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INTRODUCTION INTRODUCERE 
 

Vă mulţumim că aţi cumpărat produse de la Senci. 

Noi vă respectăm domeniul de activitate. Generatorul 

nostru este acţionat de un motor compact răcit cu aer, 

de înaltă performanţă, care poate furniza energie 

electrică pentru funcţionarea uneltelor electrice pe 

şantiere sau alimenta electrocasnicele în timpul 

penelor de curent sau care poate furniza energie 

electrică în locuri îndepărtate unde utilităţile nu sunt 

disponibile. 

Acest  manual  conţine  informaţii  despre  siguranţă 

pentru a vă atrage atenţia asupra pericolelor şi 

riscurilor asociate cu produsele generatorului şi cum 

să le evitaţi. Este important să citiţi şi să înţelegeţi 

aceste instrucţiuni foarte bine înainte de a încerca să 

porniţi sau să operaţi acest echipament. Păstraţi 

această instrucţiune iniţială pentru a fi consultată 

ulterior. 

Dacă nu înţelegeţi o parte din acest manual, vă 

rugăm să contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat 

pentru proceduri de pornire, operare şi service. De 

asemenea, vă recomandăm cu tărie să instruiţi orice 

alţi utilizatori care pot opera generatorul într-o 

situaţie de urgenţă. 

S-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că 

informaţiile din acest manual sunt şi clare şi actuale. 

Totuşi Senci Group îşi rezervă toate drepturile de a 

schimba, modifica sau de a îmbunătăţi generatorul şi 

această documentaţie în orice moment, fără notificare 

prealabilă. 
 
 
 
 

SECŢIUNEA 1 - 

REGULI DE SIGURANŢĂ 
 

Citiţi acest manual cu atenţie şi 

familiarizaţi-vă cu generatorul. Învăţaţi 

aplicările, limitările sale şi orice pericole. 
 
 

În această broşură, pe etichetele şi imaginile lipite 

pe generator, sunt utilizate marcajele PERICOL, 

AVERTISMENT, ATENŢIE şi NOTIFICARE 

pentru a alerta personalul cu instrucţiuni speciale 

despre o anume operaţie care poate fi periculoasă 

dacă este efectuată incorect sau fără atenţie. 

Respectaţi-le cu grijă. Definiţiile lor sunt 

următoarele: 

PERICOL indică un pericol care, dacă nu este 

evitat, poate provoca moartea sau rănirea gravă. 
 

AVERTISMENT indică un pericol care, dacă 

nu este evitat, poate provoca moartea sau rănirea 

gravă. 

ATENŢIE indică un pericol care, dacă nu este 

evitat, poate produce răni minore sau de gravitate 

medie. 

NOTIFICARE acoperă unele practici care pot 

să nu fie legate de rănirea unei persoane. 

Simboluri privind siguranţa şi înţelesuri 

 
 
 

Fumuri toxice Recul Şoc electric 
 

 
 
 

Incendiu Explozie Manual de utilizare 
 
 

 
Piese în mişcare  Obiecte în mişcare suprafaţă încinsă 

 

 
 

AVERTISMENT Motorul în funcţiune emite 
monoxid  de  carbon,  un  gaz  inodor,  incolor, 

toxic. Respirarea monoxidului de carbon poate 

produce deces, rănire gravă, dureri de cap, 

oboseală, ameţeală, stare de vomă, confuzie, 

spasme, greaţă sau leşin. 

• Operaţi acest produs DOAR în mediul exterior. 

• Lângă dormitoare instalaţi o alarmă de monoxid 

de carbon acţionată prin baterie. 

• Nu lăsaţi gazul evacuat să intre într-un spaţiu 

închis prin ferestre, uşi, guri de ventilaţie sau alte 

deschizături. 

• NICIODATĂ să nu operaţi acest produs în 

interiorul unei clădiri, şopron auto, verandă, 

echipament  mobil,  aplicaţii  marine  sau 

împrejmuire, chiar dacă ferestrele şi uşile sunt 

deschise. 
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AVERTISMENT Reculul cablului de pornire 

(retragerea rapidă) va trage mâna şi 

braţul către motor mai repede decât 

puteţi  să  vă  desprindeţi,  ceea  ce  ar 

putea produce ruperea oaselor, 

fracturi,  julituri  sau  luxaţii  având  ca  rezultat 

rănirea gravă. 

• Când porniţi motorul, trageţi cablul încet până se 

simte rezistenţa şi apoi trageţi rapid pentru a evita 

reculul. 

• NICIODATĂ să nu porniţi sau opriţi motorul cu 

dispozitivele electrice în priză şi pornite. 

AVERTISMENT  Combustibilul şi vaporii 

săi sunt extrem de inflamabili 

şi explozivi, care ar putea 

provoca arsuri, incendiu sau 

explozie  cauzatoare  de 

deces, rănire gravă şi/sau 

deteriorarea bunurilor. 

CÂND   ADĂUGAŢI   SAU   SCURGEŢI 
COMBUSTIBIL 
•  OPRIŢI  motorul  generatorului  şi  lăsaţi-l  să  se 

răcească cel puţin 2 minute înainte de a scoate capacul 

combustibilului. Slăbiţi capacul încet pentru a elibera 

presiunea din rezervor. 

• Umpleţi sau scurgeţi rezervorul combustibilului 

în mediul exterior. 

• NU umpleţi rezervorul excesiv, Lăsaţi spaţiu 

pentru extinderea combustibilului. 

• Dacă combustibilul se varsă, aşteptaţi până 

ce se evaporă înainte de a porni motorul. 

• Ţineţi combustibilul departe de scântei, flăcări 

deschise, bec de semnalizare, căldură şi alte surse 

de aprindere. 

• Verificaţi frecvent liniile combustibilului, 

rezervorul, capacul şi armăturile să nu existe 

crăpături sau scurgeri. Înlocuiţi dacă este necesar. 

• NU aprindeţi ţigări şi nu fumaţi. 
 

CÂND PORNIŢI ECHIPAMENTUL 
• Asiguraţi-vă că bujia, amortizorul de zgomot, 

capacul combustibilului şi epuratorul de aer sunt la 

locul lor. 

• NU porniţi motorul cu bujia scoasă. 
 

CÂND OPERAŢI ECHIPAMENTUL 

•  NU  operaţi  acest  produs  în  interiorul  unei 

clădiri, garaj auto, verandă, echipament mobil, 

aplicaţii marine sau împrejmuiri. 

• NU înclinaţi motorul sau echipamentul la un 

unghi care poate provoca vărsarea combustibilului. 

