekuřte v blízkosti EDUSTAK JUNIOR nebo jeho palivové kartuše. Chráňte je před horkem a zápalnými zdroji.    
 Vodík je výbušný a vysoce hořlavý plyn! 
• Nehoda nebo poškození palivové kartuše potenciálně představuje nebezpečí požáru. Uchovávejte vše mimo 
dosah zdrojů zapálení a zajistěte přitom dobré větrání. 
• Udržujte všechny EDUSTAK JUNIOR a jejich palivové kartuše  mimo dosah dětí a to i v případech, kdy jsou 
kartuše prázdné. 
• Okolí palivové kartuše musí být udržováné čisté a bez hořlavých materiálů, benzínu a jiných hořlavých látek. 
• EDUSTAK JUNIOR nebyl testovaný pro použití s lékařskými zařízeními. 
• Tyto pokyny uschovejte a pokyny v něm uvedené kontrolujte často během používání.

EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
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  KARTUŠE HYDROSTIK PRO - BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

• Kartuši HYDROSTIK PRO odpojte ihned po použití od regulátoru tlaku! 
• Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo opravovat kartuše, ani  opotřebované! 
• Neskladujte kartuše na přímém slunečním světle! 
• Chraňte je před ohněm. Nebezpečí požáru! 
• Uchovávejte je na bezpečném, suchém a chladném místě! 
• Chraňte je před teplotami vyššími než 50°C při plnění, skladování a používání! 
• Zajistěte dostatečné větrání a neukládejte během jejich provozu v okolí řádné další hořlavé předměty!
• Chraňte kartuše před vlivy alkalického a/nebo kyselého prostředí! 
• Kartuše nejsou hračka - Uchovávejte je mimo dosah dětí! 
• HYDROSTIK PRO kartuše musí být umístěná vždy ve vodorovné poloze! 
• Kartuše HYDROSTIK PRO mají hořlavý obsah. Nerozebírejte je proto! 
• Vyvarujte se eventuálnímu kontaktu s obsahem kartuší HYDROSTIK PRO!  
• Při použití přístroje je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, výbuchu 
nebo zranění osob! 
• Vodík v kartuších musí být uložený a používaný s opatrností tak, aby nebylo nic v okolí ohrožené a snížilo se 
riziko poškození majetku!

2. Všeobecná informace 
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* EDUSTAK JUNIOR je již před prvním použitím sestavený. 
** Kartuše HYDROSTIK PRO neobsahuje před prvním použití vodík. Plnění vodíkem zajišťuje elektrolyzér HYDROFILL PRO, který 

se prodává samostatně.

3. Seznam dílů

5

a. EDUSTAK JUNIOR*
b. HYDROSTIK PRO**
c. Manometer
d. Electronická  karta 
e. Ventilátorek
f.  Gumový vzduchovací balónek
g. Podložka pod HYDROSTIK PRO
h. Záslepka s odvzdušněním
i. Šroubky 
j. Roztrojka
k.3 silikonové hadičky
l. Fixační tlačka s hadičkou
m.Regulátor tlaku
n.Stojánek pod HYDROSTIK
o. Kabely

a
b c d

e f g
h

i j k l m n
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4. EDUSTAK JUNIOR Specifikace

* Průtok se může měnit s výkonem
** Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění

EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
©2013 Horizon Ltd. All rights reserved.

 Typ palivového článku  PEM
 Počet článků  10
 Jmenovitý výkon  4W
 Performance  6V @ 0.7A
 Reagující látky  vodík a vzduch
 Externí teplota  5ºC až 35ºC
 Max. teplota stacku  55ºC
 H2 tlak  0.45-0.55bar
 Vodík čistota  ≧99.995﹪ suchý H2
 Zvlhčování  samozvlhčování
 Chlazení  vzduchem a chladícím ventilátorem
 Rozměry  125mm*60mm*95mm
 Hmotnost  510 g
 Průtok při max. výkonu*  0.05 L/min
 Náběh**  ≦ 30 S při teplotě okolí 
 Účinnost stacku  40% @ při plném výkonu
 Vypínací napětí  5 V
 Vypínací proud  1A
 Zvýšená teplota vypnutí  50ºC

