
Instructiuni de utilizare si intretinere pentru generatorul 
VX 200/4 H S

1. Prefata
1.1. Recomandari

Va multumim pentru ca ati cumparat unul din generatoarele noastre. Va recomandam sa 
cititi cu atentie acest manual si sa respectati recomandarile de siguranta,  intretinere si instructiunile 
de utilizarea a generatorului.

Informatiile continute in acest manual sunt preluate din informatiile tehnice disponibile la 
aceasta data. Cu scopul de a imbunatatii permanent calitatea produselor noastre, aceste informatii 
pot fi modificate fara o anuntare prealabila.

1.2. Pictograme si placute pe generator si ce reprezinta acestea.

          Pericol Atentie! Pericol de 
electrocutare

     Impamantare Pericol de arsuri

                         
                              
                              Atentie! Generatorul se       
                               livreaza fara ulei. 
                             Verificati intotdeauna nivelul  
                              de ulei inainte de pornirea 
                              generatorului

1- Important: cititi documentatia care insoteste acest generator 
2- Atentie! Gazele evacuate sunt toxice. Nu utilizati generatorul intr-un spatiu inchis sau care nu 
este ventilat corespunzator.
3- Opriti motorul inainte de a alimenta cu combustibil

A – Modelul generatorului                                                                     G – Gradul de protectie
B – Puterea generatorului                                                                       H – Nivelul de zgomot
C – Tensiunea                                                                                         I – Greutatea generatorului
D – Curentul                                                                                           J – Referinta standard
E – Frecventa                                                                                          K – Seria produsului
F – Factor de putere 
                                                Exemplul unei placute de identificare



1.3. Instructiuni si reguli de siguranta

Pericol

Nu porniti niciodata generatorul inainte de a indeparta husa protectoare si a 
inchide usile de acces la generator.
Nu acoperiti niciodata cu husa protectoare si nu deschideti usile de acces la 
generator atunci cand acesta functioneaza.

1.3.1.Avertizari
In acest manual o sa intalniti cateva simboluri de avertizare.

Pericol

Acest simbol atrage atentia asupra unui pericol clar la sanatatea si viata 
oamenilor. Nerespectarea  acestor instructiuni poate conduce la provocarea 
anumitor accidente fatale asupra oamenilor.

Atentie!

Acest simbol atrage atentia asupra unui potential risc asupra sanatatii si vietii 
oamenilor. Nerespectarea acestor instructiuni poate conduce la provocarea 
anumitor accidente fatale asupra oamenilor 

Atentie!

Acest simbol atrage atentia asupra unei situatii periculoase daca recomandarea nu 
este luata in considerare. Nerespectarea acestor instructiuni poate conduce la 
accidente mai putin periculoase sau defecte.

1.3.2.Recomandari generale
Una din consideratiile fundamentale de siguranta este respectarea intervalului de intretinere 
periodica ( vezi programul de intretinere periodica). Mai mult, nu efectuati operatii de reparare sau 
intretinere periodica daca nu aveti experienta necesara si/sau sculele necesare. Cand receptionati 
generatorul  verificati daca este complet si nu prezinta urme de lovituri.Generatorul trebuie sa fie 
manevrat cu atentie, evitati miscarile bruste, si locul unde va fi depozitat trebuie sa fie pregatit cu 
atentie inainte de  depozitare.

Atentie!

Inainte de utilizare, este esential sa stiti cum se opreste imediat generatorul in 
cazul in care acest lucru va fi necesar si sa intelegeti toate operatiile de control si 
utilizare.

Nu lasati niciodata  alte persoane sa utilizeze generatorul inainte de a le furniza toate informatiile de 
care au nevoie.
Nu lasati niciodata  copii sa atinga generatorul, chiar si daca aceste nu functioneaza. Nu porniti 
niciodata generatorul langa animale (deoarece acest lucru le poate cauza panica).
Nu porniti niciodata motorul fara filtrul de aer sau fara esapament.
Nu inversati niciodata terminalele pozitiv si negativ ale acumulatorului ( daca generatorul are 
acumulator) cand le conectati. Aceasta inversare poate conduce la avarii serioase la echipamentul 
electric.
Nu acoperiti nicioadata generatorul, cu nici un fel de material, atunci cand acesta functioneaza sau 
abia a fost oprit. Asteptati pana cand motorul se raceste.
Nu acoperiti niciodata generatorul cu o pelicula de ulei pentru al proteja de coroziune. Anumite 
tipuri de ulei pot fi inflamabile. De asemenea, anumite uleiuri pot fi periculoase daca sunt inhalate.
In toate cazurile, respectati reglementarile in vigoare in ceea ce priveste utilizare grupurilor 



electrogene.