•  NU  opriţi  motorul  prin  mişcarea  modulaţiei 

anodice pe poziţia “OPRIT”. 

CÂND     TRANSPORTAŢI     SAU     REPARAŢI 
ECHIPAMENTUL 
• Transportaţi/mişcaţi/reparaţi cu rezervorul 

combustibilului GOL sau cu supapa combustibilului 

OPRITĂ. 

•  NU  înclinaţi  motorul  sau  echipamentul  la  un 

unghi care poate provoca vărsarea combustibilului. 

• Deconectaţi cablul bujiei. 
 

CÂND DEPOZITAŢI COMBUSTIBIL SAU 
ECHIPAMENT CU COMBUSTIBIL ÎN REZERVOR 

• Depozitaţi departe de cuptoare, sobe, boilere, 

uscătoare de rufe sau alte electrocasnice care au 

lumină sau altă sursă de aprindere deoarece ar putea 

aprinde vaporii de combustibil. 
 

AVERTISMENT Tensiunea  generatorului  ar 

putea provoca şoc electric sau arsuri 

cauzatoare de deces sau rănire gravă. 

• Utilizaţi echipament de transfer aprobat 

pentru a preveni realimentarea, prin izolarea 

generatorului de reţeaua publică de distribuţie de 

electricitate. 

• Când utilizaţi generatorul ca sursă de energie de 

rezervă, înştiinţaţi compania de utilităţi. 

• Folosiţi un disjunctor diferenţial în orice zonă umedă 

sau foarte conductivă, precum tablierele metalice sau 

oţelăria. 

• NU atingeţi firele neînvelite sau prizele de curent. 

• NU folosiţi generatorul cu cabluri electrice care sunt 

uzate, roase, neînvelite sau deteriorate. 

• NU operaţi generatorul pe ploaie sau vreme umedă. 

• NU manevraţi generatorul sau cablurile electrice când 

staţi în apă, în picioarele goale sau când aveţi mâinile sau 

picioarele ude. 

• NU lăsaţi persoanele necalificate sau copiii să opereze 

sau să repare generatorul. 
 

AVERTISMENT Căldura/gazele evacuate ar putea 

aprinde combustibilii, structurile sau 

ar putea deteriora rezervorul de 

combustibil provocând astfel un 

incendiu ce poate duce la deces, răni 

grave 

şi/sau avarierea bunurilor. Contactul cu zona în care 

se află toba de esapament ar putea provoca arsuri ce 

pot duce la răni grave. 

•  NU  atingeţi  piesele  încinse  şi  EVITAŢI  gazele 

fierbinţi evacuate. 

• Lăsaţi echipamentul să se răcească înainte de a-l 

atinge. 

• Lăsaţi un spaţiu liber de cel puţin 5 picioare 

(1.5m) în jurul generatorului, inclusiv deasupra 

acestuia. 
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ATENŢIE Vitezele de operare excesiv de mari 

pot  provoca  răni  uşoare  şi/sau  avarierea 

generatorului. 

Vitezele excesiv de mici impun o sarcină mare. 
• NU umblaţi la arcul conducător, la legături sau la 

alte piese pentru a mări vitezele motorului. 

Generatorul furnizează frecvenţa şi tensiunea 

nominală  corecte  când  funcţionează  la  viteză 

normală. 

AVERTISMENT Scânteierea accidentală poate 

produce incendiu sau şoc electric, 

consecinţele fiind decesul sau 

rănile grave. 
 

CÂND VĂ REGLAŢI SAU REPARAŢI 
GENERATORUL 
• Deconectaţi firul bujiei de la bujie şi aşezaţi-l într- 

un loc în care nu poate intra în contact cu aceasta. 

CÂND TESTAŢI SCÂNTEIA MOTORULUI 
• Utilizaţi un verificator de bujii aprobat. 
• NU verificaţi scânteia cu bujia scoasă. 

 

AVERTISMENT Demarorul  şi  alte  piese 

rotative pot prinde mâinile, părul, hainele sau 

accesoriile, provocând răni grave. 

• NICIODATĂ să nu manevraţi generatorul fără 

carcasa sau capacele de protecţie. 

• NU purtaţi haine largi, bijuterii sau orice ar putea 

fi prins în demaror sau alte piese rotative. 

• Legaţi părul lung şi scoateţi bijuteriile. 

• NU modificaţi generatorul în niciun mod. 

NOTIFICARE Utilizarea inadecvată a 

generatorului îl poate avaria şi îi poate 

scurta durata de viaţă. 

• Utilizaţi generatorul doar conform destinaţiei 
sale. 

• Dacă aveţi întrebări despre destinaţia acestuia, 

întrebaţi dealer-ul sau contactaţi centrul de service 

local. 

• Manevraţi generatorul doar pe suprafeţe plane. 

• NU expuneţi generatorul la umezeală excesivă, 

praf, mizerie sau vapori corozivi. 

• NU introduceţi obiecte prin canalele de răcire. 

• Dacă dispozitivele conectate se supraîncălzesc, 

opriţi-le şi deconectaţi-le de la generator. 

-sau puterea electrică este pierdută. 

-sau  echipamentul  produce  scântei,  fumuri  sau 

emite flăcări. 

-sau unitatea vibrează excesiv. 

opriţi-le şi deconectaţi-le de la generator. 

 

 

NOTIFICARE Depăşirea capacităţii 

puterii/intensităţii curentului electric al 

generatorului    poate    avaria    generatorul    şi/sau 

dispozitivele electrice conectate la acesta. 

• NU depăşiţi capacitatea puterii/intensităţii curentului 

electric al generatorului. Vezi Nu Supraîncărcaţi 

Generatorul în secţiunea Operare. 

•   Porniţi   generatorul   şi   lăsaţi   motorul   să   se 

stabilizeze înainte de a conecta sarcinile electrice. 

• OPRIŢI sarcinile electrice şi deconectaţi-le de la 

generator înainte de a opri generatorul. 
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baterie 

SECŢIUNEA 2 —INFORMAŢII GENERALE 
 

2.1  DESPACHETARE 
• Aşezaţi cartonul pe o suprafaţă rigidă, plată. 

• Scoateţi totul din ambalaj, cu excepţia 

generatorului. 

• Deschideţi ambalajul de tot prin tăierea fiecărui 

colţ de sus până jos. 

• Lăsaţi generatorul pe carton pentru a instala 

kit-ul roţii. 
 

