
GENERATOR DE CURENT
GG 1356

MANUAL DE UTILIZARE

IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului.
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1. Rezervor combustibil
2. Capac rezervor combustibil
3. Led indicator
4. Cadru de protectie generator
5. Priza CA (curent alternativ)
6. Comutator ON/OFF generator
7. Buson cu joje pentru ulei
8. Alternator

9. Siguranta / Intrerupator
10. Impamantare
11. Parghie soc
12. Robinet rezervor combustibil
13. Demaror / maner pornire
14. Filtru de aer
15. Bujie
16. Esapament

PARTEA 2 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Multumim ca ati ales generatorul nostru de curent cu motor pe benzina. Va rugam cititi acest
manual cu atentie inainte de folosire, folositi metodele corecte si masurile de folosire si intretinere.

AVERTISMENT: Daca nu folositi  corect  instructiunile  de  utilizare  de mai  jos  pot  rezulta
vatamari corporale sau avarierea serioasa a echipamentului. Va rugam fiti atenti la urmatoarele:

1. Nu utilizati masina in spatii inchise sau slab ventilate, deoarece gazele de esapament sunt
toxice.  Pastrati  generatorul  la  o  distanta  de  cel  putin  1  metru  fata  de  cladiri  sau  alte
echipamente, in timpul functionarii.

2. Generatorul trebuie asezat pe o suprafata plana si stabila.
3. Sarcina  trebuie  mentinuta  in  intervalul  declarat  pe  placuta  de  identificare  a  produsului.

Suprasarcina va avaria unitatea sau ii va reduce durata de viata a produsului.
4. Unitatea nu trebuie operata la turatii  excesive. Utilizarea unitatii  la turatii  excesive creste

riscul de vatamare personala.
5. Este interzisa modificarea pieselor sau utilizarea de piese neoriginale, deoarece pot creste

sau descreste necorespunzator turatia reglata.
6. Cand folositi prelungitoare, asigurati-va ca acestea sa fie cu impamantare si cablul adecvat

pentru  aplicatie.  Cand  utilizati  un  cablu  prelungitor  sau  o  retea  electrica  mobila,  daca
diametrul cablului este de 1.5mm2, lungimea cablului nu poate depasi 60m. Daca diametrul
cablului este de 2.5mm2, lungimea cablului nu poate depasi 100m. 

7. Sistemul de evacuare devine suficient de fierbinte incat sa poata aprinde unele materiale. Nu
utilizati motorul langa materiale combustibile.

8. Nu folositi generatorul in conditii de umiditate.
9. Nu depozitati combustibilul in spatii inchise si nu incercati sa alimentati generatorul in timp ce

acesta functioneaza.
10.Nu acoperiti unitatea cand acesta functioneaza.
11. Pentru  a  preveni  intoxicarea  si  incendiile  cand  utilizati  masina,  nu  lasati  generatorul  sa

functioneze in apropierea materialelor inflamabile.
12.Toba de esapament devine foarte fierbinte in timpul functionarii si ramane astfel putin timp si

dupa  oprirea  unitatii.  Aveti  grija  sa  nu  atingeti  toba  de  esapament  cand  aceasta  este
fierbinte. Lasati motorul sa se raceasca inainte de a depozita unitatea intr-un spatiu inchis.

13.Unitatea  trebuie  sa  atinga  turatia  nominala  inainte  de  conecta  consumatorii  electrici.
Deconectati consumatorii inainte de a opri generatorul. Opriti toate echipamentele alimentate
de generator inainte de a opri generatorul.

14.Pentru a preveni socurile electrice si incendiile, nu utilizati generatorul in ploaie, zapada sau
sa conectati generatorul la un circuit sub tensiune.

15.Nu fumati cand alimentati cu combustibil.
16.Unitatea nu poate fi conectata la o alta sursa de alimentare.
17.Protectia  impotriva  socurilor  electrice  depinde  de  intrerupatoarele  special  potrivite  la

generator. Daca este necesara inlocuirea intrerupatorului, acesta trebuie inlocuit cu unul ce
are caracteristici identice.

18.Asigurati-va ca generatorul nu are furtunuri deteriorate, cleme slabite sau lipsa, rezervor sau
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capacul rezervorului deteriorat, inainte de utilizare. Toate defectele trebuie remediate inainte
de utilizare.

19.Pentru a preveni variatia sarcinii, care poate deteriora echipamentul, nu permiteti ca unitatea
sa ramana fara combustibil cand sunt conectate echipamentele electrice.

