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Important!
ALIMENTATI CU ULEI GENERATORUL
INAINTE DE A FI PUS IN FUNCTIUNE
Când utilizaţi
echipamentul, trebuie
respectate câteva măsuri de siguranţă
pentru a evita accidentele şi daunele. Vă
rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile
şi măsurile de siguranţă. Păstraţi acest
manual într-un loc sigur, astfel încât
informaţiile să fie mereu disponibile în orice
moment.
Dacă echipamentul este utilizat de către o
altă persoană, puneţi-i la dispoziţie aceste
instrucţiuni de utilizare şi reglementări de
siguranţă. Nu ne asumăm răspunderea
pentru daunele sau accidentele ce pot
apărea ca urmare a nerespectării
instrucţiunilor şi măsurilor de siguranţă.
1. Descrierea semnelor de avertizare şi
a simbolurilor de pe utilaj
Citiţi cu atenţie instrucţiunile
de siguranţă înainte de a
utiliza generatorul.
În timpul funcţionării se
produc gaze toxice, precum
monoxidul de carbon (care
este un gaz incolor şi inodor),
ce pot provoca asfixia.
Utilizaţi generatorul doar în
exterior pentru a asigura o
ventilaţie adecvată.
Opriţi motorul şi lăsaţi-l să se
răcească înainte de a
realimenta
generatorul.
Combustibilul este extrem de
inflamabil şi în anumite
condiţii poate fi exploziv.
Alimentaţi cu combustibil
numai în spaţii bine ventilate,
asigurându-vă că nu sunt
flăcări libere, scântei sau
ţigări aprinse. Orice scurgere
de combustibil trebuie să fie
curăţată imediat.

Ţeava de eşapament devine
foarte fierbinte în timpul
funcţionării. Lăsaţi motorul să
se răcească înainte de
întreţinere,
depozitare
şi
realimentare. Nu atingeţi ţeava
de eşapament pentru a evita
riscul producerii de arsuri şi
accidente.
Generatorul
nu
trebuie
conectat la o sursă de
alimentare publică. În caz de
conexiune necorespunzătoare
există riscul producerii de
incendiu şi daune materiale,
inclusiv
electrocutarea
persoanelor care utilizează
generatorul şi care lucrează la
o sursă de alimentare publică.
Atenţie: când generatorul este
funcţiune
sunt
prezente
tensiuni
periculoase.
Întotdeauna opriţi generatorul
înainte
de
efectuarea
întreţinerii.
Purtaţi
echipament
de
protecţie auditiv atunci când
utilizaţi generatorul.
Scoateţi toate echipamentele
din priză atunci când efectuaţi
întreţinerea, sau când îl lăsaţi
nesupravegheat şi oprit.
Atenţie: benzina este foarte
volatilă,
inflamabilă
şi
explozivă.
Atenţie:
Verificaţi
nivelul
uleiului înainte de utilizare.

Manetă de şoc

Robinet combustibil

Indicator
de
carburantului

nivel

al

Voltmetru

- Nu alimentaţi sau goliţi rezervorul
lângă flăcări deschise, foc sau scântei.
Nu fumaţi!
Important: Gazele de eşapament pot scăpa, în
ciuda furtunului de evacuare. Datorită existenţei
pericolului de incendiu, niciodată să nu îndreptaţi
furtunul de evacuare spre materiale inflamabile.
- Opriţi întotdeauna motorul în timpul transportului
şi alimentării generatorului.
- Asiguraţi-vă că atunci când alimentaţi
generatorul, nicio picătură de combustibil nu s-a
scurs pe motor sau pe ţeava de eşapament.
- Aşezaţi generatorul într-o poziţie sigură,
orizontală. Nu întoarceţi, nu înclinaţi sau
modificaţi poziţia generatorului în timpul
funcţionării acestuia.
- Asiguraţi generatorul împotriva deplasării şi
răsturnării în timpul transportului.

Pornit/Oprit (ON/OFF)
Curent alternativ (AC)

Curent continuu (DC)
Dispozitiv
de
suprasarcini

protecţie

2. Instrucţiuni generale de siguranţă
- Important: nu efectuaţi modificări la
generator.
- Pot fi utilizate doar piese originale pentru
întreţinere şi activităţi conexe.
- Nicio modificare nu poate fi efectuată la
setările motorului sau generatorului. Viteza
pre-setată de către producător nu trebuie să
fie schimbată. Generatorul sau echipamentele
conectate pot fi deteriorate.
- Lucrările de reparaţii şi reglare pot fi
efectuate numai de către personalul de
specialitate autorizat.
- Important: Carburantul şi vaporii de benzină
sunt extrem de inflamabili sau explozibili.
- Risc de explozie: Niciodată să nu utilizaţi
generatorul
în
camere
cu
materiale
combustibile.