2.1.1 CONŢINUTUL AMBALAJULUI 

1-Manualul Proprietarului 

2-Roţi 

1-Ansamblul mânerului 

2-Axă roată 

1-Sac cu articole metalice 

(inclusiv  1-Fişă  de  Bujie;  1-Carter  în  spatele 

cutiei de viteze) 

Conţinutul din acest manual este doar cu 

titlu  de  prezentare  şi  nu  reprezintă  un 

model anume. 
 

2.2 ASAMBLARE 
Generatorul necesită asamblare înainte de utilizare. 

 

2.2.1  ASAMBLARE KIT ACCESORII 
Roţile    sunt    concepute    pentru    a    îmbunătăţi 

mobilitatea generatorului. 
 

NOTĂ Roţile nu trebuie utilizate la 
deplasare pe stradă. 

1. Consultaţi Figurile pentru a instala roţile. 

• Culisaţi axul prin braţele cadrului. 

•   Culisaţi   pe  butuc,   roată  şi  şaiba   plată,   apoi 

introduceţi cuiul spintecat prin orificiul axei roţii. 

• Îndoiţi urechile cuiului spintecat în afară pentru a 

închide cuiul la locul său. 
 

2. Amortizoarele roţii conform imaginii. 

• Introduceţi un surub M6 prin opritorul de cauciuc 

şi un surub M8 prin partea inferioară a suportului 

paraşoc. Strângeţi surubul cu o piuliţă cu guler M8. 

• Instalaţi un surub M8 prin cadrul generatorului şi 

prin partea superioară a suportului paraşoc. Strângeţi 

surubul cu o piuliţă cu guler M8. 

 
3. Consultaţi următoarea Figură pentru a instala 

ansamblul mânerului conform imaginii. 

•  Introduceţi  braţul  mânerului  pe  cadrul 

generatorului şi strângeţi cu două suruburi M8 şi 

două piuliţe cu guler M8. 
 

• Aliniaţi orificiile ansamblului mânerului cu 

orificiile braţului mânerului şi strângeţi cu un surub 

M8 şi o piuliţă cu guler M8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piuliţă de blocare 
suport 

 

plăcuţă de cauciuc 

şurub cu guler 

 
 
 
 
 
 
 

bolt 

 
 
 
 

mâner 

 
Apucarea 
mânerului 
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SECŢIUNEA 3 —CARACTERISTICI ŞI COMENZI 
 

Citiţi acest Manual de utilizare şi regulile de siguranţă înainte de a opera 

generatorul. Comparaţi ilustraţiile cu generatorul pentru a vă familiariza cu locaţiile 

diverselor comenzi şi reglări. Păstraţi acest manual pentru a fi consultat ulterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 COMUTATOR MOTOR 10 FILTRU AER 

2 TOBA ESAPAMENT 11 ROBINET  COMBUSTIBIL 

3 DISJUNCTOR AC 12 LEVIER SOC 

4 DOP SCURGERE ULEI 13 INDICATOR COMBUSTIBIL 

5 DOP CU JOJA  UMPLERE  ULEI 14 CAPAC REZERVOR COMBUSTIBIL 

6 BUJIE 15 
REZERVOR COMBUSTIBIL 

7 BATERIE 16 
DEMAROR RECUL 

8 TERMINAL IMPAMANTARE 17 PRIZĂ  230 VOLŢI  AC 

9 PRIZĂ  CU  3 GĂURI  230 VOLŢI  AC   
 

NOTIFICARE 

Imaginile şi desenele utilizate în acest manual sunt doar cu titlu de prezentare şi nu reprezintă un model 

anume. 
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SECŢIUNEA 4 — PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OPERARE 
 

4.1 ADĂUGARE ULEI DE MOTOR 
Vă rugăm adăugaţi ulei în mod adecvat înainte de 

a porni generatorul.Utilizaţi aditivi speciali. 

Selectaţi  gradul de vâscozitate al  uleiului 

conform  temperaturii  de operare estimate (vezi 

diagrama). 

Peste 40  °F  utilizaţi SAE 30 

• Folosiţi benzină normală FĂRĂ PLUMB la 

motorul generatorului. Nu folosiţi combustibil 

care are mai mult de 10% etanol, şi niciodată 

combustibil E85. 

•   Nu amestecaţi uleiul cu benzina. 

•   Instalaţi   capacul   combustibilului   şi   ştergeţi 

benzina vărsată. 

Între 10 °F şi 40 F, utilizaţi 10W-30. ATENŢIE  Nu umpleţi excesiv rezervorul. 

Lăsaţi spaţiu pentru extinderea 

Sub 10 °F,utilizaţi 5W-30 s  intetic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIFICARE   M anevrarea   inadecvată   a 

generatorului îl poate avaria şi scurta durata de 

viaţă. NU încercaţi să porniţi motorul înainte să 

fie alimentat cu uleiul recomandat. Aceasta poate 

duce la avarierea motorului. 

• Aşezaţi generatorul pe o suprafaţă plată, plană. 

•  Curăţaţi  zona  din  jur  şi  scoateţi  capacul  de 

umplere şi tija. Ştergeţi tija. 

• Vărsaţi încet ulei în motor prin filtrul de ulei 
 

până când atinge semnul plin de pe tijă. Opriţi 

umplerea ocazional pentru a verifica nivelul 

uleiului. Aveţi grijă să nu umpleţi peste acest 

semn. 

• Instalaţi capacul şi strângeţi-l bine. 

• Verificaţi nivelul uleiului de motor înainte de a 

începe de acum înainte. 

4.2 ADĂUGARE COMBUSTIBIL 
PERICOL Niciodată să nu umpleţi rezervorul 

. în interior. Niciodată să nu umpleţi 

. rezervorul când motorul 

funcţionează sau este fierbinte. OPRIŢI motorul 

generatorului şi lăsaţi-l să se răcească de tot înainte 

de a umple rezervorul. Evitaţi vărsarea benzinei pe 

motorul ÎNCINS. Ţineţi combustibilul departe de 

scântei, flăcări deschise, becuri de semnalizare, 

căldură şi alte surse de aprindere. NU aprindeţi 

ţigara şi nu fumaţi când umpleţi rezervorul. 

Combustibilul este foarte INFLAMABIL şi vaporii 

săi sunt EXPLOZIBILI. 

combustibilului. 

DACĂ rezervorul este umplut 

excesiv,  combustibilul  se  poate  revărsa  pe  un 

motor ÎNCINS şi provoca INCENDIU sau 

EXPLOZIE. Dacă se varsă combustibil, aşteptaţi 

până se evaporă înainte de a porni motorul. 

