
GENERATOR DE CURENT
INVERTER

YGE 2000i ●     YGE 3000i

MANUAL DE UTILIZARE

IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Acest manual
contine informatii importante pentru functionarea in conditii de siguranta a generatorului.
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PREFATA

Va multumim pentru achizitionarea generatoarelor de curent marca STAGER.

Acest  manual  contine  informatii  privind  utilizarea  si  intretinerea  generatoarelor  YGE2000i  si
YGE3000i. 

Informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente date despre produse disponibile la
momentul printarii.  Ne rezervam dreptul de a face modificari in orice moment, fara o notificare
prealabila si fara nicio obligatie.

Aceasta publicatie nu poate fi reprodusa fara o aprobare scrisa.

Acest manual trebuie considerat o parte a generatorului si trebuie sa ramana in permanenta langa
acesta.

Acordati o atentie sporita urmatoarelor informatii:
AVERTISMENT

AVERTISMENT

ATENTIE

Nota:

AVERTISMENT

Imposibilitatea de a respecta instructiunile,  poate produce accidentari
grave, deces sau deteriorari ale echipamentului!
Cititi toate etichetele si manualul de utilizare inainte de operarea acestui
generator.
Utilizati generatorul doar in zone foarte bine ventilate. Gazele evacuate
contin monoxid de carbon, un gaz toxic,  incolor si  inodor care poate
cauza ranirea grava sau decesul.
Generatoarele  trebuie  utilizate  doar  in  exterior,  departe  de  garaje,
ferestre deschise, insa protejat de ploaie si zapada.
Verificati  daca  este  combustibil  varsat  sau  scurgeri.  Curatati  si/sau
reparati inainte de utilizare.
Intotdeauna opriti  motorul  inainte de realimentare.  Asteptati  5 minute
inainte de a reporni.
Pastrati toate sursele de aprindere departe de rezervorul de combustibil.
Generatorul portabil nu este destinat a fi utilizat ca sistem permanent de
alimentare  cu  energie  electrica  a  locuintei.  Un  generator  stationar
instalat  permanent  este conceput  in acest  scop pentru a fi  utilizat  in
conditii de siguranta.

Indica  o  mare  posibilitate  de  ranire  grava a  personalului  sau deces,
daca instructiunile de folosire nu sunt respectate.

Indica  posibilitatea  de  ranire  a  personalului  sau  de  avariere  a
echipamentului, daca instructiunile de folosire nu sunt respectate.

Ofera informatii utile.
In cazul in care sunt probleme sau aveti nelamuriri in ceea ce priveste
generatorul, consultati furnizorul autorizat.

Generatoarele produc curent electric in conditii de siguranta, daca sunt
utilizate  conform instructiunilor.  Cititi  manualul  de  utilizare  inainte  de
operarea generatorului. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce
la vatamare corporala si deteriorarea echipamentului.

Generatorul dumneavoastra poate diferi fata de imaginile din acest manual. Pentru orice informatii
privind utilizarea echipamentului, va rugam sa contactati distribuitorul autorizat.
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1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

        AVERTISMENT
Generatoarele produc curent electric in conditii de siguranta, daca sunt utilizate
conform  instructiunilor.  Cititi  manualul  de  utilizare  inainte  de  operarea
generatorului. 
Nerespectarea  instructiunilor  din  acest  manual  poate  cauza  ranirea  grava  si

deteriorarea echipamentului.

         AVERTISMENT
Gazele  evacuate  sunt  toxice  deoarece  contin  monoxid  de  carbon.  Nu  utilizati
echipamentul in spatii inchise si fara ventilatie corespunzatoare. Generatorul se va
folosi intotdeauna in zone deschise si foarte bine ventilate.

          AVERTISMENT
Esapamentul devine fierbinte in timpul functionarii si ramane astfel o perioada si
dupa oprirea motorului.  Aveti  grija sa nu atingeti  esapamentul  atunci  cand este
fierbinte.  Lasati  motorul  sa  se  raceasca,  inainte  de  a  depozita  generatorul  in
interiorul unei cladiri.

Aveti grija sa nu atingeti partile fierbinti ale motorului in timp ce este pornit sau o perioada dupa
oprirea acestuia. 
Pentru a preveni riscul de oparire, respectati semnele de avertizare atasate pe generator.

         AVERTISMENT
• Benzina este extrem de inflamabila si exploziva, in anumite conditii. Realimentati in zone

bine ventilate si cu motorul oprit.
• Tineti materialele inflamabile in afara zonei de utilizare a generatorului.
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• Este interzis fumatul cand realimentati. De asemenea, este interzisa prezenta focului sau
a scanteilor langa generator.

• Stergeti imediat benzina varsata.
• Restrictionati utilizarea generatorului in zone cu grad ridicat de incendiu.

          AVERTISMENT
• Intotdeauna realizati o inspectie vizuala inainte de pornirea motorului. Puteti preveni un

accident sau o avarie a echipamentului. 
• Plasati  generatorul  la  cel  putin  1  m  de  cladiri  sau  de  alte  echipamente  in  timpul

functionarii.
• Folositi  generatorul pe o suprafata plana. Daca generatorul este inclinat,  pot avea loc

scurgeri de combustibil sau lipsa de ulei. 
• Utilizatorul  trebuie  sa  cunoasca  modul  de  oprire  rapida  a  generatorului  si  inteleaga

functiile dispozitivelor de control. Este interzisa utilizarea generatorului de catre persoane
care nu au fost instruite corespunzator.