1.3.3 Reguli de siguranta pentru a preveni electrocutarea

Pericol!

Cand functioneaza, generatoarele produc curent electric.
Legati la pamant generatorul de fiecare data cand il utilizati, in scopul de a 
preveni electrocutarea.

Nu atingeti niciodata cablurile neizolate sau prizele neconectate. Nu manevrati niciodata 
generatorul cu mainile sau picioarele umede.
Nu expuneti niciodata generatorul la jeturi de apa sau in ploaie si nu il asezati pe pamant umed. 
Pastrati intotdeauna cablurile electrice si conectorii in conditii bune. Nu utilizati nicioadata 
echipamente care nu sunt in perfecta stare de functionare si care ar putea conduce la electrocutare 
sau la distrugerea echipamentelor. Utilizati o protectie diferentiala intre generator si aparatele 
electrice alimentate la acesta daca lungimea cablurilor utilizate este mai mare de 1m .
Utilizati cabluri flexibile, durabile, cu invelis de cauciuc in conformitate cu standardul IEC 60245-4 
sau cabluri echivalente.
Nu conectati generatorul la alta sursa de energie electrica, cum ar fi reteaua electrica. In anumite 
cazuri specifice, cand este necesara o aprovizionare suplimentara de energie ca o rezerva a retelei 
electrice existente, aceasta operatie trebuie efectuata doar de catre un electrician calificat care ar 
trebui sa ia in considerare diferentele de functionare ale echipamentelor, in functie de sursa de 
energie electrica la care sunt alimentate, generator sau retea electrica.
Sigurantele speciale au fost proiectate pentu a fi utilizate pe grupurile electrogene  pentru a preveni 
electrocutarea. Daca aceste sigurante necesita sa fie inlocuite,  inlocuirea lor se va face doar cu 
sigurante care au aceiasi capacitate si specificatii tehnice. 

1.3.4.Reguli de siguranta pentru  prevenirea incendiului

Pericol!

Pastrati toate materialele inflamabile ( benzina, ulei, solventi) departe de 
generator atunci cand generatorul functioneaza.Motorul nu trebuie sa functioneze 
in zone in care sunt produse explozive. Exista pericolul formarii de scantei atunci 
cand unele componente electrice si mecanice nu sunt bine protejate. Nu acoperiti 
niciodata  generatorul cu nici un fel de material atunci cand acesta functioneaza 
ori abia a fost oprit ( asteptati pana cand motorul se raceste).

1.3.5. Reguli de siguranta pentru evacuarea gazelor.

Pericol!

Gazele de esapament contin monoxid de carbon care este o substanta foarte 
toxica. Aceasta substanta poate provoca moartea daca este in concentratie foarte 
mare in aer. Din acest motiv, intotdeauna generatorul trebuie sa functioneze in 
zone bine ventilate pentru ca gazele de esapament sa nu se acumuleze.

Pentru ca generatorul sa functioneze in conditii bune este necesar o ventilatie foarte buna. Fara o 
ventilatie buna motorul se va incalzi intr-un timp foarte scurt, acest lucru poate conduce la accidente 
sau poate conduce la defectarea echipamentului. Totusi daca este  necesar sa se utilizeze generatorul 
in interiorul unei cladiri, trebuie sa se asigure o ventilatie foarte buna astfel incat oamenii si 
animalele sa nu fie afectate. Este obligatoriu ca gazele de esapament sa fie evacuate afara.



1.3.6. Alimentarea cu combustibil

Pericol!

Combustibilul este foarte inflamabil si de asemenea vaporii lui sunt inflamabili. 
Fumatul, utilizarea de flacare deschisa sau producerea de scantei sunt strict 
interzise atunci cand rezervorul este alimentat cu combustibil. Alimentarea cu 
combustibil trebuie sa se faca doar cu motorul oprit. Toate picaturile de 
combustibil trebuie sa fie sterse cu o carpa curata si uscata .

