
GENERATOR DE CURENT

GG 950DC

MANUAL DE UTILIZARE

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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INFORMATII DE SIGURANTA

AVERTISMENT: Daca nu  folositi  corect  instructiunile  de  folosire  de  mai  jos  pot  rezul ta
vatamari corporale sau avarierea serioasa a echipamentului. Va rugam fiti atenti la urmatoarele:
1. Fumul de esapament este toxic. Nu utilizati echipamentul in spatii inchise sau

slab ventilate, deoarece gazele de esapament sunt toxice. Pastrati generatorul la
o distanta de cel putin 1 mentru fata de cladiri sau alte echipamente, in timpul
functionarii.

2. Combustibilul este inflamabil. 
Opriti motorul cand realimentati. 

Nu fumati in timpul realimentarii.
Aveti grija sa nu varsati combustibil.

Nu utilizati generatorul in conditii de umiditate.

Nu amplasati langa surse de foc.

ATENTIE:  Intotdeauna  respectati  informatiile  de  siguranta
furnizate de producator, altfel pot aparea accidente cu urmari constand
in  vatamari  personale  si  deteriorari  ale  motorului.  Verificati  ca
generatorul sa fie legat la impamantare.

Nu conectati la reteaua principala de tensiune.

Nu conectati la alt generator.

ATENTIE: 
1. Combustibilul este inflamabil. Folositi doar combustibil specificat. Daca turnati alaturi, stergeti

cu o carpa curata. Nu depozitati substante inflamabile langa generator.
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2. Gazul  de  esapament contine  CO2,  care  este  toxic.  Nu folositi  generatorul  in  spatii  prost
ventilate.

3. Nu atingeti esapamentul in timpul functionarii motorului.
4. Nu atingeti generatorul cu mainile ude.
5. Nu amplasati generatorul in spatii libere, expus la intemperii.
6. Generatorul trebuie sa fie impamantat.
7. Nu conectati consumatorii inainte de pornirea generatorului.
8. Cititi cu atentie instructiunile de utilizare. Nu lasati pe nimeni sa utilizeze generatorul fara un

instructaj facut.
9. Intotdeauna folositi echipament de protectie adecvat.

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

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

VERIFICARI INAINTE DE PORNIRE

Capacitate rezervor: 4L.
Folositi amestec benzina-ulei.

Nu umpleti peste nivelul filtrului de combustibil.

Cum faceti amestecul de carburant:
Amestec benzina-ulei
Raport 50:1

Agitati rezervorul inainte de utilizare.
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Folositi busonul rezervorului pentru a masura:

PORNIREA MOTORULUI

Inainte de pornire, DECONECTATI consuma-
torii electrici.

1. Rasuciti  robinetul  de  benzina  in  pozitia
“ON”.

2. Puneti soclul in pozitia “1”.

3. Puneti butonul de pornire in pozitia “ON”.

4. Trageti  de sfoara usor pana se creeaza
compresie, apoi trageti puternic.

5. Deconectati soclul.
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OPRIREA MOTORULUI

Inainte  de  oprire,  deconectati  consumatorii
electrici.

1. Puneti butonul in pozitia “STOP”.

2. Puneti robinetul de combustibil in pozitia

“OFF”.

CONECTAREA

1. Accelerati de 2-3 ori.
2. Porniti motorul.
3. Cuplati in priza AC.

Incarcator de acumulatori (daca este disponibil). Conectati firul rosu
(furnizat ca accesoriu) la polul pozitiv (+) si firul negru la polul negativ (-).

DISPOZITIVE DE SIGURANTA

Apasa pentru a reseta protectia AC sau DC.
Reduceti incarcatura la valoarea nominala. 
Opriti protectia AC sau DC, daca exista.
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INTRETINERE 

Piesa Verificare Fiecare 50h sau 1 luna de
functionare

Fiecare 150h sau 3 luni de
functionare

Bujia Indepartati calamina. Ajustati distanta. 
Inlocuiti, daca este cazul.

●

Filtru de aer CURATATI. Inlocuiti, daca este cazul. ●

Filtru de 
combustibil

CURATATI. Inlocuiti, daca este cazul. ●

CURATATI. Inlocuiti, daca este cazul. ●

BUJIA

1. Indepartati bujia.

2. Indepartati depunerile de calamina.

3. Verificati culoarea. Culoare standard: 
cafeniu.

4. Verificati distanta electrozilor: 0.7~0.8mm
(0.028~0.031).

FILTRUL DE AER

1. Desfaceti filtrul de aer.

2. Spalati elementul filtrant in solvent.

3. Scufundati filtrul in ulei de motor (SAE 
10W-40 pentru sezonul rece şi SAE 15W-
40 pentru sezonul cald).
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4. Stoarceti  filturul  pentru  a  indeparta
excesul de ulei.

5. Reinstalati filtrul de aer.

Nu porniti motorul fara filtru de aer.

FILTRUL DE COMBUSTIBIL

1. Opriti motorul.
2. Puneti robinetul de benzina in pozitia “OFF”.
3. Curatati cu solvent.
4. Stergeti.
5. Montati.
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GAMA DE APLICARE

DEPANARE

1. Motorul nu porneste.
• Verificati combustibilul. Robinetul de combustibil trebuie sa fie in

pozitia “ON”.
• Butonul de pornire sa fie in pozitia “ON”.
• Verificati bujia.

2. Daca motorul tot nu porneste, verificati urmatoarele:
• Robinetul de combustibil este infundat.
• Filtrul de aer este infundat.
• Consultati service-ul autorizat.

Cod: SG1; Ver. 1/Rev. 5; Data: 17.02.2015; Traducere a instructiunilor originale                                                                                  8



SPECIFICATII TEHNICE

Caracteristici tehnice GG 950DC

Tensiune V 230

Tip Capacitor excitatie fara perii

Frecventa Hz 50

Iesire AC continua W 650

Iesire AC max. W 720

Curent nominal A 3

Tip motor UP 65, monocilindru, 2 timpi, racire cu aer

Combustibil benzina fara plumb

Sistem ungere amestec combustibil [50:1]

Sistem de pornire sfoara

Capacitate rezervor combustibil L 4.2

Capacitate cilindrica cm³ 63

Timp de functionare continua ore 5.8

Nivel zgomot dB 95

Masa kg 18.5

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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