6



Pokyny pro řádné použití

Za účelem dosažení co nejlepších výkonů EDUSTACK JUNIOR a z důvodů zaručení jeho životnosti, důrazně 
doporučujeme dodržovat následující radu: 
 
● postupujte přesně podle Návodu k použití. 
● Ujistěte se, že byl EDUSTAK JUNIOR před svým použitím otestovaný na možný únik vodíku. 
● Používejte EDUSTAK JUNIOR  pouze na dobře větraném a suchém místě. 
● HYDROSTIK PRO by měl být připojen k regulátoru tlaku těsně před jeho uvedením do provozu. 
● Ujistěte se, že je respektovaná polarita připojení EDUSTAK JUNIOR k zátěži. 
● Elektronická karta EDUSTAK JUNIOR se nesmí dotýkat kovových předmětů, jinak může nastat zkrat. 
● Chraňte jej před přímým slunečním světlem. 
● EDUSTAK JUNIOR  se musí pro zajištění dobrého výkonu každé 3 minuty ručně odvzdušnit. 
● EDUSTAK JUNIOR není nabíječka mobilů, lze jej použit pouze jako demonstrační zařízení. 
● Po ukončení provozu EDUSTAK JUNIOR se musí okamžitě odpojit HYDROSTIK PRO od regulátoru tlaku. 
● Uniká-li ze stacku plyn, ponořte stack bez elektronické karty do čisté vody a natlakujte systém gumovým 
ručním vzduchovacím balónkem. Unikající bubliny jasně označí místa netěsnosti. 
● Vyvarujte se hrubého zacházení s palivovým článkem EDUSTAK JUNIOR .

5. Návod k použití

EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
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5. Návod k použití

8

Poznámka: EDUSTAK JUNIOR je již před prvním použitím sestavený a může být ihned otestovaný  

EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
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Krok 1: Spojte kontakty elektrod EDUSTAK JUNIOR s elektronickou kartou. Dbejte na správnou polaritu. Vývody z 
elektronické karty se musejí nacházet nad křídlovými maticemi u stacku.



5. Návod k použití 
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Krok 2: Převlečné matice se nasunou na silikonovou hadičku a jeden její konec se nasune na horní vstup vodíku do 
stacku pod elektronickou kartou a druhý na regulátor tlaku a obě převlečné matice se dotáhnou.

Krok 3: Na spodní vstup do stacku se s převlečnou maticí nasune krátká silikonová hadička s ručním 
odvzdušňovacím ventilem, kterou se odpouští zkondenzovaná vodní pára, která vzniká chemickou reakcí vodíku a 
kyslíku uvnitř stacku. Převlečná matice se poté dotáhne.

9

Ujistěte se, zda-li jsou všechny spoje dobře dotažené.



5. Návod k použití
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Krok 4: Položte kartuši HYDROSTIK PRO na stojánek a vložte obé do podložky. Poté lehce našroubujte regulátor tlaku 
na kartuši. Tím se uvolní cesta pro plynný vodík, který začne proudit do palivového článku EDUSTAK JUNIOR.

Krok 5: Zastrčte červený kablík do červené zdířky na elektron. kartě a totéž proveďte i s černým kablíkem. Krokosvorky 
připevněte podle barvy na drátky od ventilátorku
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5. Návod k použití
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Krok 6: Obsahuje-li připojená kartuše HYDROSTI PRO vodík, začne se ventilátorek ihned točit a rozsvítí se modrá LED 
na elektronické kartě. Dbejte na správnou polaritu zapojení podle barev, jinak se ventilátorek nerozběhne. 
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5. Návod k použití
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Krok 7: I na ventilátorku se rozsvítí modrá LED. Směr proudu vzduchu z ventilátorku nasměrujte na stack, protože 
kyslík  ve vzduchu (21 obj. %) se zapotřebí pro chemickou reakci probíhající uvnitř palivového článku, resp. stacku.
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6. Návod k demontáži

Poznámka: Chcete-li rozebírat stack sami, dodržte následující návod.
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Krok 1: Začněte tím, že odšroubujete postupně všechny čtyři křídlové matice.

