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          GENERATOR BLADE    

1200 • 2500 • 3600 • 3900 • 6500 • 8000 • 9000 • 10000 

 Pentru a preveni accidentele, vă rugăm să adăugați un manostat atunci când 
utilizați aparatele de uz casnic sau instrumentele de precizie.

! ATENTIE!

Cod articol: PMP0030
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Vă mulțumim că ați ales acest generator. Vrem să vă ajutăm să obțineți cele mai bune 
rezultatele din noul dvs. generator și să îl operați în siguranță. Acest manual
conține informații despre cum să faceți acest lucru. Vă rugăm să-l citiți cu atenție.
Toate informațiile și specificațiile din această publicație se bazează pe cele mai recente 
informații despre produs disponibile în momentul tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a 
efectua modificări în orice moment, fără notificare prealabilă și fără a suporta nicio 
obligație. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă fără permisiunea scrisă.
Acest manual ar trebui să fie considerat o parte permanentă a generatorului și ar trebui să 
rămână la acesta dacă este revândut.

Mesaje de siguranță
Siguranța dvs. și a celorlalți sunt foarte importante. Am furnizat mesaje importante de 
siguranță în acest manual și pe generator. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste mesaje.
Un mesaj de siguranță vă avertizează cu privire la pericolele potențiale care ar putea să 
vă rănească pe dvs. sau pe alții. Fiecare mesaj de siguranță este precedat de un simbol 
de alertă de siguranță! și unul dintre cele trei cuvinte: PERICOL, AVERTISMENT sau 
ATENȚIE. Acestea înseamnă:

   PERICOL DE RANIRE GRAVA SAU CHIAR DE MOARTE, DACA NU 
RESPECTATI INSTRUCTIUNILE.

   

    

PERICOL DE RANIRE GRAVA SAU CHIAR DE MOARTE, DACA NU 
RESPECTATI INSTRUCTIUNILE.

PERICOL DE ACCIDENTARE DACA NU RESPACTATI 
INSTRUCTIUNILE

Mesaje de avertizare

Alte mesaje importante sunt precedate de cuvântul INSTIINTARE. Acest cuvânt înseamnă:

Generatorul sau alte bunuri ar putea fi deteriorate dacă nu urmați 
instrucțiunile. 

Scopul acestor mesaje este de a ajuta la prevenirea deteriorării generatorului, a altor bunuri sau 
a mediului.

△!  PERICOL

△!  AVERTISMENT

△! A T E N T I E   

INSTIINTARE
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1. SIGURANTA
Generatoarele sunt proiectate pentru a oferi un serviciu sigur și de încredere dacă sunt
acționate conform instrucțiunilor. Citiți și înțelegeți acest manual al proprietarului înainte de a
utiliza generatorul. Puteți ajuta la prevenirea accidentelor familiarizându-vă cu comenzile
generatorului dvs. și respectând procedurile de operare sigure.

RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

● Sa stiți cum să opriți generatorul rapid în caz de urgență.
● Sa ințelegeți utilizarea tuturor comenzilor generatorului, a prizelor de ieșire și a conexiunilor.
● Asigurați-vă că oricine operează generatorul primește instrucțiuni adecvate. Nu lăsați copiii
să acționeze generatorul. Păstrați copiii și animalele de companie departe de zona de operare.
● Așezați generatorul pe o suprafață fermă și plană și evitați nisipul sau zăpada. Dacă
generatorul este înclinat sau răsturnat, poate rezulta vărsare de combustibil. De asemenea,
dacă generatorul este răsturnat sau se scufundă pe o suprafață moale, nisip sau murdărie, apa
poate pătrunde în generator.

Pericole de monoxid de carbon

● Eșapamentul conține monoxid de carbon otrăvitor, un gaz incolor și inodor.
Insipirarea gazelor emode, poate provoca pierderea cunoștinței și poate duce la moarte.
● Dacă rulați generatorul într-o zonă limitată sau chiar parțial închisă,aerul
pe care îl respirați poate conține o cantitate periculoasă de gaze de eșapament. Pentru a
împiedica acumularea gazelor de eșapament, asigurați o ventilație adecvată.

Pericole de electrocutare

● ● Generatorul produce suficientă energie electrică pentru a provoca un șoc sau
electrocutare gravă dacă este utilizat greșit.
● ● Utilizarea unui generator în condiții de umezeală, cum ar fi ploaie sau zăpadă, sau
langa o piscina, sau un sistem de aspersoare sau când mâinile sunt umede, ar putea duce la
electrocutare. Păstrați generatorul uscat.
● Dacă generatorul este depozitat în aer liber, neprotejat de intemperii, verificați toate
componentele electrice de pe panoul de control înainte de fiecare utilizare. Umezeala sau
gheața pot provoca o defecțiune sau scurtcircuitarea componentelor electrice care ar putea
duce la electrocutare.
● Nu vă conectați la sistemul electric al unei clădiri decât dacă a fost instalat un întrerupător de
izolare de către un electrician calificat.
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Pericole de incendiu și arsură

● Sistemul de evacuare devine suficient de fierbinte pentru a aprinde unele materiale.
● — Păstrați generatorul la cel puțin 1 metru distanță de clădiri și altele echpamente pe

perioada utilizarii, 

— Nu închideți generatorul în nicio structură.
— Păstrați materialele inflamabile departe de generator.

