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Jeneratörü içeride veya havalandırması

kötü olan alanlarda asla çalıştırmayınız.

Jeneratörü kötü hava şartları altında

(yağmur.kar)çalıştırmayınız.

Jeneratörü yanıcı maddelerden

en az 1m uzakta tutunuz.

1. GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI
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1. GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI

Yakıt ikmali yaparken sigara içmeyiniz.

Yakıt ikmali yaparken yakıtın

dökükmemesine dikkat ediniz.

Yakıt ikmali yapmadan önce motoru

durdurmayı unutmayınız.

Diğer bilgiler:

□ Motor çalışıyorken veya hala sıcak iken egzoz susturucusuna veya

kapağına dokunmayınız.

□ Jeneratör veya eliniz ıslaksa jeneratöre dokunmayınız.aksi taktir de

elektrik çarpması yaşanabilir.

□ Yeterli bilgi sahibi olmayanların jeneratörü çalıştırmasına izin vermeyiniz.

□ Her zaman güvenlik ayakkabısı ve uygun giysiler giyiniz.

□ Jeneratör çalışırken çocukları ve hayvanları jeneratörden uzak tutunuz.
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2. PARÇALARIN VE ANA BİLEŞENLERİN TANITIMI

(1) Yakıt tankı
( ) Egzoz susturucusu2
(3) Topraklama bağlantı terminali
( ) AC pirizi4
(5) Karbüratör gaz kolu
(6) Starter sapı
( )7 Yakıt musluğu
( ) Hava filtresi8
(9) Boru çerçeve
(10) Buji
(11) Yakıt tankı kapağı
( ) Devre kesici12
(13) Yağ çubuğu
( )14 Açma kapama anahtarı
( ) Devre desici15
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4. ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER

4-1. Motor Yağı

Jeneratörü çalıştırmadan önce her zaman yatay

bir düzlemde yağ seviyesini kontrol ediniz.

① Yağ çubuğunu çevirip çıkartınız

ve temiz bir bezle siliniz.

② Çubuğu sıkıştırmamak kaydıyla yerine

sokunuz ve yağ seviyesini kontrol ediniz.

③ Eğer yağ seviyesi çubuğun üzerindeki alt

seviye işaretinin altına düşmüşse,üst

seviyeye kadar yağ ekleyiniz.

④ Yağ çubuğunu yerine

tekrar takınız.
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4. ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER

4-2. YAKIT

① Yakıt tankı kapağını açınız.

② Yakıt seviyesini kontrol ediniz,

eksikse ekleyiniz.

③ Yakıt eklerken filtrenin tepesine kadar

doldurmayınız.

④ Yakıt tankı kapağını tekrar

yerine takınız.
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4. ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER

4-3. Hava filtresi

① Klipsi gevşetiniz ve hava filtresi korumasını çıkartınız.
Civatayı gevşetiniz ve hava filtresi kapağını sökünüz.

② Vidayı ve pulu gevşetiniz ve
pulu gevşetiniz ve hava filtresi
elemanını sökünüz.

③ Birinci ve ikinci elemanı
birbirinden ayırınız.

④ Yıkayınız
⑤ Uygun bir yere hafifçe
vurunuz ya da iç tarafından
basınçlı hava tutunuz.

Sıkınız
Gaz yağı

Motor yağı

Emdiriniz

Sıkınız
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AÇIK

5. JENERATÖR ÇALÜ IŞTIRMA

5-1. Bütün fileri prizlerden sökünüz

ve devre kesiciyi kapalı konuma getiriniz.

5-2. “ ”Yakıt musluğunu AÇIK

konumuna getiriniz.

5-3. Jikleyi açınız. 5-4. “ ”Motor anahtarını AÇIK

konuma getiriniz.

5-5. Starter sapındaki boşluğu

alınız sonra hızlı bir şekilde

sonuna kadar çekiniz.

5-6. Jeneratör çalıştığında kademeli

olarak jikleyi kapatınız.
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D KKATİ

Uygulama Ortalama

X1 X1

X1.5X2

X2X3-5

TV

40W

100W

150W

100VA(W)

80VA(W)

450-750
VA

100VA(W)

60VA(W)

300VA(W)

Başlama

6. ELEKTRİK BAĞLANTISI

Jeneratörün en iyi şekilde çalışması ve elektrik veriminin iyi olması için lütfen

aşağıdaki koşullara uyunuz.