1 - 5

2 - 6 3 - 7

4 - 8
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Návod k demontáži
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Krok 2: Vyjměte všechny čtyři dlouhé šrouby. Palivový článek na vodík EDUSTAK JUNIOR je demontovaný.
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6. Návod k demontáži

Nyní máte k dispozici rozebraný EDUSTAK JUNIOR. Dále jsou uvedené díly, ze kterých EDUSTAK JUNIOR sestává.

a c d

e f g

EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
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b

h

i

a. Horní koncová deska 
b. Spodní koncová deska
c. Jednotlivé elektrody 10 ks
d. Těsnění 11 ks
e. Plastikové desky 11 ks
f.  Plastiková deska 1 ks
g. Dlouhé stahovací šrouby 4 ks
h. Křídlové matice 4 ks
i. Podložky 4 ks
j. Převlečné matice 2 ks 

Poznámka: Jakoukoli manipulaci se stackem a jeho demontovanými prvky provádějte v jemných gumových rukavicích.
Manipulaci a sestavování jednotlivých prvků provádějte zásadně bez vyvinutí jakéhokoli násilí!

j
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7. Návod k sestavení

Poznámka: EDUSTAK JUNIOR můžete sestavovat podle následujícího návodu. 
Při montáži je možné použití nářadí.

EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
©2013 Horizon Ltd. All rights reserved.

Krok 1: Protáhněte dlouhé stahovací šrouby spodní koncovou deskou. Spodní strana desky sestavovaného stacku s 
logem Horizon musí směřovat dolů.
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7. Návod k sestavení
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Krok  2: Vložte plastikovou desku s těsněnícím kroužkem tak, aby dokonale doléhala  na koncovou desku.
Poznámka: Věnujte pozornost označení "+" a "-" na plastové desce. Ujistěte se, že všechny plastové desky budou 
směřovat stejným směrem.

Těsnící  kroužek

17



7. Sestavení stacku
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Krok 3: Vložte gumové těsnění do příslušné drážky a ujistěte se, že je zcela a bez pnutí správně vložené.

Poznámka: Věnujte pozornost směru vkládaného gumového těsnění. Pryžový těsnící kroužek musí 
směřovat vzhůru.
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7. Sestavení stacku
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Krok 4: Vložte první elektrodu kontakty nahoru.

Poznámka: Věnujte pozornost tomu, aby vkládané desky správně lícovaly.
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7. Sestavení stacku
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Krok 5: Vkládejte nyní další jednotlivé elektrody, těsnění a plastikové desky opatrně na sebe. Vše provádějte bez 
vyvinutí jakéhokoli násilí a bez viditelného pnutí. Ujistěte se, že směr všech vkládaných prvků bude jednotný.

20



7. Sestavení stacku
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Krok 6: Postupně se střídavě vkládají jednotlivé elektrody, plastové desky a těsnění. Vše musí do sebe bezezbytku 
zapadat, vše musí těsnit, elektrody musejí směrovat  jedním směrem.
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Krok 7: Nakonec se vloží horní deska stacku. Na konce stahovacího šroubu se nasadí podložky a vše se stáhne 
křídlovými maticemi.
Poznámka: 1. Věnujte pozornost umístění  horní koncové desky. Jsou tam značky "+" a "-". Ujistěte se, že jsou všechny 
prvky stacku stejně nasměrované. 
2. Po montáži změřte délku mezi horní koncovou deskou a spodní koncovou deskou. Jejich vzdálenost by měla být 
menší než 110 mm, jinak je velká pravděpodobnost, že stack nebude těsnit.

7. Sestavení stacku

EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
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Nyní je váš EDUSTAK JUNIOR sestavený a připravený pro zkoušku těsnosti.
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8. Testování netěsností

EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
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Poznámka: Po sestavení stacku se musí provést 
před dalším použitím zkouška jeho těsnosti. 
Tento krok je velmi důležitý, čímž se omezí 
nebezpečí poškození  palivového článku EDUSTAK 
JUNIOR.

