ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

CIMEX PG4000S /
PG8000S / PG8000T /
PG8000ATS

Тази инструкция, съдържа важна информация за експлоатацията на избрания от вас генератор. За постигане на максимални
резултати, моля, прочетете всички описани мерки за безопасност преди да започнете работа с генератора и ги спазвазвайте
стриктно.
Цялата информация в това издание се основава на последната, достъпна в печатен формат информация за изделието.
Съдържанието на тази инструкция, може да се отличава от реалните детайли при прегледа в резултат на изменения във
вида на изделието.
Нашата фирма си запазва правото да извършва промени по всяко време без уведомление и без каквито и да било
ангажименти. Копирането на текстове, изображения от настоящата публикация без писмено разрешение е забранено.
Тази инструкция, следва да се счита за неразделна част от генератора и следва да бъде предоставена в случай на
препродажба.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Вашата безопасност и безопасността на другите лица е много важна. Важните мерки за безопасност са описани в настоящото
ръководство и са обозначени на генератора. Моля, внимателно се запознайте с мерките за безопасност.
Мерките за безопасност, сигнализират за потенциални опасности, които могат да причинят травми на вас или други лица.
Всяко съобщение за безопасност се предшевства от символ за предупреждение и една от следните думи: ОПАСНОСТ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, ЗАБЕЛЕЖКА. Те означават:
ОПАСНОСТ – Ако не се спазват инструкциите, може да последва СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ако не се спазват инструкциите, може да последва СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ - Ако не се спазват инструкциите може да последва СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ

1.
СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - Прочетете и разберете това ръководство, преди да започне експлоатацията на
генератора. За да се предотвратят евентуални инциденти, предварително се запознайте с контролите на генератора, и
следете за безопасността на работните процеси.

Не работете в закрити
Помещения.

Не свързвайте директно към
електрическата мрежа
2.

Не използвайте в условия на
повишена влажност.

Не разливайте гориво при
зареждане.

Моля, спазвайте минимално отстояние от
1 метър от запалими материали

Не пушете при
зареждане с гориво.

Загасете двигателя преди
зареждане

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

•
Използвайте технически изправни кабели, щепсели, контакти
•
Автоматичните изключватели трябва да са съобразени с оборудването на генератора. Ако се налага подмяна на
автоматичните изключватели, то те трябва да бъдат заменени с нови, имащи същите паспортни данни и работни
характеристики.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

ЗАБЕЛЕЖКИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА
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ЗАБЕЛЕЖКА - Ако не се спазват инструкциите, може да последва повреда на генератора или друго изделие

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ:

ЛОСТ НА СМУКАЧА
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
КРАН ЗА ГОРИВО
РЪКОХВАТКА ЗА РЪЧНО СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
АКУМУЛАТОР
ЗАГЛУШИТЕЛ
КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО
РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО
КАРБУРАТОР
КЛЮЧ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА
КЛЮЧ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
БУТОН НА АВТОМАТИЧНИЯ ПРЕДПАЗИТЕЛ
ИЗХОД ЗА 220V AC
МОТОЧАСОВНИК
ИЗХОД ЗА 12V / DC
ИЗХОД ЗА 380V AC
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УПРАВЛЕНИЕ
Стартов ключ

2.

Стартер
За стартиране на двигателя,
изтеглете леко ръкохватката докато почувствате съпротивление, след което
дръпнете рязко.

Кран за гориво

4.

Лост на смукача

Крана за гориво управлява потока на гориво от резервоара
към карбуратора. След спиране
на дигателя, уверете се, че той
е поставен в положение "OFF" .

5.

Лоста на смукача се
използва за да осигури
обогатена горивна смес
при стартиране на студен двигател. Бавно
върнете лоста в положение "OPEN" след
загряване на двигателя.

Автоматичен предпазител за променлив ток / защита от претоварване
При претоварване (или късо съединение), автоматичният предпазител за променлив ток, автоматично изключва. По
този начин се защитава генератора от повреда. Ако бутона на предпазителя е изкочил ("OFF"), това означава, че
защита е сработила. Проверете свързаните консуматори и натиснете бутона в положение "ON" след няколко минути.

6.