Intotdeauna asezati generatorul pe o suprafata neteda, plana si orizontala pentru a evita eventualele 
scurgeri de combustibil din rezervor pe motor. Depozitatea si manipularea produselor petroliere 
trebuie sa se faca in concordanta cu legile in vigoare. Inchideti robinetul de combustibil (daca 
exista) de fiecare data cand rezervorul este alimentat cu combustibil.Umpleti rezervorul cu ajutorul 
unei palnii pentru a evita eventualele pierderi de combustibil. Apoi insurubati capacul rezervorului 
imediat ce acesta a fost umplut cu combustibil. Nu alimentati niciodata cu combustibil atunci cand 
generatorul functioneaza sau este fierbinte.

1.3.7.Reguli de siguranta impotriva arsurilor

Pericol!

Nu atingeti niciodata motorul sau toba de esapament in timp ce generatorul 
functioneaza sau abia a fost oprit.

Uleiul incins poate produce arsuri, evitati contactul cu pielea. Verificati daca sistemul de ungere nu 
este presurizat inainte de a efectua orice operatie. Niciodata nu porniti motorul atunci cand joja de 
ulei este scoasa deoarece uleiul poate stropi in jur. 

1.3.8. Reguli de siguranta pentru manipularea acumulatorului.

Pericol!

Nu lasati niciodata o baterie langa o flacara sau foc.
Utilizati doar scule izolate.
Nu utilizati niciodata acid sulfuric pentru a completa nivelul de electrolit din 
acumulator.

Electrolitul continut in acumulator este toxic si periculos. El contine acid sulfuric care poate cauza 
coroziuni sau arsuri, evitati orice contact cu pielea, ochii si imbracamintea.

1.3.9. Protectia mediului inconjurator.
Nu varsati niciodata uleiul uzat direct pe pamant, depozitati-l intr-un recipient special. Pe cat este 
posibil incercati sa evitati transmiterea vibratiilor si a zgomotului prin peretii cladirilor deoarece 
zgomotul va fi amplificat. Daca toba de esapament a generatorului dumneavoastra nu este echipata 
cu protectie impotriva producerii scanteilor si trebuie sa utilizati grupul electrogen in zone 
impadurite, tufisuri si zone necultivate trebuie sa fiti foarte atenti pentru ca  eventualele scantei 
produse sa nu cauzeze un incendiu ( curatati vegetatia pe o suprafata destul de mare in jurul locului 
unde doriti sa asezati generatorul).

1.3.10.Atentie la partile in miscare

Atentie!

Nu va apropiati niciodata de  partile sau componentele care se afla in miscare 
daca sunteti imbracat cu haine largi sau aveti parul lung si acesta nu este acoperit. 
Nu incercati sa opriti, incetiniti sau impiedicati o parte in miscare cand 
generatorul functioneaza.



1.3.11 Capacitatea generatorului (supraincarcarea)
Nu depasiti niciodata capacitatea nominala a generatorului ( in Amperi si/sau Watti) cand acesta 
functioneaza continuu.
Inainte de a conecta si utiliza generatorul, calculati puterea electrica necesara consumatorilor 
dumneavoastra ( in Watti). Aceasta putere electrica este trecuta de regula pe placutele indicatoare 
ale becurilor, aparatelor electrice, motoarelor. Suma tuturor acestor consumatori nu trebuie sa 
depaseasca puterea nominala a generatorului.

1.3.12. Conditii de functionare.
Capacitatea generatorului este obtinuta in urmatoarele conditii conform standardului ISO 3046-1:
 +27ºC, 100 m deasupra nivelului marii, nivel de umiditate de 60% sau
 +20ºC, 300 m deasupra nivelului marii, nivel de umiditate de 60%.
Performantele se reduc cu aproximativ 4% cu fiecare 10ºC  in plus si/sau aproximativ 1% cu fiecare 
100 m in plus altitudine.

2. Descriere generala
2.1. Descrierea generatorului ( diagrama A)

Rezervor (nr.1) Motor (nr.7) Prizele (nr.12)
Capac rezervor  (nr.2) Toba de esapament (nr.8) Starter pentru pornire manuala (nr.13)
Joja de ulei (nr. 3) Filtru de aer (nr.9) Robinet benzina ( nr. 14)
Surub pentru golirea uleiului 
din baia de ulei (nr.4)

Contact pornit/oprit (nr. 10) Shock ( nr. 15)

Surub pentru impamantarea 
generatorului (nr. 5)

Lansor (nr. 11) Siguranta automata (nr.22)

Alternator (nr.6)
Kit roti (optional) compus din: roti (16), ax (17), suport(18), manere(19), saibe (20), suport cauciuc ( 21)

3. Pregatirea inainte de pornire
3.1. Verificarea nivelului de ulei ( diagramele A si B)

Intotdeauna verificati nivelul de ulei in baia de ulei inainte de a porni motorul.