● Toba de eșapament devine foarte fierbinte în timpul funcționării și rămâne fierbinte o
vreme după oprirea motorului. Aveți grijă să nu atingeți toba de eșapament cât este fierbinte.
Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita generatorul în interior.
● Benzina este extrem de inflamabilă și este explozivă în anumite condiții. Nu fumați și nu
permiteți flăcări sau scântei acolo unde generatorul este alimentat cu combustibil sau unde
este stocată benzina. Realizați combustibil într-o zonă bine ventilată cu motorul oprit.
● Vaporii de combustibil sunt extrem de inflamabili și se pot aprinde după pornirea motorului.
Asigurați-vă că orice combustibil vărsat a fost șters înainte de a porni generatorul.
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2. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

NOTA: Diagramele pot varia în funcție de tipurile de generatoare

COMUTATOR MOTOR

RECUL
DEMAROR

DC TERMINAL

SIGURANȚĂ CC (SAU 
PROTECTOR CIRCUIT CC)

CAPAC FILTRU ULEI

FILTRU DE AER

TERMINAL LA
SOL

AC RECEPTORI 

ÎNTRERUPĂTOR DE
 CIRCUIT

VOLTMETRUSUPAPĂ DE COMBUSTIBIL



- 7 -

3. VERIFICARI
1) COMUTATOR MOTOR

Pentru a porni și opri motorul.
Poziția comutatorului:
OFF: Pentru a opri motorul. Cheia poate fi eliminată / inserată.
ON: Pentru a porni motorul după pornire.
START: Pentru a porni motorul rotind motorul de pornir

Puneți cheia în poziția ON odată ce motorul a pornit. Nu folosi starterul timp de mai 
mult de 5 secunde la un moment dat. Dacă motorul nu pornește, eliberați 
comutatorul și așteptați 10 secunde înainte de a porni din nou starterul.

2) Demarorul
Pentru a porni motorul, trageți ușor mânerul demarorului până când se simte
rezistență, apoi trageți rapid.

Nu permiteți demarorului să se fixeze înapoi pe motor. 
Întoarceți-l ușor pentru a preveni deteriorarea demarorului.

3) Supapa de combustibil
Supapa de combustibil este situată între rezervorul de combustibil și carburator.
Când maneta supapei este în poziția ON, combustibilul este lăsat să curgă din
rezervorul de combustibil către carburator. Asigurați-vă că ați pus maneta în poziția
OFF după oprirea motorului.

NOTA
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4) PARGHIE SOC

Este utilizata pentru a furniza un amestec îmbogățit de carburant la pornirea 
unui motor rece. Acesta poate fi deschis și închis prin acționarea manuală a 
manetei de blocare sau a tijei de blocare. Deplasați maneta sau tija în POZIȚIA 
ÎNCHIS pentru a îmbogăți amestecul.

5) intrerupator de circuit

Întreruptorul se va opri automat dacă există un scurtcircuit sau o suprasarcină 
semnificativă a generatorului la priză. Dacă întrerupătorul este oprit automat, 
verificați dacă aparatul funcționează corect și nu depășește capacitatea de 
încărcare nominală a circuitului înainte de a porni din nou întrerupătorul. 
Întrerupătorul poate fi utilizat pentru a porni sau opri puterea generatorului.



- 9 -

6) Impamantarea
Terminalul de împământare al generatorului este conectat la panoul generatorului, la
componentele metalice purtătoare de curent ale generatorului și la bornele de împământare
ale fiecărei prize. Înainte de a utiliza terminalul de la sol, consultați un electrician calificat, un
inspector electric sau o agenție locală care are jurisdicție pentru codurile sau ordonanțele
locale care se aplică utilizării prevăzute a generatorului.
7) Sistem de alertă de ulei
Sistemul de alertă a uleiului este conceput pentru a preveni deteriorarea motorului cauzată de
o cantitate insuficientă de ulei în carter. Înainte ca nivelul uleiului din carter să scadă sub o
limită de siguranță, sistemul de alertă a uleiului va opri automat motorul (comutatorul
motorului va rămâne în poziția ON). Sistemul de avertizare ulei oprește motorul și motorul nu
pornește. Dacă se întâmplă acest lucru, verificați mai întâi uleiul de motor.

4. UTILIZAREA GENERATORULUI

1) Conexiunea la panoul de curent al locuintei
Conexiunile pentru alimentarea de rezervă la sistemul electric al unei clădiri trebuie făcute de
un electrician calificat. Conexiunea trebuie să izoleze puterea generatorului de energia
electrică și trebuie să respecte toate legile și codurile electrice aplicabile

Conexiunile necorespunzătoare la sistemul electric al unei clădiri pot permite 
curentului electric de la generator să transmită feedback în liniile de utilitate. Un astfel 
de feedback poate electrocuta lucrătorii companiei de utilități sau alții care contactează 
liniile în timpul unei întreruperi de curent. Consultați compania de utilități sau un 
electrician calificat.

Conexiunile necorespunzătoare la sistemul electric al 
unei clădiri pot permite curentului electric de la compania de utilități să 
transmită feedback în generator. Când se restabilește energia electrică, 
generatorul poate exploda, arde sau provoca incendii în sistemul electric al 
clădirii.

ATENTIE!

