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Reprezentant autorizat: OMP SRL, Calea Moinesti nr. 34, Bacau Romania 

                                                                           

Va multumim ca ati cumparat acest generator de curent. Dorim sa sa va ajutam sa obtineti cele mai bune 

rezultate si sa utilizati in siguranta acest generator. Acest manual contine informatii referitoare la cum 

trebuie operat generatorul asa ca va rugam sa le cititi cu atentie. El descrie modul de operare si operatiile 

de intretinere ale generatorului. Toate informatiile sunt bazate pe datele disponibile la momentul tiparirii 

sale. 

Ne rezervam dreptul de a face modificarile necesare fara o notificare prealabila si fara a ne asuma 

obligatii . Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusa fara acceptul scris al producatorului.  
 

Acest manual trebuie considerat ca fiind parte integranta a generatorului si trebuie sa fie inmanat noului 

utilizator in caz ca il vindeti..  
 

Instructiuni de siguranta 

Securitatea dumneavoastra si aaltor persoane este foarte importanta. Am inclus in acest manual 

instructiuni de siguranta extrem de importante. Va rugam sa le cititi cu atentie.  

 

 O instructiune de siguranta va avertizeaza asupra potentialelor pericole ce ar putea sa duca la ranirea 

dumneavoastra sau a altor persoane. Fiecare instructiune de siguranta este precedata de semnul 

exclamarii  sau de unul din urmatoarele cuvinte: PERICOL, ATENTIE, PRECAUTIE.  

Asta inseamna:  

  

 

 

 

Fiecare instructiune va spune care sunt pericolele la care va expuneti, ce se poate intampla si ce trebuie 

sa faceti pentru a evita sau reduce riscurile de ranire.  

 

Instructiuni pentru prevenirea eventualelor pagube 

Veti vedea si mesaje importante precedat de cuvantul avertisment. 

   

Scopul mesajului este de a ajuta la prevenirea deteriorarii generatorului, bunurilor sau afectarea 

mediului.  

                                   

Daca nu respectati aceste instructiuni puteti fi ranit sau chiar 

puteti muri 
 

Daca nu respectati aceste instructiuni puteti fi ranit sau chiar 

puteti muri 
 
Daca nu respectati aceste instructiuni puteti fi ranit sau chiar 

puteti muri 

 

 

Generatorul sau alte bunuri ar putea fi deteriorate. 
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1. SIGURANTA                                                      

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

 

  Generatoarele de curent sunt proiectate sa asigure o utilizare in siguranta daca se respecta 

instructiunile de utilizare. Cititi, intelegeti si insusiti-va informatiile din prezentul manual inainte de a 

utiliza generatorul. Puteti preveni accidentele daca sunteti familiarizat cu dispozitivele de control ale 

generatorului si daca respectati procedurile de operare in siguranta. 

 

Responsabilitatile utilizatorului 

 

·Sa cunoasca modalitatea de oprire a generatorului in situatii de urgenta;  

·Sa inteleaga modalitatea de utilizare a elementelor de control, a prizelor si conectorilor. 

·Sa se asigure ca generatorul va fi utilizat doar de catre persoanele instruite corespunzator. Sa nu lase 

copiii sa utilizeze generatorul.  

·Sa nu permita persoanelor imbricate cu haine largi sa porneasca sau sa utilizeze generatorul. Hainele 

largi sau bijuteriile ar putea fi prinse in partile aflate in miscare si ar putea aduce daune echipamentului 

sau ranirea persoanelor. 

 

Pericolul prezentat de monoxidul de carbon 

 

·Gazele de esapament contin monoxid de carbon, incolor, inodor si care este toxic. Inspirarea 

monoxidului de carbon poate cauza pierderea cunostintei si poate duce la moarte persoanelor care il 

inspira.   

·Daca folositi generatorul intr-un spatiu inchis sau chiar doar partial inchis, aerul poate contine o 

cantitate periculoasa de gaz toxic. Pentru a elimina gazele din spatiu asigurati o ventilatie adecvata.  
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Pericolul de electrocutare 

 

·Generatorul de curent produce energie electrica ce este suficienta pentru a cauza electrocutarea 

persoanelor in caz de utilizare necorespunzatoare.  

 

·Utilizarea generatorului sau a consumnatorilor electrici in mediu cu umezeala, cum ar fi in ploaie sau 

ninsoare, langa o piscina sau sistem de irigatii, ori cu mainile ude poate duce la electrocutare. Pastrati 

generatorul uscat.   

 

·Daca generatorul este depozitat afara, neprotejat de factorii climatici, verificati componentele electrice 

de control inainte de fiecare utilizare. Umezeala sau gheata pot cauza functionarea necorespunzatorare 

sau pot provoca scurtcircuite in componentele electrice fapt ce poate duce la electrocutarea 

utilizatorului. 

 

·Nu conectati generatorul la reteaua electrica a cladirii decat daca intre aceasta si generator a fost 

instalat un comutator de izolare de catre un electrician autorizat. 