Verificare si completarea cu ulei trebuie sa se faca numai atunci cand generatorul este asezat pe o 
suprafata orizontala.
1- Scoateti joja de ulei (nr.1, fig B) prin desurubare si stergeti-o cu o carpa .
2- Introduceti joja inapoi, in gatul de umplere, (nr.2, fig. B) si insurubati-o
3- Scoateti iar joja si verificati vizual nivelul de ulei si daca este necesar completati cu ulei.Utilizati 
acelasi tip de ulei cu cel care se afla deja in motor. Nu se recomanda amestecarea uleiurilor.
4- Pentru completarea cu ulei se utilizeaza o palnie si completarea se face pana cand uleiul ajunge la 
semnul stantat  de pe joja.
5- Insurubati joja la loc 
6- Verificati daca sunt scurgeri de ulei.
7- Curatati surplusul de uleiul cu ajutorul unei carpe curate.



3.2 Verificarea nivelului de combustibil (diagrama A)

Pericol!

Opriti motorul inainte de a incepeti alimentarea cu combustibil si efectuati 
aceasta operatie intr-o zona bine ventilata.
Nu fumati si nu produceti flacari sau scantei in apropierea zonei unde se face 
alimentarea cu combustibil ori in locul unde combustibilul este depozitat.
Utilizati doar combustibil curat, fara nici o picatura de apa.
Nu umpleti rezervorul la maxim ( nu trebuie sa existe combustibil in gatulde 
umplere al rezervorului)
Aveti grija sa nu varsati combustibil pe jos in timpul umplerii rezervorului.
Inainte de a porni generatorul, daca stropi de combustibil au cazut pe generator, 
asigurati-va ca acestia au fost stersi iar eventualii vapori au fost indepartati.

Verificati nivelul de combustibil si completati daca este necesar:
1- Desurubati capacul rezervorului (2)
2- Umpleti rezervorul (1) cu ajutorul unei palnii, avand grija sa nu stropiti cu benzina in jur.
3- Insurubati capacul rezervorului si asigurati-va ca nu exista scurgeri de combustibil.

3.3 Legarea la pamant a generatorului
Pentru a lega la pamant generatorul folositi cu cablu de cupru cu sectiunea de 10mm² pe care il veti 
lega la un capat de surubul pentru impamantare de pe generator iar celalat capat il veti lega de un 
fier din otel galvanizat care trebuie sa fie ingropat la adancimea de 1 metru. Acesta va disipa de 
asemenea electricitatea statica care este produsa de masinile electrice.

3.4. Pozitionarea generatorului pentru utilizare.
Asezati generatorul pe o suprafata dreapta, orizontala si stabila pentru a preveni eventuale afundari 
in pamant ale generatorului ( in nici un caz generatorul sa nu fie asezat pe o suprafata care sa aiba o 
inclinare mai mare de 10º)
Alegeti o suprafata care este curata, bine ventilata si acoperita impotriva intemperiilor, si depozitati 
uleiul si combustibilul in plus in apropiere pastrand totusi distanta de siguranta.

4. Utilizarea generatorului
4.1.Procedura de pornire (diagrama A)
  1- Deschideti robinetul de combustibil prin tragere de parghia (14) catre dreapta.
  2- Trageti parghia de soc (15) in pozitia inchis asa cum este aratat in diagrama A.
   Nota:Nu utilizati socul atunci cand motorul este incins sau cand temperatura aerului este ridicata.
  3- Puneti contactul (10) in pozitia “I”
  4- Apucati starterul pentru pornire manuala (13) corect si trageti usor pana cand simtiti o 
      rezistenta, apoi lasati starterul sa revina la pozitia initiala incet.
  5- Trageti rapid si cu forta de starter ( trageti in fata si utilizati ambele maini daca este necesar).  
     Permiteti starterului pentru pornire manuala sa revina incet la pozitia initiala. Repetati procedura 
      pana cand motorul va porni, deschizand incet socul.
  6- Duca ce a pornit motorul, deschideti incet socul (15).

