
 

Manual de Operare 
GRUP ELECTROGEN CU  
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MOTOR YAMAHA MZ80 UŞOR DE PORNIT 



Noi apreciem Afacerea dumneavoastră. 
Vă mulţumim şi vă felicităm pentru că aţi ales SENCI. 

SENCI Power, Luminează Lumea! 

Acest Manual de Operare a fost conceput pentru a vă instrui cu privire la utilizarea 
corectă și funcționarea produsului SENCI. Satisfacția dumneavoastră faţă de acest 
produs și funcționarea sa în condiții de siguranță este preocuparea noastră finală. 
Prin urmare, vă rugăm să vă faceţi timp pentru a citi întregul manual, în special 
Măsurile de Siguranță. Acestea vă vor ajuta să evitaţi eventualele pericole care ar 
putea exista atunci când se lucrează cu acest produs. 
 
 

 AVERTIZARE! 
CITIŢI ŞI ÎNȚELEGEŢI TOATE MĂSURILE DE SIGURANȚĂ 
DIN ACEST MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE. 
NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DIN ACEST 
MANUAL POATE DUCE LA RĂNIRI, DAUNE ASUPRA 
PROPRIETĂŢII ȘI/SAU ANULAREA GARANȚIEI. SENCI NU 
VA FI RESPONSABIL PENTRU DAUNELE CAUZATE DE 
NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI.
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SECŢIUNEA 1: 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE 

  

AVERTIZARE 
 

Eşapamentul motorului de la acest produs conține substanțe 

chimice care pot cauza cancer, malformaţii congenitale sau alte 

probleme de reproducere. 

Citiţi cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul. Acest 

manual trebuie să rămână împreună cu aparatul, în cazul vânzării. 
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INTRODUCERE 

Acest Manual de Operare a fost conceput pentru a vă instrui cu privire la utilizarea corectă și funcționarea 

produsului SENCI. Satisfacția dumneavoastră faţă de acest produs și funcționarea sa în condiții de 

siguranță este preocuparea noastră finală. Prin urmare, vă rugăm să vă faceţi timp pentru a citi întregul 

manual, în special Măsurile de Siguranță. Acestea vă vor ajuta să evitaţi eventualele pericole care ar putea 

exista atunci când se lucrează cu acest produs.
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SFAT 

Utilizarea simbolului 
Acest manual conține informații importante 
pe care trebuie să le cunoaşteţi și să le 
înțelegeţi, în scopul de a asigura 
SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ și 
FUNCŢIONEAREA CORESPUNZĂTOARE A 
ECHIPAMENTULUI. Următoarele simboluri 
vă ajută să recunoaşteţi aceste informații. 
Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la 

aceste secțiuni. 

AVERTIZAREA INDICĂ O 

CERTITUDINE SAU POSIBILITATE 

MARE DE VĂTĂMARE CORPORALĂ 

SAU DECES DACĂ NU SUNT URMATE 

INSTRUCȚIUNILE. 

Caută în permanență progrese în 

designul de produs și în calitate. 

Prin urmare, cu toate că acest manual 

conține cele mai recente informații 

despre produs disponibile în momentul 

tipăririi, pot exista discrepanțe minore 

între motorul achiziţionat și acest 

manual. În cazul în care există nelămuriri 

în legătură cu acest manual, vă rugăm să 

consultați un dealer Senci. 

 

Acest manual trebuie considerat o piesă 

permanentă a acestui motor și trebuie să 

rămână împreună cu acest motor, în 

cazul unei revânzări. 

 

Produsul și specificațiile pot fi modificate 

fără preaviz. 

INFORMAȚII IMPORTANTE DIN MANUAL   

 

 

 

 

 

 
 

 

.

VA RUGĂM SĂ CITIŢI ȘI SĂ ÎNȚELEGEŢI 

ACEST MANUAL ÎN ÎNTREGIME ÎNAINTE 

DE A UTILIZA APARATUL 

Informațiile deosebit de 

importante se disting în acest 

manual prin următoarele notaţii. 

 

ATENŢIE 
ATENȚIONĂRILE INDICĂ O POSIBILITATE DE 

A NU FI URMATE ÎN SENSUL STRICT AL 

INSTRUCŢIUNII 

SFATURI 

SFATURILE OFERĂ INFORMAŢII FOLOSITOARE. 
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INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA 

 

CARBURANTUL ESTE EXTREM DE INFLAMABIL ȘI 

OTRĂVITOR 

 Opriți întotdeauna motorul când realimentaţi. 

 Nu alimentați în timp ce fumaţi sau în vecinătatea unei flăcări 
deschise. 

 Aveți grijă să nu vărsați carburant pe motor sau toba de 
eșapament atunci când realimentaţi. 

 Dacă înghițiți carburant, inhalaţi vapori de combustibil, sau 
oricare dintre acestea vă intră în ochi, consultaţi imediat 
medicul. Dacă vărsaţi carbrant pe piele sau pe îmbrăcăminte, 
spălați imediat cu apă și săpun și schimbaţi hainele. 

 La operarea sau transportarea aparatului, asigurați-vă că 
acesta este ținut în poziție verticală. În cazul în care se 
înclină, combustibilul se poate scurge din carburator sau 
rezervorul de carburant. 

 

GAZELE DE EȘAPAMENT SUNT OTRĂVITOARE 
 Nu utilizați niciodată motorul într-o zonă închisă întrucât poate 

provoca pierderea cunoștinței și moartea într-un timp scurt. 
Operaţi motorul într-o zonă bine ventilată. 

