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IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. 
Păstraţi acest manual referinţe viitoare.
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PREFAŢĂ

Acest manual conţine informaţii despre construcţia, funcţiile şi procedura de întreţinere a generato-
rului IG 3600S.

Observarea cu atenţie a instrucţiilor din acest manual va determina lucrul în condiţii de siguranţă şi 
de calitate.

Toate informaţiile, imaginile, instrucţiunile şi specificaţiile incluse în acest material se bazează pe 
cele mai noi informaţii ale produsului, disponibile la momentul printării.

Unitedpower Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a aduce modificări fără o notificare prealabilă şi fără 
nicio obligaţie. Această publicaţie nu poate fi reprodusă fără o aprobare scrisă.
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1. DESTINAŢIA PRODUSULUI

Aceste tipuri de aparate pot fi conectate la generator:
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Nu conectaţi aceste aparate la generator:
• aparate care folosesc mai multă putere decât poate aceste generator să furnizeze: 3100W.

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

         PERICOL

Pentru a reduce riscul de rănire gravă, citiţi următoarele instrucţiuni şi măsuri de precauţie înainte 
de utilizarea echipamentului.

Instrucţiuni generale
1. Citiţi toate instrucţiunile de siguranţă şi de operare înainte de folosirea echipamentului. Utili-

zaţi generatorul conform informaţiilor descrise în acest manual.
2. Este responsabilitatea proprietarului să se asigure că toţi utilizatorii acestui generator sunt  

informaţi corect asupra instrucţiunilor de siguranţă şi de operare înainte de utilizare.

Înainte şi în timpul utilizării
1. Periodic verificaţi şi strângeţi toate piesele. Asiguraţi-vă că generatorul nu are furtunuri dete-

riorate, cleme slăbite sau lipsă, rezervor sau capac deteriorat înainte de utilizare. Toate 
defectele trebuie eliminate înainte de pornirea echipamentului. Nu utilizaţi generatorul dacă 
a fost scăpat sau avariat până când toate piesele defecte au fost reparate.

2. Combustibilul este extrem de inflamabil. Ştergeţi imediat combustibilul vărsat. Păstraţi ben-
zina, kerosenul, chibrituri şi alte obiecte inflamabile departe de generator, din cauza perico-
lului potenţial de explozie sau incendiu.

3. Nu lăsaţi combustibil, chibrituri, praf de puşcă, lavete murdare cu ulei, paie, gunoi sau orice 
alte materiale inflamabile în apropierea generatorului.

4. Asiguraţi-vă că motorul nu funcţionează atunci când alimentaţi. Nu fumaţi şi nu folosiţi focul 
deschis în apropierea rezervorului de combustibil. Aveţi grijă să nu vărsaţi combustibil în 
timp ce alimentaţi. Dacă s-a vărsat combustibil, ştergeţi cu o lavetă curată şi lăsaţi să se 
usuce înainte de repornirea motorului.

5. Pentru a evita variaţia sarcinii,  care poate deteriora echipamentul,  nu lăsaţi  unitatea să 
funcţioneze fără combustibil atunci când conectate aparate electrice.

6. Gazele evacuate conţin monoxid de carbon, care este un gaz toxic. Nu utilizaţi generatorul  
într-o încăpere slab ventilată, deoarece motorul se poate supraîncălzi, iar noxele de eşapa-
ment vor pune în pericol viaţa oamenilor. Păstraţi generatorul la o distanţă de cel puţin 1 
metru de orice structură sau clădire, când acesta funcţionează.

7. Este interzisă utilizarea generatorului în ploaie, zăpadă sau lângă stropitori de apă. Nu atin-
geţi generatorul cu mâinile ude, deoarece vă puteţi electrocuta.

8. Dacă este ud, ştergeţi-l şi uscaţi-l bine înainte de pornire. Nu turnaţi apă direct pe generator  
sau să-l spălaţi cu apă.

9. Nu acoperiţi echipamentul când acesta funcţionează.
10. Întotdeauna utilizaţi generatorul pe o suprafaţă solidă, plată şi nivelată, deoarece generato-

rul va vibra dacă este aşezat pe o suprafaţă neregulată. În cazul în care generatorul este 
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înclinat sau mutat în timpul funcţionării, combustibilul se poate vărsa sau generatorul se 
poate răsturna, provocând o situaţie periculoasă.

11. Nu conectaţi generatorul la o altă sursă de alimentare cu energie electrică.
12.Motorul devine foarte fierbinte în timpul utilizării  şi  imediat după oprire.  Aveţi  frijă să nu 

atingeţi piesele motorului, în special eşapamentul sau carcasa acestuia, deoarece vă puteţi  
arde.

13.Nu conectaţi echipament extern la generator, înainte de pornirea motorului.
14.Nu este recomandat pentru sprijinirea vieţii sau pentru sisteme de susţinere a vieţii.

