הוראות הפעלה ובטיחות לגנרטור SP 950
לקוח/ה נכבד/ה סי.איי.אל.חברה להנדסה בע"מ מברכת אותך על קנית מוצר
מסדרת המוצרים המובחרים של סי.איי.אל .יש לקרוא בעיון
את ההוראות לפני ההפעלה בכל מקרה של יעוץ או תמיכה ניתן ליפנות
למשרדינו בימים א-ה בין השעות  8.00-17.00:בטלפון08-9330799 :
הוראות בטיחות:
.1הגזים הנפלטים בזמן פעולת הגנרטור רעילים במיוחד ולכן אין להפעיל
במקום סגור.לעולם אין להפעיל אותו בתנאי גשם או בקרבת חומרים דליקים .
לעולם אין לגעת בגנרטור עם ידיים רטובות .
.2בזמן פעולתו –יש להקפיד ולשמור על מרחק של מטר לפחות ממכשירים אחרים
או מחפצים כדי למנוע היתחממות יתר של המנוע.
.3אין לחבר את הגנרטור בשום מיקרה לרשת חשמל ביתית או במקביל לגנרטורים
נוספים.
.4בזמן התידלוק :יש לעצור את פעולת המנוע  .אין לעשן או להבעיר אש.יש
להימנע מלשפוך דלק על המנוע או האגזוז.
.5יש להישתמש בדלק מעורב עם שמן למניעת התחממות יתר ונזק בילתי הפיך
למנוע.
בדיקת טרום הפעלה :
קיבולת מיכל הדלק  4.2ליטר
יש להשתמש בדלק  95מעורב בשמן אחרת המנוע עלול להינזק .יחס הדלק לשמן
הינו )2%( 50:1:אין למלא דלק מעל הגבול העליון של פליטר הדלק
על מנת למנוע הצפת הפילטר.
אופן הכנת תערובת הדלק מצריך שימוש בכלי מדידה (מצורף)
סימן אחד לכל ליטר דלק.רצוי להשתמש בשמן מסוג  WP35המיובא ע"יCIL:

הפעלת המנוע:
יש לנער את מיכל הדלק לפני הפעלת המנוע

.1יש לחבר מכשירים חשמליים רק לאחר הפעלת המנוע!
 .2העבר דוושת המשנק למצב אנוכי )OPEN(ׁON
 .3העבר את דוושת המשנק לכיוון החץ
 .4העבר את המתג למצב ON
 .5בעדינות רבה משוך את חבל המתנע עד שהמנוע מגיב אז משוך
המנוע:.
כיבוי
בנמרצות
.6החזר את דוושת המשנק למקומה ההתחלתי.
חיבור מכשירים:

.1נתק את כל המכשירים לפני הפסקת פעולת המנוע!
.2כבה את המנוע באמצעות המפסק
 .3החזר את דוושת הדלק ל Cאופקי
יש לודא כי הגנרטור מאורק .
לפני החיבור וודא כי כל המכשירים החשמליים ,כולל הכבלים והתקעים ,במצב
תקין .אם בכל זאת אירעה תקלה במכשיר מחובר משמע כי חלה חריגה
בהספק/בעומס המורשה  .על מנת לאפס את ההגנה האוטומטית
(המופעלת במקרים של חריגה בעוצמת הזרם ).יש לילחוץ על מפסק הON/OFF -
.
בכל זאת שים לב ! באם הקיבולת החשמלית אינה נעה בטווח המותר  ,המנוע עלול
להינזק!!!
אחסנה לתקופה ארוכה :
במקרה המכשיר ללא שימוש יש לדאוג לרוקן את מיכל הדלק עד תום או ע"י
ריקונו או על ידי הפעלת המנוע עד אזילת הדלק .
דלק

50

 1ליטר

 2ליטר

 3ליטר

 4ליטר

שמן

1

 0.02ליטר

 0.04ליטר

 0.06ליטר

 0.08ליטר

יישומים:
להלן טבלת עזרה כללית המפרטת סדר גודל של הפקת ואט למכשירי חשמל
המשמשת להיתמצאות בלבד .
הפקת וואט בקירוב

מכשירי  V230זרם חילופין
תאורה

 700-650וואט

חימום

 520-480וואט

כלי עבודה חשמליים

 650-570וואט

כל האמור לעיל הינו כללי ביותר  ,על כן מיומנותך והשכל הישר שלך הינם תוספת
הכרחית לשם מניעת תאונות וניצול יעיל של הכלי.
תכולת האריזה לגנרטור לא מורכב:
ספר הוראות באנגלית
תקע חשמלי
מפתח פלגים
מכסה דלק
כוס מדידת דלק
ידית אחיזה 2+ברגים

האחריות כפופה לתעודת האחריות של סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ

בברכה :
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
רח' הירמוך  1יבנה טלפון08-9330799 :