 

Pericolul de foc si de arsuri 

 

·Sistemul de esapare se incalzeste foarte tare incat poate sa duca la aprinderea anumitor materiale; 

  - Tineti generatorul la o distanta de cel putin 1 m de cladiri sau de alte echipamente; 

- Nu incadrati generatorul in nici o structura; 

- Pastrati generatorul la distanta de materialele inflamabile.  

 

· Toba de esapament devine fierbinte in timpul functionarii si ramane asa o perioada de timp dupa 

oprire. Nu atingeti toba cat timp este fierbinte. Lasati motorul sa se raceasca bine inainte de a depozita 

generatorul in interiorul unei cladiri; 

 

·Benzina este extrem de inflamabila si exploziva in anumite circumstante. Nu fumati si nu va apropiati 

cu flacara deschisa ori cu scantei cand generatorul este realimentat cu benzina. Alimentati-l cu 

combustibil intr-un spatiu bine ventilat si numai cand motorul este oprit.  

 

·Vaporii de benzina sunt foarte inflamabili si se pot aprinde cand porniti motorul. Stergeti cu grija orice 

picatura de benzina scursa in timpul alimentarii inainte de a porni generatorul.  
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2. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR                                                   
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2. SISTEME DE COMANDA SI CONTROL  

1) Comutatorul motorului 

Este utilizat pentru a porni si opri motorul. Pozitiile comutatorului sunt: 

ON(Start) – pentru a permite pornirea motorului.  

OFF(Stop) – pentru a porni motorul.  

Start – pentru a actiona demarorul motorului(pentru variantele cu pornire electrica.  

   

  

 Dupa pornirea electrica motorului aduceti cheia de pornire pe pozitia ON. Nu folositi demarorul 

pentru perioade mai lungi de 5 secunde.  

Daca motorul nu porneste, eliberati cheia de pornire, asteptati 10 secunde si apoi incercati din 

nou.   

 

2) Pornirea la sfoara 

 Trageti usor de manerul mecanismului de pornire pana simtiti o usoara rezistenta si apoi trageti-l ferm 

si rapid.  

 Nu lasati manerul mecanismului de pornire sa se intoarca brusc in pozitia 

initiala. Lasati-l sa ajunga in pozitia initiala lent si controlat deoarece altfel riscati sa deteriorati 

mecanismul de pornire sau carcasa acestuia.  

 
3) Robinetul de combustibil 

 Este pozitionat intre rezervorul de benzina si carburetor. Cand robinetul este in pozitia ON(deschis), 

combustibilul curge dinspre rezervor spre carburetor. Puneti robinetul pe pozitia OFF(inchis) dup ace ati 

oprit 

motorul.
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4) Parghia de soc 

 Socul este folosit pentru a imbogati amestecul combustibil/aer la pornirea motorului rece. Poate fi 

deschis sau inchis prin manevrarea parghiei sau tijei socului. Puneti parghia pe pozitia CLOSE (inchis) 

pentru a imbogati amestecul cu combustibil.  

 

 
5) Disjunctorul 

 Disjunctorul va decupla automat in sittuatia unui scurt circuit sau in cazul unei suprasarcini majore. In 

cazul in care disjunctorul decupleaza verificati functionarea corecta a consumatorului(acesta nu trebuie 

sa aiba o putere mai mare decat cea debitata de generator) cuplat la generator. Daca acesta functioneaza 

corect puteti trece disjunctorul pe pozitia ON(inchis). 

 

 

6) Terminalul de pamantare 

Generatoarele portabile au un sistem de pamantare ce leaga cadrul generatorului la terminalele de 

pamantare ale prizelor sale. Sistemul de pamantare nu este legat la conductorul de nul al prizelor.  
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Reglementarile, codurile sau legile locale pot cere ca sistemul de pamantare sa fie conectat la nulul 

generatorului.  Daca aceste reglementari cer ca sistemul de pamantare sa fie conectat la conductorul de 

nul atunci trebuie sa apelati la un electrician autorizat. Inmanati-i acestuia schema electrica a 

generatorului. 

Terminalul de pamantare poate fi utilizat pentru a lega la pamant generatorul, a-l conecta la o centura de 

pamantare dar numai daca reglementarile locale cer acest lucru. 

Consultati un electrician autorizat pentru a vedea care sunt reglementarile locale. 

7) Protectia la nivel scazut de ulei 

 La unele modele, motorul este prevazut cu un sistem de protectie la nivel scazut al uleiului de ungere. 

Cand nivelul de ulei scade prea mult, protectia duce la oprirea motorului. Daca nivelul de ulei este scazut, 

protectia nu va permite pornirea generatorului. Daca motorul nu porneste atunci trebuie sa verificati 

nivelul uleiului si sa completati daca este cazul. Este obligatoriu sa verificati nivelul inainte de fiecare 

utilizare chiar daca motorul are protectie. 

 Este important sa utilizam generatorul pe o suprafata plana, dreapta deoarece 

altfel protectia la nivel scazut ar putea impiedica generatorul sa porneasca.  