Copiii şi trecătorii
1. Ţineţi copiii şi toţi trecătorii la o distanţă de siguranţă faţă de zonele de lucru.

Securitatea electrică
1. Asiguraţi-vă că sunt respectate toate procedurile necesare privind împământarea la fiecare 

utilizare. Imposibilitatea de a respecta acest lucru poate fi fatal.
2. Când utilizaţi un cablu prelungitor sau o reţea electrică mobilă, dacă diametrul cablului este 

de 1.5mm, lungimea cablului nu poate depăţi 60m. Dacă diametrul cablului este de 2.5mm, 
lungimea cablului nu poate depăşi 100m.

3. Datorită tensiunilor mecanice ridicate este recomandat să se folosească doar cabluri flexibile 
cu izolaţie rigidă de cauciuc (conform IEC 245-4) sau un echivalent.

4. Cablurile heavy-duty pentru exterior pot suporta sarcinile aparatelor de uz casnic.
5. Pentru a evita supraîncărcarea generatorului, asiguraţi-vă că sarcina este păstrată în interva-

lul menţionat pe generator. Supraîncărcarea va deteriora unitatea şi/sau îi va scurta durata 
de funcţionare.

Întreţinere şi depozitare
1. Întotdeauna opriţi generatorul şi deconectaţi uneltele sau aparatele când nu este utilizat, 

înainte de service, reglare sau instalare accesorii.
2. Repararea generatorului trebuie realizată doar de personalul de specialitate calificat de la 

service-ul  autorizat.  Service-ul  sau întreţinerea realizată  de persoane necalificate  poate 
cauza rănirea gravă.

3. Depozitaţi  generatorul  într-un spaţiu  ventilat  corespunzător  cu rezervorul  de combustibil  
golit. Drenaţi toată cantitatea de combustibil înainte de a transporta generatorul, pentru a 
evita scurgerile.

Mediu înconjurător (Zgomot / Eliminarea deşeurilor)
1. Dacă generatorul va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă folosirea de 

către operator a unei protecţii suplimentare împotriva zgomotului.
2. Eliminaţi substanţele lichide reziduale la punctele de colectare.

Nu aruncaţi echipamentele electrice, industriale şi părţile componente la 
gunoiul menajer!
În concordanţă cu normele în vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de 
abrogare a anumitor derective (directiva cadru a deşeurilor),  Directiva 2002/96/CE, 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificată prin Directiva 2003/108/CE şi 
Directiva  2008/34/CE,  Directiva  2000/53/CE,  privind  vehiculele  scoase  din  uz,  modificată  prin 
Directiva 2008/33/CE, etc., echipamentele industriale şi părţile componente uzate, a căror durată de 
utilizare a expirat, trebuie colectate separat şi  predate unui centru specializat de reciclare. Este  
interzisă aruncarea acestora în natură, deoarece sunt o sursă potenţială de pericol şi de poluare a 
mediului înconjurător.
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3. SPECIFICAŢII TEHNICE

Model IG 3600S

Alternator Tensiune de ieşire AC (V) 220 / 230 / 240 / 110 / 120

Putere nominală (kW) 2.8

Putere maximă (kW) 3.1

Motor Model motor UP 170

Tip motor 4-timpi, OHV, răcire cu aer, motor benzină

Capacitate cilindrică (cm³) 208

Tip ulei Vară: SAE 10W30
Iarnă: SAE 5W/30

Capacitate lubrifiant (L) 0.6

Joc al supapei de intrare (mm) 0.10

Joc al supapei de ieşire (mm) 0.15

Unitate Tip combustibil Benzină cu cifră octanică 90

Capacitate rezervor combustibil (L) 11.5

Nivelul puterii acustice (dB) 93

Sistem de pornire La sfoară/electric

Dimensiuni (mm) 670 x 450 x 560

Masă (kg) 60

Timp de funcţionare (la sarcină maximă) (ore) 5

NOTĂ: Informaţiile din acest manual se bazează pe cele mai recente informaţii despre produse, disponibile la momentul 
printării.
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4. DESCRIEREA PRODUSULUI
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5. VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE

Ulei de motor
Nivele de vâscozitate SAE

Verificaţi nivelul uleiului înainte de fiecare utilizare cu generatorul aşezat pe o suprafaţă plană şi cu  
motorul oprit.

Folosiţi ulei de motor în 4-timpi care îndeplineşte sau depăşeşte cerinţele pentru clasificarea API de  
serviciu SJ sau mai mare (sau echivalentul).

Verificaţi  întotdeauna eticheta API de serviciu de pe recipientul  de ulei,  pentru a vă asigura că  
include literele SJ sau mai mare (sau echivalentul).

Uleiul SAE 10W-30 este recomandat pentru uz general. Alte vâscozităţi prezentate în diagramă pot  
fi utilizate atunci când temperatura medie din zona dvs. se încadrează în domeniul indicat.