4.1.1 Instructiuni de sudare (diagrama G)
  1- Conectati cablurile de sudura in cuplele corespunzatoare (3), atentie la polaritate.
  2- Selectati curentul de sudare corespunzator folosind comutatoarele (1) si (2).

4.2.Functionarea (diagrama A)
Dupa ce motorul incepe sa se incalzeasca, trageti parghia de soc (15) in pozitia deschis.
Dupa ce turatia generatorului s-a stabilizat  (aproximativ 3 minute):
  1- Verificati daca siguranta (22) este cuplata.
  2- Conectati stecherul in prizele de pe generator.



4.3. Oprirea generatorului ( diagrama A)

Atentie!

Cand opriti generatorul, motorul va continua sa degaje caldura.
O buna ventilatie trebuie sa fie asigurata dupa ce generatorul a fost oprit.
Pentru a opri generatorul in caz de urgenta comutati contactul (10) in pozitia 
“OFF”

   1- Scoateti stecherul din priza si lasati sa mearga motorul fara sarcina pentru 1-2 minute.
   2- Comutati contactul (10) in pozitia “OFF” si generatorul se va opri.
   3- Inchideti robinetul de combustibil (14)
   
5.Masuri de siguranta

5.1.Protectie nivel ulei
Acest mecanism este proiectat pentru a preveni orice avarie a motorului provocata de eventuale 
scurgeri de ulei din baia de ulei. El opreste imediat motorul atunci cand nivelul de combustibil a 
scazut sub o anumita limita. Daca motorul se opreste si nu mai porneste verificati nivelul de ulei 
inainte de a cauta alte cauze ale problemei.

5.2.Siguranta
Circuitul electric al generatorului este protejat de protectii termice, magneto-termice sau 
diferentiale. Orice suprasarcina si/sau scurt circuit cauzata de alimentarea consumatorilor cu energie 
electrica va fi oprit imediat.

6.Program de intretinere
6.1. Durata de utilizare 
Frecventa intervalelor de intretinere si cele de utilizare trebuie sa fie trecute intr-un program de 
intretinere. De asemenea, trebuie sa fie luat in considerare si mediul in care functioneaza 
generatorul  si care va determina acest program. In consecinta daca generatorul este utilizat in 
conditii dificile, trebuie adoptat un program de intretinere mai des. Aceste operatii de intretinere se 
aplica doar pe generatoarele alimentate cu combustibil lichid si au baie de ulei si care corespund 
specificatiilor date in instructiuni.

6.2. Tabel de intretinere

Componenta

La fiecare 
utilizare 

Dupa 
primele 20 

ore de 
utilizare 

La fiecare 
3 luni sau 
50 ore de 

functionare 

La fiecare 6 
luni sau 100 

ore de 
functionare 

La fiecare 12 
luni sau 300 

ore de 
functionare 

Ulei Verificati nivelul ●

Schimbati ● ●

Filtru de aer Verificati ●

Curatati ●(1)*

Paharul decantor Curatati ●

Bujiile Verificati/curatati ●

Camera de ardere Curatati ●

Efectuati procedura de 
intretinere la atingerea 
primului interval 



Componenta

La fiecare 
utilizare 

Dupa 
primele 20 

ore de 
utilizare 

La fiecare 
3 luni sau 
50 ore de 

functionare 

La fiecare 6 
luni sau 100 

ore de 
functionare 

La fiecare 12 
luni sau 300 

ore de 
functionare 

Curatarea supapelor Verificati /Reglati ●(*)

Sita de filtrare a 
carburantului si 
rezervorul de 
combustibil 

Curatati ●(*)

Curatarea generatorului ●
Conductele de 
combustibil 

Verificati (inlocuiti 
daca este necesar)

La fiecare 2 ani (*)

Nota: * - aceasta operatie trebuie efectuata de catre o persoana calificata.
(1)– Filtrul de aer trebuie sa fie verificat mai des daca generatorul este utilizat in locatii cu 
mult praf.

7. Proceduri de intretinere
7.1.Curatarea filtrului de aer (diagrama C)

Pericol!

Nu utilizati niciodata petrol sau solventi, cu punct de aprindere scazut, pentru a 
curata elementele filtrului de aer deoarece acest lucru poate produce incendiu sau 
explozie.