Verificaţi liniile combustibilului, rezervorul, 

capacul şi armăturile frecvent de crăpături 

sau scurgeri. Înlocuiţi dacă este necesar. 
 
Indicator Capac rezervor combustibil Semn max capac (roşu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel max ulei 

 
 

 
Indicator Gol 

Plin 

 
 

IMPORTANT: Este important să se prevină 

formarea  depozitelor  de  gumă  în  piesele 

sistemului de combustibil precum 

carburator, furtun sau rezervor pe timpul depozitării. 

Combustibilii amestecaţi cu alcool (numit 

gasohol), etanol sau metanol) pot atrage umezeala, 

care duce la separare şi formarea acizilor în timpul 

depozitării.  Gazul  de  acid  poate  avaria  avaria 

sistemul  combustibilului  trebuie  golit  înainte  de 

depozitare  timp  de  30  zile  sau  mai  mult.  Vezi 

secţiunea  “Depozitare”.  Niciodată  să  nu  folosiţi 

produse  de  curăţat  motorul  sau  carburatorul  în 

rezervorul de  combustibil  deoarece se  poate 

produce avarierea permanentă. 
 

4.3 ÎMPĂMÂNTAREA GENERATORULUI 
 

Codul Electric naţional prevede că cadrul şi partea 

externă conductivă a generatorului să fie conectată 

adecvat la o sursă de împământare aprobată. 
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Amps 

0 in 

 

 
 
 

ON 

OFF Start  ON 

OFF 

Împământarea adecvată a generatorului va ajuta 

la prevenirea şocului electric în situaţia unei 

defecţiuni la sol a generatorului sau a 

dispozitivelor electrice conectate. Împământarea 

adecvată mai ajută şi la disiparea electricităţii 

statice care adesea se strânge în dispozitivele 

neîmpământate. 
 

 

GHID REFERINŢĂ PUTERE 
 

 

Ghid referinta putere 

SECŢIUNEA 5 — OPERARE 
 

5.1 PORNIREA MOTORULUI 
 

AVERTISMENT Niciodată să nu porniţi sau 

opriţi motorul cu dispozitive electrice introduse în 

priză şi dispozitivele pornite. 
 

Scoateţi toate sarcinile electrice din prizele 

unităţii înainte de a porni motorul. Asiguraţi-vă 

că unitatea este în poziţie plană. 
În Pornire 

Unelte sau funcţiune* suplimentară 

electrocasnice (nominal) 

Waţi 

(Creştere) 
Waţi 

 
Esenţiale 

Bec - 75 waţi                                     75               — 

Ventilator sobă - 1/2 HP                800          2350 

Pompă epuizment - 1/3 HP           800         1300 

Frigider/Congelator                         700         2200 

Pompă fântână - 1/2 HP              1000         2100 

Încălzire/Răcire 

Fereastră  AC - 10,000 BTU       1200         3600 

Umidificator - 13 Gal                       175               — 

Centrală AC - 24,000 BTU          3800        11400 

Kitchen 

Cuptor microunde - 1000 Watt     1000              — 

Coffee Maker                                 1000              — 

Plită electrică - 8” Elemen             2100               — 

Toaster                                           850               — 

Family Room 

DVD/CD Player                              100              — 

VCR                                                100              — 

Receptor Stereo                              450              — 

Televizor color - 27 in                      500              — 

Calculator monitor w/17 in               800              — 

 
Altele 

Sistem securitate                            500              — 

Radio AM/FM cu ceas                     100              — 

Deschizător garaj - 1/2 HP            875         2350 

Incalzitor electric apa                    4700        11700 

DIY/Şantier 

Lumina de lucru Quartz Halogen      1000              — 

Sprayer fara aer - 1/3 HP               600         1200 

Gater                                               960              — 

Masina de gaurit electrica - 1/2  HP, 5.      600               900 

Fierastrau circular - 7-1/4 in        1400         2300 

Fierastrau diagonal - 10 in            1800         1800 

Masina de rindeluit de banc - 6 in           1800         1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comutator 

Pornit/Oprit Robinet combustibil 

motor 
 

 
Levier şoc Demaror recul 

 
 
 

Mutaţi comutatorul motorului pe poziţia “On”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutaţi comutatorul combustibilului pe poziţia “On”. 

Fierastrau de masa/ Fierastrau 
de mana radial - 

2000 2000 

Compresor aer  - 1 CP  1600 4500 
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Mişcaţi levierul de şocului pe poziţia OFF. 
 
 
 
 
 

RUN 

Când  porneşte  motorul,  mutaţi  levierul  de şoc în 

poziţia 1/2- CHOKE până când motorul merge lin şi 

apoi complet pe poziţia ON. Dacă motorul eşuează, 

mişcaţi levierul înapoi la poziţia 1/2- CHOKE până 

când motorul merge lin şi 

apoi complet pe poziţia ON din nou. 
CHOKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru pornire Recul, apucaţi ferm mânerul recul şi 

trageţi încet până simţiţi o rezistenţă crescută. 

Trageţi rapid în sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demaror recul 
 

Pentru pornire electrică, întoarceţi şi ţineţi cheia 

în comutatorul pornire în poziţia “start” până 

porneşte generatorul.Pentru a prelungi viaţa 

componentelor demarorului, NU 

ţineţi cheia în poziţia “start” mai mult de 15 

secunde, şi opriţi-vă cel puţin 1 minut între 

încercările de pornire. 

 
NOTIFICARE  Dacă  bateria  nu  este 

disponibilă, folosiţi instrucţiuni de pornire 

manuală. 

 
NOTIFICARE Dacă motorul se îneacă şi merge 

greu, mişcaţi levierul în poziţia OFF şi repetaţi 

instrucţiunile de pornire. 

 
AVERTISMENT Reculul cablului demarorului 

(retragere rapidă) va trage mâna şi braţul către motor 

mai repede decât le puteţi da drumul, ceea ce ar 

putea  provoca  ruperea  oaselor,  fracturi,  zgârieturi 

sau luxaţii, ducând la răni grave. 

Când porniţi motorul, trageţi cablul încet până simţiţi 

rezistenţă şi apoi trageţi rapid pentru a evita reculul. 

Niciodată  să  nu  porniţi  sau  opriţi  motorul  cu 

dispozitive electrice în priză şi pornite. 
 

NOTIFICARE Dacă motorul nu porneşte după 

3 trageri sau dacă unitatea se închide în timpul 

operării, asiguraţi-vă că unitatea este pe o suprafaţă 

plană şi verificaţi nivelul adecvat al uleiului în carter. 