1. Deschideţi capacul din partea stângă a generatorului.
2. Scoateţi şi ştergeţi buşonul cu joje pentru ulei pentru a fi curat.
3. Verificaţi nivelul uleiului introducând joja în gâtul de umplere fără a o înşuruba.
4. Dacă nivelul de ulei este aproape de sau sub marcajul limitei inferioare de pe jojă, umpleţi 

cu uleiul recomandat până la limita superioară.
5.  Închideţi şi blocaţi capacul lateral al generatorului.
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Alimentarea cu combustibil
Cu motorul oprit, scoateţi capacul rezervorului de combustibil şi verificaţi nivelul acestuia.

Umpleţi rezervorul, dacă nivelul este prea scăzut. Alimentaţi cu grijă pentru a evita vărsarea com-
bustibilului. Nu umpleţi peste nivelul maxim de combustibil.

Benzina este deosebit de inflamabilă şi explosivă. Utilizatorul poate suferi arsuri sau răni grave în  
timpul folosirii combustibilului.

Opriţi motorul şi ţineţi-l departe de căldură, scântei şi flăcări. 

Realimentaţi numai în spaţii exterioare.

Ştergeţi imediat combustibilul vărsat.

Alimentaţi cu combustibil doar în spaţii bine ventilate cu motorul oprit. Dacă motorul a funcţionat,  
lăsaţi-l să se răcească. Alimentaţi cu grijă, pentru a evita vărsarea benzinei. Nu umpleţi complet 
rezervorul de bezină. După alimentare, strângeţi bine capacul rezervorului.

Nu alimentaţi în interiorul unei clădiri, unde vaporii  de benzină pot ajunge la flăcări sau scântei.  
Ţineţi benzina departe de lămpile pilot ale electrocasnicelor, departe de grătarem aparate electro-
casnice, scule electrice, etc.

Combustibilul  vărsat  nu este numai  un pericol  de incendiu, ci  duce şi  la deteriorarea mediului. 
Ştergeţi imediat benzina scursă.

Combustibilul poate deteriora vopseaua şi unele tipuri de plastic. Aveţi grijă să nu vărsaţi combus-
tibil atunci când umpleţi rezervorul. Deteriorarea cauzată de combustibilul vărsat nu este acoperită  
de garanţia produsului.

Recomandări privind combustibilul
Acest motor este certificat să funcţioneze cu benzină fără plumb de la pompă, cifra octanică 86 sau 
peste.

Nu utilizaţi benzină veche sau contaminată sau un amestec ulei/benzină. Evitaţi pătrunderea murdă-
riei sau apei în rezervorul de benzină.

După alimentare, strângeţi bine capacul rezervorului.

Puteţi utiliza benzină cu un conţinut de până la 10% etanol (E10) sau 5% metanol pe volum. În plus,  
metanolul trebuie să conţină cosolvenţi şi inhibitori ai corodării.

Utilzarea benzinei cu un conţinut mai mare de etanol sau metanol decât cel prezentat anterior, poate 
duce la probleme de pornire şi/sau de performanţă. De asemenea, poate deteriora piesele din metal,  
cauciuc şi plastic de la sistemul de combustibil. Deteriorarea motorului şi problemele de performanţă 
rezultate în urma utilizării unui combustibil oxigenera cu un conţinut mai mare decât procentele de 
etanol sau metanol menţionate mai sus, nu sunt acoperite de garanţia produsului.
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6. PORNIREA MOTORULUI

OBSERVAŢIE

Pentru a preveni un posibil incendiu, ţineţi generatorul la cel puţin 1 metru distanţă de clădiri şi  
alte echipamente în timpul funcţionării. Ţineţi materialele inflamabile departe de motor.

Operarea acestui generator la mai puţin de 1 metru distanţă de clădiri şi alte obstacole pot cauza  
supraîncălzirea  şi  deteriorarea  generatorului.  Pentru  răcirea  corespunzătoare,  lăsaţi  cel  puţin  1 
metru de spaţiu liber deasupra şi în jurul generatorului. Consultaţi INSTRUCŢIUNILE DE SIGURAN-
ŢĂ de la primul capitol şi realizaţi verificările înainte de utilizare (a se vedea capitolul 5). Consultaţi 
secţiunea APLICAŢII  AC (vezi  capitolul  7)  sau secţiunea APLICAŢII  DC (vezi  capitolul 7) pentru 
conectarea consumatorilor la generator.

1. Asiguraţi-vă că toate aparatele conectate la generator sunt oprite. Generatorul poate porni 
mai greu dacă un consumator este conectat.

2. Puneţi maneta supapei de combustibil în poziţia ON.

3. Asiguraţi-vă că comutatorul acceleraţiei este în poziţia OFF, în caz contrar va fi necesar mai 
mult timp pentru încălzire.