   1-Desfaceti surubul cu cap fluture (1) care se afla deasupra capacului filtrului de aer (2) apoi  
       scoateti  capacul filtrului de aer.
   2-Desfaceti surubul cu cap de fluture de deasupra filtrului de aer.
   3-Desfaceti ansablul format din prefiltrul de burete (3) si filtrul de hartie (4) si separatile.  
      Verificati cu atentie daca cele doua elemente nu sunt rupte sau perforate. Inlocuiti filtrul de aer 
       daca este imbacsit.
   4-Prefiltrul de burete (3):
          A) Spalati prefiltrul de burete cu apa calda si detergent, apoi clatiti-l; poate fi spalat si cu un 
                solvent neinflamabil cu punct de aprindere ridicat. Lasati prefiltrul sa se usuce complet.
          B) Inmuiati prefiltrul de burete in ulei de motor curat, apoi scurgeti-l bine pentru a indeparta 
               surplusul de  ulei. Motorul va scoate fum cand va fi pornit pentru prima data daca va 
               ramane prea mult ulei in prefiltrul de burete.
    5- Filtrul de hartie (4):
         Scuturati, filtrul de hartie, usor de cateva ori de o suprafata dura pentru a elimina praful sau 
         suflati cu un jet de aer din interiorul filtrului catre exteriorul acestuia. Nu incercati niciodata sa 
           indepartati praful cu ajutorul unei perii. Inlocuiti filtrul de hartie daca acesta este imbacsit.
     6- Efectuati procedura de reasamblare a filtrului in ordine inversa dezasamblarii. 

7.2.Curatarea paharului decantor ( diagramele A, D si E)
     1- Inchideti robinetul de benzina (nr.14, fig.A)
     2- Desurubati dopul (nr.1, fig.D) pentru a scurge benzina.
     3- Insurubati si strangeti dopul (nr.1, fig. D)
     4- Scoateti paharul decantor (nr.1, fig. E) si garnitura (nr.2, fig.E)
     5- Spalati paharul decantor (nr.1, fig.E) cu o substanta neinflamabila. Lasati-l sa se usuce bine.
     6- Montati la loc garnitura si paharul decantor.
     7- Strangeti paharul decantor.
     8- Deschideti robinetul de benzina (nr.14, figA) si verificati daca exista scurgeri de benzina.



7.3.Inlocuirea uleiului de motor ( diagrama B)
 Schimbati uleiul atunci cand motorul este inca incins pentru a va asigura ca scurgerea uleiului din 
motor este rapida si completa.
     1- Scoateti joja de ulei (1) si surubul de golire (3) si scurgeti uleiul intr-un vas corespunzator.
     2- La completare, montati la loc si strangeti surubul de golire (3).
     3- Umpleti baia de ulei cu un ulei recomandat, apoi verificati nivelul de ulei. 
     4- Puneti la loc joja de ulei (1) si strangeti-o.
     5- Verificati daca exista scurgeri de ulei. 
     6- Curatati orice scurgere de ulei cu o carpa curata.

7.4.Curatarea camerei de ardere ( diagrama F) (se va efectua numai in cadrul unitatii 
service )
    1- Desurubati surubul de 12 mm (1)  care fixeaza toba de esapament si indepartati toba de 
         esapament (2).
    2- Desurubati cele cinci suruburi de 5 mm (3) si (4) care fixeaza protectia pentru toba de 
         esapament (5) si indepartati aceasta protectie. 
    3- Scoateti boltul de prindere (6) din camera de ardere (7) si indepartati-l.
    4- Utilizati o perie de sarma pentru a indeparta depunerile de calamina de pe peretii camerei de 
         ardere.
        Nota:Camera de ardere nu trebuie sa aiba gauri sau fisuri. Inlocuiti daca este necesar.
    5- Asamblati la loc camera de ardere (7), protectia pentru toba de esapament ( 5) si tobade 
         esapament (2) efectuand operatiile in ordine inversa dezasamblarii.