 

4. UTILIZAREA GENERATORULUI 

 

1) Legarea la reteaua de alimentare electrica 

  

Legarea la reteaua electrica in vederea utilizarii generatorului ca sursa de avarie trebuie facuta de catre 

un electrician autorizat. Conexiunea trebuie astfel facuta incat sa izoleze generatorul de reteaua 

furnizorului de electricitate si trebuie sa respecte standardele precum si legile in vigoare in tara 

dumneavoastra.  

  Legarea incorecta ca generator de avarie poate permite curentului produs de 

generator sa ajunga in reteaua furnizorului de electricitate. In acest caz se poate ajunge la 

electrocutarea personalului furnizorului de electricitate, in cazul in care acesta executa lucrari de 

reparatie la reteaua proprie. Consultati furnizorul de electricitate sau un electrician autorizat.   

 

 Legarea incorecta ca generator de avarie poate permite curentului produs de 

furnizorul de electricitate sa ajunga pe generator. Cand avaria de pe reteaua furnizorului este 

remediata generatorul poate exploda, arde sau poate incendia instalatia electrica a retelei in care 

este instalat.  

In anumite tari, generatoarele trebuie inregistrate la furnizorul de electricitate. Verificati reglementarile 

locale pentru a va conforma legii.  

2) Circuitul de pamantare 

Generatoarele portabile au un sistem de pamantare ce leaga cadrul generatorului la terminalele de 

pamantare ale prizelor sale. Sistemul de pamantare nu este legat la conductorul de nul al prizelor.  

Reglementarile, codurile sau legile locale pot cere ca sistemul de pamantare sa fie conectat la nulul 

generatorului.  Daca aceste reglementari cer ca sistemul de pamantare sa fie conectat la conductorul de 

nul atunci trebuie sa apelati la un electrician autorizat. Inmanati-i acestuia schema electrica a 

generatorului. Terminalul de pamantare poate fi utilizat pentru a lega la pamant generatorul, a-l conecta 

la o centura de pamantare dar numai daca reglementarile locale cer acest lucru. Consultati un electrician 

autorizat pentru a vedea care sunt reglementarile locale. 
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3) Aplicatii de curent alternativ 

Inainte de a conecta orice cablu la generator: 

·Verificati ca acest cablu sa fie in perfecta stare. Cablurile sau electrocasnicele defecte prezinta risc de 

electrocutare.   

·Daca un consumator se comporta anormal, se misca lent sau se opreste brusc atunci opriti-l imediat. 

Deconectati consumatorul si verificati daca problema vine de la acesta sau daca puterea generatorui a 

fost depasita.  

· Asigurati-va ca puterea electrica dezvoltata de generator nu a fost depasita. Nu depasiti puterea 

maxima dezvoltata de generator. Incarcarile cuprinse intre puterea nominala si cea maxima trebuiesc 

folosite maxim 30 de minute.  

 Suprasarcinile mari pot duce la decuplarea disjunctorului. Depasirea timpului 

de utilizare a generatorului la puterea maxima nu duce la decuplarea disjunctorului dar va duce 

la reducerea duratei de viata a acestuia.  

Limitati utilizarea puterii maximum la cateva minute. 

Pentru functionare continua nu trebuie sa depasiti puterea nominala.  

 

4) Protectia la curent continuu(CC) sau siguranta de curent continuu 

 

 

 Protectia la curent continuu (sau siguranta, dupa caz), intrerupe circuitul de incarcare al acumulatorului 

atunci cand bacteria sau conexiunile dintre ea si generator au o problema. Butonul protectiei va sari 

indicand faptul ca circuitul a fost intrerupt. Asteptati cateva minute inainte de a apasa butonul protectiei. 

 

5) Legarea cablurilor la baterie 

1. Inainte de a conecta cablurile la o baterie care este pe un vehicul este obligatoriu sa 

deconectati cablul de masa al masinii de la baterie. 

 

Bateria degaja gaz exploziv in timpul incarcarii: nu fumati si nu aduceti in 

aporpiere scantei sau flacara deschisa. Asigurati o ventilatie adecvata cand incarcati 

sau utilizati baterii de acumulatori. 

2. Legati polul (+) al cablului la polul (+) al bateriei; 

3. Legati celalat capat al cablului la polul (+) al generatorului; 
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4. Legati polul (-) al cablului la polul (-) al bateriei; 

5. Legati celalat capat al cablului la polul (-) al generatorului; 

6. Porniti generatorul. 

 

Nu porniti vehiculul cand cablurile sunt conectate la baterie si generatorul 

functioneaza. Vehiculul sau generatorul se pot defecta. 

 O suprasarcina poate duce la arderea sigurantei. Daca se intampla acest lucru, inlocuiti siguranta. 

O suprasarcina, un curent prea mare consumat de baterie sau un scurtcircuit pot face ca protectia de CC sa sara. 

Asteptati cateva minute si apasati butonul protectiei. Daca aceasta sare din nou atunci trebuie sa contactati un service 

autorizat. 