- A se proteja de pericol electric.
- Asiguraţi-vă că generatorul este legat corect la
alimentare înainte de utilizare.
- Nu conectaţi niciodată generatorul la reţeaua
electrică.
- Nu utilizaţi niciodată generatorul în ploaie sau
zăpadă.
- Nu atingeţi niciodată generatorul cu mâinile ude.
- Niciodată să nu folosiţi echipamente electrice
defecte sau deteriorate (aceasta se aplică şi la
prelungitoare şi conexiunile prizei)
- Când lucraţi în aer liber, utilizaţi numai
prelungitoare care sunt aprobate pentru utilizare
în exterior şi care sunt marcate corespunzător
(H07RN).
- Lungimea totală a prelungitoarelor utilizate nu
trebuie să depăşească 50m pentru cele de 1,5
mm² şi 100m pentru cele de 2,5 mm în secţiune.
- Important: Pericol de arsuri. Nu atingeţi sistemul
de evacuare sau unitatea de acţionare.
- Generatorul este acţionat de un motor cu
combustie care produce căldură în zona de
evacuare (pe partea opusă a prizelor) şi a găurii
de evacuare. De aceea, ar trebui să păstraţi
curate aceste suprafeţe, datorită riscului de arsuri
ale pielii.
- Nu atingeţi nicio componentă acţionată mecanic
sau piese fierbinţi. Nu scoateţi apărătoarele de
protecţie.
- Copiii trebuie să fie ţinuţi departe de generator.

- Important: Pericol de intoxicaţie, nu inhalaţi
emisiile.
- Nu utilizaţi niciodată generatorul în camere
care nu sunt ventilate. Atunci când
generatorul funcţionează în camere cu o
bună ventilaţie, gazele de evacuare trebuie
să fie transportate direct afară, printr-un
furtun de evacuare.
- Aşezaţi generatorul la cel puţin 1m distanţă
de clădiri şi echipamentul conectat la acesta.
- Purtaţi echipament de protecţie auditiv
corespunzător atunci când vă aflaţi în
apropierea echipamentului.
- Valorile indicate în datele tehnice pentru
nivelul de putere acustică (LWA) şi nivelul
presiunii acustice (LWM) sunt valori de
emisie, şi nu neapărat valori sigure la locul de
muncă. Deoarece există o corelaţie între
emisie şi nivelurile de emisie, valorile nu sunt
o bază fiabilă pentru a decide cu privire la
orice măsuri de precauţie suplimentare care
pot fi necesare. Factorii care influenţează
nivelul actual de utilizare al emisiilor includ
proprietăţile din zona de lucru, alte surse de
sunet etc., numărul de utilaje şi alte procese
din apropiere, precum şi intervalul de timp în
care operatorul este supus zgomotului. De
asemenea, nivelul permis al emisiilor poate
varia de la o ţară la alta. Cu toate acestea, cu
această informaţie utilizatorul este capabil de
a face o mai bună evaluare a pericolelor şi a
riscurilor implicate.
ATENŢIE: Citiţi toate reglementările şi
instrucţiunile de siguranţă.
Orice erori făcute în ceea ce priveşte
respectarea normelor şi a instrucţiunilor de
siguranţă pot duce la un şoc electric, incendiu
şi / sau vătămări grave. Păstraţi toate
reglementările de siguranţă şi instrucţiunile
într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.

În cazul în care nu sunteţi siguri, adresaţi-vă unui
dealer autorizat pentru respectivul dispozitiv.
Utilajul va fi folosit numai în scopul pentru care
este fabricat. Orice altă utilizare este considerată
a fi necorespunzătoare. Utilizatorul/operatorul, şi
nu producătorul, va fi responsabil pentru orice
pagube sau vătămări de orice fel cauzate ca
urmare a acestuia.
Dispozitivul este proiectat pentru aplicaţii care
funcţionează cu o sursă de curent alternativ de
230V/400V pentru 230V/400V.