Această unitate poate fi echipată cu un dispozitiv de 

protecţie împotriva nivelului slab de ulei. În acest 

caz, nivelul uleiului trebuie verificat pentru ca 

motorul să pornească şi să funcţioneze. 
 

AVERTISMENT  Căldura/   gazele   evacuate 

pot aprinde combustibilul, structurile sau 

avaria  rezervorul  provocând  incendii  care 

duc la deces, răni grave şi/sau avarierea 

bunurilor.   Contactul   cu   zona   tobei de esapament   

poate provoca arsuri care duc la răni grave. NU  

atingeţi  piesele  încinse  şi  EVITAŢI  gazele 

evacuate fierbinţi. Lăsaţi echipamentul să se răcească 

înainte de a-l atinge. 

Păstraţi un spaţiu liber de cel puţin 5 picioare 

(152 cm) în jurul generatorului inclusiv deasupra lui. 

Contactaţi producătorul original al 

echipamentului, retailer-ul sau dealer-ul pentru a 

obţine  un  extinctor  de  scântei  conceput  pentru 

sistemul de evacuare instalat pe acest motor. 

Piesele înlocuite trebuie să fie aceleaşi şi instalate 

în aceeaşi poziţie ca piesele originale. 
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IMPORTANT  Nu supraîncărcaţi generatorul şi 

nici prizele panoului individual. Aceste ieşiri sunt 

protejate împotriva  suprasarcinii cu disjunctori de 

tipul push-to-reset. Dacă capacitatea intensităţii 

oricărui disjunctor este depăşită, disjunctorul se 

deschide şi puterea electrică la acea priză este 

pierdută. 
 
 

5.2 CONECTAREA SARCINILOR 
ELECTRICE 

 
• Lăsaţi motorul să meargă stabil şi să se 

încălzească timp de câteva minute după pornire. 

•  Introduceţi în priză şi porniţi sarcinile electrice. 

• Adăugaţi waţii (sau amperii) tuturor sarcinilor 

care vor fi conectate în acelaşi timp. Acest total 

nu trebuie să fie mai mare decât (a) capacitatea 

puterii/intensităţii generatorului sau (b) 

disjunctorului prizei care furnizează energia. 
 
 

NOTIFICARE Porniţi generatorul şi lăsaţi 

motorul să se stabilizeze înainte de a conecta 

sarcinile electrice. Conectaţi sarcinile electrice în 

poziţia OFF apoi porniţi-le pentru operare. 

OPRIŢI sarcinile electrice şi deconectaţi-le de la 

generator înainte de a opri generatorul. 
 

NOTIFICARE     Depăşirea capacităţii 

puterii/intensităţii generatorului poate avaria 

generatorul şi/sau dispozitivele electrice 

conectate la acesta. NU depăşiţi capacitatea 

puterii/intensităţii generatorului. 

 
• Supraîncărcarea    unui    generator    peste 

capacitatea puterii sale poate produce avarierea 

sa şi a dispozitivelor electrice conectate la 

acesta. Respectaţi următoarele pentru a preveni 

supraîncărcarea unităţii: 

• Adăugaţi puterea totală a tuturor dispozitivelor 
electrice conectate în acelaşi timp. Acest total NU 
trebuie să fie mai mare decât capacitatea puterii 
generatorului. 
Puterea nominală a luminilor poate fi luată de la 

becuri. Puterea nominală a uneltelor, 

electrocasnicelor şi motoarelor se găseşte de obicei 

pe o etichetă cu date sau imagini lipite pe 

dispozitive. 

Dacă electrocasnicele, uneltele sau motorul nu 

menţionează  puterea,  înmulţiţi  volţii  cu 

amperii pentru a obţine waţii (volţi× amperi = 

waţi). 

Unele motoare electrice, precum cele cu inducţie, 

necesită de aproape trei ori mai mulţi waţi pentru 

pornire decât pentru funcţionare. Această creştere a 

puterii durează doar câteva secunde  când  porniţi 

astfel de motoare. Asiguraţi-vă că permiteţi pornirea 

la putere mare când selectaţi dispozitive electrice 

pentru conectare la generator: 

• Calculaţi waţii necesari pentru a porni cel 

mai mare motor. 

• Adăugaţi la acea cifră waţii celorlalte sarcini 

conectate. 
 

Ghidul de referinţă al puterii este oferit pentru a 

vă asista la stabilirea numărului de itemi pe care 

generatorul îl poate opera în acelaşi timp 
 

 

5.3 OPRIREA MOTORULUI 
 

Închideţi toate sarcinile apoi scoateţi sarcinile 

electrice din prizele panoului generatorului. 

Niciodată să nu porniţi sau opriţi motorul cu 

dispozitivele electrice în priză şi pornite. 

Lăsaţi  motorul  să  meargă  fără  sarcină  timp  de 

câteva minute pentru a stabiliza temperaturile 

interne ale motorului şi generatorului. 

Mişcaţi comutatorul ON/OFF pe poziţia 

OFF. Închideţi supapa combustibilului. 
 

 

5.4  SISTEM ÎNCHIDERE NIVEL 
MIC ULEI 

 

Motorul este echipat cu un senzor de nivel mic de 

ulei care închide motorul automat când nivelul 

uleiului scade sub un nivel specificat. Dacă 

motorul  se  închide  singur  şi  rezervorul  are 

destulă benzină, verificaţi nivelul uleiului de 

motor. 
 
 

5.5 ALTITUDINE MARE 
 

La altitudini peste 5,000 picioare (1524 meters), 

este acceptabilă benzina cu minim 85 octan / 85 

(89 RON). Pentru a respecta prevederile privind 

emisiile, este necesară reglarea la mare altitudine. 

Operarea fără această reglare va provoca 

performanţă scăzută, consum mărit de combustibil şi 

emisii mărite. Consultaţi un dealer autorizat pentru 

informaţii privind reglarea la mare altitudine. 

Operarea  motorului  la  altitudini  sub  2,500 

picioare (762 metri) cu kit-ul de mare altitudine 

nu este recomandată. 
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SECŢIUNEA 6 — ÎNTREŢINERE 
 

 

6.1 PROGRAM ÎNTREŢINERE 
 
 

Urmaţi intervalele de calendar de mai jos. Un 

service mai frecvent este necesar când operaţi în 

condiţii nefavorabile. 
 