 

6) Deconectarea cablurilor de la baterie 

1. Opriti motorul; 

2. Deconectati borna negativa (-) a cablului de la borna negativa (-) a generatorului. 

3. Deconectati celalat capat al cablului de la borna negativa (-) a bateriei. 

4. Deconectati borna pozitiva (+) a cablului de la borna pozitiva (+) a generatorului. 

5. Deconectati celalat capat al cablului de la borna pozitiva (+) a bateriei. 

6. Conectati cablul de masa(polul negativ) al vehicului la borna negativa (-). 

 

7) Utilizarea generatorului la altitudini ridicate 

 

  La altitudini ridicate, amestecul standard benzina-aer va fi excesiv de bogat in benzina. Performantele 

generatorului vor scadea si consumul de benzina va creste. 

  Perfomantele la altitudine mare pot fi imbunatatite prin montarea unui jiglor de combustibil cu 

diametrul mai mic si ajustarea surbului de aer al carburatorului. Daca folositi in mod current generatorul 

la altitudini de peste 1500m fata de nivelul marii atunci trebuie s ava adrsati unui service autorizat 

pentru a va face modificarile necesare. Chiar si cu jiglorul potrivit, puterea motorului va scadea cu 3.5% 

pentru fiecare 300m de crestere a altitudinii. Cu carburatorul nemodificat , pierderea de putere va fi si 

mai mare. 

 Daca un generator care are carburatorul modificat pentru altitudini ridicate va fi 

folosit la altitudini scazute, amestecul sarac va duce la scaderea drastica a performantelor si la 

deteriorarea motorului. 

 

4. VERIFICARI INAINTE DE UTILIZARE                                              

1) Uleiul de motor 

 

· Uleiul de motor este foarte important in asigurarea functionarii corecte si a duratei de viata a 

motorului. Uleiurile neaditivate cu detergent si cele pentru motoare in doi timpi nu sunt 

recomandate deoarece nu asigura o lubrifiere corespunzatoare.  

· Verificati nivelul de ulei INAINTE DE FIECARE UTILIZARE  cu motorul oprit, asezat pe o 

suprafata plana. 
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  Folositi ulei pentru motoare in 4 timpi care respecta 

sau depasesc cerintele API SF, SG/CC, CD. Verificati 

eticheta de pe bidonul de ulei pentru a va asigura ca 

uleiul respecta sau este superior specificatiilor API SF, 

SG/CC, CD. 

 

  Pentru uz general se recomanda ulei cu vascozitatea 

SAE 10W-30. Alte vascozitati pot fi utilizate cand media 

temperaturilor din zona unde utilizati generatorul se 

situeaza in intervalele mentionate in graficul alaturat. 

 

1. Puneti generatorul pe o suprafata orizontala, plana. 

2. Scoateti joja si stergeti-o cu o carpa sau un servetel. 

3. Puneti joja inapoi apoi scoateti-o pentru a verifica nivelul de ulei.  

4. Daca nivelul de ulei este sub limita de minim de pe joja atunci scoateti busonul de umplere si 

completati cu ulei de acelasi tip pana la nivelul maxim indicat pe joja. 

5. Montati busonul de umplere si joja. 

             

 

 

2) Alimentarea cu combustibil 

 

Verificati nivelul de combustibil din revervor si completati-l daca nivelul este scazut. 

  

 Benzina este foarte inflamabila si exploziva, puteti sa va ardeti sau sa va raniti serios cand 

o manipulati. 

 Opriti motorul, lasati-l sa se raceasca, tineti departe de zona in care alimentati piesele 

fierbinti, scanteile si flacarile deschise.  

 Alimentati cu combustibil doar in exteriorul cladirilor.  

 Stergeti imediat eventualele scurgeri de combustibil. 

Alimentati cu combustibil doar in zone bine ventilate. Daca motorul a functionat lasati-l sa se opreasca. 

Atentie sa nu stropiti cu benzina cand alimentati. Nu puneti prea mult combustibil in rezervor. Strangeti 

cu atentie busonul rezervorului.  
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Nu alimentati in interiorul cladirilor si nici in locuri unde benzina ar putea intra in contact cu flacara 

deschisa sau scantei. Tineti benzina la distanta de electrocasnice, gratare electrice sau pe carbune, scule 

electrice etc. 

 

Combustibilul varsat prezinta pericol de incendiu si afecteaza mediul inconjurator. Stergeti imediat 

combustibilul varsat.  

 

 

 

Folositi benzina fara plumb cu cifra octanica de 95 sau mai mare. . 

Acest motor poate functiona doar cu benzina fara plumb.. 

Benzina fara plumb produce mai putine depozite in motor si pe bujie si prelungeste durata de viata a 

esapamentului. Nu folositi combustibil vechi sau amestec de benzina cu ulei. 