Аварийна сигнализация на маслената система
Аварийната сигнализация на маслената система е разработена за предотвратяване на повреди в дигателя, свързани с
ниско ниво на маслото в картера. При спадане на нивото на двигателното масло под безопасното ниво, системата
автоматично гаси двигателя (при което стартерният ключ остава в положение ON), така се избягват повреди, възникнали
в резултат на ниско ниво на масло.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГЕНЕРАТОРА
Условия за работа с генератора: Температура - 20 ~ 40 С, Влажност: под 95%. , Надморска височина: под 1000 м (ако
височината е над 1000 м, мощността трябва да се намали при работа)

1. Включване към електрическата инсталация
Свързването към електрическата инсталация трябва да
се извърши от квалифициран електротехник. След
свързването, внимателно проверете безопасността и
надеждността на всички електрически връзки. Лошите
връзки, могат да доведат до повреда на генератора,
пожар и токов удар.
2. Захранване с променливо напрежение
Преди пускане на генератора се убедете,че пълната мощност на
консуматорите (активна и индуктивна) не превишава номиналната
мощност на генератора.
Употребата в режим на претоварване значително
намалява експлоатациният срок на генератора.
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3.

Не позволяйте на стартера да се
удря в двигателя. Внимателно
върнете ръкохватката за да се
избегне повреда на стартера.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

1.

Ако генераторната система е свързана с много уреди и консуматори, включете поетапно уредите с голяма консумация, след
това по малките консуматори.
Като цяло, капацитивни и индуктивни товари, особено в устройства, задвижвани от двигатели, имат голям пусков ток при стартиране.
3.

Употреба при голяма надморска височина

На голяма надморска височина, стандартната гориво-върдушна смес на карбуратора ще бъде преобогатена. Това води до
намаляване на изходната мощност и увеличаване на разхода на гориво. Характеристиките на двигателя могат да бъдат
подобрени с монтирането на главен горивен жигльор с по-голям диаметър и настройка. Ако генераторът ще работи на
височина над 1000 м., моля обърнете се към вашия дилър за допълнителна модификация на карбуратора. Имайте предвид, че
дори с модифициран карбуратор, употребата на надморска височина над 1000 м., ще доведе до намаляване на мощността на
двигателя с около 3,5% на всеки 300 метра. Влиянието на надморската височина ще бъде по-голямо, ако не е направена
модификация на карбуратора.
Ако на машината е монтиран карбуратор за голяма надморска височина и тя се използва на малка височина, това ще
доведе до обеднена гориво-въздушна смес, намаляване на мощността , опасност от прегряване и сериозни повреди.
ПРОВЕРКА ПРЕДИ ПУСКАНЕ
1.

Моторно масло

Метод за проверка на нивото на маслото.
Развийте щеката за маслото, почистете я, поставете я обратно без да я завивате за да измерите маслото. Ако нивото на маслото
е ниско, долейте препоръчаното масло до горната отметка на щеката. След доливане, направете повторна проверка на нивото
на маслото и ако нивото е правилно, завийте щеката.
2.

Гориво

1.
2.
3.

Проверете нивото чрез датчика за ниво на горивото
Ако нивото е ниско, долейте гориво в резервоара. При зареждане, не превишавайте нивото над ръба на цедката.
След дозареждане, затворете капачката на резервоара.

Зареждайте при изключен двигател, в добре проветрено помещение. Не пушете и не допускайте огън и искри в зоната на зареждане и съхранение на гориво. Не допускайте препълване на горивния резервоар. Избягвайте повтарящ се или продължителен контакт на кожата с горивото. Не вдишвайте изпаренията. Не допускайте деца в близост до зоната на зареждане с гориво.
Не използвайте смеси на масло с бензин, бензин със съдържание на примеси. Използвайте бензин с октаново число над 90.
Препоръчва се употреба на безоловен бензин за намаляване на отлаганията и вредните емисии. Никога не използвайте гориво
със съмнителен произход и качество, наличие на вода, масло и механични примеси.
3.

Акумулатор (PG4000S, PG8000S, PG8000T)

Съблюдавайте за правилното включване на полюсите на акумулатора.
При неправилна експлоатация, акумулатора може да избухне и съществува възможност да нарани намиращите се близост хора. Дръжте акумулатора далеч от огън и запалими материали. Акумулатора отделя взривоопасен газ, за това не доближавайте до акумулатора открит огън. Зареждането и обслужването на акумулатора да се извършва
в предназначено за целта добре проветриво помещение.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

Препоръчително масло
Масло за бензинови, 4-тактови двигатели
Класификация: SF / API
или SAE10W-30 еквивалентен клас SG
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Моторно масло - основен фактор, влияещ на характеристиките на двигателя и срока му за експлоатация. Използването на неподходящи масла и масла за двутактови двигатели ще доведе до повреда. Проверявайте нивото на маслото преди всяко пускане на генератора (извършва се на равна повърхност при спрян двигател)

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1.