AVERTISMENT
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2) Sistemul de impamantare

Pentru a preveni electrocutarea aparatelor defecte, generatorul ar trebui să fie 
împământat. Conectați o lungime de fir greu între terminalul de masă și sursa de 
masă. Generatoarele au o masă de sistem care conectează componentele cadrului 
generatorului la bornele de masă din prizele de ieșire AC. Pământul sistemului nu 
este conectat la firul neutru de curent alternativ. Dacă generatorul este testat de un 
tester de priză, acesta va arăta aceeași stare a circuitului de masă ca pentru un 
recipient de acasă.

Cerinte speciale
Pot exista reglementări federale sau de stat privind siguranța și sănătatea în muncă 
(OSHA), coduri locale sau ordonanțe care se aplică utilizării prevăzute a 
generatorului. Vă rugăm să consultați un electrician calificat, un inspector electric 
sau agenția locală competentă.

● În unele zone, generatorii trebuie să fie înregistrați la companiile de utilități locale.

● Dacă generatorul este utilizat la un șantier de construcție, pot fi respectate
reglementări suplimentare.

2) AC Aplicatii

Înainte de a conecta un aparat sau curent la generator:

● Asigurați-vă că este în stare bună de funcționare. Aparatele sau cablurile de
alimentare defecte pot crea un potențial de electrocutare.
● Dacă un aparat începe să funcționeze anormal, devine lent sau se oprește brusc,
opriți-l imediat. Deconectați aparatul și stabiliți dacă problema este aparatul sau dacă 
a fost depășită capacitatea de încărcare nominală a generatorului. 
● Asigurați-vă că puterea electrică a sculei sau a aparatului nu o depășește pe cea de
a generatorului. Nu depășiți niciodată puterea maximă a generatorului.
Nivelurile de putere între valoarea nominală și cea maximă pot fi utilizate timp
de cel mult 30 de minute.
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Supraîncărcarea substanțială va opri întrerupătorul.

Depășirea limitei de timp pentru funcționarea cu putere maximă sau supraîncărcarea 
ușoară a generatorului nu poate opri întrerupătorul, dar
va scurta durata de viață a generatorului.
Limitați funcționarea care necesită putere maximă la 30 de minute.
Pentru funcționarea continuă, nu depășiți puterea nominală.
În ambele cazuri, trebuie luate în considerare cerințele totale de putere (VA) ale tuturor 
aparatelor conectate. Producătorii de aparate și instrumente electrice listează de obicei 
informații de evaluare în apropierea numărului de model sau a numărului de serie.

4) Folosirea AC

①. Porniti motorul.

②. Porniți întrerupătorul de curent alternativ.

③. Conectați aparatul

Majoritatea aparatelor motorizate necesită mai mult decât puterea nominală pentru 
pornire.
Nu depășiți limita de curent specificată pentru un singur recipient. Dacă un circuit 
supraîncărcat face ca întrerupătorul de curent alternativ să se oprească, reduceți 
sarcina electrică a circuitului, așteptați câteva minute și apoi resetați întrerupătorul.

5) FUNCȚIONARE DC
Terminalele DC
Terminalele de curent continuu pot fi utilizate NUMAI pentru încărcarea bateriilor de
12 volți de tip auto. Terminalele sunt colorate în roșu pentru a identifica terminalul 
pozitiv (+) și negru pentru a identifica terminalul negativ (-). Bateria trebuie conectată
la bornele de curent continuu ale generatorului cu polaritatea adecvată (bateria
pozitivă la borna roșie a generatorului și bateria negativă la borna neagră a
generatorului).

NOTA!
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With DC Circuit Protector With DC Fuse 

Protector circuit DC (sau siguranță DC)
Protectorul circuitului de curent continuu (sau siguranța de curent continuu) oprește 
automat circuitul de încărcare a bateriei de curent continuu atunci când circuitul de curent 
continuu este supraîncărcat, atunci când există o problemă cu
bateria sau conexiunile dintre baterie și generator sunt necorespunzătoare.
Indicatorul din interiorul butonului de protecție a circuitului de curent continuu va apărea 
pentru a arăta că protecția circuitului de curent continuu s-a oprit. Așteptați câteva minute și 
apăsați butonul pentru a reseta protecția circuitului de curent continuu.

Conectarea cablurilor bateriei:
①. Inainte de a conecta cablurile de încărcare la bateria instalată într-un vehicul,
deconectați cablul bateriei la pământ a vehiculului.

Bateria degajă gaze explozive. Tineti flăcările deschise si tigarile aprinse, 
departe de locul de lucru. Asigurați o ventilație adecvată atunci când încărcați 
bateriile.

②. Conectați cablul pozitiv (+) al bateriei la terminalul pozitiv (+) al bateriei.
③. Conectați celălalt capăt al cablului pozitiv (+) al bateriei la generator.
④. Conectați cablul negativ (-) al bateriei la terminalul negativ (-) al bateriei.
⑤. Conectați celălalt capăt al cablului negativ (-) al bateriei la generator.
⑥. Porniți generatorul.

△! AVERTSMENT
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 Nu porniți vehiculul în timp ce cablurile de încărcare a bateriei sunt conectate
și generatorul funcționează. Vehiculul sau generatorul pot fi deteriorate.

Un circuit DC supraîncărcat va fuziona siguranța DC. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuiți siguranța 
DC. Un CC supraîncărcat, consumul excesiv de curent de la baterie sau o problemă de cablare va 
declanșa protecția circuitului de curent continuu (butonul PUSH se declanseaza). Dacă se întâmplă acest 
lucru, așteptați câteva minute înainte de a apăsa protectorul de circuit pentru a relua funcționarea. Dacă 
protecția circuitului continuă să se oprească, întrerupeți încărcarea și consultați distribuitorul
autorizat al generatorului.