20.Tineti copiii la distanta de generator in orice moment.
21. Instalarea si reparatiile majore ale generatorului pot fi realizate doar de personal calificat.
22. Inainte de a transporta generatorul, scoate i tot combustibilul pentru a evita scurgerile.ț
23.Depozitati generatorul in zone ventilate corespunzator si cu rezervorul de combustibil gol.
24.Daca utilizati generatorul pentru o perioada mai lunga de timp, folositi o carcasa de protectie

aditionala.
25.Utilizati echiapamentul de protectie impotriva zgomotului.
26.Datorita  solicitarilor  mecanice  foarte  mari,  folositi  cablu  flexibil  izolat  cu  cauciuc  (in

conformitate cu IEC245-4) sau echivalentul acestuia.
27.Utilizatorul  va  respecta  reglementarile  de  siguranta  electrica  aplicabile  in  zona  in  care

generatorul este instalat.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.

PARTEA 3 VERIFICAREA INAINTE DE UTILIZARE 

• Verificarea uleiului:  intotdeauna verificati  uleiul  dupa oprirea  generatorului,  pe o suprafata
plana.

1. Rasuciti  si  scoateti  busonul  cu  joje  pentru  ulei;

curatati joja cu o panza curata.

2. Introduceti  joja  inapoi  fara  a  o  rasuci  si  verificati
nivelul uleiului.

3. Daca nivelul uleiului este sub nivelul inferior indicat
pe joja, alimentati pana la nivelul superior.

4. Reinstalati busonul.
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• Verificarea combustibilului: intotdeauna verificati combustibilul dupa oprirea generatorului, pe
o suprafata plana.

1. Desfaceti capacul rezervorului de combustibil.

2. Verificati  nivelul  combustibilului  si  alimentati,  daca
este necesar.

3. Alimentati  pana  la  semnul  rosu  de  pe  filtrul  de
combustibil.

4. Puneti la loc capacul rezervorului.

• Unitatea trebuie sa fie legata la pamant.
Diametrul cablului de impamantare: (1.) GG1356 ≥1.0mm2;

• Verificati imediata vecinitate a generatorului.
• Deconectati orice echipament electric, care este deja conectat la generator.
• Intrerupatorul trebuie sa fie in pozitia OFF.

PARTEA 4 FUNCTIONAREA GENERATORULUI

• Pornirea generatorului
1. Setati robinetul pentru combustibil in pozitia ON.
2. Setati parghia socului in pozitia OFF.
3. Setati comutatorul generatorului in pozitia ON.
4. Trageti sfoara pana se simte rezistenta, dupa care trageti cu putere pentru a porni.
5. Incalziti generatorul lasandu-l sa mearga in gol timp de aproximativ 3 minute.
6. Setati parghia socului in pozitia ON.
7. Setati siguranta (intrerupatorul) in pozitia ON.

AVERTISMENT: NU TRAGETI SFOARA CAND UNITATEA FUNCTIONEAZA, IN CAZ
CONTRAR MOTORUL SE VA DETERIORA.

• Conectarea consumatorilor la generator
1. Conectati masina ce doriti sa o folositi la priza de curent alternativ.

OBSERVATIE:  Nu porniti doi sau mai multi consumatori simultan. Porniti-i unul cate unul.  Nu
depasiti limita de curent specificata, pentru priza CA.

Incalziti  motorul,  fara  a  alimenta  consumatorii,  timp  de  aprox.  3  minute.  Daca  generatorul
deserveste  mai  mult  de  un  consumator,  alimentati  consumatorii  unul  cate  unul. Majoritatea
consumatorilor cu motor au nevoie de o putere mai mare decat cea normala, pentru a porni. Nu
depasiti limita de curent specificata, pentru nici o priza.

2. Atunci  cand conectati  generatorul  la  circuitul  electric  al  unei  case,  asigurati-va ca toate
conexiunile  sunt  realizate  de  un  electrician  calificat  si  autorizat.  Conectarea
necorespunzatoare intre generator si  aparat poate deteriora generatorul sau aparatul,  si
chiar si un incendiu.

AVERTISMENT: Daca generatorul va fi conectat la un tablou electric, intrerupatorul
principal trebuie inchis. Altfel brusca revenire a tensiunii pe circuitul electric comercial ar putea
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afecta atat generatorul cat si consumatorii, sau chiar poate prezenta pericol de incendiu.