Evitati prezenta mizeriei si a apei in rezervorul de combustibil. Ocazional, este posibil sa auziti “batai” 

sau “suieraturi” (zgomot metalic de frecare) cand sarcina asupra motorului este mare. Aceasta situatie nu 

este una care sa cauzeze ingrijorare.  

Daca zgomotele apar la un motor cu turatie stabile si la o incarcare normal atunci se recomanda sa 

schimbati benzina cu una de calitate superioara. In caz ca zgomotele persista atunci adresati-va unui 

centru autorizat de service.  

 

Utilizare motorului cand acesta prezinta zgomote persistente poate duce la 

deteriorarea sa.  Aceasta este un caz de utilizare incorecta ce nu este acoperit de garantia 

producatorului.  

 

COMBUSTIBILI  OXIGENATI 

 

Benzina este uneori amestecata cu alcool sau alte substante. Aceste tipuri de benzina sunt numite generic 

combustibili oxigenati. Pentru a indeplini cerintele de poluare redusa in anumite zone se folosesc acesti 

combustibili.  

Daca folositi un combustibil oxigenat, verificati sa fie fara plumb si sa respecte cifra octanica miniam 

recomandata.  
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ETANOL-      (etil sau alcool din cereale) 10% din volum 

                 Puteti utiliza benzina cu continut de maxim 10% etanol(Gasohol).  

MTBE-           (Metil t-butil eter) 15% din volum 

                 Puteti utiliza benzina cu continut de maxim 15% METBE. 

METANOL-     (metil sau alcool din lemn) 5% din volum 

                 Puteti utiliza benzina cu continut de maxim 5% metanol din volum atat timp cat 

contine solvent si inhibitori de coroziune pentru protejarea sistemului de alimentare. 

Benzina cu continut mai mare de 5% metanol poate determina pornirea dificila si 

reducerea performantelor. De asemeni poate deteriora partile din metal, cauciuc si 

plastic. 

Daca observati simptome nedorite, incercati sa folositi benzina de la alt furnizor. 

 

Deteriorarea sistemului de alimentare sau reducerea performantelor ca urmare a utilizarii unui 

combustibil oxigenat cu concentratie mai mare decat cea recomandata, nu este acoperita de garantie. 
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6. PORNIREA MOTORULUI 

 

Pornirea manuala 

1. Deconectati toti consumatorii de la prizele generatorului.  

2. Puneti robinetul de benzina pe pozitia“ON” 

 

3. Puneti parghia socului pe pozitia “INCHIS” . 

   

 

3. Mutati parghia acceleratiei dinspre MIN spre 

maxim, la 1/3 din distanta dintre cele doua 

pozitii. 

 
 

4. Pornirea manuala a motorului: Cu 

mecanismul de pornire manuala: Trageti usor de 

manerul mecanismului de pornire pana simtiti o 

usoara rezistenta si apoi trageti-l ferm si rapid.  

 

 

 

 

 Nu lasati manerul 

mecanismului de pornire sa se intoarca brusc 

in pozitia initiala. Lasati-l sa ajunga in pozitia 

initiala lent si controlat deoarece altfel riscati 

sa deteriorati mecanismul de pornire sau 

carcasa acestuia.  

5.Daca ati inchis manual parghia de soc, mutati-o 

pe pozitia DESCHIS (OPEN) dupa ce motorul s-a 

incalzit.  
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PORNIREA ELECTRICA 

 

Urmati pasii (1) pana la (4) din sectiunea “PORNIREA MANUALA”. 

 

5 Porniti motorul. 

Cu pornire electrica: 

Rotiti cheia de pornire pe pozitia START si tineti-o in acea pozitie 

pana cand motorul porneste.  

 Nu folositi demarorul pentru perioade mai lungi 

de 5 secunde.  

Daca motorul nu porneste, eliberati cheia de pornire, asteptati 10 

secunde si apoi incercati din nou.   

 Cand turatia demarorului este scazuta atunci 

bacteria de acumulatori trebuie incarcata sau inlocuita.  

1. Dupa pornirea motorului aduceti cheia de pornire pe pozitia ON.  

Daca ati inchis manual parghia de soc, mutati-o pe pozitia DESCHIS 

(OPEN) dupa ce motorul s-a incalzit.  

 

 

Oprirea motorului in caz de urgenta:  

1. Pentru a opri motorul, treceti comutatorul motorului in pozitia “OFF”. 

             Variante cu pornire electrica                  Variante cu pornire manuala 

 

Oprirea in utilizare normala: 

1. Opriti si deconectati toate dispozitivele electrice alimentate de catre generator.  

2. Lasati motorul sa functioneze 2-3 minute fara sarcina.  

3. Puneti comutatorul motorului pe pozitia “OFF”.  

4. Verificati ca motorul sa se opreasca complet.  

5. Puneti robinetul de combustibil pe pozitia “Inchis” (OFF).  

6. Lasati generatorul sa se raceasca complet inainte de a-l acoperi. 
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Protectia la nivel scazut de ulei 

 La unele modele, motorul este prevazut cu un sistem de protectie la nivel scazut al uleiului de ungere. 

