GENERATOR DE CURENT
Modele: GG 7300EW
GG 7300-3W
GG 7300-3EW

MANUAL DE UTILIZARE

IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului.
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PARTEA 1

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Vă mulţumim pentru că aţi ales generatorul de curent cu motor pe benzină marca STAGER. Vă
rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizarea echipamentului, să folosiţi metodele
corecte şi măsurile de folosire şi întreţinere.
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

1.1.
Zona de lucru
Menţineţi sectorul de lucru curat şi bine iluminat. Dezordinea şi zonele neiluminate pot duce
la accidente.
Nu lucraţi cu echipamentul într-un mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze
sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde vaporii.
Nu permiteţi accesul copiilor şi a altor persoane în timpul utilizării sculei electrice. Dacă vă
este distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
1.2.
Securitatea electrică
Ştecherul sculei electrice trebuie potrivit prizei electrice. Nu este permisă modificarea
ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecţie.
Ştecherele nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
Împământarea asigură o linie de rezistenţă mică care protejează utilizatorul în cazul unei
defecţiuni electrice.
Sculele electrice cu izolaţie dublă sunt echipate cu un ştecher polarizat în care o lamă este
mai lată decât cealaltă. Acest ştecher se potriveşte într-o priză polarizată numai într-un fel.
Dacă ştecherul nu poate fi conectat la priză, contactaţi un electrician calificat pentru a
instala o priză corespunzătoare. Este interzisă schimbarea ştecherului. Izolaţia dublă
elimină necesitatea pentru un cablu de împământare cu trei fire, precum şi legarea la
pământ a sistemului de alimentare cu energie.
Evitaţi contactul cu suprafeţe legate la pământ, precum ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi
frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-un generator măreşte riscul de
electrocutare.
Nu abuzaţi de cablul de alimentare. Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau piese
aflate în mişcare. Înlocuiţi imediat cablurile de alimentare deteriorate. Acestea măresc riscul
de electrocutare.
Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folosiţi un cablu prelungitor pentru
exterior marcat cu "W-A" sau "W". Folosirea unui astfel de cablu diminuează riscul de
electrocutare.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Toate conexiunile dintre generator şi consumator trebuie realizate doar de electricieni
calificaţi şi autorizaţi în conformitate cu toate codurile electrice şi standardele locale şi
naţionale şi alte reglementări necesare.
Generatorul trebuie legat la pământ pentru instalaţii fixe conform codurilor electrice şi
standardelor aplicabile, înainte de utilizare.
Nu încercaţi să conectaţi sau să deconectaţi conexiunile consumatorului în timp ce staţi în
apă sau pe un sol umed.
Nu atingeţi piese ale generatorului aflate sub tensiune şi cabluri de interconectare sau
conductoare cu orice parte a corpului, sau cu un obiect conductiv neizolat.
Conectaţi generatorul doar la consumator sau sistem electric (120 volţi) care este
compatibil caracteristicilor electrice şi capacităţilor nominale ale generatorului.
Înainte de a realiza service-ul echipamentului alimentat de generator, deconectaţi
echipamentul.
Păstraţi tot echipamentul electric curat şi uscat. Înlocuiţi orice fir a cărui izolaţie s-a ars sau
s-a deteriorat. Înlocuiţi bornele uzate, decolorate sau corodate. Păstraţi bornele curate şi
bine strânse.
Izolaţi toate conexiunile şi cablurile deconectate.
Feriţi-vă de şocurile electrice. Evitaţi contactul cu părţile legate la pământ, precum ţevi,
radiatoare, plite electrice sau carcase frigider.
1.3.
Siguranţa personală
Fiţi atenţi, aveţi grijă la ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când utilizaţi un generator.
Nu folosiţi echipamentul atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenta drogurilor, a
alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizarii acestuia poate
duce la răniri grave.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Strângeţi părul. Ţineţi părul,
hainele şi mănuşile departe de piesele aflate în mişcare deoarece se pot prinde.
Evitaţi punerea în funcţiune involuntară. Asiguraţi-vă că butonul de pornire este în poziţia
"OFF" şi deconectaţi fişa bujiei atunci când nu este utilizat.
Înainte de pornirea generatorului, îndepărtaţi dispozitivele de reglare sau cheile fixe. Un
dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă mobilă a maşinii, poate cauza defecţiuni
sau răni grave.
Evitaţi ţinuta corporală nefirească. Adoptaţi o poziţie stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna
echilibrul. Astfel veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
Purtaţi echipamentul de protecţie. Întotdeauna purtaţi ochelari de protecţie. Utilizarea
echipamentului de protecţie, precum masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă
antiderapantă, cască de protecţie sau protecţia auditivă, diminuează riscul rănirilor.
Nu suprasolicitaţi generatorul. Utilizaţi corect generatorul pentru scopul dvs. Utilizarea
corectă va face generatorul să funcţioneze mai bine şi mai sigur la capacitatea nominală la
care a fost proiectat.
Nu utilizaţi generatorul dacă comutatorul de pornire nu poate fi rotit în poziţia ON sau OFF.
Orice generator, care nu poate fi controlat cu ajutorul comutatorului de pornire, este
periculos şi trebuie înlocuit.