 

MOTORUL ȘI TOBA DE EȘAPAMENT POT FI 
FIERBINŢI 

 Așezați aparatul într-un loc în care pietonii sau copiii nu au 

posibilitatea de a atinge aparatul. 

 Evitați plasarea materialelor inflamabile în apropierea 

orificiului de evacuare în timpul funcționării. 

 



5 

 

 

 

 

 Ţineţi aparatul la cel puțin 1 m (3 picioare) distanţă de 

clădiri sau alte echipamente, în caz contrar motorul 

se poate supraîncălzi. 

@ 1 m (3 picioare) 

 Nu folosiți motorul cu capacul de praf pus, sau alte 
obiecte care îl acoperă. 

 Când acoperiţi grupul electrogen, asigurați-vă că 

motorul și toba de eșapament s-au răcit complet. 

 Transportaţi generatorul doar de mânerele portante. 

 Nu puneți obstacole pe generator. 

PREVENIREA ELECTROCUTĂRII 

 Nu utilizați niciodată motorul în ploaie sau ninsoare. 

 Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude întrucât puteţi 

provoca un șoc electric (electrocutare).
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• Conectați conductorul de masă al aparatului la 

borna de masă 1 (împământare) și conectați 

capătul la electrodul de masă îngropat în 

pământ. 

ATENŢIONĂRI REFERITOARE LA CONECTARE 

 Evitați conectarea grupului electrogen la prize electrice 
comerciale. 

 Evitați conectarea grupului electrogen în paralel cu orice alt 
generator. 

 

CONECTAREA 

 

Înainte ca grupul electrogen să poată fi conectat la sistemul electric 

al unei clădiri, un electrician autorizat trebuie să instaleze un 

comutator de izolare (de transfer) în cutia de siguranțe principală a 

clădirii. Comutatorul este punctul de conexiune pentru generatorul 

electric și permite selectarea generatorului sau a liniei electrice 

principale pentru clădire. Acesta va împiedica ca generatorul să 

încarce linia de alimentare principală (contraalimentare), atunci când 

sursa de alimentare principală a eșuat sau a fost oprită pentru 

reparații. Contraalimentarea poate electrocuta sau răni personalul de 

întreținere a liniei. De asemenea, pot apărea avarii la grupul 

electrogen şi la sistem electric al clădirii atunci când se reia 

alimentarea normală cu electricitate dacă unitatea este utilizată fără 

un comutator de izolare. 

ATENŢIONĂRI REFRITOARE LA CABLURILE 
PRELUNGITOARE 

Cablurile prelungitoare trebuie să fie protejate de un înveliș 
dur flexibil din cauciuc (I E C 245) sau echivalent pentru a 
rezista la stres mecanic.  
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LOCALIZAREA ETICHETELOR IMPORTANTE 

Vă rugăm să citiți următoarele etichete cu atenție 
înainte a utiliza aparatul. 

SFAT _______________________________________  

Întreţineţi sau înlocuiţi etichetele de siguranță și de instruire, după 

cum este necesar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

PERICOL 

Folosirea unui generator electric în spaţiu închis VĂ VA 
UCIDE ÎN CÂTEVA MINUTE. Gazele de eşapament conțin 
monoxid de carbon, un gaz otrăvitor invizibil şi inodor. 

  
Nu folosiți NICIODATĂ 
aparatul în casa sau în zone 
parțial închise, cum ar fi 
garajele. 

Utilizaţi generatorul NUMAI în 
aer liber și departe de ferestre 
şi uşi deschise și guri de 
aerisire. 
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3  

 

ATENŢIE 
Folosiți numai bujia cu izolator specificată. 
Priză specificată: BPR6HS (NGK) 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 AVERTIZARE 

 Citiți manualul utilizatorului și toate etichetele înainte de utilizare. 

 Utilizaţi aparatul numai în spații bine ventilate. Gazele de evacuare 

conțin monoxid de carbon otrăvitor. 

 Verificați dacă există carburant vărsat sau scurgeri de carburant. 

 Opriți motorul înainte de realimentare. 

 Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile. 

 Electrocutarea poate apărea dacă generatorul este utilizat în ploaie, 

zăpadă sau în apropierea apei. Păstrați unitatea uscată în permanenţă. 

 Pot apărea cazuri de electrocutare sau pagube materiale: Nu conectați 

acest generator la sistemul electric al clădirii cu excepția cazului în 

care un comutator de izolare a fost instalat de către un electrician 

autorizat. Consultați manualul utilizatorului. 

 Când utilizați generatorul: 

      Nu plasaţi niciodată un paravan sau alt obstacol în jurul generatorului. 

      Nu acoperiți generatorul cu o cutie. 

      Nu așezați obiecte pe generator. 

GAZ DE EVACUARE FIERBINTE 
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SECŢIUNEA 2: 
Măsuri de control și caracteristici 
 2.1 Grupul electrogen 

 

1. Ţeava de evacuare și camera de scântei 
2. Mâner pentru transport 
3. Capac de protecţie cu orificiu de eşapare pentru gaz  
4. Demaror cu recul 
5. Panoul de control 
6. Indicator al nivelului de combustibil 
7. Tobă de eşapament 
8. Capac al orificiului de umplere cu ulei
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2.2 Panoul de control 

1. Clapă de închidere (Negru) 
2. Bec martor AC 
3. Bec indicator suprasarcină 
4. Bec de avertizare ulei 
5. Comutator motor 
6. Ieșire 12V DC  
7. Disjunctor 8A DC 
8. Robinet de decompresie combustibil 
9. Şoc 
10. Ieşiri 220/230/240V 

Această mufă corespunde numai unui client, diferite legi și regulamente în conformitate 

cu zona de vânzări se vor schimba conform mufei. 