4. Pentru a porni un motor rece, puneţi pârghia şocului în poziţia CLOSED (Închis). Pentru a 
reporni un motor cald, lăsaţi maneta şocului în poziţia OPEN (Deschis).

5. Rotiţi comutatorull motorului în poziţia START şi menţineţi-l acolo până când porneşte moto-
rul. După ce motorul a pornit, eliberaţi cheia, permiţând comutatorului să revină în poziţia  
ON. Dacă motorul nu porneşte în 5 secunde, eliberaţi cheia şi aşteptaţi cel puţin 10 secun-
de înainte de a pune din nou în funcţiune demarorul.

OBSERVAŢIE

Utilizarea mai mult de 5 secunde o dată a electromotorului va duce la supraîncălzirea acestuia şi îl 
poate deteriora. Nu lăsaţi comutatorul motorului în poziţia ON atunci când generatorul nu funcţio-
nează, deoarece acumulatorul se va descărca. Mutaţi comutatorul motorului în poziţia OFF, când 
generatorul nu este folosit.

6. Dacă maneta şocului a fost pusă în poziţia CLOSED, pentru a porni motorul, pe măsură ce 
motorul se încălzeşte, deplasaţi-o treptat spre poziţia OPEN.
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7. Dacă doriţi să folosiţi sistemul Acceleraţiei-ECO, setaţi comutatorul Acceleraţiei-ECO în po-
ziţia ON după ce motorul a fost lăsat să se încălzească timp de 2-3 minute.

Pornire manuală:
1. Asiguraţi-vă că toate aparatele conectate la generator sunt oprite.
2. Setaţi maneta supapei de combustibil în poziţia ON.
3. Pentru a porni un motor rece, puneţi pârghia şocului în poziţia CLOSED (Închis). Pentru a 

reporni un motor cald, lăsaţi maneta şocului în poziţia OPEN (Deschis).
4. Rotiţi comutatorull motorului în poziţia START.
5. Trageţi uşor de mânerul demarorului, până când simţiţi o rezistenţă, apoi trageţi rapid.

OBSERVAŢIE

Nu lăsaţi mânerul demarorului să revină singur înapoi. Readuceţi-l uşor în poziţia iniţială, pentru a  
preveni deteriorarea demarorului.

6. Dacă maneta şocului a fost pusă în poziţia CLOSED, pentru a porni motorul, pe măsură ce 
motorul se încălzeşte, deplasaţi-o treptat spre poziţia OPEN.

7. Dacă doriţi să folosiţi sistemul Acceleraţiei-ECO, setaţi comutatorul Acceleraţiei-ECO în po-
ziţia ON după ce motorul a fost lăsat să se încălzească timp de 2-3 minute.

7. FUNCŢIONAREA GENERATORULUI
Aplicaţiile curentului alternativ (AC)

Înainte de a conecta un aparat sau cablu electric la generator: asiguraţi-vă că acestea sunt în stare 
bună de funcţionare. Aparatele sau cablurile electrice defecte prezintă riscul de electrocutare.

Dacă un aparat începe să se comporte anormal, scade în putere sau se opreşte brusc, opriţi imediat 
generatorul. Deconectaţi apoi aparatul şi verificaţi dacă acesta este defect sau dacă a fost depăşită 
sarcina nominală a generatorului.

Asiguraţi-vă că puterea nominală a uneltei sau a aparatului nu este mai mare decât cea generatoru-
lui. Nu depăşiţi puterea nominală maximă a generatorului. Nivelurile cuprinse între puterea nominală 
şi cea maximă pot fi utilizate pentru o perioadă de maximum 30 de minute.

Limitaţi la 30 de minute funcţionarea care necesită putere maximă.
Puterea maximă este de: 3.0 kVA.

Pentru o funcţionare continuă, nu trebuie să depăşiţi puterea nominală.
Puterea nominală este de: 2.8 kVA.

Trebuie luat în considerare necesarul total de energie (VA) pentru toate aparatele conectate. 
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Folosirea curentului alternativ (AC)
1. Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că se aprinde indicatorul (verde) al tensiunii de ieşire.
2. Conectaţi aparatul la priză. Pentru pornire, majoritatea motoarelor aparatelor necesită mai 

mult decât puterea nominală proprie.

Dacă generatorul este supraîncărcat, sau dacă a avut loc un scurt-circuit la unul din aparatele 
conectate, sau dacă inverterul este supraîncălzit, lampa (roşie) indicatorului de suprasarcină se va 
aprinde. Acesta va rămâne aprins şi după aprox. 5 secunde, va fi întrerupt curentul către aparatul  
conectat, iar lampa (verde) indicatorului tensiune de ieşire se va opri. Opriţi motorul şi cercetaţi  
problema.