Cand nivelul de ulei scade prea mult, protectia duce la oprirea motorului. Daca nivelul de ulei este scazut, 

protectia nu va permite pornirea generatorului. Daca motorul nu porneste atunci trebuie sa verificati 

nivelul uleiului si sa completati daca este cazul. Este obligatoriu sa verificati nivelul inainte de fiecare 

utilizare chiar daca motorul are protectie. 

 Este important sa utilizam generatorul pe o suprafata plana, dreapta deoarece 

altfel protectia la nivel scazut ar putea impiedica generatorul sa porneasca.  

 

6 INTRETINEREA 

 Întreținerea și reglarea periodică sunt necesare pentru a menține generatorul de sudura în stare bună de 

funcționare. Efectuați întreținerea la intervalele indicate în graficul de întreținere de mai jos. 

 Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon toxic. 

Opriți motorul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere. În cazul în care motorul 

trebuie să funcționeze, asigurați-vă că zona este bine ventilata. 

 Utilizați numai piese originale sau echivalentul acestora pentru întreținere sau 

reparații. piese de schimb care nu sunt mai de calitate echivalentă pot deteriora generatorul de de 

sudura. 

1) Program de întreținere  

 

PERIOADA DE DE LUCRU 

Efectuate la fiecare lună indicată sau interval de o 

oră de funcționare, în funcție de care se atinge mai 

intai mai întâi. 

Fiecare 

utilizare 

Prima 

luna / 

ore 

20 

(3) 

La 

fiecare 

3 luni 

sau 

50 ore. 

(3) 

La 

fiecare 

6 luni 

sau 

100 ore. 

(3) 

La 

fiecare 

12 luni 

sau 

300 ore. 

(3)    

Ulei motor Verificare nivel          

  Schimbare         

Filtru aer Verifica          

  Curatare/ schimbare     (1)     

Pahar decantor Curatare          

Bujie Verificare/curatare          

Joc supape Verif- reglare         (2)

Rezervor si filtru Curatare         (2)

Sistem alimentare 

combustibil 

 Verif- schimbare 

La fiecare 2 ani (2) 

(1) Frecventa mai mare in zonele cu praf. 

(2) Aceste elemente trebuie să fie realizate de către un distribuitor autorizat. A se vedea Manualul 

de utilizare. 

(3) Pentru uz comercial profesional, tineti un jurnal de ore de funcționare pentru a determina 

intervalele corecte de întreținere.  
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2) Setul de scule din dotare 

 

3) Schimbarea uleiului  

Scurgeti uleiul în timp ce motorul este cald, pentru a asigura drenarea rapidă și completă. 

1.Scoateți dopul de golire și garnitura de etanșare, capacul rezervorului de ulei, și scurgeti uleiul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Puneți la loc dopul de golire și garnitura de etanșare. Strângeți bușonul în siguranță.. 

 

 

5) Reumpleți cu uleiul recomandat și verificați nivelul. 
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 Uleiul de motor uzat poate provoca cancer de piele daca ia contact în mod 

repetat cu pielea, pentru perioade prelungite. Cu toate că acest lucru este puțin probabil, decst 

dacă lucrati cu ulei utilizat zi de zi, este recomandabil să va spalati bine pe mâini cu apă și săpun 

cât mai curând posibil după predarea uleiului uzat. 

Vă rugăm să aruncați uleiul uzat într-un mod care este compatibil cu mediul înconjurător. Vă sugerăm să 

îl duceți într-un container sigilat la centrul de service sau centrul de reciclare local. Nu-l aruncati la 

gunoi sau turnați pe sol. 

 

4) Curatarea filtrului de aer 

 

 Un filtru de aer murdar va diminua debitul de aer către carburator. Pentru a preveni funcționarea 

defectuoasă a carburatorului, curatati filtrul de aer în mod regulat. Curatati-l mai frecvent atunci când 

generatorul de sudura funcționează în zone cu foarte mult praf. 

 Folosind benzină sau solvenți inflamabili pentru a curăța elementul filtrant 

puteti provoca un incendiu sau o explozie. Se utilizează numai apă cu săpun sau solvent non 

inflamabil. 

 Nu folositi generatorul fara filtru de aer. Motorul se va uza extrem de rapid. 

1. Indepartati capacul filtrului de aer si scoateți elementul filtrant. Verificați 

elementul filtrant și înlocuiți-l în cazul în care acesta este deteriorat.  

2. Curatati-l în apă caldă cu săpun, clătiti-l și lasati-l să se usuce bine sau, 

curățați în solvent neinflamabil și lasati-l să se usuce.  

3.Inmuiati elementul filtrant în ulei de motor curat, apoi stoarceti tot excesul 

de ulei. Motorul va scoate fum la inceput început, dacă lasati prea mult ulei în 

filtru. 

4. Puneti la loc elementul fitrant si montati capacul filtrului. 

                                                      

5) Paharul decantor 

 

 Paharul decantor previne murdăria sau apa, care poate fi în rezervorul 

de combustibil, sa patrunda in  carburator. În cazul în care motorul nu 

a fost utilizat pentru o lungă perioadă de timp, paharul decantor trebuie 

curățat. 