 

Primele 5 Ore 

• Schimbaţi uleiul de motor 

La fiecare 8 ore sau zilnic 

•  Curăţaţi molozul 

• Verificaţi nivelul uleiului de motor 

La fiecare 25 ore sau anual 

•  Curatati filtrul de aer 

La fiecare 50 ore sau anual 

• Schimbaţi uleiul de motor 

Anual 

•  Înlocuiţi filtrul de aer al motorului 

•  Verificaţi robinetul de combustibil 

• Verificaţi bujia 

•  Verificaţi toba de esapament 

•  Curăţaţi sistemul de răcire 

6.2 RECOMANDĂRI GENERALE 
 

Garanţia generatorului nu acoperă piese care au 

fost supuse abuzului sau neglijenţei operatorului. 

Pentru a profita din plin de garanţie, operatorul 

trebuie să menţină generatorul conform 

instrucţiunilor din acest manual. 
 

Vor trebui făcute unele reglări periodic pentru a 

menţine generatorul în mod corespunzător. 
 

Toate reglările din secţiunea Întreţinere din 

acest manual trebuie făcute cel puţin o dată pe 

sezon. Urmaţi cerinţele din “Programul de 

Întreţinere”. 
 

NOTĂ O dată pe an înlocuiţi bujia şi filtrul 

de aer. O bujie nouă şi filtrul de aer curat asigură 

amestecul adecvat de combustibil şi aer şi ajută 

motorul să funcţioneze mai bine şi să dureze mai 

mult. 

6.2.1 ÎNTREŢINEREA GENERATORULUI 
 
Întreţinerea generatorului constă în menţinerea 

unităţii curate şi uscate. Operaţi şi depozitaţi unitatea 

într-un mediu curat, uscat, unde să nu fie expusă 

prafului excesiv, mizeriei, umezelii sau vaporilor 

corozivi. Canalele de aer de răcire din generator 

nu trebuie să fie înfundate cu zăpadă, frunze sau 

orice alt material străin. 

Verificaţi curăţenia generatorului frecvent şi 

curăţaţi când praful, mizeria, uleiul, umezeala sau 

alte substanţe străine sunt vizibile pe suprafaţa sa 

exterioară. 
 

ATENŢIE Niciodată să nu introduceţi niciun 

obiect sau unealtă prin canalele aerului de răcire, 

chiar dacă motorul nu merge. 
 

NOTĂ NU folosiţi un furtun de grădină 

pentru a curăţa generatorul. Apa poate intra 

în sistemul combustibilului motorului şi 

provoca probleme. În plus, dacă apa intră în 

generator prin canalele de aer de răcire, o parte 

din ea va fi reţinută în spaţiile goale şi fisurile 

izolaţiei sinuoase a rotorului şi statorului. Apa şi 

mizeria acumulate pe bobinajele interne ale 

generatorului vor scădea în final rezistenţa izolaţiei 

acestor bobinaje. 
 

6.2.2 PENTRU A CURĂŢA GENERATORUL 
 

• Folosiţi o cârpă umedă pentru a şterge suprafeţele 

exterioare. 

• Puteţi folosi o perie moale, aspră pentru a 

îndepărta mizeria, uleiul etc. 

•  Puteţi  utiliza  un  aspirator  pentru  a  strânge 

mizeria şi molozul. 

• Puteţi folosi aer la presiune mică (să nu 

depăşească 25 psi) pentru a îndepărta mizeria. 

Verificaţi canalele şi deschizăturile aerului de 

răcire   de   pe   generator.   Aceste   deschizături 

trebuie păstrate curate şi neobstrucţionate. 
 

6.2.3 ÎNTREŢINEREA MOTORULUI 
 

PERICOL  Când  lucraţi  la  generator, 

întotdeauna deconectaţi firul bujiei de la bujie şi 

ţineţi firul departe de bujie. 
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Udaţi Strângeţi Ulei motor Strângeţi 

6.2.4 SCHIMBAREA ULEIULUI 
 

Schimbaţi uleiul după primele cinci ore de 

operare, apoi la fiecare 20 ore. Dacă operaţi 

această unitate în condiţii murdare sau de 

praf sau pe  vreme  extrem de  caldă, 

schimbaţi uleiul mai des. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijă 

 
Inel de sigilare 

 

 
 

Nivel max 
 
 
 
 
 
 
Capac de scurgere 

6.2.6 EXTINCTOR DE SCÂNTEI 
 

• Opriţi generatorul şi lăsaţi motorul şi toba de 

esapament să se răcească complet înainte de a 

verifica extinctorul (situat pe spatele tobei). 

• Scoateţi clama şi ecranul extinctorului. 

•  Curăţaţi  ecranul  extinctorului  cu  o  perie 

mică de sârmă. 

• Înlocuiţi extinctorul dacă este avariat. 

• Instalaţi extinctorul invers. 
 

6.3 VERIFICAŢI FILTRUL DE AER 
Motorul nu va funcţiona adecvat şi se poate avaria 

ATENŢIE Uleiul încins 

poate provoca arsuri. 

Lăsaţi  motorul  să  se  răcească  înainte  de  a 

scurge uleiul. Evitaţi expunerea prelungită sau 

repetată a pielii la uleiul uzat. Spălaţi bine zonele 

expuse cu săpun. 
 

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a schimba 

uleiul în timp ce motorul se răceşte: 

• Curăţaţi zona din jurul capacului de scurgere a 

uleiului. 

•  Scoateţi  dopul  de  scurgere  a  uleiului  din 

motor pentru a scurge uleiul complet într-un 

recipient adecvat. 

• Când uleiul s-a scurs complet, instalaţi dopul de 

scurgere a uleiului şi strângeţi-l bine. 

• Umpleţi motorul cu uleiul recomandat. (Vezi 

“Înainte de a porni generatorul” pentru 

recomandări privind uleiul). 

• Ştergeţi uleiul vărsat, dacă este cazul. 

• Evacuaţi uleiul uzat la un centru de colectare 
adecvat. 

 

6.2.5 ÎNLOCUIREA BUJIEI 
Utilizaţi bujii F6TC, BPR4ES  sau Champioin 

RN14YC.Înlocuiţi bujia o dată pe an. Aceasta va 

ajuta  motorul  să  pornească  mai  uşor  şi  să 

meargă mai bine. 
 

• Opriţi motorul şi scoateţi firul bujiei. 

• Curăţaţi zona din jurul bujiei şi scoateţi-o  din 

capul cilindrului. 