Determinaţi dacă cauza este un scurt-circuit la unul din aparatele conectate, o suprasarcină sau 
un inverter supraîncălzit. Remediaţi problema şi reporniţi generatorul.

Înainte de a conecta aparatele la generator, asiguraţi-vă că acestea sunt în bună stare de funcţio-
nare şi  că puterea lor nominală nu depăşeşte puterea nominală a generatorului.  După aceea 
porniţi generatorul şi conectaţi cablul electric al aparatului.

Folosirea curentului continuu (DC)

Priza de curent DC poate fi utilizată numai la încărcarea de baterii auto de 12 volţi. Capacitatea de 
încărcare DC nu este stabilizată. Curentul continuu de ieşire va varia în funcţie de poziţia comuta-
torului Acceleraţie-ECO. Atunci când comutatorul Acceleraţie-ECO se află în poziţia ON şi curentul  
alternativ de ieşire nu este folosit,  curentul continuu va fi  de aproximativ o treime din curentul  
nominal.

Sistemul de Acceleraţie ECO

Când comutatorul este în poziţia ON, turaţia motorului este redusă automat atunci când numărul  
consumatorilor este redus, consumatorii sunt opriţi sau deconectaţi. Când aparatele sunt pornite  
sau reconectate, motorul revine la turaţia corespunzătoare pentru a alimenta sarcina electrică. În 
poziţia OFF, sistemul Acceleraţie-ECO nu funcţionează.

Aparatele, care necesită o putere mai mare pentru pornire, pot să nu permită motorului să ajungă 
la turaţia normală de funcţionare când acestea sunt conectate la generator. Mutaţi comutatorul 
Acceleraţie-ECO în poziţia OFF şi conectaţi aparatul la generator. În cazul în care motorul tot nu  
va ajunge la turaţia normală de funcţionare, asiguraţi-vă că aparatul nu depăşeşte capacitatea 
sarcinii nominale a generatorului.

Dacă conectaţi simultan mmai multe aparate cu sarcină electrică mare, mutaţi comutatorul ECO în 
poziţia OFF, pentru a reduce variaţiile de tensiune.
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Sistemul de Acceleraţie-ECO nu va funcţiona eficient dacă aparatul electric necesită curent electric 
instantaneu. Dacă unealta sau aparatul va fi pornit şi oprit repede, comutatorul ECO trebuie să fie 
în poziţia OFF.

Utilizarea la mare altitudine

La mare altitudine, amestecul standard de aer şi combustibil pentru carburator va fi prea bogat. Va 
scădea puterea şi va creşte consumul de combustibil. Un amestec foarte bogat va afecta bujia şi 
va îngreuna pornirea. Utilizarea la mare altitudine, care diferă de cea pentru care a fost conceput 
acest motor, pe perioade de timp îndelungate, poate duce la creşterea emisiilor de noxe în atmos-
feră.

Performanţele la mare altitudine pot fi îmbunătăţite prin modificări specifice asupra carburatorului.  
Dacă utilizaţi întotdeauna generatorul la altitudini de peste 1500 m (5000 ft.), contactaţi distribuito-
rul autorizat pentru a efectua această modificare asupra carburatorului. Acest motor, dacă este 
utilizat la mare altitudine cu modificările specifice la carburator, va întruni toate standardele de 
emisii pe toată durata de exploatare.

Chiar dacă a fost modificat carburatorul, puterea motorului va scădea cu aproximativ 3.5% la fieca-
re 300 m (1000 ft.) în plus de altitudine. Efectul altitudinii asupra puterii motorului va fi mai mare 
decât în situaţia în care carburatorul nu este modificat.

8. OPRIREA MOTORULUI
În caz de urgenţă:

• Pentru a opri motorul în caz de urgenţă, rotiţi comutatorul motorului în poziţia OFF.

În timpul utilizării normale:
• Deconectaţi aparatele de la prizele generatorului.
• Setaţi comutatorul motorului în poziţia OFF.
• Mutaţi maneta supapei de combustibil în poziţia OFF.

9. ÎNTREŢINERE
Importanţa întreţinerii

Întreţinerea corespunzătoare este esenţială pentru o funcţionare sigură, economică şi fără probleme. 
De asemenea, va contribui la reducerea poluării aerului.

Pentru a vă ajuta  cu întreţinerea corespunzătoare a generatorului,  următoarele pagini  includ un 
program de întreţinere, proceduri de verificare periodică şi proceduri simple de întreţinere realizate  
cu unelte manuale. Alte operaţiuni de service, care sunt mai dificile, sau care necesită unelte specia-
le, trebuie realizate de profesionişti, adică de personalul service-ului autorizat sau mecanici calificaţi.