 Benzina este foarte inflamabilă și exploziva, 

puteți fi ars sau grav rănit la manipularea combustibilului. 

 

●  Opriți motorul și păstrați căldura, scânteile și flacara 

departe. 

● Manipulați combustibilul numai în aer liber. 
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● Ștergeți imediat scurgerile. 

1. Puneți robinetul de combustibil în poziția OFF. Scoateți paharul decantor, O-ringul, și filtrul. 

2. Curățați paharul decantor, O-ringul și filtrul cu solvent non inflamabil sau solvent cu punct ridicat de 

inflamabilitate. 

3. Puneți la loc filtrul, O-ringul, și paharul decantor. 

4. Puneți robinetul de combustibil pe pozitia ON și verificați dacă există scurgeri. 

 

7) Bujia 

 

Bujii recomandate: FST, F6TC, F7JC sau alte echivalente. 

 Pentru ca motorul sa functioneze corect, bujia trebuie sa fie curate si distanta dintre electrozi sa fie 

corecta. În cazul în care 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. 

   

 

4. Examinați vizual bujia. Aruncați-o dacă izolatorul este crăpat sau ciobit. Curatati bujia cu o perie de 

sârmă în cazul în care acesta urmează să fi refolosită. 

5. Măsurați distanța dintre electrozi cu un calibru. Corectati distanta dacă este necesar prin îndoirea cu 

grijă a electrodului lateral. Distanta ar trebui să fie: 0.70-0.80mm (0.028-0.031in) 

6. Verificați dacă șaiba bujiei este în stare bună, pozitionati si infiletati bujia cu mana pentru a preveni 

deteriorarea filetului. 

7. După așezarea bujiei, strângeți o cheie pentru bujii pentru a comprima șaiba de etansare. 

  În cazul instalarii unei bujii noi, strângeți 1/2 tură după ce bujia s-a asezat pentru a comprima șaiba. În 

cazul în care reinstalati o bujie folosita strângeți 1 / 8-1 / 4 tură după ce bujia s-a asezat pentru a 

comprima șaiba de etansare. 

  Bujia trebuie să fie bine strânsa. O bujie strânsă necorespunzător poate 

deveni foarte fierbinte și poate deteriora motorul. 

Niciodată nu utilizati bujii care au o gamă necorespunzătoare de căldură. Folosiți numai bujiile 

recomandate sau echivalentul acestora. 

 

7 DEPOZITARE SI TRANSPORT 

La transportarea generatorului de curent , rotiți comutatorul motorului și robinetul combustibil pe pozitia OFF. Menține 

nivelul de generator de de sudura pentru a preveni scurgerile combustibil pe pozitia OFF. Vaporii de combustibil sau 

combustibilul vărsat se pot aprinde. 
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 Contactul cu un motor fierbinte sau un sistem de evacuare poate provoca arsuri 

grave sau incendii.  

Lasati să se răcească motorul inainte de a transporta sau de a depozita generatorul de sudura. 

Înainte de a depozita aparatul pentru o perioadă îndelungată: 

 

1. Asigurați-vă că zona de depozitare este libera de umiditate excesivă și praf. 

2. Serviciul conform tabelului de mai jos: 

TIMP DE DEPOZITARE PROCEDURA RECOMANDATA  

Mai putin de o luna Nu sunt necesare pregatiri 

1 la 2 luni 
Umpleti sau adaugati benzina proaspata 

Aditivi*. 

2 luni la 1 an 

Umpleti sau adaugati benzina proaspata 

Aditivi*. 

Goliti paharul carburatorului. 

Goliti paharul decantor 

1 an sau mai mult 

Umpleti sau adaugati benzina proaspata 

Aditivi*. 

Goliti paharul carburatorului. 

Goliti paharul decantor 

Scoateti bujia. Puneti o lingura de ulei de motor in cilindru. Rotiti usor 

motorul pentru a distribui uniform uleiul in cilindru. 

Schimbati uleiul de motor 

In momentul in care doriti sa folositi generatorul ce a fost depozitat, 

goliti benzina din rezervor intr-un recipient adecvat si umpleti rezervorul 

cu benzina proaspata.  

* Utilizati aditivi pentru benzina care maresc durata de depozitare a acesteia.. 

3. Scurgeti carburatorul prin slăbirea șurubului de golire. Se scurge benzina într-un recipient adecvat. 

 Benzina este extrem de inflamabila și este explozivă în anumite condiții. 

Efectuati această sarcină într-o zonă bine ventilată, cu motorul oprit. Nu fumați sau permiteți 

accesul cu flăcări sau scantei în zonă în timpul acestei 

proceduri. 

1. Schimbați uleiul de motor. 

2. Scoateți bujia și turnați aproximativ o lingura de ulei de motor 

curat in cilindru. Rotiti motorul de mai multe ori pentru a distribui 

uleiul, apoi reinstalați bujia. 