11. Bornă
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2.3 Funcţii de control 
 

 
Clapa de închidere 

Când clapa de închidere este în poziţia “ON / 

PORNIT”, clapa controlează viteza de control 

conform sarcinii electrice conectate. 

Rezultatele constau într-un consum mai mic de 

combustibil și mai puțin zgomot. Când 

comutatorul este în poziția "OFF/OPRIT", 

motorul funcționează la 4500 rpm, indiferent 

de sarcina electrică. 

Atenţie: 
Clapa de închidere trebuie să fie în poziţia “OFF/OPRIT" 

atunci când se folosesc dispozitive electrice care 

necesită un curent de pornire mare, cum ar fi un 

compresor, pompă, sau frigider. 

 

 

 
Indicatoare LED  

Indicatorii LED ajuta în comunicarea funcțiilor 

adecvate și improprii ale unității. 

Indicator de ieșire (Verde) 

Indicatorul de ieșire se aprinde când motorul 
pornește și produce curent. 

Alarmă de suprasarcină (Roşu) 
Alarma de suprasarcină se aprinde când un 
dispozitiv conectat necesită mai mult curent 
electric decât este capabil să producă 
generatorul, unitatea de control invertor se 
supraîncălzește, sau tensiunea de ieșire AC 
crește peste valorile nominale. Indicatorul de 
ieşire (Verde) se va stinge și Alarma de 
suprasarcină (Roșu) va rămâne aprinsă, dar 
motorul va continua să funcționeze. 

 
Atunci când lumina de alarmă de suprasarcină se aprinde și se oprește 
generarea energiei electrice, procedați după cum urmează
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1. Opriți orice dispozitive electrice conectate și opriţi motorul. 
2. Reduceţi puterea totală a dispozitivelor electrice conectate în 

limitele puterii nominale. 
3. Verificați dacă există blocaje în priza de alimentare a aerului de 

răcire și în jurul unității de comandă. Dacă se găsesc blocaje, 
eliminaţi-le. 

4. După verificare, reporniți motorul. 
 

Atenţie:
 

Alarma de suprasarcină poate surveni pentru câteva 
secunde la prima utilizare a dispozitivelor electrice care 
necesită un curent de pornire mare, cum ar fi un compresor, 
pompă, sau frigider. Acesta este un comportament normal, 
nu este o defecțiune. 

 
Alarmă nivel scăzut ulei (Roşu) 
În cazul în care uleiul de motor scade sub nivelul necesar, Alarma de nivel 
scăzut al uleiului se va aprinde și motorul se va opri automat. Motorul nu 
va reporni până când uleiul nu se va completa până la nivelul 
corespunzător. 

Atenţie: 
La pornirea aparatului, în cazul în care lumina Alarmă nivel 
scăzut al uleiului licăreşte și motorul nu porneşte, va trebui 

să adăugați ulei de motor înainte de a încerca să reporniți 

motorul. 

 
 

 
Atenţie: 
Grupul electrogen trebuie utilizat numai pe o suprafață 

plană. NU utilizați generatorul pe teren cu denivelări sau 

cu înclinare evidentă. Caracteristica de oprire în caz de 

detectare a unui nivel scăzut al uleiului se poate activa 

prematur în aceste cazuri, cauzând nepornirea 
motorului. 

 
Comutator motor 
Comutatorul motorului controlează contactul de 
pornire. Comutatorul trebuie să fie în poziția 
"ON/PORNIT" pentru a porni generatorul. 
Trecerea la poziția "OFF/OPRIT" oprește 
motorul și nu va permite repornirea motorului.  
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5. Ieșire 12V 8A DC 
Ieșirea 12V 8A este prevăzută pentru 
încărcarea bateriei. Urmați instrucțiunile 
din manualul de utilizare pentru baterie 
pentru procedurile de încărcare. 

Disjunctor 8A DC 
Disjunctorul 8A se oprește automat dacă 
curentul depășește 8A. Dacă disjunctorul 
de mută pe "OFF/OPRIT", va trebui să-l 
apăsaţi pentru a-l comuta pe poziţia 
"ON/PORNIT" din nou. 
 
Robinet de decompresie combustibil 
Robinetul de decompresie combustibil 
controlează fluxul de benzină din 
rezervorul de carburant către carburator. 
Butonul robinetului ar trebui să fie în 
poziția "ON/PORNIT" la pornirea și în 
timpul funcționării generatorului. Butonul 
robinet ar trebui să fie în poziția 
"OFF/OPRIT" atunci când motorul nu 
funcţionează și atunci când depozitați sau 
transportați aparatul. 

Atenţie: 
Robinetul de decompresie combustibil ajută la prevenirea 

rămânerii combustibilului vechi în carburator în timpul 

depozitării sau transportului grupului electrogen. Goliţi 

combustibilul prin rotirea butonului în poziția "OFF/OPRIT" 

și lăsând motorul să funcţioneze până când se oprește. 

 

Şocul 
Şocul este utilizat atunci când pornirea 
motorului "la rece" (motorul nu este 
fierbinte). Trageți complet şocul la 
pornirea motorului. Odată ce motorul s-a 
încălzit şi s-a atins un mers în gol 
echilibrat, împingeţi şocul. ATENŢIE: 
Când reporniți un motor cald, acţionarea 
şocului nu este necesară.  
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Ieşiri 220/230/240V 
Ieşirile sunt folosite pentru a alimenta 
sarcini de 50Hz pe o singură fază la 
220/230/240V care necesită până la 
1600W curent continuu. 
Această mufă corespunde numai unui 

client, diferite legi și regulamente în 

conformitate cu zona de vânzări se vor 

schimba conform mufei. 