Deconectarea cablurilor bateriei:

①. Opriți motorul.
②. Deconectați cablul negativ (-) al bateriei de la terminalul negativ (-) al generatorului.
③. Deconectați celălalt capăt al cablului negativ (-) al bateriei de la borna negativă (-) a
bateriei.
④. Deconectați cablul pozitiv (+) al bateriei de la terminalul pozitiv (+) al generatorului.
⑤. Deconectați celălalt capăt al cablului pozitiv (+) al bateriei la terminalul pozitiv (+) al
bateriei.
⑥. Conectați cablul de masă al vehiculului la borna negativă (-) a bateriei.
⑦. Reconectați cablul bateriei împământat al vehiculului.

6) Funcționare la mare altitudine
La mare altitudine, amestecul standard carburator-aer va fi excesiv de bogat. Performanța va scădea
și consumul de combustibil va crește.
Performanța la altitudine ridicată poate fi îmbunătățită prin instalarea unui jet principal de combustibil
cu diametru mai mic în carburator și reajustarea șurubului pilot. Dacă acționați întotdeauna motorul la
altitudini mai mari de 1500 metri deasupra nivelului mării, cereți unui distribuitor autorizat să efectueze
această modificare a carburatorului.
Chiar și cu jetul adecvat al carburatorului, puterea motorului va scădea aproximativ
3,5% pentru fiecare creștere de altitudine de 300 de picioare (300 de metri). Efectul altitudinii asupra
puterea va fi mai mare decât aceasta dacă nu se efectuează nicio modificare a carburatorului.

NOTA!
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 Dacă un motor mare este utilizat la o altitudine mai mică, 
amestecul de combustibil cu aer rarefiat, va reduce performanța și se poate 
supraîncălzi și deteriora grav motorul.

5. VERIFICARI INAINTE DE UTILIZARE

1) Uleiul

                        Uleiul de motor este un factor major care afectează 
performanța motorului și durata de viață. Uleiul de motor fără detergent și în 2 
timpi va deteriora motorul și nu este recomandat.

SAE 

Verificați nivelul uleiului ÎNAINTE DE 
FIECARE UTILIZARE cu generatorul pe o 
suprafață plană, cu motorul oprit.

   TEMP 

1. Scoateți capacul de umplere a uleiului și ștergeți joja.
2. Verificați nivelul uleiului introducând joja în gâtul de umplere fără a o înșuruba.
3. Dacă nivelul este scăzut, adăugați uleiul recomandat la semnul superior de pe
jojă.

NOTA!

NOTA!

Utilizați ulei în 4 timpi, sau echivalent ridicat detergent, ulei de motor de calitate 
premium TEMPERATURA AMBIENTĂ certificat pentru a îndeplini sau a depăși 
automobilul din S.U.A.
Cerințele producătorului privind clasificarea serviciilor de ulei SG. SF / CC. CD. 
Uleiurile de motor clasificate SG SF / CC, CD vor afișa această denumire pe 
container.
SAE 10W 3D este recomandat pentru utilizarea la temperatura generală. Alte 
vâscozități prezentate în grafic pot fi utilizate atunci când temperatura medie din zona 
dvs. se încadrează în intervalul indicat.



- 15 -

2) Recomandarea combustibilului
● Verificați indicatorul de nivel al combustibilului.
● Umpleți rezervorul dacă nivelul de combustibil este scăzut. Nu umpleți

deasupra umărului filtrului de combustibil. Benzina este extrem de
inflamabilă și este explozivă în anumite condiții. Realizați combustibil într-o
zonă bine ventilată cu motorul oprit. Nu fumați și nu permiteți flăcări sau
scântei în zona în care este alimentat motorul sau în care este depozitată
benzina.

● Nu umpleți prea mult rezervorul de combustibil (nu ar trebui să existe
combustibil în gâtul de umplere). După realimentare, asigurați-vă că
capacul rezervorului este închis corect și bine. Aveți grijă să nu vărsați
combustibil atunci când realimentați. Combustibilul vărsat sau vaporii de
combustibil se pot aprinde. Dacă se varsă combustibil, asigurați-vă că
zona este uscată înainte de a porni motorul.

● Evitați contactul repetat sau prelungit cu pielea sau respirația vaporilor.
● A SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILULUI.
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Utilizați benzină cu o cotă pompă de 86 sau mai mare.
Vă recomandăm benzină fără plumb, deoarece produce mai puține depozite de 
motor și bujii și prelungește durata de viață a sistemului de evacuare.
Nu folosiți niciodată benzină veche sau contaminată sau amestec de ulei / benzină. 
Evitați să introduceți murdărie sau apă în rezervorul de combustibil.
Ocazional, puteți auzi „scântei ușoare” sau „ping” (zgomot metalic de rapire) în timp 
ce funcționați sub sarcini grele. Acesta nu este un motiv de îngrijorare.
Dacă scânteia scânteia sau pingul are loc la o turație constantă a motorului, sub 
sarcină normală, schimbați marca de benzină. Dacă scânteia de scânteie sau ping-ul 
persistă, consultați un distribuitor autorizat de generator.

Funcționarea motorului cu scântei  poate provoca deteriorarea 
motorului.

Funcționarea motorului cu scântei persistente este o utilizare greșită, iar garanția 
limitată a distribuitorului nu acoperă piesele deteriorate de utilizarea abuzivă.