1.4.
Utilizarea şi întreţinerea generatorului
Asiguraţi-vă că butonul de pornire este în poziţia OFF şi deconectaţi fişa bujiei înainte de orice
ajustări, schimbări de accesorii sau depozitare generator. Astfel de măsuri de precauţie reduc
riscul de pornire involuntară a generatorului.
Depozitaţi generatorul într-un loc inaccesibil copiilor sau persoanelor neinstruite. Nu lăsaţi
generatorul la îndemâna persoanelor nefamiliarizate cu astfel de echipamente. Acesta poate fi
periculos dacă este folosit de către persoane lipsite de experienţă.
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Realizaţi întreţinerea generatoarelor cu grijă. Nu utilizaţi generatorul dacă acesta este defect. La
generatoarele deteriorate ataşaţi o etichetă pe care scrie "Defect" până sunt reparate.
Verificaţi dacă piesele aflate în mişcare funcţionează corect şi dacă nu se blochează, sau dacă
există piese rupte sau deteriorate care pot afecta funcţionarea echipamentului. Duceţi la reparat
generatorul, dacă este deteriorat. Cauza multor accidente poate fi întreţinerea necorespunzătoare
a generatorului.
Utilizaţi doar accesorii recomandate de producător pentru modelul dvs. Accesoriile potrivite pentru
un generator pot deveni periculoase când sunt utilizate la alt generator.
•

•
•

•

•
•

1.5.
Service
Păstraţi etichetele şi plăcuţele de identificare de pe generator şi motor. Acestea conţin
informaţii importante. Dacă nu sunt lizibile sau lipsesc, contactaţi imediat distribuitorul local
pentru a le înlocui.
Repararea generatorului trebuie realizată doar de personalul de specialitate calificat.
Service-ul sau întreţinerea realizată de persoane necalificate poate cauza rănirea gravă.
Când realizaţi service-ul generatorului utilizaţi doar piese de schimb identice. Astfel veţi fi
siguri că este menţinută siguranţa maşinii. Respectaţi intrucţiunile din acest manual.
Utilizarea de piese neautorizate sau imposibilitatea de a respecta instrucţiunile de
întreţinere poate crea un risc de electrocutare sau rănire.
1.6.
Instalarea
Asiguraţi-vă că instalarea îndeplineşte toate măsurile de siguranţă aplicabile şi codurile
electrice locale şi naţionale. Instalarea trebuie efectuată de un electrician calificat şi
autorizat, împreună cu contractantul clădirii.
Toate lucrările electrice, inclusiv împământarea, trebuie realizate de un electrician calificat.
Orice depozitare separată de combustibil sau instalaţie de alimentare a generatorului
trebuie construită sau instalată în conformitate cu toate reglementările locale şi naţionale
aplicabile.

Nu aruncaţi deşeurile de echipamente electrice, industriale şi părţile componente
la gunoiul menajer!
În conformitate cu legislaţia în vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, Directiva
2012/19/UE, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, etc.,
echipamentele electrice, industriale şi părţile componente uzate, a căror durată de
utilizare a expirat, trebuie colectate separat şi predate unui centru specializat de colectare si
reciclare. Este interzisă aruncarea acestora în natură, deoarece sunt o sursă potenţială de pericol şi
de poluare a mediului înconjurător.
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PARTEA 2

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

1. Capac rezervor combustibil
2. Rezervor combustibilul
3. Cadru de protecţie
4. Siguranţă / Întrerupător CA
5. Siguranţă / Întrerupător CC
6. Mâner
7. Priză CA
8. Priză CC
9. Alternator
10. Baterie

11. Buson cu jojă pentru ulei
12. Roată
13. Cheie / comutator de pornire generator
14. Clapetă de acceleraţie carburator
15. Maner sforii de pornire
16. Robinet rezervor combustibil
17. Filtru de aer
18. Cadru generator
19. Bujie
20. Capac rezervor combustibil
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PARTEA 3

VERIFICAREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

3.1.
Verificarea uleiului: Întotdeauna
generatorului, pe o suprafaţă plană.

verificaţi

nivelul

uleiului

după

oprirea

1. Răsuciţi şi scoateţi buşonul cu jojă pentru ulei;
curăţaţi joja cu o pânză curată.

3. Dacă nivelul uleiului este sub nivelul inferior indicat
pe jojă, alimentaţi până la nivelul superior.

2. Introduceţi joja înapoi fără a o răsuci şi verificaţi
nivelul uleiului.

4. Reinstalaţi buşonul.

3.2.