3. Asigurati-va ca toti consumatorii sunt in conditii bune de functionare inainte de a-i
alimenta de la generator. Daca  un consumator incepe sa se comporte anormal, opriti
generatorul imediat. Deconectati consumatorul si examinati-l  pentru  a  detecta
defectiunea.

Daca supraincarcarea circuitului declanseaza protectia circuitului AC, reduceti incarcatura de
consumatori si asteptati cateva minute inainte de a relua activitatea.

Daca voltmetrul indica o tensiune prea mica sau prea mare, opriti generatorul si verificati-l sa nu
prezinte defectiuni.

• Oprirea generatorului
1. Deconectati  consumatorii  de la priza de curent,  si  lasati  generatorul sa mai functioneze

putin fara consumatori pentru a se raci.
2. Setati comutatorul generatorului in pozitia OFF.
3. Setati siguranta in pozitia OFF.
4. Setati robinetul pentru combustibil in pozitia OFF.

• Transportul si depozitarea generatorului
1. Cand  transportati  generatorul,  setati  comutatorul  generatorul,  cat  si  robinetul  pentru

combustibil,  in  pozitia  OFF. Tineti  generatorul  intr-o  pozitie  orizontala  pentru  a  preveni
scurgerile de combustibil. Combustibilul varsat sau vaporii de combustibil se pot aprinde.

2. Contactul  cu o unitate sau sistem de evacuare fierbinte poate provoca arsuri grave sau
incendii. Lasati unitatea sa se raceasca inainte de a o transporta sau depozita.

3. Aveti grija sa nu scapati sau sa loviti generatorul cand il transportati. Nu asezati obiecte
grele pe generator.

4. Depozitati generatorul in spatii foarte bine ventilate, cu rezervorul de combustibil gol.

PARTEA 5 INTRETINEREA GENERATORULUI

Verificarile periodice si intretinerea sunt foarte importante pentru a mentine motorul in  conditii
bune. Generatorul este compus din motor pe benzina, alternator, panou de control si cadru, etc.
Opriti motorul generatorului inainte de orice verificare. Daca motorul trebuie pornit, asigurati-va
ca zona este bine ventilata. Gazele de esapament contin monoxid de carbon.

Dupa folosirea motorului, curatati-l cu o carpa pentru a preveni corodarea si indepartati orice
depunere.

Intervalul de verificare Zilnic Primele 8
ore

Urmatoarele
24 ore

Urmatoarele
50 ore

Din 100 in 100
de ore

Verificati si completati combustibilul ●

Verificati uleiul ●

Verificati daca sunt scurgeri de ulei ●

Verificati si suflati filtrul de aer ● Se inlocuieste mai des daca motorul functioneaza in zone cu
mult praf!

Schimbati uleiul ● ● ● ●

Inainte de oprirea motorului inchideti robinetul de alimentare cu carburant!

Element Verificare
zilnica

20ore sau dupa
prima luna

50ore sau la
fiecare 3 luni

100ore sau la
fiecare 6 luni

300ore sau in
fiecare an

Capac filtru de combustibil curatare

Filtru de combustibil curatare
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Bujie curatare

Joc al supapei verificare/reglare

Curatare chiulasa curatare

Curatare rezervor combustibil Spalati, daca este necesar; inlocuiti la fiecare 3 ani.

Verificare nivel electrolit acumulator Inainte de a folosi generatorul.

• Schimbarea uleiului:
1. Rasuciti si scoateti joja de ulei.

2. Scoateti surubul pentru drenaj ulei si drenati uleiul
intr-un  recipient  special  pentru  a  proteja  mediul
inconjurator.

3. Puneti la loc surubul pentru drenaj ulei si strangeti-l
bine.

4. Alimentati  cu  uleiul  recomandat  si  verificati  ca
nivelul sa nu depaseasca limita superioara.

5. Puneti la loc joja.

Nivele de vascozitate SAE
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• Filtru de aer:
1. Demontati capacul filtrului de aer.
2. Desfaceti piulita de fixare si garnitura.
3. Desfaceti elementele de filtrare.
4. Spalati.
5. Scuturati filtrul de cateva ori.

• Bujie:
1. Desfaceti fisa bujiei. 2. Demontati bujia. 3. Curatati depunerile.