Combustibili oxigenati
Unele tipuri de benzină sunt amestecate cu alcool sau un compus eteric pentru a 
crește octanul. Aceste tipuri de benzină sunt denumite în mod colectiv combustibili 
oxigenați. Unele zone din Statele Unite utilizează combustibili oxigenați pentru a 
contribui la respectarea standardelor de aer curat. Dacă utilizați un combustibil 
oxigenat, asigurați-vă că valoarea octanică a pompei este de 86 sau mai mare. 
Etanol (alcool etilic sau de cereale)
Benzina care conține mai mult de 10% etanol în volum poate cauza probleme de 
pornire sau de performanță. Benzina care conține etanol poate fi comercializată sub 
denumirea de „Gasohol”.
Metanol (alcool metilic sau din lemn)
Benzina care conține metanol trebuie să conțină cosolvenți și inhibitori de coroziune 
pentru a proteja sistemul de alimentare cu combustibil. Benzina care conține mai 
mult de 5¾ metanol în volum poate cauza probleme de pornire și / sau de 
performanță și poate deteriora piesele din metal, cauciuc și plastic ale sistemului 
dvs. de alimentare.

NOTA!
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MTBE (metil terț butil eter)
Puteți folosi benzină care conține până la 15% MTBE în volum.
Înainte de a utiliza un combustibil oxigenat, încercați să confirmați conținutul 
combustibilului. Dacă observați orice simptome de funcționare nedorite, treceți la o 
benzină convențională fără plumb. Deteriorarea sistemului de combustibil sau 
problemele de performanță rezultate din utilizarea unui combustibil oxigenat nu sunt 
responsabilitatea noastră și nu sunt acoperite de garanție

Combustibilii oxigenați pot deteriora vopseaua și plasticul. Aveți grijă să nu 
vărsați combustibil atunci când umpleți rezervorul de combustibil. Deteriorarea 
cauzată de combustibilul vărsat nu este acoperită de garanție.
6. PORNIREA / OPRIREA MOTORULUI
Pornirea motorului

①. ①. Asigurați-vă că întrerupătorul de curent alternativ este în poziția OPRIT.
Generatorul poate fi greu de pornit dacă este conectată o sarcină.
②. Puneți supapa de combustibil în poziția ON.
③. Rotiți maneta șocului în poziția ÎNCHIS sau trageți tija șocului în poziția
ÎNCHIS.
④. Porniți motorul.

Cu starter

Puneți comutatorul motorului în poziția ON.
Trageți mânerul demarorului până când se simte compresia, apoi trageți 
rapid.

Nu permiteți prinderea demarorului să se fixeze înapoi pe motor. 
Returnați-l ușor pentru a preveni deteriorarea starterului sau a carcasei.

Cu demaror electric (kit opțional)

Rotiți comutatorul motorului în poziția START și țineți-l acolo timp de 5 
secunde sau până când motorul pornește.

NOTA! 

NOTA 
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Funcționarea motorului de pornire mai mult de 5 secunde poate deteriora motorul. 
Dacă motorul nu pornește, eliberați comutatorul și așteptați 10 secunde înainte de a 
porni din nou starterul.
Dacă viteza motorului de pornire scade după o perioadă de timp, aceasta indică
ca bateria să fie reîncărcată.
Când motorul pornește, lăsați comutatorul motorului să revină în poziția ON.
⑤. Rotiți maneta de sufocare sau împingeți tija de sufocare în poziția DESCHIS pe măsură 
ce motorul se ridică în sus

Oprirea motorului
Într-o situație de urgență:
Pentru a opri motorul în caz de urgență, mutați comutatorul motorului în  poziția OFF.
În utilizare normală

①. Puneți întrerupătorul de curent alternativ în poziția OPRIT. Deconectați cablurile de
încărcare a bateriei DC.

②. Rotiți comutatorul motorului în poziția OFF.
③. Rotiți supapa de combustibil în poziția OPRIT.

7. ÎNTREȚINERE
O întreținere bună este esențială pentru o funcționare sigură, economică și fără
probleme. De asemenea, va contribui la reducerea poluării aerului.

Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon otrăvitor. 
Opriți motorul înainte de a efectua orice întreținere. Dacă motorul trebuie să fie 
pornit, asigurați-vă că zona este bine ventilată.

Este necesară întreținerea și reglarea periodică pentru a 
menține generatorul într-o stare bună de funcționare. Efectuați service-ul și 
inspecția la intervalele indicate în programul de întreținere de mai jos.

NOTA 

△!  ATENTIE!
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1) Intretinere

SERVICE PERIODIC
La fie-
care
utiliz.

la 1 luna

sau
20 Hrs. 

la 3 luni
 sau

50 Hrs. 

la 6 luni
 sau la
100 Hrs. 

1 data
pe an

300 Hrs. 

Efectuat la fiecare lună indicată sau 
interval de ore de funcționare

articol

Ulei
Verificare nivel O 

Schimbare O O 

Filtru
Verificare O 

Curatare 0(1) 

Sedimente Curatare O 

Bujie Verificare-curata O 

Curatare valve Verificare-ajustare O(2) 

Rezervor de combustibil și filtru Curatare O(2) 

Nivel combustibil Verificare La fiecare 2 ani  (inlocuiti daca e necesar  (2) 

⑴ Se întreține mai frecvent atunci când este utilizat în zone cu praf.
⑵ Aceste articole ar trebui să fie întreținute de un distribuitor autorizat de generator, cu

excepția cazului în care proprietarul deține instrumente adecvate și este competent din
punct de vedere mecanic.