Verificarea combustibilului:

1. Desfaceţi capacul rezervorului de combustibil.

3. Alimentaţi până la semnul roşu de pe filtrul de
combustibil.

2. Verificaţi nivelul combustibilului şi alimentaţi, dacă
este necesar.
4. Puneţi la loc capacul rezervorului.

3.3.

Filtru de aer

1. Desfaceţi clema şi demontaţi carcasa filtrului de aer
sau deşurubaţi piuliţele şi capacul filtrului de aer.

3. Desfaceţi elementul filtrului.

4. Spălaţi.

2. Deşurubaţi piuliţa şi garnitura, după
care demontaţi elementul filtrului de
mai multe ori.
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5. Loviţi uşor filtrul de aer.

PARTEA 4

PORNIREA GENERATORULUI

1. Deconectaţi toţi consumatorii de la priza AC şi
setaţi întrerupătorul AC în poziţia OFF.

2. Setaţi robinetul de combustibil în poziţia ON.

4. Setaţi comutatorul de pornire în poziţia ON (pornit).

5. Trageţi sfoara până se simte rezistenţa, după care
trageţi cu putere pentru a porni.

3. Setaţi pârghia şocului în poziţia OPEN (Deschis).
6. După ce generatorul a pornit, setaţi pârghia şocului
în poziţia OFF.

Sfaturi şi atenţionări pentru funcţionarea generatorului:
1. Nu porniţi doi sau mai mulţi consumatori simultan. Porniţi unul câte unul.
2. Lăsaţi motorul să funcţioneze în gol timp de 3 minute pentru a se încălzi. Dacă generatorul
deserveşte mai mult de un consumator, conectaţi consumatorii unul câte unul, primul fiind
cel ce are curentul nominal cel mai mare. Majoritatea consumatorilor cu motor au nevoie
de o putere mai mare decat cea nominală pentru a porni. Nu depăşiţi limita de curent
specificată, pentru nicio priză.
3. Asiguraţi-vă că toţi consumatorii sunt în condiţii bune de funcţionare înainte de a-i
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conecta la generator. Dacă un consumator începe să se comporte anormal (devine lent
sau se opreşte brusc), opriţi generatorul imediat. După care deconectaţi consumatorul şi
îl examinaţi pentru a detecta defecţiunea. Dacă supraîncărcarea circuitului declanşează
protecţia circuitului CA, reduceţi numărul de consumatori şi asteptaţi câteva minute înainte
de a relua activitatea. Dacă voltmetrul indică o tensiune prea mică sau prea mare, opriţi
generatorul şi verificaţi-l să nu prezinte defecţiuni. Generatorul poate alimenta atunci când
indicatorul voltmetrului arată 230V (50Hz) pe panoul cutiei de control.
4. Aplicaţii CC: Nu folosiţi priza CC de 12 V şi priza CA în acelaşi timp. Priza CC poate fi
folosită doar pentru încărcarea bateriilor de 12 V. Când încărcaţi baterii cu ajutorul
cablurilor pentru baterii, asiguraţi-vă că aţi deconectat borna cu pol negativ al bateriei
înainte de încărcare. Nu inversaţi cablurile de încărcare, în caz contrar pot apărea
defecţiuni serioare atât la generator cât şi la acumulator.
5. Când conectaţi generatorul pentru uz casnic, asiguraţi-vă că generatorul este conectat la
reţeaua electrică de către un electrician autorizat. Conectarea greşită între generator şi
consumatori poate provoca defecţiuni la generator sau consumatori, sau poate prezenta
pericol de incendiu.
AVERTISMENT: Dacă generatorul va fi conectat la un tablou electric, întrerupătorul
principal trebuie închis. Altfel brusca revenire a tensiunii pe circuitul electric comercial ar putea
afecta atât generatorul cât şi consumatorii, sau chiar poate prezenta pericol de incendiu.