Program de întreţinere se aplică în cazul în care generatorul a funcţionat în condiţii normale. Dacă 
folosiţi generatorul în condiţii severe, precum suprasarcină menţinută pentru o perioadă mai lungă 
de timp sau funcţionare la temperatură înaltă,  sau este folosit  în condiţii  de umezeală sau praf,  
contactaţi service-ul autorizat pentru recomandări specifice nevoilor dumneavoastră.
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Întreţinerea, înlocuirea sau repararea sistemelor şi dispozitivelor de control a emisiilor pot fi realizate 
de orice service sau mecanic calificat, care foloseşte piese certificate conform standardelor EPA.

Măsuri de siguranţă în timpul întreţinerii

În continuare sunt enumerate unele dintre cele mai importante instrucţiuni de siguranţă. Cu toate 
acestea, producătorul nu vă poate avertiza asupra fiecărui pericol care poate apărea în momentul 
efectuării întreţinerii. Doar dumneavoastră puteţi hotărî dacă trebuie sau nu să efectuaţi o sarcină 
dată.

• Asiguraţi-vă că motorul  este oprit  înainte de a începe întreţinerea sau reparaţiile.  Acest 
lucru va elimina mai multe pericole potenţiale:

– Intoxicarea cu monoxid de carbon de la noxele motorului. Asiguraţi-vă că există o ventilaţie 
corespunzătoare atunci când utilizaţi motorul.

– Arsuri de la piesele fierbinţi. Lăsaţi motorul şi sistemul de evacuare să se răcească înainte 
de a atinge.

– Vătămări  corporale  cauzate de piesele  mobile.  Nu porniţi  motorul  decât  dacă aţi  primit  
instrucţiuni în acest sens.

• Citiţi instrucţiunile înainte de a începe şi asiguraţi-vă că deţineţi toate uneltele şi competen-
ţele necesare.

• Pentru a reduce posibilitatea de incendiu sau explozie, aveţi grijă când lucraţi cu benzină.  
Folosiţi doar solvenţi neinflamabili, nu benzină, pentru a curăţa piesele. Sunt interzise fuma-
tul, scânteile şi flăcările în apropierea componentelor ce folosesc benzină.

Reţineţi faptul că service-ul autorizat cunoaşte cel mai bine generatorul şi este complet echipat 
pentru întreţinerea şi reparaţia acestuia.

Pentru a asigura cea mai bună calitate şi încredere, folosiţi doar piese de schimb noi, originale sau  
echivalente lor pentru reparare sau înlocuire.

Schimbul de ulei

Drenaţi uleiul cât timp motorul încă este cald, pentru a asigura o scurgere rapidă şi completă.
1. Deschideţi capacul lateral pentru întreţinere.
2. Aşezaţi un recipient adecvat sub motor pentru a colecta uleiul, după care înlăturaţi şurubul  

pentru drenare şi garnitura de etanşare, scoateţi buşonul de umplere ulei şi drenaţi uleiului.
3. Reinstalaţi, închideţi şi blocaţi capacul lateral de întreţinere.
4. Alimentaţi rezervorul cu uleiul recomandat şi verificaţi nivelul acestuia.
5. Reinstalaţi şurubul pentru drenare şi garnitura de etanşare. Strângeţi bine şurubul.
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Întreţinerea filtrului de aer

Un filtru de aer murdar va limita debitul de aer în carburator. Pentru a preveni defectarea carbura-
torului, filtrul de aer trebuie întreţinut periodic. Trebuie să realizaţi întreţinerea mai frecvent atunci  
când utilizaţi generatorul în zone cu foarte mult praf.

1. Deschideţi capacul lateral de întreţinere.
2. Înlăturaţi capacul filtrului de aer.
3. Filtrul de aer din spumă:
a) Scoateţi filtrul de aer din spumă din carcasă.
b) Spălaţi filtrul într-o soluţie de detergent de uz casnic şi apă caldă, după care clătiţi-l foarte  

bine, sau spălaţi-l într-un solvent neinflamabil sau cu temperatură de aprindere mare. Lăsaţi  
elementul să se usuce foarte bine.

c) Scufundaţi  elementul  filtrului  de aer în ulei  de motor curat şi  eliminaţi  surplusul de ulei. 
Motorul va scoate fum la prima pornire dacă nu a fost eliminat surplusul de ulei.

d) Reinstalaţi filtrul de aer.
e) Remontaţi capacul filtrului de aer.
f) Remontaţi capacul lateral de întreţinere.

Întreţinerea bujiei

Pentru a asigura întreţinerea corespunzătoare a bujiei, aveţi nevoie de o cheie de bujii (disponibilă  
în comerţ). Bujie recomandată: W16EPR-U (DENSO) BPRSES (NGK).

Pentru a asigura buna funcţionare a motorului, bujia trebuie să aibă o distanţă corespunzătoare 
între electrozi şi să nu conţină depuneri.

Dacă motorul a funcţionat, lăsaţi-l să se răcească înainte de întreţinerea bujiei.