• Nu  permiteti  copiilor  sau  animalelor  sa  se  aproprie  de  generator,  cand  acesta
functioneaza.

• Pastrati distanta fata de piesele aflate in miscare in timpul functionarii generatorului. 
• Generatorul  reprezinta o sursa potentiala de electrocutare atunci  cand nu este utilizat

corespunzator; nu atingeti generatorul cu mainile ude in timpul functionarii.
• Nu utilizati generatorul in ploaie, zapada, in conditii de umiditate excesiva sau cu mainile

ude.

Purtati  echipamentul  de  protectie  adecvat.  Intotdeauna  folositi  casti  de  protectie
impotriva zgomotului.

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.
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2. LOCALIZAREA ETICHETELOR DE SIGURANTA

Aceste  etichete  de  avertizare  previn  eventualele  pericole  care  pot  cauza  ranirea  grava.  Cititi
etichetele si informatiile din acest manual. Daca o eticheta se desprinde sau devine greu de citit,
contactati distribuitorul autorizat pentru a fi inlocuita.
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3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

A – Parghie soc F – Maner sfoara de pornire

B – Robinet combustibil G – Capac acces intretinere

C – Capac rezervor combustibil H – Capac intretinere bujie

D – Panou de control I - Esapament

E – Comutator motor
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Panoul de comanda

1 – Accelerator SMART

2 – LED indicator tensiune

3 – LED indicator suprasarcina

4 – LED avertizare nivel ulei scazut

5 – Priza AC

6 – Borna de legare la pamant

7 – Priza 12V

8 – Protectie bucla DC

Sistem Inteligent de Accelerare Automata (Smart Throttle System)
Atunci cand consumatorii sunt deconectati de la generator, turatia motorului va fi reglata automat
la mersul in gol. De asemenea, turatia motorului se va regla automat la valoarea corespunzatoare
atunci  cand  sunt  conectati  consumatori  la  echipament  (Motorul  functioneaza  normal  cand
aplicatiile electrice sunt deconectate si accelerat cand aplicatiile electrice sunt conectate). Acesta
lucru este recomandat pentru a reduce consumul de combustibil.

          AVERTISMENT
• Sistemul inteligent de accelerare nu functioneaza eficient daca consumatorii au fluctuatii

mari de tensiunee. 
• Cand  se  conecteaza  simultan  sarcini  mari,  depasind  75%  din  puterea  nominala  a

generatorului, sistemul de autoaccelerare trebuie oprit (OFF), pentru a reduce fluctuatiile
de tensiune. 

• Cand folositi iesirea de 12V, opriti (OFF) sistemul de autoaccelerare.

OBSERVATIE:
OFF=INCHIS:  Cand comutatorul este OFF (inchis), sistemul
inteligent  de  autoaccelerare  nu  functioneaza.  Motorul
functioneaza la turatia inalta.

Ver. 1/Rev. 0; Data: 06.06.2018; Traducere a instructiunilor originale  7



4. VERIFICARI PRE-OPERARE

           AVERTISMENT
• Asigurati-va ca verificarile sa fie realizate cu generatorul asezat pe o suprafata plana si cu

motorul oprit.

1. Verificati nivelul uleiului
          AVERTISMENT

• Folosirea  uleiurilor  slab  detergente  sau  a  celor  pentru  motoare  in  2-timpi  va  cauza
reducerea duratei de functionare a motorului.

• Folositi  uleiuri  de  calitate,  pentru  motoare  in  4-timpi,  ale  caror  specificatii  trebuie  sa
indeplineasca cerintele conform clasificarii API, clasa SG/SF.

• Alegeti  vascozitatea  adecvata  in  functie  de  temperatura  mediului  ambiant  in  care
functioneaza echipamentul.

Nivele de vascozitate SAE
Temperatura mediului ambiant Tip ulei

- 250C - 300C 10W-40

- 150C - 400C 15W-40

          ATENTIE
• Depozitati si utilizati uleiul cu atentie. Daca varsati ulei, stergeti imediat.
• Nu amestecati diferite tipuri de ulei.

Slabiti surubul si capacul in partea stanga pentru intretinere. Scoateti busonul si stergeti joja de
ulei cu o carpa curata. Verificati nivelul de ulei prin introducerea jojei in orificiul de umplere,  fara a
invarti. Daca nivelul uleiului este sub capatul jojei, completati cu ulei recomandat pana la nivelul
filetului de la busonul de ulei.

          AVERTISMENT 
• Utilizarea  motorului  cu  o  cantitate  insuficienta  de  ulei,  poate  cauza  daune  importante

acestuia.
• Sistemul de Avertizare pentru Nivel Scazut de Ulei  va opri  motorul automat inainte ca

nivelul  uleiului  sa  scada  sub  limita  de  siguranta.  Cu  toate  acestea,  pentru  a  evita
incovenientele unei opriri neasteptate, este indicat sa verificati periodic nivelul uleiului.
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2. Verificarea nivelului de combustibil
Folositi benzina auto (benzina fara plumb sau cu un continut scazut de plumb, pentru a reduce
depunerile  din  camera  de  ardere).  Un  conservant  de  combustibil  si  un  stabilizator  ar  trebui
adaugat in orice recipient in care este pastrat combustibilul. 