Стартер
1. Изключете всички консуматори от генератора.
2. Завъртете крана за гориво в позиция "ON".
3. Поставете автоматичния прекъсвач в положение"OFF".
4. Завъртете лоста на смукача в позиция "CLOSE".
5. Поставете ключа в положение "ON"

Не включвайте смукача когато
двигателя е топъл.

6. Изтеглете плавно въжето докато усетите съпротивление, след което изтеглете рязко.
7. Върнете лоста на смукача в позиция "OPEN" след загряване на двигателя.
8. Не използвайте електрически уреди до поставяне на автоматичния прекъсвач в положение "ON".

2.

Стартиране с електрически стартер (PG4000S, PG8000S, PG8000T, PG8000ATS)

1. Изключете всички консуматори от генератора.
2. Завъртете крана за гориво в позиция "ON".
3. Завъртете лоста на смукача в позиция "CLOSE".

При стартиране на топъл двигател, НЕ ПОСТАВЯЙТЕ лоста на смукача в позиция "CLOSE"

Задържането на контактния ключ в стартово положение за повече от 5 секунди, може да повреди стартера на
гератора. Ако стартирането е неуспешно, изчакайте 10 секунди преди да повторите операцията. В случай, че след
няколко опита за стартиране, стартера започне да върти бавно, това е признак, че акумулатора трябва да бъде
зареден.
ГАСЕНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1.
2.
3.

Поставете автоматичният изключвател в позиция OFF.
Върнете стартовия ключ в положение OFF.
Спрете горивото чрез завъртане на крана за гориво в положение OFF
За аварийно спиране на генератора, завъртете стартовия ключ в позиция OFF.
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4. Завъртете контактния ключ в позиция за стартиране чрез електрическия стартер.
5. След стартиране на генератора, бързо пуснете контактния ключ. Контактня ключ ще се върне в позиция “контакт”.
6. Върнете лоста на смукача в положение "OPEN" след загряване на двигателя.

Доброто техническо обслужване е важно за икономичната и безопасна работа на генератора и също така, намалява замърсяването на въздуха.

Изгорелите газове са опасни за здравето. Загасете двигателя, преди да започнете техническото обслужване. Ако се
налага то да се извърши при работещ двигател, уверете се, че помещението е добре проветрено.

Периодичното обслужване и регулировки са важни за поддържане на генератора в добро работно състояние.
Спавайте стриктно интервалите за проверка и обслужване по указния график за обслужване.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ

Всеки път
преди
работа

Първия
месец
или
20 часа. (3)

Всеки
3 месеца
или
50 часа. (3)

Всеки
6 месеца
или
100 часа. (3)

Всяка
година
или
300 часа. (3)

Двигателно
масло

Проверка на
нивото

Двигателно
масло

Смяна

Въздушен
филтър

Проверка

Въздушен
филтър

Почистване

Утайник

Почистване

х

Запалителна
свещ

Почистване

х

Хлабина на
клапани

Проверка / Реглаж

Капак на
клапаните

Почистване

На всеки 300
часа (2)

На всеки 300
часа (2)

На всеки 300
часа (2)

На всеки 300
часа (2)

На всеки 300
часа (2)

Резервоар за
гориво и цедка
на резервоара

Почистване

На всеки
2 години (2)

На всеки 2 години (2)

На всеки
2 години (2)

На всеки
2 години (2)

На всеки
2 години (2)

Маркучи за
гориво

Смяна

На всеки
2 години (2)

На всеки
2 години (2)

На всеки
2 години (2)

На всеки
2 години (2)

На всеки
2 години (2)

Цилиндрова
глава и чело на
буталото

Почистване на
нагар

На всеки 125 300 часа (2)

На всеки 125 300 часа (2)

На всеки 125 300 часа (2)

На всеки 125 300 часа (2)

На всеки 125 300 часа (2)

1.
2.
3.

х
х

х

х
х (1)

Смяна
х (2)

Обслужването е на по малки сервизни интервали при работа в запрашена среда
Тези операции се извършват само от оторизирания дилър
При честа употреба, само техническо обслужване извършено по описания график може да осигури продължител
но използване на генератора.

Hеправилното обслужване или неизправност, отстранима преди пускане в експлоатация, може да доведе до сериозни
наранявания, повреди или погиване на генератора. Винаги следвайте препоръките за поддръжка, обслужване и
сервизните интервали описани в това ръководство на потребителя.
Смяна на двигателното масло.