1. Deschideţi capacul lateral de întreţinere.
2. Desfaceţi şurubul capacului şi înlăturaţi capacul de întreţinere a bujiei.
3. Scoateţi fişa bujiei.
4. Curăţaţi impurităţile din jurul bujiei.
5. Utilizaţi o cheie de bujii pentru a înlătura bujia.
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6. Inspectaţi bujia şi înlocuiţi-o dacă electrozii sunt uzaţi sau dacă izolatorul este fisurat, ciobit  
sau ars.

7. Măsuraţi distanţa dintre electrozii bujiei cu o leră. Corectaţi, dacă este cazul, prin îndoirea 
uşoară a electrodului lateral. Deschiderea trebuie să fie de: 0.70 – 0.80 mm (0.028 – 0.031  
in).

8. Verificaţi dacă garnitura de etanşare a bujiei este în stare bună, după care montaţi bujia 
manual, pentru a evita înfiletarea greşită.

9. După montarea bujiei,  strângeţi  cu o cheie de bujii  pentru a comprima şaiba. Dacă aţi  
montat o bujie nouă, aceasta trebuie strânsă cu ½ rotaţie, cu ajutorul unei chei de bujii,  
pentru a comprima şaiba acesteia. Dacă este remontată p bujie folosită, aceasta necesită 
1/8 – ¼ de rotaţie după ce a fost fixată.

10.Remontaţi fişa bujiei şi carcasa acesteia şi strângeţi şurubul.
11. Închideţi şi blocaţi capacul lateral de întreţinere.

Întreţinerea dispozitivului parascântei

1. Scoateţi deflectorul eşapamentului şi dispozitivul parascântei.
2. Utilizaţi o perie pentru a îndepărta depunerile de funingine de pe ecranul dispozitivului para-

scântei.
3. Montaţi dispozitivul parascântei.
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Programul de întreţinere

         ATENŢIE

Întotdeauna opriţi motorul înainte de realizarea întreţinerii şi deconectaţi toate aparatele pentru a  
evita apariţia şocurilor electrice.
Întreţinerea şi  verificările periodice sunt foarte importante pentru păstrarea generatorului  într-o 
condiţie bună de funcţionare.

Intervalul de verificare Zilnic Primele 
8 ore

Următoarele 24 
ore

Următoarele 50 
ore

Din 100 în 100 de 
ore

Verificaţi şi completaţi combustibilul ●

Verificaţi uleiul ●

Verificaţi dacă sunt scurgeri de ulei ●

Verificaţi şi suflaţi filtrul de aer ● Se înlocuieşte mai des dacă motorul funcţionează în zone cu 
mult praf!

Schimbaţi uleiul ● ● ● ●

Înainte de oprirea motorului închideţi robinetul de alimentare cu carburant!

Element Observaţii

Verificare 
înainte de 
utilizare 
(Zilnic)

Prima lună / 
20 ore

La fiecare 
3 luni / 50 
ore

La fiecare 
6 luni / 
100 ore

La fiecare 
12 luni / 
300ore

Bujie (12) Verificaţi starea. Ajustaţi distanţa şi 
curăţaţi. Înlocuiţi dacă este necesar. ●

Dispozitivul 
parascântei Îndepărtaţi depunerile de funingine. ●

Uleiul de motor
Verificaţi nivelul uleiului ●

Înlocuiţi ● ●

Filtrul de aer (8) Curăţaţi. Înlocuiţi dacă este necesar. ●

Robinet 
combustibil (10)

Curăţaţi filtrul de combustibil. 
Înlocuiţi dacă este necesar. ●

Jocul supapei Verificaţi şi reglaţi atunci când 
motorul este rece. ●

Conducta de 
combustibil

Verificaţi dacă furtunul de 
combustibil este deteriorat sau spart. 
Înlocuiţi dacă este necesar.

●

Sistemul de 
evacuare

Verificaţi dacă există scurgeri. 
Strângeţi sau înlocuiţi garnitura dacă 
este necesar

●

Verificaţi toba de eşapament. 
Curăţaţi/înlocuiţi dacă este necesar.

●

Carburator Verificaţi funcţionarea şocului. ●

Sistem de răcire Verificaţi dacă există deteriorări. ●

Sistem de 
pornire Verificaţi funcţionarea demarorului. ●

Decarburare Mai des dacă este necesar. ●

Accesorii şi 
elemente de 
fixare

Verificaţi toate accesoriile şi 
elementele de fixare şi remediaţi 
dacă este necesar.

●
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10. DEPOZITAREA GENERATORULUI
Depozitarea generatorului pe o perioadă de timp îndelungată va necesita unele măsuri suplimentare 
de prevenire  pentru a proteja  împotriva deteriorării.  Dacă combustibilul  este  păstrat  în  rezervor, 
asiguraţi-vă că motorul este lăsat să funcţioneze cel puţin 30 de minute în fiecare lună pentru a 
asigura o pornire uşoară în caz de urgenţă.