7.5.Verificarea bujiei (diagrama H)
    1- Scoateti fisa de la bujie si cu ajutorul unei chei desurubati bujia .
    2- Verificati vizual bujia si descarcati-o daca electrozii sunt incarcati sau daca izolatia este 
         fisurata sau ciobita. Daca se poate refolosi curatati bujia cu o perie de sarma.
    3- Masurati distanta dintre electrozi cu o lera. Distanta dintre electrozi trebuie sa fie intre 0.7 mm 
         si 0.8 mm. Verificati daca saiba bujiei este in conditii bune si insurubati bujia la loc cu mana 
         pentru a nu strica filetul.
    4- Dupa ce ati infiletat bujia cu mana strangeti-o cu o cheie de bujii pentru a presa saiba. 
        Nota: cand folositi o bujie noua, strangeti o jumatate de cursa dupa ce a fost pusa in pozitie, cu 
         scopul de a presa saiba usor. Cand refolositi o bujie originala strangeti-o cu 1/8 – 1 / 4 dupa  
         ce a fost pusa in pozitie pentru a presa saiba.
      5- Fixati fisa de bujie la loc. 

7.6.Verificarea bolturilor, suruburilor si piulitelor
Zilnic trebuiesc verificate bolturile, suruburile si piulitele pentru a preveni un accident sau 
defectare.
   1- Verificati generatorul in intregime inainte si dupa fiecare utilizare.
   2- Strangeti orice surub sau piulita slabita.
    Nota: strangerea chiuloasei trebuie facuta doar de catre un specialist de la un service autorizat. 
Contactati dealer-ul local.

7.7.Curatarea generatorului
   1- Indepartati praful si mizeria din jurul tobei de esapament si curatati generatorul folosind o 
        carpa si o perie ( curatarea cu jet de apa nu este recomandata, si curatarea cu jet de apa de 
        inalta presiune este interzisa)
   2- Curatati cu atentie grilele de intrare si iesire a aerului in alternator si alternatorul pe exterior. 
   3- Verificati starea generala a generatorului si daca este necesar inlocuiti piesele defecte.



8. Depozitarea generatorului 
Generatoarele care nu sunt folosite o perioada de timp mai indelungata trebuie sa fie supuse unor 
proceduri de conservare pentru a le mentine in conditi bune. Verificati daca in locul de depozitare 
nu exista praf sau umiditate. Curatati exteriorul generatorului si aplicati o substanta anticoroziva.
    1- Inchideti robinetul de benzina ( pozitia OFF), scoateti paharul decantor si scurgeti benzina.
    2-Deschideti robinetul de benzina (pozitia ON) si scurgeti benzina din rezervor intr-un vas 
        corespunzator.
    3- Montati la loc paharul decantor si strangeti-l bine.
    4- Scoateti benzina din carburator prin desurubarea surubului de golire. Scurgeti benzina intr-un 
         vas corespunzator.
    5- Schimbati uleiul din motor.
    6- Scoateti bujia si turnati cam 15 ml de ulei in cilindru apoi montati bujia la loc.
    7- Tineti starterul corect in mana, trageti usor de cateva ori pentru a invarti motorul si a imprastia 
         uleiul pe tot cilindrul.
    8- Curatati generatorul si acoperiti motorul pentru al proteja de praf.  
    9- Depozitati generatorul intr-un loc curat si uscat.

9. Defectiuni minore si remedierea lor

Motorul nu porneste

Cauze probabile Remediere
Generatorul este incarcat in 
timpul porniri

Scoateti sarcina de la generator 

Nivelul de combustibil foarte 
scazut

Alimentati cu combustibil 

Robinetul de combustibil este 
inchis

Deschideti robinetul de 
combustibil 

Sistemul de alimentare cu 
combustibil infundat sau are 
scurgeri

Reparati sistemul de alimentare 
cu combustibil 

Filtrul de aer este infundat Curatati filtrul de aer
Contactul este in pozitia “O” Puneti contactul in pozitia “I”
Bujie defecta Inlocuiti bujia

Motorul se opreste
Sunt obturate fantele de 
ventilatie

Curatati fantele de ventilatie de 
la intrerea si iesirea aerului. 