Daca  nivelul  combustibilului  este  scazut,  alimentati  rezervorul  de  combustibil  pana  la  nivelul
indicat. 

Nu folositi amestec de benzina si ulei sau benzina murdara.

Evitati intrarea impuritatilor, prafului sau a apei in rezervorul de combustibil. 

Dupa alimentare, strangeti bine capacul rezervorului de combustibil. 
          AVERTISMENT

• Benzina este foarte usor inflamabila si poate exploda in anumite conditii.
• Alimentarea se face intr-un spatiu bine ventilat si cu motorul oprit. Sunt interzise prezenta

focului  deschis  si  fumatul  cand  alimentati  generatorul  sau  in  spatiul  de  depozitare  a
combustibilului.

• Nu umpleti rezervorul peste limita marcata. Dupa realimentare, asigurati-va ca este strans
bine capacul.

• Aveti grija sa nu varsati combustibil cand alimentati. Combustubilul varsat sau vaporii se
pot aprinde.  Asigurati-va ca zona este uscata inainte de pornirea motorului. 

• Evitati contactul cu pielea sau inhalarea vaporilor. TINETI LA DISTANTA DE COPII.
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Tipuri de benzina care contin etanol
Daca decideti sa utilizati benzina ce contine etanol, asigurati-va ca cifra octanica nu este mai mica
decat specificatiile. Nu utilizati un amestec ce contine mai mult de 10% etanol. Nu utilizati benzina
ce contine metanol (metil sau alcool metilic). 

        OBSERVATII
• Deteriorarea sistemului de alimentare cu combustibil sau defectiunile motorului cauzate de

utilizarea combustibililor ce contin un amestec necorespunzator de alcool nu sunt acoperite
de garanţie. 

• Inainte de a achizitiona combustibil de la o statie de alimentare necunoscuta, incercati sa
aflati daca combustibilul contine alcool, si daca da, confirmati tipul si procentajul de alcool
utilizat. Daca observati manifestari nedorite la functionarea cu o benzina continand alcool
sau a uneia despre care credeti ca contine alcool, inlocuiti cu un tip de benzina despre care
stiţi ca nu contine alcool.

3. Verificati filtrul de aer
Verificati elementul filtrului de aer pentru a va asigura ca acesta este curat si in bune conditii de
functionare.

Slabiti surubul de la capac si deschideti capacul lateral pentru intretinere al generatorului.

Apasati  clema din  partea  superioara  a  filtrului,  indepartati  carcasa  filtrului  de  aer  si  verificati
elementul filtrant. Curatati sau inlocuiti elementul, daca este necesar.

     ATENTIE:  Nu utilizati echipamentul fara filtru de aer. Motorul se va uza mai repede datorita
contaminarii cu praf sau particule solide, care vor patrunde prin carburator, in motor.
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5. PORNIREA MOTORULUI

          NOTA: 
• Inainte de pornirea motorului, deconectati toti consumatorii de la priza AC.

1. Rotiti  robinetul  de la  capacul  rezervorului  in  sensul  acelor de ceasornic pana la pozitia
OPEN (deschis).

NOTA: Inchideti capacul rezervorului, cand doriti sa transportati generatorul.
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2. Setati comutatorul motorului in pozitia ON.

3. Mutati parghia socului in pozitia CLOSE (inchis).
NOTA:  Nu utilizati socul cand motorul este cald sau temperatura aerului este ridicata.

4. Trageti sfoara de pornire usor, pana simtiti rezistenta, dupa care trageti brusc dupa cum
este prezentat mai jos.

       ATENTIE:   Nu lasati sfoara sa loveasca generatorul. Aduceti-o incet inapoi pentru a evita
deteriorarea.

Ver. 1/Rev. 0; Data: 06.06.2018; Traducere a instructiunilor originale  12



5. Mutati parghia socului in pozitia RUN dupa ce motorul s-a incalzit.

        NOTA:  Daca motorul se opreste si nu mai porneste, verificati nivelul uleiului inainte de a
verifica alte componente ale generatorului.

6. UTILIZAREA GENERATORULUI

Asigurati-va ca generatorul este legat la pamant, inainte de a conecta consumatorii.

           AVERTISMENT:  
• Pentru a preveni electrocutarea cauzata de aparatele defecte, generatorul trebuie sa aiba

impamantare.  Conectati  un  cablu de impamantare  intre  borna de legare  la  pamant  a
generatorului si o sursa externa de la sol.

• Conectarea unei surse de curent alternativ la sistemul electric al cladirii  trebuie sa fie
realizata de un electrician calificat, autorizat si trebuie sa corespunda normelor legale si
electrice. Conectarea necorespunzatoare la circuitul de alimentare poate duce la scapari
de curent in retea. Aceasta poate duce la electrocutarea personalului de interventie care
lucreaza  la  retea.  De  asemenea,  exista  si  pericolul  de  explozie  sau  incendiere  a
alternatorului sau a cablurilor conectate la acesta, atunci cand se restabileste alimentarea
in retea.