1. Drenaţi benzina din rezervorul de combustibil (1) sau folosiţi un stabilizator de combustibil 
dacă benzina este lăsată în rezervor.

2. Turnaţi o lingură de ulei SAE10W30 vara şi SAE5W30 iarna prin orificiul bujiei.
3. Alimentaţi cu lubrifiant până la limita superioară a jojei.
4. Trageţi mânerul demarorului (11) de câteva ori, după care remontaţi bujia (12).
5. Trageţi mânerul demarorului (11) până simţiţi rezistenţă, adică pistonul ajunge la compresie 

maximă, şi lăsaţi-l în această poziţie.
6. Curăţaţi exteriorul generatorului şi aplicaţi un inhibitor de rugină.
7. Acoperiţi generatorul şi depozitaţi-l în interior, într-un spaţiu uscat şi foarte bine ventilat.
8. Atunci când transportaţi generatorul, mutaţi comutatorul motorului (3) şi robinetul de com-

bustibil (10) în poziţia OFF. Păstraţi generatorul în poziţie orizontală pentru a preveni scur-
gerile de combustibil.

         ATENŢIE

Atingerea unei piese sau sistem de evacuare fierbinte poate cauza arsuri grave. Lăsaţi echipa-
mentul să se răcească înainte de a-l transporta sau depozita.

9. Aveţi  grijă  să  nu  scăpaţi  sau  să  loviţi  generatorul  atunci  când  îl  transportaţi.  Nu  aşezaţi 
obiecte grele pe generator.

         ATENŢIE

Nu depozitaţi generatorul în aer liber, la temperaturi scăzute, când nu este folosit.

Sugestii privind depozitarea
1. Dacă generatorul dumneavoastră va fi depozitat cu benzină în rezervor (1) şi carburator,  

este important să reduceţi pericolul de aprindere a vaporilor de benzină.
2. Alegeţi un spaţiu de depozitare foarte bine ventilat, departe de aparate care funcţionează cu 

flăcări, cum ar fi un cuptor, boiler sau uscător de haine. De asemenea, evitaţi spaţiile cu 
electromotoare ce produc scântei, sau sunt utilizate scule electrice.

3. Dacă este posibil, spaţiile de depozitare cu un nivel ridicat de umiditate, deoarece determi-
nă apariţia ruginii şi coroziunii.

4. Cu excepţia cazului în care tot combustibilul a fost drenat din rezervor (1), lăsaţi supapa de 
combustibil în poziţia OFF pentru a reduce posibilitatea de scurgeri.

5. Aşezaţi generatorul pe o suprafaţă plană. Înclinarea acestuia poate cauza scurgeri de ulei şi 
combustibil.

6. După răcirea motorului şi a sistemului de evacuare, acoperiţi generatorul pentru a-l proteja 
de praf.

         AVERTISMENT

Un motor şi un sistem de evacuare fierbinţi vă pot provoca arsuri şi pot cauza aprinderea unor 
materiale.

7. Nu folosiţi folii de plastic pentru a acoperi generatorul. O învelitoare neporoasă va reţine 
umiditate în jurul generatorului, determinând apariţia ruginii şi coroziunii.
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Scoaterea din depozit a generatorului

1. Verificaţi generatorul conform celor descrise în secţiunea Verificări înainte de utilizare.
2. Dacă combustibilul a fost drenat în timpul pregătirilor pentru depozitare, alimentaţi rezervo-

rul cu benzină. Dacă păstraţi un recipient cu benzină pentru realimentare, asiguraţi-vă că 
acesta conţine doar benzină proaspătă. Benzina se oxidează şi se deteriorează în timp, 
cauzând o pornire greoaie.

3. Dacă cilindrul a fost acoperit cu ulei în timpul pregătirilor pentru depozitare, este posibil ca 
în momentul pornirii motorul să scoată fum pentru un scurt timp. Acest lucru este normal.

Transportul
1. Dacă generatorul a fost utilizat, lăsaţi-l să se răcească cel puţin 15 minute înainte de a 

încărca generatorul în vehiculul de transport.

         AVERTISMENT

Un motor şi un sistem de evacuare fierbinţi vă pot provoca arsuri şi pot cauza aprinderea unor 
materiale.

2. Când transportaţi generatorul, setaţi comutatorul motorului şi robinetul de combustibil (10) 
în  poziţia  OFF.  Păstraţi  generatorul  în  poziţie  orizontală  pentru  a preveni  scurgerile  de 
combustibil.

3. Aveţi  grijă  să  nu  scăpaţi  sau  să  loviţi  generatorul  atunci  când  îl  transportaţi.  Nu  aşezaţi 
obiecte grele pe generator.

11. PROBLEME TEHNICE
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12. DIAGRAMA ELECTRICĂ
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