⑶

Întreținerea necorespunzătoare sau eșecul de a corecta o problemă înainte de 
operare, poate provoca o defecțiune în care puteți fi grav rănit sau ucis.

Respectați întotdeauna recomandările și programele de inspecție și întreținere 
din acest manual de utilizare.

Programul de întreținere se aplică condițiilor normale de funcționare. Dacă utilizați 
generatorul în condiții severe, cum ar fi o încărcare susținută sau o temperatură 
ridicată, sau îl utilizați în condiții neobișnuit de umede sau de praf, consultați 
distribuitorul de service pentru recomandări aplicabile nevoilor și utilizării dvs. 
individuale.

2) Trusa de scule
Instrumentele furnizate împreună cu generatorul vă vor ajuta să efectuați procedurile
de întreținere ale proprietarului enumerate în pagina următoare. Păstrați întotdeauna
acest set de instrumente la generator.

△

Pentru utilizare comercială profesională, înregistrați orele de funcționare pentru
a determina intervalele de întreținere adecvate
! ATENTIE!
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NOTA:  Diagramele pot varia în funcție de tipuri.
3) Schimbul de ulei
Scurgeți uleiul în timp ce motorul este cald pentru a asigura scurgerea completă și rapidă.
1. Scoateți dopul de scurgere și șaiba de etanșare4, capacul de umplere a uleiului și scurgeți
uleiul.
2. Reinstalați dopul de scurgere și șaiba de etanșare. Strângeți bine ștecherul.
3. Umpleți din nou cu uleiul recomandat și verificați nivelul uleiului.

Uleiul de motor folosit poate provoca cancer de piele dacă este lăsat în mod repetat 
în contact cu pielea pentru perioade prelungite. Deși acest lucru este puțin probabil 
dacă nu manipulați zilnic ulei uzat, este totuși recomandabil să vă spălați bine 
mâinile cu apă și săpun cât mai curând posibil după manipularea uleiului uzat.
Vă rugăm să aruncați uleiul de motor uzat într-un mod compatibil cu mediul. Vă 
sugerăm să îl duceți într-un container sigilat la stația de service locală sau la centrul 
de reciclare pentru recuperare. Nu-l aruncați la gunoi și nu-l turnați pe pământ.

△!  ATENTIE!
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4) Curatarea filtrelor de aer
Un filtru de aer murdar va restricționa fluxul de aer către carburator. 
Pentru a preveni defecțiunile carburatorului, întrețineți regulat filtrul de 
aer. Reparați mai frecvent când operați generatorul în zone extrem de 
prăfuite.

Utilizarea benzinei sau a solventului inflamabil pentru a 
curăța elementul filtrant poate provoca un incendiu sau o 
explozie. Utilizați numai apă cu săpun sau solvent 
neinflamabil

. 

Nu rulați niciodată generatorul fără filtrul de aer. Va 
rezulta uzura rapidă a motorului.

①. Desfaceți capacul filtrului de aer, scoateți
capacul filtrului de aer și scoateți elementul.

②. Spălați elementul într-o soluție de detergent de
uz casnic și apă caldă, apoi clătiți bine; sau se
spală cu solvent neinflamabil sau cu punct de
aprindere ridicat. Lăsați elementul să se usuce bine.
③. Înmuiați elementul în ulei de motor curat și
stoarceți excesul de ulei. Motorul va fuma la
pornirea inițială dacă este prea mult ulei
este lăsat în element.

④. Reinstalați elementul filtrului de aer și capacul.

△!  ATENTIE!

NOTA! 
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5) Curățarea cupei de sedimente pentru combustibil
Cupa pentru sedimente împiedică pătrunderea apei
murdare care pot fi în rezervorul de combustibil în 
carburator. Dacă motorul nu a funcționat mult timp, 
cupa pentru sedimente trebuie curățată.

①. Rotiți supapa de combustibil în poziția OmRIT.

Îndepărtați cupa de sedimente și inelul O.

②. Curățați cupa de sedimente și inelul O în solvent
neinflamabil sau cu punct de aprindere ridicat.
③. Reinstalați inelul O și cupa pentru sedimente.
④. Porniți supapa de combustibil și verificați dacă
există scurgeri.

Intretinearea bujiilor
Bujii recomandate: F5T sau F6TC sau F7TJC sau alte echivalente
Pentru a asigura o funcționare corectă a motorului, bujia trebuie să fie bine deschisă și fără 
depuneri.
Dacă motorul a funcționat, toba de eșapament va fi foarte fierbinte. Aveți grijă să nu atingeți toba 
de eșapament.

①. Scoateți capacul bujiei.
②. Curățați murdăria din jurul bazei bujiei.
③. Folosiți cheia furnizată în trusa de scule pentru a scoate bujia.
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④. inspectați de obicei bujia. Aruncați-l dacă izolatorul este crăpat sau ciobit. Curățați bujia cu
o perie de sârmă pentru a fi refolosită.

⑤. Măsurați spațiul de conectare cu un instrument de
măsurare. Corectați după cum este necesar, bandând cu
atenție electrodul lateral.

Spațiul ar trebui să fie: 0,70-0,60 mm  

⑥. Verificați dacă mașina de spălat bujie este în stare bună și filetați bujia cu
mâna pentru a preveni filetarea încrucișată.