Bornă pentru împământare 
Borna pentru împământare este 
utilizată pentru conectarea la masă a 
generatorului când sunt utilizate 
dispozitive electrice cu împământare. 
Consultați un electrician pentru 
reglementările locale privind 
împământarea.
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Figura 1 

SECŢIUNEA 3: 
Pornirea 
3.1 Despachetarea grupului electrogen 

 Scoateți grupul electrogen din ambalaj. 

AVERTIZARE! 
AMBALAJUL ESTE INFLAMABIL! 
NU ÎNCERCAŢI SĂ ADAUGAŢI COMBUSTIBIL 
ACESTUI APARAT ÎNAINTE DE A-L SCOATE DIN 
AMBALAJ. 
 

 
Inspectați generatorul electric pentru a vă asigura că în timpul transportului 
sau manipulării nu au avut loc deteriorări. Dacă grupul electrogen pare 
deteriorat, NU adăugați carburant și nu încercați să porniţi generatorul. Vă 
rugăm să sunați la serviciul clienți al SENCI la + 86-23-86021111 

Verificați pentru a vă asigura că aţi primit următoarele elemente: 

• Generator AP2000i 2000W  

• Cabluri de încărcare 12V  

• Bidon cu ulei 

• Pâlnie de ulei 

 
Dacă nu aţi primit aceste componente, contactaţi serviciul clienți al SENCI la + 
86-23-86021111 

3.2  Adăugarea de ulei de 
motor 
Generatorul a fost livrat fără ulei de 
motor. 
NU adăugați combustibil sau porniți 
motorul înainte de a adăuga ulei de 
motor. 
 

PENTRU A PUTEA ADĂUGA ULEI 
DE MOTOR, VA TREBUI SĂ 
SCOATEȚI PANOUL LATERAL AL 
UNITĂŢII.  
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Figura 2 

 

Figura 3 

Folosind o șurubelniță cu cap #2 Phillips, înlăturaţi șuruburile 1  și 2  
(observate în figura 1) și ridicați în sus și în lateral pentru a îndepărta panoul 
lateral. 

 

 Puneți generatorul pe o suprafață plană. 
NU înclinați generatorul în timp ce 
adăugaţi ulei. Acesta poate duce 
umplerea peste nivel cu ulei și/sau 
scurgerea uleiului în zone pentru care nu 
este destinat. 

Scoateți capacul orificiului de umplere cu 
ulei 1  (văzut în figura 2) 

 

Folosind pâlnia 
(furnizată), umpleţi cu 
0.42 din sticla de 1l de 
SAE 10W-30 sau 
10W-40 (furnizat) (a se 
vedea figura 3). A se 
vedea figura 4 pentru 
nivel corespunzător de 
ulei 1 . 

 

Înlocuiţi capacul orificiului de umplere cu ulei şi securizaţi panoul lateral cu 

şuruburi. 

Ulei de motor recomandat: 
A. YAMALUBE 4 (10W-40) 

SAE10W-30 sau 
10W-40 

B. SAE #30 
C. SAE#20 
D. SAE#10W 

Clasă ulei de motor recomandat: 
tip API Service SE sau superior 
Calitate ulei de motor: 
0.4L (0.42 US qt , 0.35 Imp qt)  

Figura 4 
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3.3 Adăugarea de combustibil 
Capacitatea rezervorului de combustibil este 4.1 Litri. 
 NU umpleți excesiv rezervorul, în caz contrar se poate revărsa atunci când 
combustibilul se încălzește și îşi dilată volumul.  

 

Atenţie: 
Din motive de siguranță, odată ce combustibilul a fost 
adăugat la acest aparat, nu poate fi returnat la locul de 
achiziție. 
 

1. Utilizați combustibil curat, de tip obişnuit fără plumb cu cifră octanică 

de minim 85. 
2. NU amestecați uleiul cu combustibil. 
3. Curățați zona din jurul buşonului rezervorului de combustibil. 

4. Scoateți buşonul rezervorului de combustibil. 

5. Asigurați-vă că sita pentru combustibil este la locul ei. 
6. Adăugaţi încet combustibil în rezervor. 
7. Nu depășiți marcajul cu roșu de pe filtrul de carburant. 

8. Înșurubați buşonului rezervorului de combustibil și ștergeţi urmele de 

combustibil vărsat. 

 

După completarea cu combustibil, asigurați-vă că bușonul rezervorului de 
combustibil este bine strâns.  

 

 
Atenţie: 
Folosiți numai benzină fără plumb. 
Utilizarea benzinei cu plumb va deteriora grav 
componentele interne ale motorului. 
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3.4 Pornirea motorului 
UTILIZAŢI MOTORUL ÎNTR-O ZONĂ BINE VENTILATĂ. 

NU conectați nici un dispozitiv electric la prizele de pe grupul generator 

înainte de pornirea motorului. 

1. Acţionaţi butonul clapei de închidere în 
poziţia “OFF/OPRIT” 

Puteţi să acţionaţi butonul clapei de închidere 
în poziţia “ON/PORNIT” odată ce motorul a 
pornit și a atins starea de funcţionare 
uniformă (sub 0° (32°F)/ 5mins, sub 5°C 
(41°F)/ 3min.) 
 
 

 
 

 
 
 

2. În timp ce țineți buşonul 

rezervorului de 

combustibil, astfel încât să 

nu se miște, rotiți butonul 

de aerisire în poziţia 

“ON/PORNIT”. 