3. Trageți încet mânerul demarorului până când se simte o 

rezistență. În acest moment, pistonul se apropie pe cursa de 

compresie și atât supapele de admisie și de evacuare sunt 

închise. Depozitarea motorului în această poziție va ajuta să-l 

protejeze de coroziune internă. 

 

 

Aliniați crestătura de pe fulie cu orificiul din partea superioară 

a demarorului . 
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8 R 

9 EZOLVAREA PROBLEMELOR - DEPANARE                                                                

Cand motorul nu porneste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Este benzina in rezervor? Alimentati cu benzina 
Nu 

Duceti generatorul la un 

centru de service 

Verificati: 

1) Scoateți capacul bujiei și 

curățați orice formă de murdărie 

din jurul bujiei. 

2) Scoateți bujia și montați bujia în 

capacul fișei. 

3) Puneți electrodul lateral pe 

capul cilindrului. 

4) Rotiti motorul, scânteile ar 

trebui să se vada intre electrozi. 

 

Asigurați-vă că nu există 

scurgeri de combustibil în 

jurul bujiei .. 

Ajunge benzina in 

carburator? 

Este ulei in baia de ulei? 

Bujia are scanteie? 

Nu 

Nu 

YES  

DA 

Da 

Dacă motorul tot nu pornește, 

duceți generatorul de sudura 

la distribuitorul autorizat. 

Nu 

Curatati paharul decantor. 

Verificati: 

1) Opriți motorul și slăbiți șurubul 

de evacuare. 

2) 2) Combustibilul ar trebui să 

curgă pe la dopul de golire cand 

robinetul de combustibil este 

deschis (pozitia ON) 

In locuiti 

bujia 

Nu 

Scanteie 

DA 

Adaugati uleiul recomandat 
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Baterie descarcata(variantele cu pornire electrica): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este tensiune la prizele generatorului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Este bateria functionala? Nu Inlocuiti bateria 

Da 

Verificati siguranta 
DEFECTA Inlocuti siguranta 

E buna 

Duceti generatorul la un 

centru de service 

 

Disjunctorul 

este pe 

Inchis(ON) 

Nu Puneti disjunctorul pe ON 

Da 

Verificati consumatorii sa 

nu aiba defecte 

Nu sunt defecte la 

consumatori Duceti generatorul la un 

centru de service 

Sunt defecte la consumatori 
Decuplati consumatorii 

defecti si duceti-I la reparat 
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Depanare - Generator 

Simptom Cauza posibila Actiune 

Lipsa tensiune la 

borne 

1. Turatie prea mica 1. Reglati turatia ✽ 

 2. Contact intrerupt, scurt circuit 2. Folosind schema verificati si refaceti 

contactele si legaturile ✽ 

 3. Alternator demagnetizat 3. Aplicati la bornele de iesire o tens continua 

de 6÷12V pentru 1 secunda. 

 4. Stator intrerupt sau in scurt 4. Verificati rezistenta bobinelor, inlocuiti 

statorul daca e cazul ✽ 

 5. Puntea excitatiei defecta. 5. Verificati puntea, inlocuiti-o daca e cazul ✽ 

 6. Comutatorul de pe panoul frontal 

este pozitionat incorect 

6. Puneti-l pe pozitia generator 

 7. Disjunctorul este decuplat 7. Resetati disjunctorul 

Tensiune mica in 

gol 

1. Turatie prea mica 1. Reglati turatia ✽ 

4. Stator intrerupt sau in scurt 4. Verificati rezistenta bobinelor, inlocuiti 

statorul daca e cazul ✽ 

Tensiune mare in 

gol 

1. Turatie prea mare 

 

1. Reglati turatia ✽ 

 

Tensiune mica in 

sarcina 

1. Turatie prea mica 

2. Sarcina prea mare 

 

1. Reglati turatia ✽ 

2. Reduceti nr de consumatori sau puterea 

consumata 

Tensiune variabila 1. Motor ne-echilibrat 

2. Conexiuni slabite, corodate sau 

murdare 

3.Sarcina aplicata este variabila 

 

4. Turatie neregulata 

1. Cititi manualul motorului 

2. Folosind schema verificati si refaceti 

contactele si legaturile ✽ 

3. Indepartati consumatorii si cuplati-I unul 

cate unul pentru a determina care e defect 

4. Verificati uniformitatea turatiei. 

Zgomot mare 1. Suruburi de fixare slabite 

2. Scurtcircuit in stator sau in 

consumator 

 

 

1. Rulment defect 

2. Cuplaj defect 

1. Strangeti-le 

2.Verificati rezistenta bobinelor, inlocuiti 

statorul daca e cazul ✽ 

Verificati consumatorii. Indepartati-l pec el 

defect.. 

3. Inlocuiti-l 

4. Verificati-l si reparati-l. 

 

✽ Aceste operatiuni trebuiesc realizate de catre un centru de reparatii autorizat. 

 

 

 