4. Date tehnice

Generator
Tipul generatorului:
Sincron
Gradul de protecţie:
IP23M
Tensiune nominală
230 Va.c. / 12V d.c.
Putere nominală continuă
(S1): 2,5 kW
Putere maximă
(S2): 2,7 kW (S2,2 min)
Curent nominal Irated:
10,9 A
Frecvenţa Frated:
50 Hz
Factor de putere:
Cosφ= 1
Clasa de performanţă:
G1
Mod de funcţionare S1 (funcţionare continuă)
Utilajul poate fi utlizat în mod continuu cu
consumatori de putere insumata redusa, pana la
800W.( cum ar fi becuri, echipamente audio
video, IT...).
Mod de funcţionare S2 (funcţionare temporară)
Utilajul poate fi utilizat cu consumatori cu putere
insumata medie si mare, pana la 2500W (calculati
factorul de pornire, exemplu Rotopercutor 700W
factor de pornire 3x700W=2100W), utilajul trebuie
oprit periodic pentru a preveni supraîncălzirea
acestuia.

3. Utilizarea corectă
Generatorul este destinat să furnizeze
instrumente electrice şi surse de lumină cu
energie electrică. Când utilizaţi dispozitivul cu
aparate de uz casnic, vă rugăm să verificaţi
dacă acestea sunt în conformitate cu
instrucţiunile
corespunzătoare
ale
producătorului.
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Motor
Modelul Motorului:
PD168F
Aspectul motorului:
OHV, 1 cilindru, 4 timpi cu motor de răcire cu aer
forţat
Bujie de aprindere:
LG F6TC
Capacitate cilindrică:
196 cm³
Capacitate rezervor:
18 L
Ulei de motor: Aprox.0,6 L (15W40/<0 °C: 5W30)

Greutate:
50 kg
Nivelul de putere acustică garantat Lwa: 96 dB
(A)
Temperatura maximă: 40 °C
Altitudinea maximă (deasupra nivelului mediu
al mării): 1000 m

5. Plan piese de schimb
1. Rezervor de combustibil
2. Buşon rezervor de combustibil
3. Priză 230 V
4. Priză conector 12Vd.c.
5. Împământare
6. Întrerupător automat
7. Voltmetru
8. Buşon umplere ulei
9. Piuliţă de scurgere ulei
10. Comutator motor
11. Manetă de şoc
12. Cablu de tracţiune
13. Robinet combustibil
14. Roţi
15. Mâner de tracţiune
16. Picior de cauciuc
17. Cheie
18. Cablu de conectare DC
19. Arborele roţii
20. Set filtru de aer
21. Bujie de aprindere
22. Set de chei pentru bujii de aprindere

6. Înainte de utilizare.
6.1 Asamblare roată (B4-B5)
1. Mai întâi, puneţi un capăt al arborelui roţii
(punctul 19), prin gaura din cadru şi fixaţi-o cu
o piuliţă şi o şaibă.
2. Introduceţi cuzinetul axului prin celălalt
capăt al arborelui roţii. Apoi puneţi roata şi
fixaţi-o cu o piuliţă şi o şaibă.

Important:
Roata interioară trebuie să fie umflată întrucât
a fost livrată cu o presiune mai mică (presiune
manometrică maximă 3 bari/0,3 MPa).
6.2 Asamblare picioare din cauciuc (B7-B8)
Ţineţi piciorul (punctul 16) în faţa cadrului, aşa
cum se arată în imagine. Mai întâi, introduceţi
şurubul prin gaura din cadru şi prin gaura
piciorului, iar apoi fixaţi-l cu o piuliţă. Apoi fixaţi
celelalte trei şuruburi şi piuliţe urmând aceeaşi
procedură.
6.3 Asamblare mâner de tracţiune (B6)
Aşezaţi suportul pentru mânerul de tracţiune
(punctul 15), în faţa cadrului, aşa cum se arată
în imagine. Introduceţi şurubul prin gaură în
cadru şi suportul pentru mâner în gaură. Apoi
fixaţi-l cu o piuliţă. După aceea, fixaţi celălalt
şurubul, urmând aceeaşi procedură.
Utilizatorul poate regla poziţia mânerului de
tracţiune. Pentru a muta generatorul, folosind
mânerul de tracţiune, rotiţi în poziţia deschis.
6.4 Important: Securitate electrică
Cablurile de alimentare electrică şi
echipamentele conectate trebuie să fie în stare
perfectă.
- Generatorul trebuie să fie folosit numai cu
echipament ale cărei specificaţii de tensiune
sunt conforme cu tensiunea de ieşire a
generatorului.
- Niciodată să nu conectaţi generatorul la o
altă sursă de alimentare.
- Menţineţi lungimea cablului consumatorului
cât mai scurtă posibil.
6.5 Protecţia mediului
- Debarasaţi-vă de materialele de întreţinere şi
cele de operare uzate la punctul de colectare
corespunzător.
- Reciclaţi ambalajele, metalele şi plasticele.