PARTEA 5

OPRIREA GENERATORULUI

1. Setaţi întrerupătorul AC în poziţia OFF.

3. Setaţi robinetul de combustibil în poziţia
OFF.

2. Setaţi comutatorul generatorului în poziţia
OFF.

OBSERVAŢIE: Pentru a opri generatorul în caz de urgenţă, rotiţi comutatorul generatorului în
poziţia OFF.
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PARTEA 6

VERIFICĂRI PERIODICE ŞI ÎNTREŢINERE

6.1.
Verificări periodice şi întreţinere
Verificările periodice şi întreţinerea sunt foarte importante pentru menţinerea motorului în
condiţii optime. Generatorul este compus din motor pe benzină, alternator, panou de control şi
cadru, etc. Opriţi motorul generatorului înainte de orice verificare. Dacă motorul trebuie pornit,
asiguraţi-vă că zona este bine ventilată. Gazele de eşapament conţin monoxid de carbon, care
sunt foarte toxice.
După folosirea motorului curăţaţi-l cu o cârpă pentru a preveni corodarea şi îndepărtaţi orice
depunere.
Intervalul de verificare

Zilnic

Verificaţi şi completaţi combustibilul

●

Verificaţi uleiul

●

Verificaţi dacă sunt scurgeri de ulei

●

Verificaţi şi suflaţi filtrul de aer

●

Schimbaţi uleiul

Primele Următoarele 24 Următoarele 50
8 ore
ore
ore

Din 100 în 100 de
ore

Se înlocuieşte mai des dacă motorul funcţionează în zone cu
mult praf!
●

●

●

●

Înainte de oprirea motorului închideţi robinetul de alimentare cu carburant!
Element

Zilnic

20 ore / prima lună

50 ore / 3 luni

100 ore / 6 luni 300ore / anual

Paharul filtrului de combustibil

curăţare

Filtru de ulei

curăţare

Bujie

curăţare

Joc al supapei

verificare/reglare

Curăţare chiulasă

curăţare

Curăţare rezervor combustibil

6.2.

Spălaţi, dacă este necesar; înlocuiţi la fiecare 3 ani.

Schimbarea uleiului:

1. Răsuciţi şi scoateţi joja de ulei.

2. Scoateţi şurubul pentru drenaj ulei şi drenaţi uleiul
într-un recipient special pentru a proteja mediul
înconjurator.

3. Puneţi la loc şurubul pentru drenaj ulei şi strângeţi-l
bine.

4. Alimentaţi cu uleiul recomandat şi aveţi grijă ca
nivelul să nu depăşească limita superioară.
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5. Puneţi la loc joja.

• Ulei: Ulei SE, SF din Clasificarea API pentru motor pe benzină în 4-timpi sau SAE.
Nivele de vâscozitate SAE

Uleiurile recomandate sunt SAE 10W-40 pentru sezonul rece şi SAE 15W-40 pentru sezonul cald.
Alte vâscozităţi prezentate în diagramă pot fi utilizate atunci când temperatura medie din zona dvs.
se încadrează în domeniul indicat.
•

Filtru de aer (a se vedea la pagina 6: Filtru de aer)

•

Bujie

1. Desfaceţi fisa bujiei.

4.

Verificaţi distanţa dintre electrozi.

2. Desfaceţi bujia.

3. Curăţaţi depunerile.

5. Reinstalaţi bujia şi fişa acesteia.
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6.3.
Filtru de combustibil:
1. Închideţi robinetul de combus- 2. Curăţaţi bine paharul

3. Înlocuiţi garnitura de etansare
şi instalaţi paharul decantor.

decantor al filtrului.

tibil şi demontaţi paharul decantor al filtrului de combustibil.

6.4.
Întreţinere pentru depozitarea pe termen lung
Dacă generatorul trebuie depozitat pe termen lung, trebuie realizate următoarele pregătiri:
1. Desfaceţi şurubul pentru drenaj combustibil şi drenaţi combustibilul din carburator.
2. Scoateţi buşonul cu joje şi şurubul pentru drenaj ulei şi drenaţi uleiul din carter.
3. Reinstalaţi şurubul pentru drenaj.
4. Alimentaţi cu ulei până la limita superioară a jojei.
5. Trageţi sfoara până se simte rezistenţa.

PARTEA 7
Problema
Motorul funcţionează,
dar nu există tensiune
Motorul funcţionează
bine, dar are probleme
câns sunt conectaţi
consumatorii

Motorul nu porneşte;
sau porneşte însă
funcţionează greoi

PROBLEME TEHNICE
Cauza
1. Întrerupătorul este deschis.
2. Conexiune slabă sau cablu defect.
3. Aparatul conectat este defect.