4. Verificati distanta dintre electrozi. 5. Reinstalati bujia si fisa acesteia.

• Filtru de combustibil:
1. Inchideti  robinetul  de

combustibil.
2. Curatati filtrul de combustibil. 3. Inlocuiti garnitura de etansa-re

si instalati filtrul.

AVERTISMENT: Daca  generatorul  trebuie  depozitat  pe  termen  lung,  trebuie  realizate
urmatoarele pregatiri:

1. Desfaceti surubul pentru drenaj combustibil si drenati combustibilul din carburator.
2. Scoateti busonul cu joje si surubul pentru drenaj ulei si drenati uleiul din carter.
3. Reinstalati surubul pentru drenaj.
4. Alimentati cu ulei pana la limita superioara a jojei.
8. Trageti sfoara de pornire incet, pana se simte rezistenta.
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PARTEA 6 PROBLEME TEHNICE

Cauza Remediere 

Motorul nu 
porneste

Nu este suficient combustibil Adaugati combustibil

Comutatorul nu este in pozitia ON Puneti cheia in pozitia ON

Nu exista suficient ulei. Verificati nivelul de ulei si eventual completati

Viteza si forta cu care este trasa sfoara de pornire
nu este suficienta.

Porniti motorul conform instructiunilor 
prezentate in acest manual 

Bujia prezinta depuneri de carbon. Desfaceti, verificati si curatati bujia

Lipsa tensiune 

Comutatorul principal nu este inchis. Setati comutatorul in pozitia ON.

Fisa nu face contact. Verificati fisa si priza

Nu poate fi obtinuta turatia nominala a 
generatorului

Reglati conform cerintelor.

PARTEA 7 SPECIFICATII TEHNICE

Model GG 1356

Grad de protectie IP23M

A
lte

rn
at

or

Iesire tensiune (V) 230

50Hz
Iesire continua AC (kW) 1

Iesire maxima AC (kW) 1.1

Curent nominal (A) 4.5

Factor de putere 1

M
ot

or
 

Model UP156

Tip 4-timpi, OHV, racire cu aer

Capacitate cilindrica (cm³) 93

Alezaj x Cursa 56 x 38

Capacitate baie de ulei (L) 0.4

Tip ulei SAE10W-40, 15W-40

Combustibil benzina 90

Capacitate rezervor combustibil (L) 6

U
ni

ta
te

 

Nivel zgomot (dB) 93

Dimensiuni (mm) 477x385x422

Masă (kg) 25

Sistem de pornire sfoara

Informatii privind zgomotul:
Cifrele mentionate in tabelul de mai sus sunt nivelurile emisiilor si nu sunt neaparat nivelurile pentru lucrul in conditii
de siguranta. In acelasi timp nivelurile de emisii si cel de expunere, acest lucru nu poate fi folosit in mod eficient pentru
a  stabili  daca  sunt  sau  nu  necesare  masuri  de  precautii  suplimentare,  factorii,  care  influenteaza  nivelul  real  de
expunere a fortei de munca, include caracteristici ale camerei de lucru, alte surse de zgomot, etc., numarul de masini
si alte procese adiacente, precum si durata de timp in care un operator este expus la zgomot. De asemenea, nivelul
de expunere admis poate varia de la o tara la alta. Aceste informatii, totusi, vor permite utilizatorului masinii sa faca o
mai buna evaluare a pericolelor si riscurilor.
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PARTEA 8 DIAGRAMA ELECTRICA

Pentru GG1356:
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PARTEA 9 PREZENTAREA ETICHETELOR PRODUSULUI

Atentionari 
Eticheta atentioneaza oamenii despre
cum sa foloseasca generatorul in conditii
de siguranta; cititi eticheta cu atentie
inainte de utilizare.

Atentionare asupra modului de
functionare a parghiei socului

Avertizare: adaugare ulei
Inainte de folosi generatorul, verificati si
adugati, daca este necesar, ulei

Atentionare: intretinere filtru de aer

Atentionare: utilizare combustibil 
Folositi doar benzina!

Eticheta de avertizare suprafete fierbinti
Temperatura suprafetei este prea mare,
nu atingeti!

Eticheta de legare la pamant

Inainte de utilizare, cititi manualul de
utlizare cu atentie

IMPORTANT! - SIGURANTA INAINTE DE TOATE!
Inainte de a utiliza acest produs va rugam sa cititi masurile de siguranta prezentate in acest manual pentru a

reduce riscurile de incendiu, socuri electrice si vatamari personale.

Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. Ele se pot schimba fara notificare
prealabila.
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