• Nu conectati  generatorul  la  o  automatizare.  Pot  rezulta  daune  importante  la  modulul
inverter-ului.
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        ATENTIE
• Nu depasiti puterea nominala a generatorului. Trebuie luata in considerare puterea totala

a tuturor aparatelor electrice conectate.
• Nu depasiti limita de curent pentru oricare din prize.
• Nu conectati generatorul la circuitul electric al unei gospodarii. Acest lucru poate provoca

daune generatorului sau aparatelor electrice din casa.
• Nu  modificati  sau  utilizati  generatorul  in  alte  scopuri  decat  cele  pentru  care  a  fost

proiectat. De asemenea, respectati urmatoarele indicatii cand utilizati generatorul:
• Nu prelungiti teava de esapament.
• Cand este necesar utilizarea unui cablu prelungitor, folositi un cablu flexibil din cauciuc

izolat (IEC 245 sau echivalentul).
• Lungimea  maxima  a  cablurilor  prelungitoare:  60m pentru  cabluri  de  1.5mm2 si  100m

pentru cabluri  de 2.5mm2.  Cabluri  prelungitoare prea lungi vor reduce puterea datorita
rezistentei din cabluri.

• Tineti generatorul la distanta de alte cabluri sau fire electrice, precum liniile electrice.

           NOTA:
• Priza  DC  poate  fi  folosita  in  timp  ce  este  utilizata  puterea  AC.  Daca  le  utilizati  pe

amandoua simultan, asigurati-va ca nu depasiti puterea totala pentru AC si DC.
• Echipamentul electric (inclusiv cablurile si prizele) nu trebuie sa fie defect.
• Majoritatea  motoarelor  aparatelor  au  nevoie  de  o  putere  mai  mare  decat  puterea  lor

nominala pentru a porni.

Utilizarea curentului alternativ (AC)
1. Porniti generatorul si asigurati-va ca LED-ul indicator de tensiune este aprins (verde). 
2. Asigurati-va ca aparatul  ce va fi  alimentat de generator este oprit.  Conectati  aparatul la

priza generatorului.

           ATENTIE 
• Suprasarcina semnificativa care aprinde continuu LED-ul indicator de suprasarcina (rosu)

poate deteriora generatorul. Suprasarcina marginala care aprinde temporar indicatorul de
suprasarcina (rosu) poate scurta durata de viata a generatorului.

• Asigurati-va ca aparatele alimentate de la generator sunt in stare buna de functionare
inainte de a le conecta la acesta. Daca un aparat conectat la generator incepe sa se
comporte  anormal  sau  se  opreste  brusc,  opriti  imediat  generatorul  de  la  comutatorul
motorului. Deconectati aparatul si verificati care sunt defectiunile.
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3. Pentru  a  obtine  atat  cel  mai  bun  rezultat,  cat  si  durata  maxima  de  functionare  a
generatorului,  sarcina  trebuie  sa  fie  doar  50% din  capacitate  in  primele  20  de  ore  de
functionare.

Opriti generatorul, daca se aprinde led-ul indicator de suprasarcina (rosu), verificati si identificati
sursa suprasarcinii.

• Inainte de a conecta un aparat la generator, verificati starea de functionare a acestuia si ca
puterea  aparatului  nu  este  mai  mare  decat  cea  a  generatorului.  Conectati  cablul  de
alimentare al aparatului si porniti motorul.

          NOTA
• La pornire, atat indicatorul de tensiune (verde), cat si cel de suprasarcina (rosu) se aprind

simultan.  Acest  lucru este  normal,  daca led-ul  rosu se  stinge dupa 4  secunde.  Daca
acesta ramane aprins, adresati-va distribuitorului autorizat.

Indicatorul de tensiune (led-ul verde) va ramane aprins in conditii normale de utilizare. 

Utilizarea curentului continuu (DC)
Priza de 12Vcc se foloseste pentru incarcarea bateriilor auto de 12V. Tensiunea la fara sarcina
este 15V-30V.

          NOTA
• Cand utilizati  priza  DC,  setati  in  pozitia  OFF (opriti)  sistemul  inteligent  de  accelerare

automata.

1. Conectati  cablurile  de  incarcare  la  priza  DC  a  generatorului,  dupa  care  la  bornele
acumulatorului.

           AVERTISMENT
• Pentru a preveni producerea de scantei in apropierea acumulatorului, conectati prima data

cablurile de incarcare la generator si dupa aceea la acumulator. Deconectati prima data
cablul de la acumulator. 

• Inainte de a conecta cablurile de incarcare la acumulatorul montat pe masina, deconectati
cablul de masa. Remontati cablul de masa al masinii, dupa ce ati deconectat cablurile de
incarcare.  Aceasta  operatie  va  impiedica  producerea  de  scantei  prin  scurcircuitarea
bateriei.
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           ATENTIE
• Nu incercati sa porniti motorul autoturismului cu generatorul conectat la acumulator. Puteti

deteriora generatorul. 
• Respectati  polaritatea, conectati  borna pozitiva a acumulatorului  la cablul  de incarcare

pozitiv.  Daca  polaritatea  este  inversata  puteti  deteriora  atat  generatorul,  cat  si
acumulatorul. 

           AVERTISMENT
• Acumulatorul  genereaza gaze explozive;  Evitati  producerea de scantei  langa aceasta.