3. Rotiți butonul robinetului de 

combustibil în poziția “ON/PORNIT”.  
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5. Trageţi complet butonul şocului. 

 
Atenţie: 
Nu este nevoie de acţionarea şocului pentru a porni un motor cald. 

Împingeți butonul în poziția inițială la pornirea motorului cald. 
 

 

 

 

 

 

6. Apucați mânerul de transport 
cu fermitate pentru a preveni 
căderea generatorului atunci când 
trageţi demarorul recul. 

7. Trageți uşor demarorul recul 
până când cuplează și apoi trageți 
energic. 

8. După ce motorul pornește, 
încălziţi motorul până când acesta 
nu se mai oprește atunci când 
butonul de șoc tras revine în poziția 
inițială. 

  

4. Rotiți comutatorul motorului (roșu) în poziţia 
“ON/PORNIT” 
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3.5 Oprirea motorului 
Înainte de a opri motorul opriți și deconectați toate dispozitivele 
electronice atașate la generator. 
 

 

Puneţi butonul clapei de 

închidere în poziţia “OFF/OPRIT” 

Puneţi comutatorul motorului în 

poziţia “OFF/OPRIT” 

 

 

Puneţi butonul robinetului de 

benzină în poziţia “OFF/OPRIT” 
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SECŢIUNEA 4: 
Conexiunea electrică 
4.1 Capacitatea 
Urmați acești pași simpli pentru a calcula waţii de funcționare și de pornire 
necesari obiectivelor dumneavoastră. 

A se vedea Secţiunea 4.5 pentru Ghid de referință pentru putere. 

1. Selectați dispozitivele electrice pe care aveți de gând să le folosiţi în 
același timp. 
2. Totalizaţi numărul de wați funcționali ai acestor elemente. Aceasta 
este cantitatea de energie de care aveți nevoie pentru a menține 
dispozitivele în stare de funcţionare. 
3. Identificați cea mai mare putere de pornire dintre toate dispozitivele 
identificate în etapa anterioară 

a. Adunaţi acest număr la valoarea calculată în etapa anterioară 
b. Supratensiunea tranzistorală a puterii electrice exprimată în waţi 

este impulsul suplimentar de energie electrică necesar pentru a 
porni unele echipamente acționate electric. Urmând pașii de la 
"Managementul puterii electrice", vă veţi asigura că doar un singur 
dispozitiv va porni la un moment dat. 
 

4.2 Managementul puterii electrice 
Utilizați următoarea formulă pentru a converti voltajul și amperajul în wați: 
Volţi x Amperi = Waţi 

Pentru a prelungi durata de viață a grupului electrogen și a 

dispozitivelor atașate, urmați acești pași pentru a adăuga sarcină 

electrică: 

1. Porniți generatorul fără sarcină electrică atașată. 
2. Lăsați motorul să funcţioneze timp de câteva minute pentru a se 

stabiliza. 
3. Conectați și porniți primul dispozitiv. Cel mai bine este să 

conectaţi dispozitivul cu cea mai mare sarcină primul. 
4. Lăsați motorul să se stabilizeze. 
5. Conectați și porniți dispozitivul următor. 
6. Lăsați motorul să se stabilizeze. 
7. Repetați pașii 5-6 pentru fiecare dispozitiv suplimentar. 

 

4.3 Conectarea sarcinilor electrice 
1.Permiteţi motorului să se stabilizeze și să se încălzească câteva 

minute după pornire. 
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2.Înainte de alimentarea utilajelor şi echipamentelor, asigurați-vă că 
tensiunea nominală a generatorului şi capacitatea de amperaj 
(220/230V AC @ 7 AMP, 12V DC @ 8 AMP) este suficientă 
pentru a alimenta toate sarcinile electrice care pe care unitatea le 
va acţiona. Dacă necesarul de alimentare depășește capacitatea 
generatorului, poate fi necesară gruparea unuia sau mai multor 
utilaje și/sau echipamente pentru conectarea la un generator 
separat. 

3. Odată ce generatorul este pornit, pur și simplu conectați cablurile de 
alimentare pentru utilajele şi echipamentele de 220/230 volți AC la 
prizele de 220/230 volţi AC și/sau cablul de alimentare al unui 
instrument alimentat la 12V DC la bornele de curent continuu. 

4. NU conectați sarcini trifazice la generatorul electric. 
5. NU conectați sarcini de 60Hz la generatorul electric. 
6. Nu supraîncărcați generatorul electric. 

 

Atenţie: Bornele DC pot fi utilizate numai pentru 

încărcarea bateriilor de tip auto de 12 volți. 

4.4  Încărcarea acumulatorului 
Întâi porniți motorul și lăsați-l să se stabilizeze înainte de a conecta generatorul la 

acumulator. Încărcarea acumulatorului se face utilizând numai priza 12V DC. 

1. Asigurați-vă că comutatorul clapei de închidere este în poiziţia 
"OFF/OPRIT" în timpul încărcării bateriilor. 

2. Asigurați-vă că aţi conectat capătul roşu al încărcătorului 
acumulatorului la borna pozitivă (+) a acumulatorului, și conectați 
cablul negru la borna negativă (-) a acumulatorului. NU inversaţi 
aceste poziții. 

3. Conectați capetele încărcătorului de baterii la bornele bateriei în 
siguranță, astfel încât acestea să nu se deconecteze din cauza 
vibrațiilor motorului sau a altor perturbări. 

4. Încărcați bateria urmând instrucțiunile din manual utilizatorului 
pentru baterie. 