6-1. Elektrik şoklarını önlemek için jeneratörün topraklamasını yapınız.

6-2. Elektrik tüketimi için referans alınabilecek bazı uygulamalar.

Elektrik gücü miktarı
Tip

Başlama

Standart
ampul veya
ısıtıcı

Floresan

Motorlu
aletler

Ortalama

Uygulama
Örnek

Standart
Ampul

Buzdolabı

Elektrikli
Fan

Buzdolabı

Floresan

Standart
Ampul

Floresan
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1 AÇIK

2

3

DOĞRU

DOĞRU

YANLIŞX

6. ELEKTR K BAİ ĞLANTISI

6-3.

,

,

Eğer jeneratörden 2'den fazla uygulama için güç çekilecekse. Jeneratörün

çıkış gücü dikkate alınarak gücü en yüksek olan uygulamadan başlamak

koşulu ile kademeli olarak uygulamaları devreye alınız.

AÇIK

AÇIK

DIKKAT: Jeneratörünüzü evin ana elektrik hattına direkt olarak bağlamayınız.

Eğer jeneratörü ana elektrik hattına direkt olarak bağlamanız gerekiyorsa. Bu

işlem için servisimize başvurunuz veya deneyimli bir elektrikçi çağırınız. Yanlış

bir bağlantı yapılması durumunda jeneratörünüz zarar görebilir ve yangın

çıkma tehlikesi vardır.
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6-5. DC bağlantısı

DC çıkışı 12v otomobil akülerini şarj etmek için kullanılabilir.
(1) Otomobil aküsünü şarj ederken,akünün negatif kutbuna bağlı akü

Kablosunu şarj etmeden önce çıkarttığınızdan emin olunuz.
(2) Şarj kablolarını akü çıkışına ve jeneratörün DC çıkışına bağlayınız.

- Pozitif akü çıkışına pozitif kabloyu bağlayınız.
Şarj kablolarını ters bağlamayınız. Aksi taktir de jeneratörünüz ve
akünüz ciddi şekilde zarar görebilir.
- Açık kablo uçlarının birbirine değmemesine dikkat ediniz. Kablo
uçlarının birbirine değmesi durumunda kısa devre olabilir.
- Büyük kapasitesli akü şarj edildiğinde,aşırı yük çıkışı olabilir(bu
değer akünün şarj durumuna göre değişebilir).ve DC sigorta devre dışı
Kalabilir.

(3) Aküler patlayıcı gaz üretirler. Kıvılcım. Ateş ve sigara gibi yakıcı
maddeleri uzak tutunuz.

kınında oluşabilecek kıvılcımları önlemek için. Her zaman şarj
kablolarını öncelikle aküye sonra jeneratöre bağlayınız.bağlantıyı keserken
öncelikle jeneratöre bağlı olan kabloları çıkartmalısınız.
(5) Aküyü havalandırması iyi olan bir yerde şarj ediniz.

Şarj etmeden önce akü hücrelerinin üzerindeki bütün kapakları
açınız.eğer elektrotların sıcaklığı 45 derece yi aşarsa şarj etmeyi bırakınız.

-

(4) Akü ya

(6)

6. ELEKTRİK BAĞLANTISI

6-4. AC elektrik bağlantısı

② Fişleri prizlere takınız.① Jeneratörü çalıştırınız.

③ Devre desiciyi açınız.
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DIKKAT

Kontrol De i imğ ş Temizleme Ayarlama

-

-

Sf.15

Sf.16

Sf.16

Sf.7

Sf.7

Sf.14

Sf.5

-

6. ELEKTRİK BAĞLANTISI

Günlük kontrol
20 saat ya
da ilk ay

50 saat ya
da her 3 ay

100 saat ya
da her 6 ay

300 saat ya
da her 1 yıl

Referans
Sayfası

Motor yağı
kontrolü

Motor yağı
değişimi

Hava filtresi
kontorlü

Hava filtresi
Temizliği

Yakıt filtresi
kabı

Yakıt filtresi

Buji

Subap
temizliği

Silindir
kapağının
yıkanması

Yakıt tanının
yıkanması Her 2 yılda bir veya gerekli olduğunda

Günlük ve düzenli kontrol güvenliği sağlamak,jeneratörün uzun süreli ve

düzgün çalışabilmesini sağlamak için önemlidir. Kontrol ve bakım yaparken

düzenli bakım tablosunu dikkate alınız.