Asigurati o buna ventilatie pe durata incarcarii.
• Acumulatorul contine acid sulfuric (electrolit). Evitati contactul cu pielea sau ochii, se pot

produce arsuri grave. Purtati echipament de protectie. 
1. In cazul contactului dintre piele si acidul sulfuric, clatiti cu apa din abundenta. 
2. In cazul contactului cu ochii, clatiti cu apa si contactati imediat medicul.
• Electrolitul este toxic. Daca ati inghitit acid sulfuric, beti multa apa sau lapte. Contactati

urgent medicul. 
• A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR.

2. Porniti motorul.
           NOTA 

• Puteti folosi simultan curentul alternativ si cel continuu. 
• Daca  supraincarcati  circuitul  de  12V,  va  declansa  siguranta  de  protectie  a  acestuia;

Siguranta trebuie inlocuita pentru a utiliza din nou priza DC.
Inlocuiti siguranta cu una de aceeasi dimensiune si capacitate nominala (5A)
Depasirea curentului nominal poate duce la deteriorarea alternatorului.

Sistem de avertizare pentru nivel scazut de ulei
Acest sistem este proiectat pentru a evita deteriorarea motorului datorita unei cantitati insuficiente
de ulei in carterul motorului. Inainte ca nivelul uleiului din carter sa scada sub limita inferioara de
siguranta,  sistemul  de protectie  opreste automat  motorul  (comutatorul  motorului  va ramane in
pozitia ON).

Daca sistemul de protectie opreste motorul, led-ul indicator al senzorului nivelului de ulei se va
aprinde (rosu) in momentul in care veti incerca sa porniti generatorul, iar motorul nu va porni. In
acest caz, adaugati ulei.
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Sistem Inteligent de Accelerare Automata (Smart Throttle System)
Atunci cand comutatorul sistemului de accelerare automata este in pozitia ON, turatia motorului
este mentinuta automat la ralanti (mers in gol) atunci cand consumatorul electric este deconectat
si revine la turatia corespunzatoare pentru a se potrivi cu puterea consumatorului electric, cand
acesta este conectat. Acesta lucru este recomandat pentru a reduce consumul de combustibil.

Utilizarea la altitudini inalte a generatorului:
La  altitudini  mari,  amestecul  carburantului  standard  aer-combustibil  este  foarte  bogat.
Performantele vor scadea, iar consumul de combustibil  va creste. Puterea motorului  scade cu
3.5% pentru fiecare 305m crestere in altitudine fata de nivelul marii. 

Performantele la altitudini inalte pot fi imbunatatite prin instalarea unui jigler principal cu diametru
mai mic la carburator. Daca folositi intotdeauna generatorul la o altitudine mai mare de 1.500 m
peste nivelul  marii, solicitati distribuitorului autorizat sa faca aceste modificari la carburator.

Chiar si cu modificarile corespunzatoare, puterea motorului se va reduce cu 3.5% pentru fiecare
305m crestere in altitudine. Efectul asupra performantelor motorului vor fi mai mari daca nu sunt
realizate modificarile necesare.

        ATENTIE:   
• Folosirea  generatorului  la  altitudini  mai  mici  decat  cele  pentru  care  a  fost  reglat

carburatorul, poate duce la scaderea performantelor, supraincalzire, si daune serioase ale
motorului datorita amestecului de carburant foarte sarac in combustibil.

• Aveti grija sa anulati modificarile pentru altitudini inalte atunci cand reveniti la altitudini mai
mici.

Temperatura
Temperaturile ridicate afecteaza negativ functionarea generatorului. Performantele generatorului vor
scadea cu 1% pentru fiecare crestere de 5.5ºC a temperaturii peste 29ºC.

Intervalul normal de temperatura pentru functionarea generatorului este de -29ºC pana la 45ºC.

        AVERTISMENT:   
• Nu utilizati generatorul atunci cand temperatura ambianta este sub -29ºC.
• Nu utilizati generatorul atunci cand temperatura ambianta depaseste pragul de 45ºC.
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7. OPRIREA MOTORULUI

Pentru a opri motorul in caz de urgenta, setati comutatorul motorului in pozitia OFF.

In conditii normale:
1. Deconectati consumatorii electrici si scoateti din priza cablul de alimentare al acestora.

2. Setati comutatorul motorului in pozitia OFF.

3. Lasati motorul sa se raceasca, dupa care mutati robinetul rezervorului in pozitia OFF.

           ATENTIE
• Asigurati-va  ca  robinetul  rezervorului  de  combustibil  si  comutatorul  motorului  sunt  in

pozitia OFF atunci cand opriti, transportati sau depozitati generatorul.
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8. INTRETINEREA PRODUSULUI

Scopul  intretinerii  si  respectarea programului  de functionare este de a mentine generatorul  in
conditii optime de functionare.

Realizarea verificarilor se face conform tabelelor de mai jos.
       AVERTISMENT:  Opriti motorul inainte de a face orice operatie de intretinere. Daca motorul
trebuie sa functioneze, asigurati-va ca zona este bine ventilata. Gazele evacuate contin monoxid
de carbon toxic.

       ATENTIE: Utilizati piese de schimb originale sau echivalentul acestora. Utilizarea de piese
care nu sunt echivalente calitativ poate deteriora motorul.