8.1. Díly ke zjišťování netěsností  

a. EDUSTAK JUNIOR

b. Manometr

c. Gumový vzduchovací balónek

d. Záslepka s odvzdušněním

e. Roztrojka

f. 2 Silikonové hadičky

g. Fixační tlačka s hadičkou

a b
c

d
e f

g
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8. Testování netěsností
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Krok 1: Nejprve napojte na plastovou roztrojku gumový vzduchovací 
balónek, manometr a na volný konec silikonové hadičky nasuňte 
převlečnou matici.

Krok  2: Zkontrolujte, zda-li jsou všechny spoje jsou pevně utažené.

.

Krok 3: Volný konec silikonové hadičky připevněte přes pře-
vlečnou matici na horní vstup do stacku.

8.2. Provedení testu
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Krok 6: Opakovaně stisknete ruční vzduchovací balónek tak, aby bylo dosaženo vnitřního tlak 0,4 kg / cm2 (0.4Bar). 
Viskózní kapalina, která se v manometru nachází, je glycerín, který je v manometru umístěný úmyslně pro zlepšení 
jeho činnosti. Tlak se odečítá přímo na manometru.

Krok  4:  Na spodní vstup stacku nasaďte záslepku s odvzdušněním.

Krok 5: Pomalu otáčejte kolečkem na ručním vzduchovacím balónku.

8. Testování netěsností
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8. Testování netěsností
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Krok 8: Pokud tlak rychle poklesne pod hodnotu 0,3 kg / cm2 (0.3Bar), musí se stack znovu sestavit. Pečlivě 
překontrolujte následující věci:                       
1. zda-li jsou jednotlivé prvky stacku sestavené ve správném směru                       
2. zda-li je gumové těsnění mezi jednotlivými prvky stacku správně umístěné a není nikde přiskřípnuté                      
3. zda-li jsou plastové desky a jednotlivé elektrody pevně sešroubované

Krok 7: Celý systém natlakujeme gumovým balónkem na tlak mezi 0,3 kg/cm2 (0.3 Bar) až 0,4 kg/cm2 (0.4 Bar). 
Pokud se tlak v systému udrží po dobu nejméně 30 vteřin, dá se předpokládat, že ze stacku vodík unikat nebude .

0.4 kg/cm2 (0.4Bar) 
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9. Často opakované dotazy

Dotaz: Co je to EDUSTAK JUNIOR? 
Odpověď: EDUSTAK JUNIOR jsou vodíkové palivové články navržené firmou Horizon Fuel Cell Technologies na 
základě poptávky po palivových článcích od vědců, pedagogů a dalších odborníků. 
EDUSTAK JUNIOR je plně modulární, může se používat v sestavě jednoho až deseti prvků podle toho, jaké je 
požadované napětí.
Dotaz: Jak EDUSTAK JUNIOR funguje? 
Odpověď: Po zkoušce těsnosti stacku se připojí přívod vodíku z kartuše HYDROSTIK PRO. Palivový článek
EDUSTAK JUNIOR ihned naskočí, pokud kartuše obsahuje vodík. Vyrobený elektrický proud teče z elektrod přes 
elektronickou desku ke spotřebě. Čištění se provádí během provozu ručně každé 3 minuty. 
 
Dotaz: Jaké jsou hlavní rysy? 
Odpověď: Klíčové prvky jsou uvedené níže:
Stack se může rozebírat a skládat, mohou se měnit jednotlivé prvky, na elektrody se může nanášet vlastní 
katalyzátor a provádět další experimenty jak pro vědecko-výzkumné tak i pedagogické úlohy.
EDUSTAK JUNIOR je dodávaný s kompletním návodem k použití. 

27



EDUSTAK JUNIOR User Manual rev.1.1
©2013 Horizon Ltd. All rights reserved.