3. Montaţi roata din partea stângă urmând
aceleaşi proceduri ca cele descrise mai sus.
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6.6 Împământare

7.3 Conectarea aparatelor la generator

- Este permisă împământarea carcasei în
vederea descărcării energiei electrice statice.
Pentru a face acest lucru, conectaţi un capăt
al cablului la împământarea (6) generatorului,
iar celălalt capăt la împământarea externă (de
exemplu, o tijă de împământare).

- Conectaţi echipamentul pe care doriţi să-l
utilizaţi la prize (3)

7. Funcţionare.
7.1 Înainte de a porni generatorul.
- Trebuie să umpleţi cu ulei de motor (B12) şi
combustibil înainte de a putea porni motorul.
- Verificaţi nivelul de combustibil şi
completaţi-l dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că generatorul dispune de o
ventilaţie suficientă.
- Asiguraţi-vă că aţi fixat cablul de aprindere
la bujia de aprindere.
- Verificaţi imediata apropiere a generatorului.
- Deconectaţi orice echipament electric care
ar putea fi deja conectat la generator.
- Temperatura ambiantă permisă -10 până la
+40 °C, altitudinea maximă deasupra nivelului
mării 1000 m, umiditate relativă: 90% (fără
condens)
- Nu utilizaţi niciodată generatorul în zone cu
mult praf.
7.2 Pornirea motorului (pornire manuală)
- Deschideţi robinetul de benzină (13) rotindul în sus.
- Mutaţi comutatorul motorului (10) în poziţia
"I".
- Mutaţi maneta de şoc (11) în poziţia IØI.
- Porniţi motorul cu cablul de tracţiune (12),
trăgând de mâner. Dacă motorul nu porneşte,
trageţi din nou de mâner.
- Apăsaţi din nou maneta de şoc (11) după ce
motorul a pornit.
Important!
Când porniţi motorul folosind cablul de
tracţiune, motorul poate avea un recul brusc
pe măsură ce porneşte, producând leziuni
mâinilor. Folosiţi echipamente de protecţie
când porniţi echipamentul.
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Important!
- Niciodată să nu conectaţi generatorul la
reţeaua de alimentare casnică, deoarece
acest lucru ar putea avea ca rezultat însăţi
defectarea generatorului sau a altor aparate
electrice din casa dumneavoastră.
- Opriţi imediat aparatul şi contactaţi centrul
dumneavoastră de service:
- Dacă generatorul produce vibraţii sau
zgomote neobişnuite.
- Dacă motorul este suprasolicitat sau dă
rateuri.
Notă: Unele aparate electrice (ferăstraie
electrice verticale, masini de gaurit,polizoare
etc.) pot avea un nivel mai ridicat al
consumului de energie atunci când sunt
utilizate în condiții dificile sau la pornire.
- Utilizaţi cablul de conectare DC furnizat
pentru a realiza conexiunea la 12VDC a
aparatului electric.
Important!
Ieşirea DC (curentului continuu) din generator
nu este prevazuta cu filtru si stabiliztor .
Nu îl utilizaţi niciodată pentru a alimenta
instrument cu curent continuu DC.

Important!
Când utilizaţi generatorul pentru a alimenta un
dispozitiv de încălzire. Vă rugăm să ţineţi
dispozitivul de încălzire alimentat departe de
generator.

7.4 Oprirea motorului
- Înainte de a opri generatorul, lăsaţi-l să
ruleze uşor, fără aparatură, astfel încât să
poată "să se răcească".

- Mutaţi comutatorul motorului (10) în poziţia
"0".
- Închideţi robinetul de benzină.

7.5 Dispozitiv de protecţie suprasarcini pentru
prize
Important!
Generatorul este echipat cu un dispozitiv de
protecţie suprasarcini. Acesta opreşte prizele
(3). Puteţi reporni prizele prin resetarea
disjunctorului (6).

Important!
În cazul în care acest lucru se întâmplă,
reduceţi energia electrică preluată de la
generator sau deconectaţi orice aparate
defecte.