Intretinere
Realizati  service-ul  generatorului  conform  programului  de  intretinere  din  aceasta  sectiune.
Realizati service-ul componentelor mai des daca generatorul este utilizat in zone cu mult praf sau
in conditii de sarcina mare, temperaturi inalte si umiditate.

Program de intretinere
Perioada normala de service (1) La fiecare 

utilizare
Prima luna 
sau 20 de ore

La fiecare 3 
luni sau 50 
de ore 

La fiecare 6 
luni sau 100 
de ore de 
functionare

Anual sau la
fiecare 200 
de ore

ELEMENT
Verificati la fiecare luna indicata sau interval de 
ore de functionare, care este primul

Ulei de motor Verificati nivelul ●

Schimbati ● ●

Filtru de aer Verificati ●

Curatati ● (1)

Bujie Curatati - reglati ●

Inlocuiti ●

Camera de ardere Curatati ● La fiecare 300 de ore (2)

Joc supape Curatati - reglati ● (2)

Rezervor combustibil si filtru Curatati ● (2)

Conducte de combustibil Verificati La fiecare 2 ani (Inlocuiti, daca este necesar) (2)

Verificati nivelul combustibilului din rezervor si 
adaugati, daca este necesar

●

Verificati daca sunt scurgeri de combustibil ●

Verificati si adaugati lichid de racire ●
NOTA: (1) Realizati service-ul mai des atunci cand generatorul este utilizat in zone cu mult praf.

 (2) Aceste verificari trebuie realizate de personalul calificat de la service-ul autorizat. Pentru aceste proceduri
faceti referire la manualul de reparatii.

1. Schimbarea uleiului
Drenati uleiul in timp ce motorul este inca putin cald pentru a asigura o drenare rapida si completa.

       ATENTIE: Asigurati-va ca ati inchis (OFF) comutatorul motorului si robinetul rezervorului,
inainte de drenare.

1) Slabiti surubul capacului si indepartati capacul din partea stanga a generatorului.
2) Desfaceti surubul pentru drenaj ulei.
3) Scurgeti uleiul uzat intr-un recipient.
4) Realimentati cu uleiul recomandat si verificati nivelul acestuia.
5) Reinstalati capacul pentru intretinere si strangeti bine surubul.

Capacitate baie de ulei: 0.25 L.

Ver. 1/Rev. 0; Data: 06.06.2018; Traducere a instructiunilor originale  19



Spalati-va pe maini cu sapun si apa dupa ce ati schimbat uleiul.

        NOTA:  Eliminarea uleiului uzat se face conform reglementarile in vigoare privind deseurile.
Va sugeram sa-l depozitati in recipiente etanse si sa-l predati la statia locala de colectare. Nu
aruncati uleiul uzat impreuna cu deseurile menajere sau sa il turnati pe sol.

2. Intretinerea filtrului de aer
Un filtru de aer infundat va micsora fluxul de aer spre carburator. Pentru a preveni functionarea
defectuoasa a carburatorului, intretineti periodic filtrul de aer. Daca echipamentul este utilizat in
zone cu mult praf, efectuati intretinerea mai frecvent.

AVERTISMENT: Nu utilizati benzina sau solventi cu punct scazut de inflamabilitate pentru
curatarea elementului filtrant. Exista pericol de incendiu sau explozie.

ATENTIE: Nu utilizati generatorul fara filtrul de aer, in caz contrar motorul se va uza foarte
repede.

1) Desfaceti capacul lateral pentru intretinere.
2) Indepartati carcasa filtrului de aer si scoateti elementele filtrante.
3) Spalati filtrele cu solventi neinflamabili sau cu punct mare de aprindere si uscati-l bine.
4) Inmuiati filtrele de aer in ulei curat, dupa care eliminati excesul de ulei.
5) Reinstalati filtrele de aer si carcasa filtrului de aer. Strangeti bine surubul acesteia.
6) Montati capacul lateral si strangeti surubul bine.
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3. Intretinerea bujiei
Bujie recomandata: A5RC sau NGK R7HSA
Pentru a asigura functionarea corespunzatoare a motorului, bujia trebuie reglata corespunzator si
trebuie curatata de depuneri.

1) Indepartati capacul bujiei.

2) Scoateti fisa bujiei.
3) Curatati zona din jurul bujiei inainte de a o demonta.
4) Folositi o cheie de bujie pentru a scoate bujia.
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5) Verificati vizual bujia. Daca izolatorul termic este fisurat sau ciupit, inlocuiti-l. Curatati bujia
cu o perie de sarma, daca intentionati sa reutilizati bujia.

6) Masurati distanta dintre electrozi cu o lera. Distanta dintre electrozi trebuie sa fie de 0.6 –
0.7mm. Corectati-o dupa caz prin indoirea electrodului lateral.

           ATENTIE
• Atentie, bujia trebuie stransa bine. Daca aceasta nu este instalata corect. Se poate incalzi

si deteriora generatorul.
• Nu utilizati niciodata o bujie cu alta plaja termica de lucru.
• Nu utilizati niciodata o fisa cu rezistenta scazuta la curenti reziduuali.