⑦. După ce bujia este așezată, strângeți cu o cheie de bujie pentru a
comprima șaiba.

Dacă instalați o nouă bujie, strângeți 1/2 tur după scaunele bujiei pentru a 
comprima șaiba. Dacă reinstalați o bujie uzată, strângeți 1/8 -1/4 rotație după 
scaunele bujiei pentru a comprima șaiba.

 Bujia trebuie strânsă în siguranță. O bujie stransa necorespunzător, poate 
deveni foarte fierbinte și ar putea deteriora motorul. Nu folosiți niciodată bujii 
care au o gamă de căldură necorespunzătoare, utilizați numai bujii 
recomandate sau echivalent.

NOTA! 
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8. TRANSPORT / DEPOZITARE
Când transportați generatorul, opriți comutatorul motorului și supapa de combustibil. Păstrați
nivelul generatorului pentru a preveni scurgerea combustibilului. Vaporii de combustibil sau
combustibilul vărsat se pot aprinde.

Contactul cu un motor fierbinte sau un sistem de evacuare 
poate provoca arsuri grave sau incendii. Lăsați motorul să 
se răcească înainte de a transporta sau depozita 
generatorul.

Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți generatorul atunci când transportați. Nu 
așezați obiecte grele pe generator.
Înainte de a depozita unitatea pentru o perioadă îndelungată:

● Asigurați-vă că zona de depozitare este lipsită de umiditate
excesivă și praf.

● Service conform tabelului de mai jos.

perioada de depozitare PROCEDURI RECOMANDATE

Mai putin de 1 luna
intre 1 luna si 2 luni

- fara recomandari -
Umpleti cu benzina

2 luni - 1 an
Umpleti cu benzina 
Scurgeți vasul plutitor al carburatorului.
Scurgeți cupa de sedimente pentru combustibil.

1 an sau mai mult

Umpleti cu benzina  
Scurgeți vasul plutitor al carburatorului.
Scurgeți cupa de sedimente pentru combustibil.
 Scoateți bujia. Puneți o lingură de ulei de motor în cilindru. Rotiți 
motorul încet cu cablul de tragere pentru a distribui uleiul.

Montati bujia
Schimbati uleiul
After removal from storage-, drain the stored gasoline into 3 suitable

container, and fill with fresh gasoline before starting.

△!  ATENTIE!
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①. Scurgeți carburatorul slăbind șurubul de scurgere. Scurgeți benzina într-un
recipient adecvat

   Benzina este extrem de inflamabilă și este explozivă în 
anumite condiții. Efectuați această sarcină într-o zonă bine 
ventilată cu motorul oprit. Nu fumați și nu permiteți flăcări 
sau scântei în zonă în timpul acestei proceduri.

②. Schimbați uleiul de motor.
③. Scoateți bujia și turnați aproximativ o lingură de ulei de motor curat în cilindru. Rotiți

motorul cu mai multe rotații pentru a distribui uleiul, apoi reinstalați bujia.
④. Trageți încet mânerul de pornire până când se simte rezistență. În acest moment,

pistonul se apropie de cursa de compresie și ambele supape de admisie și evacuare
sunt închise. Depozitarea motorului în această poziție va ajuta la protejarea acestuia
împotriva coroziunii interne.

△!  Atentie!
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9. Identificarea problemelor

Cand motorul nu porneste

De verificat:
1) Scoateți bujia, capacul și

curățați orice murdărie din 
jurul bujiei.

2) Scoateți bujia și instalați
bujia în capacul bujiei.

3) Setați electrodul lateral al
mufei pe chiulasa. Porniți
motorul, scânteile ar trebui să
sară peste gol.

De verificat
1) Opriți comutatorul motorului

și slăbiți șurubul de 
scurgere.

2) Combustibilul ar trebui să
curgă din canalul de 
scurgere atunci când 
comutatorul motorului este 
pornit 

NU FACE SCANTEIE

NU

NU

DA

DA

DA

DA

DA

Exista 
combustibil? Alimentati

Exisata ulei 
in rezervor?

Adaugati uleiul 
recomandat

Exista scantei la 
bujie?

inlocuiti bujia Mergeti cu generatorul la un 
service autorizat

Asigurați-vă 
că nu există combustibil murdar în 
jurul bujiei. Combustibilul vărsat se 
poate aprinde.

△!  WARNING

Combustibilul ajunge 
la carburator?

Dacă motorul încă 
nu pornește, duceți 
generatorul la un 
generator autorizat.

curatati  de sedimente 

NU

NU
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NU EXISTA CURENT IN RECEPTORI AC!

Defecte

Fara defecte

NU

DA

Este întrerupătorul de 
curent alternativ pornit?

Rotiți întrerupătorul de 
curent alternativ

Verificați dacă aparatul sau 
echipamentul electric nu 
prezintă defecte

Mergeti cu generatorul la un 
service autorizat

Înlocuiți aparatul sau 
echipamentul electric. 
Duceți aparatul sau 
echipamentul electric la 
un magazin electric 
pentru reparații.