5. Disjunctorul DC va comuta pe "OFF/OPRIT" în mod automat în 
cazul în care curentul depășește puterea nominală. 

6. Pentru a reporni încărcarea acumulatorului, porniţi protectorul DC 
prin apăsarea butonului acestuia la poziţia "ON/PORNIT". 

7. Consultaţi manualul utilizatorului pentru baterie pentru a determina 
durata de încărcare. 

 
Atenţie: Niciodată nu porniţi sau opriţi grupul electrogen 

având dispozitivele electrice conectate sau pornite.
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4.5 Ghidul de referință pentru putere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acestea sunt doar estimări. Verificați cerinţele exacte de putere ale utilajului sau 
aparatului dumneavoastră. Puterile enumerate în tabel se bazează pe cerințele 
estimate de putere. 

Element Putere de funcţionare Putere de pornire 

Lucruri de primă necesitate 

Bec 100 100 
Frigider / Congelator 1200 2400 

Pompă bazin de decantare 600 1800 
Pompă fânână 1CP 2000 4000 

Boiler 4000  

Sistem de securitate 180  

Radio AM/FM 300  

Deschizător uşă de garaj ½ CP 500 600 
Încărcător baterie 12V 110  

Încălzire şi răcire 

Aer condiţionat 12000 BTU 1700 2500 
Ventilator  300 600 

Ventilator cuptor 1/3 CP 1200 2000 

Electrocasnice 

Cuptor cu micorunde 1000  

Grătar electric – un element 1500  

Tigaie electrică 1250  

Filtru de cafea 1500  

Maşină de spălat haine 1200  

Divertisment  

CD/DVD Player 100  

Apparat de radiorecepţie Stereo 450  

Televizor 27” 500  

Monitor PC de 15”  800  

Locul de muncă 

Maşină de şlefuit cu bandă 3” 1000 1500 
Maşină de rectificat montată pe banc 6” 700 1500 

Frăstrău circular 1500 1500 
Compresor 1 VS CP 1000 1000 

Rectificator de margini 500 500 
Maşină de găurit manuală VS” 1000 1000 

Pulverizator vopsea 600 1200 
Ferăstrău de masă 2000 2000 
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Pentru puteri electrice exacte, exprimate în waţi, verificați plăcuța de date sau 

manualul utilizatorului în legătură cu elementul pe care doriți să îl alimentaţi folosind 

grupul electrogen. 

Tensiunea de lucru și cerințele de frecvență ale tuturor echipamentelor electronice ar 
trebui să verificate înainte de a le conecta la generator. Pot rezulta avarii dacă 
echipamentul nu este proiectat să funcționeze în cadrul unei variații de tensiune de 
+/- 10%, iar variația frecvenței +/- 3 Hz faţă de valorile înscrise în specificaţiile tehnice 
ale grupului electrogen. 

Necesarul de putere electrică   

Instrument sau aparat Putere de 
funcţionare 

Putere de 
pornire 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

Total putere de 
funcţionare 

  

 Cea mai 
ridicată putere 

de pornire 

 

   

Total putere de funcţionare 
+  Cea mai ridicată putere de pornire 
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SECŢIUNEA 5: 
Mentenanţa 
5.1 Mentenanţa periodică 
Inspecția periodică, reglarea și lubrifierea vor menține generatorul în cea mai 

sigură și mai eficientă stare cu putinţă. 
 

Componentă Mentenanţă de rutină 
Înainte de 
utilizare 

La fiecare 

6 luni sau 
100 ore 

12 luni sau 
300 ore 

Bujie 
• • Verificați starea 

• Curățați și înlocuiți, 
dacă este necesar 

 

• 

 

Carburant 
• Verificați nivelul de 

combustibil și 
eventuale scurgeri. 

• 

  

Furtun pentru 
combustibil 

• • Verificați furtunul de 
combustibil de crăpături 
sau deteriorări 
• Înlocuiți dacă este 

necesar. 

• 

  

Ulei de motor 
• Verificați nivelul uleiului 

în motor. 
• 

  

 • Înlocuiţi
* 

 

•* 

 

Element filtru de aer 
• Verificați starea 
• Curățați 

 

• 

 

Ecran tobă de 
eşapament 

• Verificați starea 
• Curățați sau înlocuiţi 

dacă este cazul 

 

• 

 

Cameră de scântei 
• Verificați starea 
• Curățați sau înlocuiţi 

dacă este cazul 

 

• 

 

Filtru carburant 
• Verificați starea 
• Curățați sau înlocuiţi 

dacă este cazul 

  

• 

                                            

* Înlocuirea inițială a uleiului de motor se face la o lună sau 20 de ore de 

funcționare 
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5.2 Mentenanţa bujiei 

Inspecţia bujiei 
Bujia este o component importantă a 
motorului şi ar trebui verificată periodic. 

1. Scoateţi şuruburile 1 şi apoi înlăturaţi 

masca 2. 

2. Îndepărtaţi capacul bujiei 3 şi 

capacul de acces 4. 

3. Inseraţi scula 5 prin gaură în afara 

măştii. 

4. Introduceţi ghidonul 6 în sculă 

5 şi întoarceţi-l în sensul invers acelor 

de ceasornic pentru a scoate bujia. 

5. Verificați gradul de decolorare. 
Izolatorul din porțelan de carbon din 
jurul electrodului central al bujiei trebuie 
să aibă o culoare cafeniu spre deschis. 

6. Verificați tipul bujiei și întrefierul. 
Întrefierul bujiei trebuie măsurat cu un 
compas de grosimea unei sârme și, 
dacă este necesar, ajustat conform 
specificaţiilor tehnice. 