7) Verificati starea saibei bujiei si reintroduceti bujia manual pentru a evita fortarea filetului.
8) La montarea unei  bujii  noi,  strangeti  1⁄2  ture  dupa asezarea bujiei  pe  scaun.  Daca se

monteaza o bujie uzata, strangeti numai 1/8 – 1⁄4 ture pentru comprimarea saibei.
9) Montati corect fisa bujiei.
10)Montati capacul bujiei.

9. TRANSPORT / DEPOZITARE

Pentru a evita varsarea combustibilului in timpul transportului sau in timpul depozitarii temporare,
generatorul trebuie sa fie asezat vertical in pozitia normala, cu motorul oprit.

Rotiti robinetul rezervorului de combustibil pana in pozitia OFF.

          AVERTISMENT
Cand transportati generatorul:

• Daca  transportati  generatorul  intr-un  vehicul,  drenati  tot  combustibilul  din  rezervorul
generatorului.

• Nu operati generatorul cand acesta se afla in vehicul. Scoateti generatorul din vehicul si
utilizati-l intr-o zona foarte bine ventilata. 

• Evitati sa lasati generatorul intr-un vehicul parcat si expus la lumina directa a soarelui.
Daca generatorul  este lasat  intr-un vehicul  inchis  timp de mai  multe ore,  temperatura
ridicata din interiorul vehiculului poate cauza evaporarea combustibilului rezidual ducand
la o posibila explozie.

• Nu conduceti pe un teren accidentat pentru o perioada lunga de timp cu generatorul in
vehicul.

Pregatirea pentru depozitarea generatorului:
1. Nu depozitati generatorul in spatii cu mult praf sau cu umiditate excesiva.
2. Drenati combustibilul din rezervor..
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           AVERTISMENT
• Benzina este foarte inflamabila, iar in anumite conditi se pot produce explozii.
• Este interzis atat focul deschis, scanteile, cat si fumatul in zona de depozitare.

Pornirea temporara a generatorului
Este important ca generatorul sa fie pornit  in mod regulat. Acest lucru va preveni acumularea
reziduuri in sistemul de combustibil si, de asemenea, pentru a indeparta umezeala de la bobina
generatorului.  In  plus,  garniturile  motorului  si  componentele  mobile  sunt  gresate.  Lasati
generatorul sa functioneze cu o 1/2 sarcina timp de 60 de minute in fiecare luna. 

Depozitarea
a) Drenati toata benzina din rezervor intr-un recipient pentru benzina aprobat.
b) Pozitionati comutatorul motorului in pozitia ON, slabiti surubul de drenaj al carburatorului si

goliti benzina din carburator intr-un recipient adecvat.
c) Cu surubul de drenaj slabit, scoateti fisa bujiei si trageti de sfoara de pornire de 3-4 ori

pentru a goli pompa de combustibil.
d) Pozitionati  comutatorul  motorului  in  pozitia  OFF  si  strangeti  surubul  de  drenaj  al

carburatorului.
e) Reinstalati fisa bujiei.

3. Inlocuiti uleiul de motor.
4. Scoateti  bujia  si  turnati  10-15  grame  de  ulei  curat  in  cilindru.  Clatinati  de  cateva  ori

generatorul pentru a distribui uleiul uniform in cilindru. Montati bujia.
5. Trageti de sfoara demaror pana cand simtiti o rezistenta mai mare, dupa care lasati-o sa

revina. Astfel motorul se afla in etapa de compresie, fapt ce asigura ca atat supapa de
admisie  cat  si  cea de evacuare sunt  inchise,  impiedicand astfel  oxidarea cilindrului  din
cauza umiditatii din atmosfera.
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10.PROBLEME TEHNICE

Cand motorul nu porneste:
                                                                      NU

                            DA

                                                                     NU

                             DA

                                                                     NU

                             DA

                                              NU                                        NU

AVERTISMENT
Aveti  grija ca in jurul  bujiei  sa nu existe

combustibil  varsat.  Combustibilul  varsat  se
poate aprinde.
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Adaugati ulei recomandat.

Duceti generatorul la 
un distribuitor 
autorizat.

Inlocuiti bujia.
Bujia face scanteie?

Este suficient ulei in motor?

Comutatorul motorului este in 
pozitia ON?

Realimentati rezervorulEste combustibil in rezervor?

Pozitionati comutatorul motorului 
in pozitia ON.

Daca motorul continua sa nu 
porneasca, duceti generatorul 
la un distribuitor autorizat.

De verificat:
1) Scoateti fisa bujiei si indepartati 
mizeria din jurul bujiei.
2) Scoateti bujia si instalati-o in fisa 
acesteia.
3) Montati electrodul lateral pe 
chiulasa.
4) Trageti sfoara de pornire; trebuie sa 
produca scantei.



Echipamentul electric nu functioneaza:

                   DA                         NU
                                                                                         
                                                                                NU

                                                 DA
                                                             
                                                      FARA DEFECTE

                                               DEFECTE

Nu este tensiune la priza DC:

                                                            DA

                                                       NU
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Led-ul indicator de tensiune este 
aprins?

Led-ul indicator de 
suprasarcina este aprins?

Verificati daca aparatele 
electrice sau echipamentele au 
defecte.

Duceti generatorul la un 
distribuitor autorizat.

Duceti generatorul la un 
distribuitor autorizat.