• Stabiliţi spaţiul liber al bujiei la 0.70-0.80 mm 

(0.028-0.031 in.). Instalaţi the bujia poziţionată 

corect în capul cilindrului şi răsuciţi la 15 ft/lbs. 

dacă folosiţi un filtru de aer murdar. Înlocuiţi filtrul 

de aer o dată pe an. Curăţaţi-l sau înlocuiţi-l mai 

des dacă operaţi în condiţii de praf. 

• Scoateţi capacul filtrului de aer. 

• Spălaţi în apă cu săpun. Stoarceţi filtrul uscat în 

cârpă curată (NU RĂSUCIŢI). 

•  Curăţaţi  capacul  filtrului  de aer înainte de  a-l 

reinstala. 

• Puteţi pune puţin ulei de motor pentru a evita 

gheaţa blocată pe timp de iarnă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulon Capac filtru de aer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cartuş filtru aer 
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6.4 SPAŢIU LIBER SUPAPĂ 
După primele 50 ore de operare, verificaţi spaţiul 

liber al supapei în motor şi reglaţi dacă este 

necesar. 

Important: Dacă vă este greu să faceţi această 

procedură sau nu dispuneţi de uneltele necesare, 

duceţi generatorul la cel mai apropiat centru service 

pentru a vi se regla spaţiul liber al supapei. Acesta 

este un pas foarte important pentru a asigura cea 

mai lungă viaţă a motorului. 
 

6.5 PREVEDERI GENERALE 
Generatorul  trebuie  pornit  cel  puţin  o  dată  pe 

săptămână şi lăsat să meargă cel puţin 30 minute. 

Dacă  acest  lucru  nu  se  poate  face  şi  unitatea 

trebuie depozitată mai mult de  30  zile,  utilizaţi 

următoarele informaţii ca ghid pentru pregătirea 

sa pentru depozitare. 

PERICOL NICIODATĂ să nu depozitaţi 

motorul cu combustibil în rezervor în casă sau în 

zone închise, slab ventilate, unde fumurile pot 

atinge o flacără deschisă, scânteie sau bec de 

semnalizare ca pe o sobă, boiler, uscător de rufe 

sau        alte        electrocasnice        cu        gaz. 

SECŢIUNEA 7— DEPOZITARE 
Este important să se evite formarea de depozite de 

gumă în piese esenţiale ale sistemului de combustibil 

precum carburator, furtun sau rezervor pe timpul 

depozitării. De asemenea, experienţa arată că 

combustibilii amestecat cu alcool (numit gasohol, 

etanol sau metanol) pot atrage umezeala, care duce 

la separare şi formarea acizilor. Gazul de acizi poate 

avaria sistemul de combustibil al unui motor în timpul 

depozitării. 

Pentru a evita problemele cu motorul, sistemul 

combustibilului  trebuie  golit  înainte  de  o 

depozitare de 30 zile sau mai mult, astfel: 

• Scoateţi toată benzina din rezervor. 

• Porniţi şi turaţi motorul până când acesta se 

opreşte din lipsă de combustibil. 

• Când motorul este cald încă, scurgeţi uleiul 

din carter. Reumpleţi cu gradul recomandat. 

• Scoateţi bujiile şi turnaţi aproape 1/2 uncie (15 

ml) ulei de motor cilindri. Acoperiţi gaura bujiei 

cu un petic de pânză. Trageţi demarorul de recul 

de două ori pentru a lubrifia inelele pistonului şi 

alezajul cilindrului. 
Şurub scurgere 

 

ATENŢIE Evitaţi pulverizarea de la 

orificille bujiei când porniţi motorul. 

PERICOL  Scurgeţi  combustibilul  în 

recipiente aprobate, afară, departe de flacără 

deschisă. Asiguraţi-vă că motorul este rece. Nu 

fumaţi. 

6.6 ALTE SFATURI DE 
DEPOZITARE 

 

• Nu depozitaţi benzina de la un sezon la altul. 

• Înlocuiţi canistra de benzină dacă începe să 

ruginească. Rugina şi/sau mizeria din benzină vor 

provoca probleme la carburator şi sistemul de 

combustibil. 

• Dacă este posibil, depozitaţi unitatea afară şi 

acoperiţi-o pentru a o proteja de praf şi mizerie. 

GOLIŢI REZERVORUL DE COMBUSTIBIL. 

•  Dacă  nu  este  practic  să  goliţi  rezervorul  şi 

unitatea  urmează  să  fie  depozitată  pentru  ceva 

timp,   utilizaţi   un   stabilizator   de   combustibil 

adăugat la benzină pentru a mări durata de viaţă a 

acesteia. 

• Acoperiţi unitatea cu o husă de protecţie care 

nu reţine umezeala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Instalaţi şi strângeţi bujia. Nu conectaţi firele 

bujiei. 

• Curăţaţi suprafeţele exterioare ale 

generatorului. Verificaţi dacă canalele şi 

deschizăturile aerului de răcire de pe generator 

sunt deschise şi neobstrucţionate. 

• Depozitaţi unitatea la loc curat, uscat 

 

PERICOL  NICIODATĂ să nu acoperiţi 

generatorul când motorul şi zona de evacuare sunt 

calde. 
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SECŢIUNEA 8 Specificaţii tehnice 
 

 

Generator Senci SC-1250 SC-2500 SC-3500 SC-4000 SC-5000 SC-6000 

Voltaj 230V 

Frecventa 50 Hz 

Putere max. 1.0 kW 2.2 kW 3.1 kW 3.8 kW 4.5 kW 5.5 kW 

Putere in regim continuu 0.8 kW 2.0 kW 2.8 kW 3.3 kW 4.2 kW 5.0 kW 

Regulator de tensiune AVR      

Tip motor Senci SC156F SC168F SC170F SC170F SC172F SC188F 

Putere motor 3cp / 98cmc 
5.5cp/ 

163cmc 
7cp/ 208cmc 

7.5cp/ 
223cmc 

11cp/ 337cmc 13cp/ 389cmc 

Rotatii motor 3000 rpm 

Demaraj electric - - - - Optional Optional 

Racire Aer 

Carburant Benzina 

Capacitate rezervor 6 l 15 l 15 l 15 l 25 l 25 l 

Autonomie (capacitate max.) 8 ore 9.5 ore 9.5 ore 9.5 ore 8.5 ore 8.5 ore 

Autonomie (50% capacitate) 12.5 ore 12.5 ore 13.5 ore 13.5 ore 13.5 ore 13.5 ore 

Zgomot la 7 metri 95 dB 95 dB 95 dB 95 dB 96 dB 96 dB 

Greutate utilaj 26 kg 42 kg 48 kg 50 kg 78 kg 81 kg 

Dimensiuni L/l/h (mm) 510/ 390/ 450 625/ 480/ 500 625/ 480/ 500 625/ 480/ 500 720/ 550/ 575 720/ 550/ 575 