9. Často opakované dotazy

Dotaz: Z čeho se EDUSTAK JUNIOR skládá? 
Odpověď:  Srdcem EDUSTAK JUNIOR je stack, který se skládá z koncových deset, 10 elektrod, těsnění a vše je 
pevně sešroubované a elektronickou kartou nasazenou na vývodech elektrod se odebírá vznikající elektrický 
proud. Uvnitř stacku je labyrint chodbiček, kterými prochází plynný vodík. Systém je utěsněný záslepkou s 
odvzdušněním. Průchodem vodíku dochází k chemické reakci s kyslíkem ze vzduchu za vzniku elektrického prudu 
a vodní páry. 
Dotaz: Jaký je výstupní výkon palivového článku EDUSTAK JUNIOR ve W? 
Odpověď: Jmenovitý výstupní výkon pro EDUSTAK JUNIOR s 10 elektrodami je 4W. 
Dotaz: Jaké jsou požadavky na přívod vodíku EDUSTAK JUNIOR? 
Odpověď: Tlak vodíku za provozu stacku by měl být udržováný mezi 0.45-0.55 Bar a jeho čistota by měla být 
nejméně 99.995%.
Dotaz: Jak se EDUSTAK JUNIOR liší od ostatních palivových článků vzdělávání soupravy?
Odpověď: Hlavní předností EDUSTAK JUNIOR je jeho schopnost  osobně jej smontovat a demontovat uživatelem. 
Věříme, že je to nejlepší způsob jak pochopit, jak palivový článek opravdu funguje.
Dotaz: Co je HYDROSTIK PRO a na co se používá? 
Odpvěď:  Kartuše HYDROSTIK PRO jsou zásobníky energie až 15 Wh. Plynný vodík je v nich uložený v hydridech 
kovů v kartuši HYDROSTIK PRO . Vodík se elektrochemickou reakcí  energie vodíku v EDUSTAK JUNIOR převede na 
využitelný elektrický proud. Kartuše HYDROSTIK PRO lze vícekrát opakovaně použít .
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Dotaz: Jaká je úroveň spotřeby vodíku? 
Odpověď:  Spotřeba vodíku se vztahuje k počtu elektrod. Ideální hodnota je I x počet elektrod  x 7 ml / min.
Během chodu palivového článku se však hodnota bude měnit z důvodu ztrát při průchodu vodíku labyrintem ve 
stacku a v regulátoru tlaku. Jako příklad je 10 ks elektrod a z toho vyplývající spotřeba vodíku při max. výkonu, 
která činí cca 55 ml/min. 
Dotaz: Nezpůsobují často opakované montáže a demontáže stacku poškození palivového článku?          
Odpověď:  U konvenční ch stacků palivových článků ano v důsledku změn tlaků, poškození těsnění a mechanické  
dezintegrace. Ne však u EDUSTAK JUNIOR. Je to tajemství naší technologii těsnících prvků, které umožňují 
oddělení membrán od elektrod přes bipolární vodivé desky MEA. 
Dotaz: Jak lze měnit jednotlivé prvky stacku? 
Odpověď: Pokud je jeden prvek ve stacku poškozený v důsledku nesprávného zacházení, lze jej jednoduše 
nahradit jiným.  Můžete si koupit mobilní doplňovací kit (balení po 5 MEA).
Dotaz: Jak lze získat požadovaný zdroj vodíku?
Odpověď: Důrazně doporučujeme použití metalhydridových kartuší, protože jsou bezpečné a jednoduché na 
používání a můžete si je zakoupit u firmy Ovimex s.r.o., www.ovimex.cz.
Dotaz: Musejí být studenti proškolení o všech specifických technických parametrech EDUSTAK JUNIOR? 
Odpověď: Ne, vše, co potřebujete, je nadšení, kreativita a průzkumná mysl.
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Dotaz: Mohou studenti sami pracovat s EDUSTAK JUNIOR
Odpověď:  Ano, EDUSTAK JUNIOR jsme navrhli tak, aby celá souprava byla interaktivní a poskytovala zábavně 
vzdělávací výuku. Od naplnění kartuše HYDROSTIK PRO v elektrolyzéru, který je samostatnou prodejní jednotku, 
po provádění jednoduchých pokusů k plnému systému integračních projektů. Existuje tak mnoho činností, které 
studenti mohou provádět s EDUSTAK JUNIOR. Předpokládáme ideální velikost skupiny 3 až 4 studentů na jeden 
EDUSTAK JUNIOR.
Dotaz: Jak si udržet EDUSTAK JUNIOR vždy v dobrém stavu? 
Odpověď: Je třeba jej vždy uložit do uzavřeného prostoru a měl by se vyzkoušet na těsnost 2-3 krát týdně. 
Otázka: Jaké jsou možnosti plnění kartuší HYDROSTIK PRO? 
Odpověď: 
1. Kartuše HYDROSTIK PRO lze plnit v elektrolyzéru Horizon HYDROFILL PRO. V uvedeném elektrolyzéru se smí
    používat  výhradně demineralizovaná nebo destilovaná voda s vodivostí do 2 mikrosiemens. 
2. Můžete se obrátit na místního obchodníka, který Vám poskytnul vodíkový palivový článek EDUSTAK
    JUNIOR popř. další výrobky značky Horizon, kterým je firma Ovimex s.r.o., www.ovimex.cz.
3. Kartuše HYDROSTIK PRO lze opakovaně používat a jsou plně recyklovatelné.
Dotaz: Kde lze recyklovat poškozenou kartuši HYDROSTIK PRO?
Odpověď: Obraťte se na místní středisko pro recyklaci spotřebitelského odpadu nebo vraťte HYDROSTIK PRO
vašemu místnímu obchodníkovi, který Vám poskytnul vodíkový palivový článek EDUSTAK JUNIOR popř. další
výrobky značky Horizon, kterým je firma Ovimex s.r.o., www.ovimex.cz.
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10. Odstraňování závad