Important!
Dispozitivele de protecţie suprasarcini defecte
trebuie să fie înlocuite doar de dispozitive de
protecţie suprasarcini cu aspect identic şi cu
o aceeaşi performanţă. Dacă sunt necesare
reparaţii, vă rugăm să contactaţi centrul
dumneavoastră de reparaţii pentru clienţi.

- Curăţaţi echipamentul în mod regulat cu o
cârpă umedă şi săpun cu o textură moale. Nu
folosiţi agenţi de curăţare sau solvenţi; aceştia
ar putea ataca componentele din plastic ale
echipamentului. Asiguraţi-vă că apa nu
pătrunde în dispozitiv.
8.2 Filtrul de aer (B10-11)
În acest context, vă rugăm să citiţi şi
informaţiile privind serviciile.
- Curăţaţi filtrul de aer la intervale regulate, şi
înlocuiţi-l dacă este necesar.
- Scoateţi şurubul de fixare de pe capacul
filtrului de aer (B10).
- Scoateţi elementele de filtrare (B11).

Important!
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau
benzină pentru a curăţa elementele.
- Curăţaţi elementele prin atingerea acestora
de o suprafaţă plană. În caz de persistenţă a
murdăriei, curăţaţi mai întâi cu apă şi săpun,
apoi clătiţi cu apă curată şi lăsaţi-le să se
usuce la aer.
- Asamblaţi în ordine inversă.

8. Curăţarea, întreţinerea şi depozitarea
Opriţi generatorul şi trageţi de capacul fisei de
la bujia de aprindere înainte de a începe orice
lucrare de curăţenie şi de întreţinere a
echipamentului.
8.1 Curăţarea
- Păstraţi toate dispozitivele de siguranţă,
fantele de aerisire şi carcasa motorului pe cât
posibil curate. Ştergeţi echipamentul cu o
cârpă curată sau suflaţi praful cu aer
comprimat la o presiune scăzută.
- Vă recomandăm să curăţaţi aparatul după
fiecare utilizare.

8.3. Bujia de aprindere (B9)
Verificaţi bujia de aprindere (punctul 21) de
praf şi murdărie după 50 de ore de funcţionare
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o cu o perie de
sârmă din cupru. Apoi, efectuaţi întreţinerea
de rutină a bujiei după fiecare 50 de ore de
utilizare.
- Scoateţi capacul bujiei de aprindere printr-o
răsucire.
- Scoateţi bujia de aprindere utilizând cheia
pentru bujii furnizată (22).
- Asamblaţi în ordine inversă.
8.4 Schimbarea uleiului şi verificarea nivelului
de ulei (B12-B14)
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Uleiul de motor este cel mai bine să fie
schimbat atunci când motorul se află la
temperatura de lucru.
- Utilizaţi numai ulei de motor SAE 15W40/(<0 °C) [SAE - 5W30].
8.4.1 Umpleţi cu ulei. (B12)
- Deschideţi buşonul de umplere pentru ulei
prin deşurubare (8).
- Adăugaţi exact 0,6L ulei de motor utilizând
un recipient pentru umplere cu ulei exact
înainte de prima utilizare.
- Înşurubaţi înapoi capacul de la rezervorul de
ulei.

8.5 Disjunctor pentru măsurarea deficitului de
ulei
Acest generator are un sistem de protecţie
scăzut al nivelului de ulei.
Disjunctorul pentru măsurarea deficitului de
ulei reacţionează atunci când există prea puţin
ulei în motor. În acest caz, nu va fi posibilă
pornirea motorului, sau acesta se va opri
automat după o scurtă perioadă de timp. Nu
va putea fi pornit din nou până când nu este
completat uleiul de motor (a se vedea punctul
8.4.1).

8.6 Depozitare
8.4.2 Verificarea nivelului de ulei. (B13)
- Aşezaţi generatorul pe o suprafaţă uşor
înclinată (~3º), astfel încât joja de ulei să fie
în poziţia corectă.
- Deşurubaţi dopul de la rezervorul de ulei şi
ştergeţi orice urmă de ulei de pe joja de ulei.
- Puneţi joja de ulei înapoi fără a înşuruba
recipientul pentru umplere cu ulei.
Important!
Nu înşurubaţi joja de ulei pentru a verifica
nivelul uleiului; pur şi simplu introduceti joja in
locaş.
- Verificaţi joja de ulei; asiguraţi-vă că nivelul
uleiului este între semnul "H" şi "L".
8.4.3 Lăsaţi să curgă uleiul uzat (B14)
- Deschideţi buşonul de la rezervorul de ulei
(8).
- Deşurubaţi piuliţa de evacuare a uleiului (9)
şi lăsaţi uleiul de motor fierbinte să curgă
într-o tavă de scurgere.
- După ce uleiul uzat s-a scurs afară, închideţi
dopul pentru golirea uleiului şi puneţi din nou
generatorul pe o suprafaţă plană.