Tip bujie: 
BPR6HS (NGK) 
Întrefier bujie: 
0.6-0.7 mm (0.024-0.028 in) 
Cuplu bujie: 
20.0 N·m (2.0kgf·m,14.8 Ibf·ft) 

 

7. Montaţi bujia, capacul bujiei, masca 
și șuruburile.  
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5.3 Schimbarea uleiului de motor 
Înlocuirea inițială a uleiului de motor se 

face după o lună sau 20 de ore de 

funcționare. 

1. Aşezați generatorul pe o suprafață 
plană și încălziţi motorul timp de câteva 
minute. Apoi opriți motorul și rotiți butonul 
robinetului de combustibil în poziţia 
"OFF/OPRIT", iar butonul gurii de ventilaţie 
al buşonului rezervorului de combustibil în 
poziţia "OFF/OPRIT". 

2. Scoateţi şuruburile 1 şi apoi scoateţi 

masca 2. 

3. Scoateţi capacul de umplere cu ulei. 

4. Plasaţi o baie de ulei sub motor. 
Înclinați generatorul pentru a drena uleiul 
complet. 

5. Reveniţi generatorul pe suprafaţa 
plană. 

Atenţie: NU ÎNCLINAȚI generatorul atunci 

când adăugați ulei de motor. Acest lucru ar 

putea duce la supraumplere și la deteriorarea 

motorului. 

6. Adăugați ulei de motor până la nivelul 

superior după cum se vede în diagrama 1. 

Ulei de motor recomandat: 
• YAMALUBE 4 (10W-40),SAE 10W-30 
sau 10W-40 
• SAE#30 
• SAE#20 
• SAE10W 
Gradaţie ulei de motor recomandată: 
Tip API Service SE sau 
superior 
Cantitatea de ulei de motor: 
0.4L (0.42US qt, 0.035 Imp qt) 

7. Montaţi capacul de umplere cu ulei, 
masca şi şuruburile.  
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5.4 Mentenanţa filtrului de aer 
Trebuie efectuată la fiecare 6 luni sau 
100 de ore. Filtrul de aer poate necesita o 
curățare mai frecventă atunci când se 
utilizează în zone neobișnuit de umede 
sau prăfuite. 

1. Scoateţi şuruburile 1 şi apoi scoateţi 

masca 2. 

2. Scoateţi şuruburile 1 şi apoi scoateţi 

masca cutiei filtrului de aer 2. 

3. Îndepărtaţi materialul spongios 1. 

4. Spălați materialul spongios în solvent 
și uscați-l. 

5. Lubrifiaţi materialul spongios și 
stoarceți excesul de ulei. Materialul 
spongios trebuie să fie umed, dar nu să 
se scurgă. 

ATENŢIE: Nu răsuciți materialul 
spongios atunci când îl stoarceţi. 
Această manevră ar putea cauza 
ruperea acestuia. 

6. Introduceți materialul spongios în cutia 
filtrului de aer. Asigurați-vă că suprafaţa 
de etanşare a materialului spongios se 
potrivește peste filtrul de aer astfel încât 
să nu existe scăpări de aer. 

ATENŢIE: Motorul nu trebuie să 
funcţioneze fără materialul spongios. 

7. Montaţi capacul cutiei filtrului de aer, 
masca şi şuruburile.  
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5.5 Mentenanţa ecranului 
tobei de eşapament şi a 
camerei de scântei 
Trebuie efectuată la fiecare 6 luni sau 
100 de ore. Filtrul de aer poate necesita 
o curățare mai frecventă atunci când se 
utilizează în zone neobișnuit de umede 
sau prăfuite. 

1. Scoateţi şuruburile 1 şi apoi 

scoateţi masca 2. 

2. Slăbiți bolţul 1 şi apoi îndepărtaţi 

capacul tobei de eşapament 2, ecranul 

tobei de eşapament 3 şi camera de 

scântei 4. 

3. Îndepărtaţi depozitele de carbon de 
pe ecranul tobei de eșapament și a 
camerei de scântei cu o perie de sârmă. 
Utilizați peria de sârmă ușor pentru a 
evita deteriorarea ecranului tobei de 
eșapament sau a camerei de scântei. 

4. Verificați ecranul tobei de 
eșapament și camera de scântei, 
înlocuiți-le dacă sunt deteriorate. 

5. Montaţi camera de scântei. 

6. Montaţi capacul tobei de 
eşapament. 

7. Montaţi masca şi strângeţi 
şuruburile..
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5.6 Mentenanţa filtrului de 
combustibil 
Trebuie efectuată la fiecare 12 luni sau 

300 ore. 

1. Scoateţi buşonul rezervorului 

de combustibil şi filtrul 1. 

2. Curăţaţi filtrul cu benzină. 
3. Dacă filtrul este deteriorat, 

înlocuiţi-l. 
4. Ștergeți filtrul și instalați-l. 
5. Montaţi buşonul rezervorului de 

combustibil. 

AVERTIZARE! 
BENZINA ESTE INFLAMABILĂ. NU 
efectuați această mentenanţă în timp 
ce fumaţi sau în apropierea unei 
flăcări deschise.  
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SECŢIUNEA 6: 
Depozitarea 
6.1 Depozitarea pe termen lung 
Depozitarea pe termen lung a 
aparatului va necesita unele proceduri 
preventive pentru a-l proteja împotriva 
deteriorării. 

 

Scurgeți combustibilul 

1. Puneţi comutatorul motorului în 

poziţia “OFF/OPRIT” 1. 