- -13

UYARI:

NOT: Acil Durumda, jeneratörü durdurmak için motor anahtar n “KAPALI”

konuma getiriniz.

ı ı

7-1. Devre kesiciyi kapatınız.

7. JENERATÖRÜ DURDURMA

7-2. Motor anahtarını kapatınız

7-3. Yakıt musluğunu kapatınız.

Jeneratörü yüksek hızda, yüksek güçler çekerken durdurmayınız

aksi taktirde zarar görebilir.

,

KAPALI

KAPALI

KAPALI
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8-1. Motor yağı değişimi

② Karterdeki motor yağını

boşaltınız.

③ Yağ boşaltma tıpasını sızdırmazlık

contası ile birlikte takınız ve sıkınız.

④ Üst seviyeye kadar motor

yağını doldurunuz.

⑤ Yağ çubuğunu yerine takınız.

① Yankit buji ve yağ ölçme

çubuğu gevşetin.

Önerilen Motor Yağı:

4-zamanlı benzinli motor yağı SF. API servis

sınıflamasından SF ya da SG Sınıfına eşdeğer

SAW 10w-30

Çevre sıcaklığı düşük olan yerlerde (-15

derece'nin altı):

SE API servis sınıflamasından SF veya SG

sınıfı eşdeğeri SAW 5W-30

,

.

8. IDÜZENLI KONTROL VE BAK M
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8. IDÜZENLI KONTROL VE BAK M

8-2. Bujinin temizlenmesi

① .Buji başlığını sökünüz

② Bujiyi sökünüz

③ Karbon tortusunu temizleyiniz.

④ Elektrot aralığını kontrol ediniz.

⑤ Bujiyi ve buji başlığını tekrar takınız.
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a. Yak t filtresi ç .ı ıkartın

8. IDÜZENLI KONTROL VE BAK M

8-3. Yakıt filtresi bakımı

① Yakıt musluğunu KAPALI konuma getiriniz. Ve yakıt filtresi kabını

sökünüz.

“ ”

② Yakıt filtresini içine hava

püskürterek temizleyiniz.

③ Yakıt filtresi kabını iyice

temizleyiniz.

④ Yeni bir lastik conta ile birlikte yakıt filtresi

kabını düzgünce takınız.
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9. IJENERATÖRÜN DEPOLANMAS

Eğer jeneratör uzun bir süre için depolanacaksa (30 günden fazla). Aşağıdaki

hazırlıklar yapılmalıdır.

9-1. Karbüratör boşaltma tıpasını

gevşetiniz ve yakıt tankındaki yakıtı

tamamen boşaltınız.

9-3.

,

Yağ boşaltma tıpasını ve yağ

çubuğunu çıkartınız motor yağını

boşaltınız.

9-2. Boşaltma tıpasını ve çubuğu tekrar

yerine takınız.

9-4. Starter sapını hafifçe çekerek

boşluğunu alınız.
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10. ARIZA TESPiTi

10-1. Motorun çalışmaması ① “ ”Motor anahtarı AÇIK

pozisyonunda mı?

② Motor yağı seviyesi çok mu düşük? ③ Yeterince yakıt var mı?

④ Bujiyi kontrol ediniz.

TAMAM SERV Sİ
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10. ARIZA TESPİTİ

10-2. Güç çıkışı olmuyor

① Gücü çeken aletleri kontrol ediniz.

② “ ”Devre kesici KAPALI konumda mı?
AÇIK

KAPALI

③ AC devre kesicisi açık konumda mı?

TAMAM SERV Sİ
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11. ELEKTRIK ŞEMASI

P
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Ateşleme bobini

Buji

Yağ sensörü
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