Източете маслото при топъл двигател за да се осигури бързо и пълно източване
1.
За да източите маслото, развийте щеката за масло и пробката за източване.
2.
След изтичане на маслото, завийте пробката и я затегнете.
3.
Налейте масло и проверете нивото му. Завийте щеката за масло.
Вместимост: PG4000S - 0.600 л., PG8000S,T,ATS - 1.000 л.
Сверете информацията посочена на опаковката.
Изхвърлете маслото, спазвайки изискванията
на месното законодателство.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

1.
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ПЕРИОД НА ТЕКУЩО ОБСЛУЖВАНЕ

2.

Обслужване на въздушния филтър

Замърсеният въздушен филтър ограничава въздушния поток към карбуратора. За да се избегне повреда в двигателя, периодично почиствайте въздушния филтър. При употреба на генератора в запрашена среда, почистването следва да се извършва почесто.
Използването на бензин или огнеопасни разтворители за почистването на филтърния елемент може да предизвика пожар
или експлозия. Използвайте само сапунен разтвор или незапалим разтворител.
Никога не стартирайте генератора без въздушен филтър. В противен случай, ще предизвикате бързо износване на двигателя.
1.
Отворете капака на въздушния филтър. Проверете за чистотата на
филтриращия елемент, повреди и пробиви.
2.
В случай, че филтъра е замърсен: Измийте го с почистващ препарат и
топла вода. След измиване, промийте филтъра с незапалим разтворител или
разтворител с висока температура на запалване. Изсушете филтъра и сложете
няколко капки масло на филтриращия елемент.
3.
Поставете филтъра обратно във филтърната кутия и я затворете.

1.
Поставете кранчето за гориво в положение OFF. Развийте чашката на
утайника в посоката указана на схемата. Отделете цедката и гумения пръстен.
2.
Почистете утайника, цедката и упълтнителния пръстен.
3.
Сложете уплътнителния пръстен, филтъра и завийте утайника.
4.
Завъртете кранчето за гориво в позиция ON и проверете за течове.

4.

Обслужване на запалителната свещ.

1.
Препоръчителна запалителна свещ: F7RTC или еквивалент
2.
Свалете лулата на свещта.
3.
С ключ за свещи развийте свещта.
4.
Проверете за пукнатини изолатора. При наличие на такива, заменете
свещта с нова.
5.
Измерете разстоянието между електродите с помощта на луфтомерна
пластина. При нужда коригирайте хлабината. Разстоянието трябва да е: 0.70 - 0.80 мм.
6.
Проверете уплътнителния пръстен за повреди.
7.
Завийте свещта посредством ключа за свещи и я затегнете. Поставете
лулата на свещта.

Моля, използвайте само свещи с подходящо топлинно число!
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Почистване на утайника за гориво.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

3.

СЪХРАНЕНИЕ
Не докосвайте двигателя и заглушителя докато двигателят е горещ за да избегнете изгаряне или пожар. Преди да приберете генератора за съхранение, изчакайте двигателя да изстине.

ЗАЩИТНА РАМКА - PG4000S, PG8000S, PG8000T, PG8000ATS

Монтирайте двете колела чрез осите и щифтовете.
Закрепете чрез болтовете към рамката. Монтирайте ръкохватките към рамката.

SD - 10/2020—PG4000-8000=== 8

Бензинът е силно запалим, а при определени
условия - взривоопасен. Източвайте горивото в
добре проветриви помещения при загасен и
охладен двигател. Не пушете и не допускайте
открит огън или искри по време на тази процедура.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

При съхранение за по-дълъг период, убедете се, че помещението за съхранение е с ниска влажност и прах.
1.
Източете горивото от резервоара, почистете цедката, утайника и ги
монтирайте обратно.
2.
Развийте щеката за измерване на нивото на маслото и след това развийте пробката за източване. Източете маслото напълно, завийте пробката и
заредете със свежо масло. Измерете нивото и завийте щеката за проверка на
маслото.
3.
Развийте запалителната свещ и сипете около една супена лъжица масло в цилиндъра. Завъртете двигателя чрез стартера няколко пъти и след това
завийте свеща.
4.
Изтеглете бавно стартерното въже докато почувствате съпротивление
и отпуснете плавно въжето. По този начин ще оставите клапаните на двигателя в затворено положение.
5.
Поставете генератора в чисто помещение.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК
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ТЪРСЕНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул.Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