- 28 -

10.
1) 1~2.8KW diagrama generatorului
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2) 1~2.8KW diagrama de pornire
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3) 3~8KW Diagrama generatorului
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4)3~8KW Diagrama de pornire



- 32 -

5) ATS Diagrama generatorului
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11. SPECIFICATII

Motor

Tip motorl 156F 168F 168F-1 170F 

Model motor Single cylinder, 4-stroke, Forced air cooling, OHV 

Displacement 

(cc) 
93.5 163 196 208 

Max. Output 2.1kW 4.1 kW 4.8 kW 5.1 kW 

Sistem aprindereTranzistor fără  
contact

Tranzistor magnetic 

Sistem pornire 
Recul/Electric 

volum  combust
ibil(L)

6 15 15 15 

timp de 
functionare
continua

9 13 12 10 

Consum

combustibil 
(min) (g/kw·h)

375 360 360 360 

nivel zgomot
(dB) 

65 65 67 69 

Capacitate ulei
0.37 0.6 0.6 0. 6

Generator

A.C.

Frecventa 

(Hz) 

50/60 

A.C. iesire 

Voltaj (V) 
230/120 

nominala A.C.

Putere(Kw) 
0.9 2 2.5 2.8 

Max. A.C.

Putere (Kw) 
1.0 2.2 2.8 3.0 

Generator 

lungime(mm) 460 605 605 605 

latime (mm) 370 445 445 435 

Inaltime (mm) 380 450 450 450 

Greutate neta
(mm) 

26 40 43 45 
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Motor

Model motor 188F 190F 192FA 192FB 

Tip motor Single cylinder, 4-stroke, Forced air cooling, 

OHV 

 (cc) 
389 420 439 459 

Putere max 9.6 kW 11 kW 11.8 kW 13.4 KW 

Sistem 

aprindere 
Tranzistor magnetic 

Sistem
pornire

Recul/Electric 

volum combus 
tibil(L)

25 25 25 25 

 Utilizare 
continua 

Timp (h)

10 8 7 6 

Consum. minim
 (g/kw·h) 313 313 313 313 

Nivel zgomot
(dB) 

74 76 78 78 

Ulei
Capacitate 1.1 1.1 1.1 1.1 

Generator 

A.C.Frecventa 
(Hz) 

50/60 

A.C Voltaj (V) 230/（120/240） 

tensiune  nominala 

 (Kw) 
5.0 6.0 7.0 7.5 

Max. A.C.

Putere (Kw) 
5.5 6.5 7.5 8.0 

Generator 

Set 

Lungime (mm) 695 695 695 695 

Latime  (mm) 525 525 525 525 

Inaltime (mm) 545 545 545 545 

Greutate neta
(mm) 

82 85 87 89 
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12. ASAMBLARE ȘI MONTAJ GENERATOR
Dacă generatorul dvs. este livrat cu un kit de roți, vă rugăm să urmați instrucțiunile de 
mai jos:
1. Așezați fundul suportului generatorului pe o suprafață plană și uniformă. Așezați
temporar unitatea pe blocuri pentru a ușura asamblarea.

2. Glisați axul prin ambele bretele de fixare de pe cadrul suportului (Fig 1).
3. Glisați o roată (cu supapa de umflare îndreptată în afară) și o șaibă plană peste

ax, apoi fixați roata cu un știft de fixare (Fig 2, Fig 3, Fig 4).
4. Instalați cealaltă roată în același mod.
5. Fixați fiecare suport de vibrație pe piciorul de sprijin cu o piuliță de blocare și un

capac șurub (Fig 5).
6. Fixați piciorul de sprijin pe șuruburile capacului suportului și piulițele de blocare

(Fig. 6).
7. Poziționați mânerele pe suport, șuruburi și piulițe de blocare (Fig 7, Fig 8, Fig 9).
8. Verificați dacă toate elementele de fixare sunt strânse și ca anvelopele să fie

umflate între 15-40 PSI.
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13. setari in  functia de operare ATS

1) Asigurați-vă că generatorul este în modul de așteptare în poziția OFF.
2) Plasați „INPUT SW” la limităpoziție (în jos).
3) Conectați cablul de alimentare (rețea)la „POWER INPUT” 32A mufa industrială de 

pe panou.
4) Conectați cablul de încărcare la OUTPUT” 32A industrial priza de pe panou.
5) Comutați „INPUT SW” la ON poziție (în sus) pentru a furniza energie la sarcină.
6) Comutați „ATS” în poziția „ON”.
7) Comutați cheia generatorului în poziția „ON”.
8) Comutați „AC SW” în poziția „ON”. Astfel, setul Gen intră în starea de funcționare 

automată a sistemului ATS. Timpul de tranziție al sistemului ATS este între 5-10 
secunde

Setare manuală:

1) Comutați tasta de pe panou în poziția „OFF”.
2) Comutați „ATS” de pe panou în poziția „OFF”.
3) Când rețeaua de alimentare este pornită, închideți întrerupătorul de alimentare

de la rețea (cel alb) de pe panou, astfel încât sarcina să fie conectată la rețeaua
de alimentare. Când alimentarea de la rețea este întreruptă, deschideți mai întâi
întrerupătorul (cel alb), apoi porniți generatorul. După ce generatorul
funcționează corect, închideți întrerupătorul (cel negru), astfel încât sarcina să fie
conectată la sursa de alimentare de la generator.

4) În cazul în care generatorul funcționează când alimentarea de la rețea este
restabilită, deschideți mai întâi întrerupătorul de circuit al generatorului (cel
negru), comutați cheia în poziția „OPRIT” pentru a opri generatorul. Apoi închideți
întrerupătorul de alimentare de la rețea (cel alb), astfel încât sarcina să fie
conectată la rețeaua de alimentare.