1. EDUSTAK JUNIOR nevytváří žádné napětí.
Řešení: Je-li elektrické připojení k EDUSTAK JUNIOR správné, zkontrolujte: 
a. zda-li kartuše HYDROSTIK PRO momentálně obsahuje vodík 
b. zda-li je kartuše HYDROSTIK PRO správně a pevně připojená k regulátoru tlaku
c. zda-li byl EDUSTAK JUNIOR otestováný na těsnost
V případě, že je produkované napětí naprázdno na EDUSTAK JUNIOR příliš nízká, došlo pravděpodobně k
vyschnutí membrány PEM v EDUSTAK JUNIOR. Membrána PEM se navlhčí destilovanou vodou, stack se znovu
sestaví. EDUSTAK JUNIOR se postupně rozběhne, což může trvat až 5 minut.

2. Z EDUSTAK JUNIOR uniká i po sestavení stacku stále vodík.
Řešení: Zkontrolujte následující části:
a. zda-li je správně nasměrované gumové těsnění
b. zda-li jsou správně nasměrované jednotlivé prvky stacku
c. zda-li  jsou správně nasměrované plastové desky ve stacku
Všechny tyto prvky by měly být umístěny ve správném pořadí a směru a pevně spojené.

3. I po stisknutí ručního vzduchovacího balónku neukazuje manometr žádný tlak.
Řešení: Manipulujte pomalu s kolečkem u vzduchovacího balónku oběma směry. Z výsledků opakovaného
natlakování bude patrné, zda-li je trasa ke stacku průchodná.
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4. Tlak po natlakování ručním vzduchovacím balónkem rychle klesá 
Řešení: Zavřete kolečko na balónku. Pokud tlak stále klesá sestavte, prosím, znovu stack a překontrolujte přitom 
pečlivě následující věci: 
a. zda-li byly nainstalováné jednotlivé prvky ve správném směru
b. zda-li byla správně nainstalovaná gumová těsnění správným směrem
c. zda-li byl stack správně sestavený a sešroubovaný bez zjevného násilí 
d. zda-li byla koncová deska nainstalovaná správným směrem.
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