Inlocuiti aparatul electric 
sau echipamentul.
Duceti aparatul electric 
sau echipamentul la un 
service autorizat.

Siguranta circuitului este arsa? Schimbati siguranta.

Duceti generatorul la 
un distribuitor autorizat.



11. SPECIFICATII TEHNICE

Generator
Model YGE2000i YGE3000i

Frecventa nominala (Hz) 50

Tensiune nominala (V) 230

Curentul nominal (A) 7.8 12.2

Putere nominala (W) 1800 2300

Putere maxima (W) 2000 2600

Iesire DC 12 V, 6.0 A

Numar faze Monofazat

Motor
Tip model 160F 170F

Tip motor 1 cilindru, 4-timpi, racire cu aer, OHV, motor pe benzina

Capacitate cilindrica (cm³) 113 207

Rata de compresie 8.5:1

Turatie nominala 4300 3600

Sistem de aprindere T.C.I.

Tip bujie NGK CR7HSA sau A5RTC LG R6TC

Sistem de pornire La sfoara

Combustibil Benzina fara plumb

Capacitate rezervor de combustibil (L) 3.5 10.5

Capacitate baie de ulei (L) 0.4 0.6

Tip ulei SAE 10W-40, 15W-40

Autonomie la 75% sarcina 4 ore 7.5 ore

Nivel zgomot (dB) 93*

Dimensiuni (Lxlxh)(mm) 555 x 305 x 460 650 x 410 x 485

Greutate (kg) 26.5 38.6

Grad de protectie IP2X

Nota: *La valorile declarate trebuie luata in considerare o valoare de incertitudine datorata variatiei de productie si
procedurilor de masurare. Nivelul puterii acustice la 1m a fost determinat conform Directivei 2000/14/EC, anexa VI.

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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12. DIAGRAMA ELECTRICA
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EU Declaration of Conformity EN
Declaratie de conformitate UE RO

Manufacturer ●
Producator

Wuxi Yorking Power CO., LTD.

Address ● Adresa No. 25 Dujuan West Rd, Hudai Town, Binhu Dist, 214121 Wuxi City, P.R.China

Hereby certifies that the following ● Declara pe propria raspundere ca produsul: 
Type ● Tip Gasoline generator set ● Generator de curent pe benzina, STAGER

Model ● Model YGE2000i YGE3000i

Engine model ● Model motor 160F 170F

Rated power ● Putere nominala (kW) 1.8 2.3

Rated voltage ● Tensiune nominala 
(V)

230 230

Rated frequency  ● Frecventa 
nominala (Hz)

50 50

Power factor ● Factor de putere 1.0 1.0

Guaranteed sound power level ● Nivel
putere acustica garantat [LwA dB(A)]

93 93

To which this  declaration relates,  is  in  compliance with  the specifications of  following directives and subsequent
modifications ● Este in conformitate cu cerintele esentiale din urmatoarele directive europene si documente normative,
inclusiv modificarile si completarile ulterioare:

Directives:
1. Directive 2006/42/EC – machinery ● directiva masini;
2. Directive 2014/35/EU – low voltage ● joasa tensiune;
3. Directive 2014/30/EU – electromagnetic compatibility ● compatibilitate electromagnetica;
4. Directive 2000/14/EC (amended by Directive 2005/88/EC) – noise level ● nivel zgomot;
5. Directive 97/68/EC (amended by Directive 2012/46/EU) – emission from internal combustion engines installed

in non-road mobile machinery ● noxe emise de motoare.
For the relevant  implementation of  the safety  and health requirements mentioned in  the Directives,  the following
standards  and/or  technical  specification(s)  have been respected  ●  In  scopul  indeplinirii  normelor  de siguranta si
sanatate in lucru, mentionate in directivele de mai sus, au fost respectate urmatoarele standarde si specificatii tehnice:

1. EN ISO 12100:2010
2. EN ISO 8528-13: 2016
3. EN 60204-1:2006/AC:2010

4. EN 55012:2007+A1:2009
5. EN ISO 3744: 1995

Certificate ID ● Numar certificat 8600855 / 22.12.2017

Notified body ● Organism notificat (NB: 2435) LL-C (Certification) Italy S.r.l.

Address ● Adresa Corso Indipendenza, 5 – 20129 Milano (MI), Italy

Year in which the CE marking was affixed ● Anul aplicarii marcajului CE: 2017.

The declaration of conformity will lose its validity if the product is misused or modified without proper authorisation ● In
cazul unei modificări asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau al importatorului, aceasta declaratie isi
pierde valabilitatea. 

This declaration is consistent with the original and has been translated by  ●  Aceasta declaratie este conforma cu
originalul si a fost tradusa de:

Person responsible for documentation ● Persoana responsabila pentru documentatie:
Importer ● Importator: S.C. ProENERG S.A.
Address ● Adresa: 040415, Bd. Abatorului, Nr. 4F, Sector 4, Bucuresti, Romania
Legal representative ● Reprezentant legal: Petrescu Ancuta
Place ● Locul: Bucuresti, Romania
Date ● Data: 08.06.2018
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Producator: Wuxi Yorking Power Co., Ltd.
Adresa: No. 25, Dujuan West Rd, Hudai Town, Binhu Dist, Wuxi, Jiangsu, China
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