În cazul în care generatorul nu va fi folosit o
perioadă mai lungă de timp (mai mult de 3
luni).
Asiguraţi-vă că aţi realizat următoarele:
- Asiguraţi-vă că rezervorul de combustibil
este gol.
Rezervorul de combustibil al generatorului nu
este
complet
sigilat.
Depozitarea
combustibilului pe termen lung ar putea
provoca alterarea acestuia.
- Asiguraţi-vă că nu există deloc combustibil în
carburator. Desfaceţi şurubul de evacuare al
carburatorului. Colectaţi combustibilul din
interior. Apoi înşurubaţi din nou. (B15)
Restul de combustibil ar putea provoca
blocarea carburatorului.
- Asiguraţi-vă că motorul este golit de ulei.
Golirea uleiului se referă la datele conţinute în
paragraful 8.4.3. Depozitarea uleiului pe
termen lung ar putea provoca alterarea
acestuia. Uleiul alterat ar putea bloca senzorul
de ulei.

8.4.4 Schimbarea uleiului de motor
- Schimbarea uleiului de motor se referă la
informaţiile conţinute în paragrafele 8.4.3 şi
8.4.1.
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Important!
Niciodată să nu depozitaţi generatorul afară.

9. Transport
ATENŢIE!
Alunecarea sau căderea aparatului poate
duce la zdrobirea mâinilor şi a picioarelor.
- Transportaţi generatorul utilizând mânerele
de transport:
- Ridicaţi generatorul în mod uniform.
- Transportaţi generatorul la locul de operare.
- Lăsaţi generatorul jos în mod uniform.
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10. Depanare
Cauză

Defect

Rezolvare

Motorul nu porneşte

Disjunctorul
pentru
măsurarea
deficitului de ulei nu răspunde
- Bujia de aprindere este înfundată
- Nu există combustibil
- Bateria este descărcată

- Verificaţi nivelul uleiului, completaţi cu
ulei de motor
- Curăţaţi sau înlocuiţi bujia de aprindere
(distanţă electrod 0,6 mm)
- Alimentaţi/verificaţi robinetul de benzină
- Încărcaţi bateria

Generatorul dispune de prea
puţină tensiune, sau deloc

- Controler-ul sau condensatorul
s-au defectat
- S-a declanşat dispozitivul
de protecţie suprasarcini
- Filtru de aer murdar

- Contactaţi distribuitorul
- Acţionaţi disjunctorul şi
consumatorii
- Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul

reduceţi

11. Program de întreţinere
Perioada de întreţinere normală
Efectuaţi în fiecare lună sau la un
interval orar de funcţionare, în
funcţie de care anume intervine
mai întâi.

Fiecare
utilizare

Prima lună
La fiecare 3 La fiecare 6 luni
În fiecare an,
sau 20 de ore. luni sau 50 sau 100 de ore. sau după fiecare
200 de ore.
de ore.

ELEMENT
Ulei de motor

Verificaţi nivel

0

Modificaţi
Filtru de aer

Verificaţi
Curăţaţi

Bujie de aprindere

Verificaţi-ajustaţi

0

0

0
0 (1)
0
0

Înlocuiţi
Dispozitiv parascântei Curăţaţi

0

Deschiderea supapei Verificaţi-ajustaţi
Camera de
combustie

Curăţaţi

Rezervor de
combustibil şi filtru
Tub de combustibil

Curăţaţi
Verificaţi

0 (2)
După fiecare 300 ore (2)

0 (2)
În fiecare 1 an (Înlocuiţi dacă este necesar) (2)

Observaţie:
(1) Servicii de întreţinere mai frecvente atunci când sunt utilizate în zone cu mult praf.
(2) Aceste articole ar trebui să fie întreţinute de dealer-ul dumneavoastră de service, Consultaţi manualul pentru
procedurile de service.
Nerespectarea acestei scheme de întreţinere poate conduce la defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţie.

RO

Declară prin prezenta următoarea conformitate
în temeiul Directivei și standardelor UE pentru
următorul articol

Generator/ BD 3000

EN 12601; EN 55012; EN 61000-6-1
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