Remediere

4. Generator defect.

1. Resetaţi întrerupătorul.
2. Verificaţi şi reparaţi.
3. Conectaţi un alt aparat care funcţionează
corespunător.
4. Contactaţi service-ul local autorizat.

1. Scurt-circuit la un consumator conectat.
2. Generatorul este supraîncărcat.
3. Turaţia motorului este prea mică.
4. Scurt-circuit la generator.

1. Deconectaţi consumatorul.
2. A se vedea "Nu supraîncărcaţi generatorul".
3. Contactaţi service-ul local autorizat.
4. Contactaţi service-ul local autorizat.

1. Filtru de aer murdar.
2. Fără benzină.
3. Benzină stătută.

1. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer.
2. Alimentaţi rezervorul.
3. Drenaţi rezervorul de combustibil şi alimentaţi
cu combustibil proaspăt.
4. Conectaţi fişa la bujie.
5. Înlocuiţi bujia.
6. Drenaţi combustibilul; alimentaţi cu
combustibil proaspăt.
7. Puneţi pârghia şocului în poziţia Fără şoc.
8. Alimentaţi cu ulei până la nivelul indicat.
9. Contactaţi service-ul local autorizat.
10. Contactaţi service-ul local autorizat.

4. Fişa bujiei nu este conectată la bujie.
5. Bujie defectă.
6. Apă în benzină.
7. Supra-colmatare.
8. Nivel ulei scăzut.
9. Amestec combustibil excesiv de bogat.
10. Supapa de admisie este blocată pe
deschis sau închisă.
11. Motorul a pierdut compresia.

11. Contactaţi service-ul local autorizat.

Motorul se opreşte în
timpul funcţionării

1. Fără benzină.
2. Nivel ulei scăzut.
3. Defect la motor.

1. Alimentaţi rezervorul de combustibil.
2. Alimentaţi până la nivelul indicat.
3. Contactaţi service-ul local autorizat.

Motorul nu are
suficientă putere

1. Sarcina este prea mare.
2. Filtru de aer murdar.
3. Motorul trebuie verificat şi reparat.

1. A se vedea "Nu supraîncărcaţi generatorul".
2. Înlocuiţi filtrul de aer.
3. Contactaţi service-ul local autorizat.

1. Şocul este deschis prea devreme.

1. Mutaţi pârghia şocului la jumătate până
motorul funcţionează fără probleme.
2. Contactaţi service-ul local autorizat.

Turaţia motorului
variază sau vibraţii

2. Carburatorul nu funcţionează
corespunzător.
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PARTEA 8
Model

GG 7300EW

Alternator

Tip alternator

GG 7300-3EW

Alternator fără perii cu AVR Alternator fără perii cu AVR Alternator fără perii cu AVR
26.4

8.4

8.4

Frecvenţă AC (Hz)

50

50

50

Tensiune de ieşire AC (V)

230

230/380

230/380

Ieşire continua AC (kW)

5.8

5.8

5.8

Ieşire maxima AC (kW)

6.3

6.3

6.3

Factor de putere

1.0

0.8

0.8

UP190

UP190

UP190

Tip

4-timpi, răcire cu aer, OHV 4-timpi, răcire cu aer, OHV

Alezaj x Cursă
Capacitate cilindrică (cm³)
Motor

GG 7300-3W

Curent nominal (A)

Model

Sistem de pornire
Tip combustibil
Tip ulei
Capacitate rezervor
combustibil (L)

4-timpi, răcire cu aer, OHV

90 x 66

90 x 66

90 x 66

420

420

420

Sfoară/Electric

Sfoară

Sfoară/Electric

benzină

benzină

benzină

SAE 10W-40, SAE 15W-40 SAE 10W-40, SAE 15W-40 SAE 10W-40, SAE 15W-40
25

25

25

3000

3000

3000

Frecvenţă (Hz)

50

50

50

Nivel zgomot (dB)

97

96

96

Dimensiuni (mm)

717 x 545 x 602

717 x 545 x 602

717 x 545 x 602

84

88.5

88.5

Turaţie maximă (rpm)
Unitate

SPECIFICAŢII TEHNICE

Greutate (kg)

NOTĂ: Informaţiile din acest manual se bazează pe cele mai recente informaţii despre produse, disponibile la momentul
printării.

IMPORTANT! - SIGURANŢA ÎNAINTE DE TOATE!
Înainte de a utiliza acest produs vă rugăm să citiţi măsurile de siguranţă prezentate în acest manual pentru a reduce
riscurile de incendiu, şocuri electrice şi vătămări personale.
Imaginile şi datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. Ele se pot schimba fără notificare
prealabilă.
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