Posibil sarcina prea mare Verificati sarcina

Nu exista curent electric 

Siguranta sarita. Resetati siguranta
Siguranta defecta Verificati siguranta, reparati-o 

sau inlocuiti-o
Priza defecta Verificati priza, reparati-o sau 

inlocuiti-o
Cablu de alimentare defect Inlocuiti cablul
Alternator defect Verificati-l, reparati-l sau 

inlocuiti-l
Siguranta nu mai cupleaza Siguranta defecta sau cablu 

intrerupt
Verificati, reparati sau inlocuiti



Motorul nu porneste

Cauze probabile Remediere
Generatorul este incarcat in 
timpul porniri

Scoateti sarcina de la generator 

Nivelul de combustibil foarte 
scazut

Alimentati cu combustibil 

Robinetul de combustibil este 
inchis

Deschideti robinetul de 
combustibil 

Sistemul de alimentare cu 
combustibil infundat sau are 
scurgeri

Reparati sistemul de alimentare 
cu combustibil 

Filtrul de aer este infundat Curatati filtrul de aer
Contactul este in pozitia “O” Puneti contactul in pozitia “I”
Bujie defecta Inlocuiti bujia

Siguranta de incarcare a bateriei 
sarita (se aprinde lumina verde)

Scurt circuit sau bateria a fost 
conectata incorect.

Verificati circuitul bateriei si 
resetati siguranta.

10.Specificatii
Model VX 200/4 HS
Tip motor HONDA GX 390
Putere maxima la 50Hz (W) 4000
Curent alternativ 230 V – 17.4A
Tipuri de prize 2x10/16 A 

●
Siguranta automata
Protectie nivel ulei ●
Nivel de zgomot (Lwa) 99
Greutate (kg) ( fara combustibil) 86
Dimensiuni Lxlxh ( cm) 87x56x56
Ulei recomandat SAE 15 W 40
Capacitate baie de ulei L 1.1
Benzina recomandata Benzina cu/fara plumb
Capacitate rezervor de combustibil L 6.5
Bujie NGK:BPR5S
●:standard                               ○:optional                       x:imposibil



11.Specificatii pentru sudura
Ciclu de lucru Electrod Curent de sudura Tensiunea maxima de 

amorsare

60%
intensiv

35%
normal

Diametrul 
minim

Diametrul 
maxim

Tipuri
electrozi 

170 A 200 A 1.6 4 toate

40 - 
100A

100 - 
160A

160 - 
220A 75 V

12. Sectiunea cablului
Curentul

(A)
Lungimea cablului

0 – 50 metri 51 – 100 metri 101 – 150 metri
6 1.5 mm² 1.5 mm² 2.5 mm²
8 1.5 mm² 2.5 mm² 4.0 mm²
10 2.5 mm² 4.0 mm² 6.0 mm²
12 2.5 mm² 6.0 mm² 10.0 mm²
16 2.5 mm² 10.0 mm² 10.0 mm²
18 4.0 mm² 10.0 mm² 10.0 mm²
24 4.0 mm² 10.0 mm² 16.0 mm²
26 6.0 mm² 16.0 mm² 16.0 mm²
28 6.0 mm² 16.0 mm² 16.0 mm²

13.Sectiunea cablului de sudura
Sectiunea minima recomandata a cablurilorde sudura

Lungimea cablurilor 
(m)

Curent de sudura
30 – 100 A 100 – 200 A 200 – 300 A

0 - 15 25 mm² 35 mm² 50 mm² 
15 - 30 25 mm² 50 mm² 70 mm²
30 - 60 35 mm² 70 mm² 90 mm²

13.Declaratie de conformitate
 Noi SDMO cu sediul in 12 bis rue de la Villeneuve, CS92848, F29228 BREST CEDEX 2, 
declaram pe propria raspundere ca generatorul VX 200/4 HS este in conformitate cu urmatoarele 
directive ale consiliului EC in vigoare la data fabricarii:
- directiva Masini 98/37/EEC din 22 iunie 1998.
- directiva Echipamente electrice de joasa tensiune 73/23/EEC din 19 iulie 1973, modificata de 
directiva 93/68/EEC din 22 iulie 1993.
- directiva Compatibilitate electromagnetica 89/336/EEC din 3 mai 1989, modificata de directiva 
92/31/EEC din 28 aprilie 1992 si directiva 93/68/EEC din 22 iulie 1993 si de asemenea este in 
conformitate cu rumatoarele documente normative:
     - EN12601/EN1679-1/EN60204-1
     - IEC 34.1/EN 60034-1
     - EN 50081-2/EN 50082-2
 In acest caz, directiva 2000/14/EC din 08/05/2000 referitoare la nivelul de zgomot emis in mediul 
inconjurator de generatoarele pentru utilizare exterioara nu se aplica.



                                                                                                            01/2004
                                                                                                          G. Le Gall