2. Scoateți buşonul rezervorului de 
combustibil. Extrageţi conţinutul 
rezervorului într-un recipient de 
benzină aprobat cu ajutorul unui 
sifon de mână disponibil în comerţ. 
Apoi, instalați la loc buşonul 
rezervorului de combustibil. 

AVERTIZARE! 
BENZINA ESTE INFLAMABILĂ. NU 
efectuați această mentenanţă în timp 
ce fumaţi sau în apropierea unei 
flăcări deschise. 

Ștergeți imediat urmele de combustibil 
vărsat cu o cârpă curată, uscată, moale, 
deoarece combustibilul poate deteriora 
suprafețele vopsite sau piesele din 
plastic. 

3. Puneţi comutatorul motorului în 
poziţia “ON/PORNIT”. 

4. Rotiți butonul gurii de aerisire a 
buşonul rezervorului de combustibil 
și butonul robinetului de combustibil 
robinet în poziţia “ON/PORNIT” 1. 

5. Porniți motorul și lăsați-l să 
funcţioneze până se oprește. 
Durata funcţionării motorului 
depinde de cantitatea de 
combustibil rămasă în rezervor.
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6. Scoateţi şuruburile 1, apoi 
îndepărtaţi masca 2. 

7. Goliţi combustibilul din carburator 
prin slăbirea șurubului de scurgere 3 
de pe camera flotorului carburatorului. 
8. Puneţi comutatorul motorului în 
poziţia “OFF/OPRIT”. 
9. Rotiți ventilul de golire al 
combustibilului în poziţia “OFF/OPRIT” 
10. Strângeți șurubul de scurgere. 
11. Montaţi masca şi strângeţi 
şuruburile. 
12. Rotiți butonul gurii de aerisire a 
buşonul rezervorului de combustibil și 
butonul robinetului de combustibil 
robinet în poziţia “OFF/OPRIT” 
13. Depozitați generatorul într-un loc 
uscat, bine ventilat, cu capacul pus. 

Motorul 
Parcurgeţi următorii pași pentru a proteja cilindrul, inelul de piston, etc. de 
coroziune. 

1. Scoateți bujia, turnați aproximativ o lingură de ulei de motor SAE 
10W-30 sau 20W-40 în întrefierul bujiei și reinstalați fișa bujiei. Porniţi 
motorul cu şocul pus prin rotirea de mai multe ori (cu aprinderea 
oprită) pentru a acoperi pereții cilindrilor cu ulei. 

2. Trageți demarorul recul până când veţi simți compresia. Apoi opriţi 
tragerea, (procedura împiedică cilindrul și supapele să ruginească). 

3. Curățați exteriorul generatorului și aplicaţi un inhibitor de rugină. 
4. Depozitaţi generatorul într-un loc uscat, bine ventilat, cu capacul pus. 
5. Generatorul electric trebuie să rămână în poziție verticală pe timpul 

depozitării, transportării sau utilizării.  
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SECŢIUNEA 7: 
Depanare și specificații tehnice 

7.1 Diagrama detectării defecţiunilor tehnice 
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un dealer 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Adăugaţi ulei de motor 



34 

 

 

7.2 Mentenanţa filtrului de combustibil 
Utilizați această secțiune pentru a depana erorile comune. 

Motorul nu porneşte 

Sisteme de combustibil: Nu a fost furnizat combustibil în 
camera de combustie 

 Nu este combustibil în rezervor... alimentaţi cu combustibil. 

 Combustibil în rezervor..... Butonul gurii de aerisire a buşonul 
rezervorului de combustibil și butonul robinetului de combustibil 
robinet în poziţia “ON/PORNIT”. 

 Conducta de carburant înfundată... Curăţaţi conducta de 
combustibil. 

 Carburator înfundat.... Curăţaţi carburatorul.  
 
Sistemul uleiului de motor insuficient 
 Nivelul uleiului este scăzut.... completați cu ulei de motor. 

Sistemele electrice 

 Comutatorul motorului este în poziţia "ON/PORNIT" și trageți 
demarorul recul. Scânteie slabă. 

 Bujie murdară de carbon sau umedă ... Îndepărtaţi carbonul sau 
ștergeţi şi uscaţi bujia. 

 Sistem de aprindere defectuos.... Consultați un centru de service. 
 
Generatorul nu produce curent electric 
 Dispozitivul de siguranţă (protector DC) este în poziţia 

''OFF/OPRIT".... apăsați protectorul DC ca să revină în poziţia 
"ON/PORNIT". 

 Dispozitivul de siguranţă (AC) este în poziţia ''OFF/OPRIT"....  
Opriţi motorul, apoi reporniți-l.
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7.3 Specificaţii tehnice 

Tip de motor 
În 4 timpi OHV Răcire cu aer, 
Monocilindric, Certificat EPA (Motor 
YAMAHA MZ80) 

Capacitate cilindrică motor (cmc) 79cmc 

Putere de funcţionare 1600w 

Putere de pornire 2000w 

Frecvență nominală 50Hz 

Tensiune nominală 230V 

Curent nominal 7A 

Timp de funcţionare 10.5 ore la 1/4 sarcină 

Priză de curent (qty.) 230V 

Greutate netă 21 KG 

Nivel de zgomot (dB) 51dB@ 1/4 sarcină 

Tip de combustibil Benzină fără plumb 

Capacitate pentru combustibil (litri) 4.3 

Tip de ulei SAE 10W-40 

Tip de pornire Recul  

Dimensiuni L x l x Î (in.) 530x315x490mm 
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