 
 
 

Generator Senci SC-8000M SC-8000T SC-10000M SC-10000T 
Frecventa 50 Hz 50 Hz 

Putere max. 230V 7.0 kW 4.0 kW 8.5 kW 4 kW 

Putere max. 400V - 7.0 kW - 8.5 kW 

Putere in regim 
continuu 

3.7 kW 6.5 kW 4.2 kW 7.36 kW 

Regulator de tensiune AVR 

Tip motor Senci 14 cp / 420 cmc 16 cp / 460 cmc 

Rotatii motor 3000 rpm 

Demaraj electric Echipare standard 

Racire Aer 

Carburant Benzina 

Capacitate rezervor 25 l 25 l 

Autonomie (100% 
putere) 

8.5 ore 8.5 ore 8 ore 8 ore 

Autonomie (50% 
putere) 

12.5 ore 13 ore 12.5 ore 12.5 ore 

Zgomot la 7 metri 96 dB 96 dB 

Greutate utilaj 88 kg 94 kg 

Dimensiuni L/l/h (mm) 730 / 556 / 610 730 / 556 / 610 
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SECŢIUNEA 9- GARANŢIE 
 

POLITICĂ GARANŢIE 
PROPRIETAR GENERATOR 
SENCI 

 

MULŢUMIM CĂ AŢI ALES GENERATORUL 
SENCI! 

 

GARANŢIA NOASTRĂ 
 

SENCI, la alegerea sa şi gratuit, va repara sau înlocui 

orice piesă care, după examinarea, verificarea şi 

testarea de către SENCI sau un Dealer Autorizat 

Garanţie Service SENCI, este defectă ca material sau 

manoperă sau ambele. Costurile de transport al 

produsului trimis spre reparare sau înlocuire conform 

acestei garanţii trebuie suportate de cumpărător. Păstraţi 

chitanţa care face dovada cumpărării. Dacă nu 

asiguraţi dovada datei cumpărării iniţiale, data de 

expediere a produsului de către producător va fi 

utilizată pentru a stabili începerea perioadei de 

garanţie. 
 

PERIOADĂ DE GARANŢIE 
Orice generator SENCI nou cumpărat în scop non- 

comercial de la un dealer autorizat SENCI va fi 

garantat pentru defecte de material sau manoperă pe o 

perioadă de un an, de la data cumpărării, sub rezerva 

excluderilor menţionate aici. Aplicaţiile comerciale şi 

de închiriere sunt garantate pe şase luni. Serviciul 

clienţi SENCI va continua să furnizeze piese de 

schimb la cerere după perioada de garanţie contra cost. 
 
 
“Utilizare de către consumator" înseamnă utilizarea 

domestică de către un consumator retail. “Utilizare 

comercială"  înseamnă  toate  celelalte  utilizări, 

inclusiv utilizarea în scopuri comerciale, industriale 

sau de închiriere. Odată ce echipamentul a fost 

utilizat comercial, va fi considerat utilizare 

comercială în scopul acestei garanţii 
 

DESPRE GARANŢIA DVS. 

Suntem deschişi reparaţiilor pe garanţie şi ne cerem 

scuze pentru inconvenient. Orice Dealer Autorizat 

Service poate efectua reparaţii pe garanţie. Majoritatea 

acestor  reparaţii  sunt  făcute  regulat,  dar  uneori 

cererile pentru service de garanţie nu sunt adecvate. 

De exemplu, service pe garanţie nu se aplică dacă 

avarierea echipamentului s-a produs din cauza 

folosirii   necorespunzătoare,   lipsa   întreţinerii   de 

 

 
 
 

instalare inadecvată. Similar, garanţia este anulată 

dacă data fabricaţiei sau numărul de serie de pe 

generatorul portabil a fost îndepărtată sau 

echipamentul a fost modificat. Pe perioada de 

garanţie, Dealer-ul Autorizat Service, la alegerea 

sa, va repara sau înlocui orice piesă care, la 

examinare, este găsită defectă în situaţii de 

utilizare şi service normale. Această garanţie nu 

va acoperi următoarele reparaţii şi echipamente: 
 

• UZURĂ NORMALĂ: Echipmentul electric 

exterior, ca şi toate  dispozitivele mecanice, 

necesită periodic service-ul şi înlocuirea pieselor 

conform celor prezentate. Garanţia nu va acoperi 

reparaţiile când uzura normală a epuizat  durata de 

viaţă a unei piese sau a motorului. 
 

• INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE: Garanţia nu 

acoperă generatorul sau piesele sale care au fost 

supuse unei asamblări inadecvate sau neautorizate, 

modificate sau avariate din cauza utilizării 

necorespunzătoare, neglijenţei, accidentelor, 

supraîncărcării, vitezei excesive, întreţinere, 

reparare sau depozitare inadecvate, astfel încât, în 

opinia noastră, să-i afecteze negativ performanţa şi 

fiabilitatea.  Garanţia  nu  acoperă  întreţinerea 

regulată şi piese precum filtrele de aer, reglări, 

curăţarea şi obstrucţionarea sistemului de combustibil 

(datorită chimicalelor, mizeriei, carbonului, 

calcarului şi aşa mai departe. 
 
 

 
• ALTE EXCLUDERI: Garanţia exclude 

rutină, expediere, manevrare, depozitare sau 

piese care se uzează precum inele o, filtre, etc., 

sau avarii care rezultă din accidente, abuz, 

modificări sau service inadecvat sau îngheţare sau 

deteriorare  chimică;  deteriorate  din  cauza 

infestării cu insecte. Piesele accesorii precum 

baterii de pornire, generator adapter cord seturi 

cablu   adaptor   generator   sunt   excluse   de   la 

garanţie. Garanţia exclude echipamentul uzat, 

recondiţionat şi de demonstraţie, echipamentul 

utilizat pentru putere primă în loc de putere de 

utilităţi, echipamentul utilizat în aplicaţii suport 

viaţă şi nefuncţionări din cauza altor evenimente de 

forţă majoră ce nu pot fi controlate de producător 

precum coliziune, furt, vandalism, revoltă sau 

războaie, holocaust nuclear, incendiu, îngheţ, 

fulgere, cutremur, furtună, grindină, erupţie 

vulcanică, apă sau  inundaţii, tornadă sau uragan.


