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Instrucţiuni de siguranţă şi 
avertizări 
Felicitări pentru achiziţionarea generatorului de 
curent MATRIX. 

Prin cumpărarea generatorului de curent MATRIX 
obţineţi un aparat performant şi uşor de utilizat care 
vă va fi util pentru mult timp dacă respectaţi toate 
indicaţiile şi instrucţiunile. 

ATENŢIE! Citiţi toate indicaţiile înainte de 
folosirea generatorului de curent 
MATRIX. În cazul nerespectării 
instrucţiunilor care urmează se pot 
produce electrocutări, incendii şi/sau 

rănirea gravă. 

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI CU STRICTEŢE 
ACESTE INSTRUCŢIUNI! 

Acest aparat prescripţiilor prevederilor de siguranţă.  

Citiţi cu atenţie Instrucţiunile de utilizare, înainte de 
folosirea aparatului. O utilizare necorespunzătoare 
poate conduce la rănirea persoanelor şi la pagube 
materiale. Nu este permisă utilizarea acestui aparat 
de către persoanele care nu sunt familiarizate 
cu prezentul Manual de utilizare. Păstraţi cu grijă 
Manualul de utilizare. 

Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii şi 
adolescenţi. 

Utilizare conform destinaţiei   

În cazul utilizării maşinii neconform cu destinaţia, 
precum şi în cazul efectuării de modificări la maşină, 
producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate. 

Respectaţi de asemenea instrucţiunile de siguranţă, 
manualul de montare şi operare, precum şi 
prevederile normelor generale de protecţia muncii în 
vigoare. 

Generatorul de curent este proiectat pentru mai 
multe aplicaţii (de ex. iluminare, utilizare a aparatelor 
electrice, frigidere). 

Instrucţiuni speciale de siguranţă   

Amplasarea generatorului de curent.  

Distanţa de siguranţă a generatorului faţă de 
dispozitivele şi clădirile adiacente trebuie să fie de 

minim 1 m. 

Nu este permisă păstrarea materialelor 
inflamabile sau explozibile în apropierea imediată 
a generatorului. 

Aparatul trebuie să fie aerisit în mod corespunzător 
(Nu îl folosiţi niciodată în spaţii închise). 

La poziţionare trebuie să se ţină cont şi de 
următoarele reglementări cu privire la protecţia 
împotriva incendiilor şi exploziilor. 

Opriţi generatorul de curent uniform şi în condiţii de 
siguranţă.  

Evitaţi neapărat rotirea, înclinarea şi relocarea în 
timpul funcţionării. 

Motorul nu trebuie folosit niciodată în spaţii închise, 
pentru că gazele de eşapament pot duce într-un timp 
scurt la pierderea cunoștinței şi chiar la moarte. 

La transport şi alimentare opriţi întotdeauna motorul. 

Fiţi atenţi să nu vărsaţi combustibil pe motor sau pe 
eşapament în timpul alimentării. 

Nu folosiţi generatorul de curent pe ploaie sau 
ninsoare. 

Nu atingeţi niciodată generatorul cu mâinile umede. 

Înainte de punerea în funcţiune   

La cumpărare, generatorul nu este umplut cu 
combustibil din motive de siguranţă. 

Atenţie! Folosiţi drept combustibil exclusiv 
amestec pentru doi timpi (benzină fără plumb şi 
ulei pentru doi timpi) cu raport de amestecare 
50 : 1. 

Umpleţi generatorul cu combustibil adecvat. 

Aveţi grijă de o aerisire suficientă. 

Aveţi grijă la poziţia corectă a cablului de aprindere 
şi bujiei. 

Menţineţi un mediu de operare sigur. 

La pornirea generatorului nu este permisă 
racordarea vreunui consumator. 
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Punerea în funcţiune a generatorului de 
curent MATRIX     

Pornirea generatorului:  (B2, B3) 

Deschideţi robinetul de benzină (3) prin rotire către 
dreapta (B3).

Puneţi întrerupătorul (6) în poziţia „On“. (B2) Puneţi 
maneta clapetei de pornire către stânga (5) în poziţia 

. (B2)

Porniţi motorul trăgând energic de starterul reversibil 
(4). La nevoie repetaţi.

După pornirea generatorului, readuceţi maneta 
clapetei de pornire (5) în poziţia iniţială.

Racordarea generatorului: (Bi)

Racordaţi aparatul consumator numai la priza de 
curent alternativ monofazat AC 230V ~ (8).

Atenţie: Generatorul este proiectat numai pentru 
aparate alimentate cu curent alternativ.

Limita de sarcină nu trebuie să depăşească 720 W.

Funcţionare continuă: Cca. 6 ore

 Nu este permisă racordarea generatorului 
la reţeaua de alimentare casnică, 
întrucât aceasta poate duce la avarierea 
serioasă a generatorului şi/sau altor 
aparate electrice.

Atenţie: Generatorul prezintă variaţii de tensiune 
care pot avaria următoarele aparate : 
- aparate TV 
- aparate audio-video 
- produse sau aparate cu comandă electronică

Indicaţie: În condiţii dificile, aparatele electrice au 
un necesar de curent crescut faţă de cel indicat de 
producător

Generatorul este prevăzut cu o protecţie la 
suprasarcină. Acesta decuplează automat priza de 
curent alternativ 230V~ în cazul supraîncărcării.

În acest caz trebuie să reduceţi necesarul de putere 
electrică solicitată de la generator.

Priza poate fi repusă în funcţiune prin apăsarea 
întrerupătorului la suprasarcină (7).

Oprirea generatorului:

Înainte de a opri generatorul, lăsaţi-l să funcţioneze 
în gol pentru o perioadă scurtă, pentru ca motorul să 
se poată „răci”.

Aduceţi întrerupătorul (6) în poziţia „STOP”.

Împământare generator (B4)

Generatorul trebuie să aibă împământare, în 
scopul evitării electrocutării din cauza altor aparate 
electrice.

Racordaţi împământarea (9) generatorului şi o masă 
exterioară cu un cablu. (de ex. conducte de apă, 
jgheaburi de scurgere,

paratrăsnete, tije de fier în pământ [la o adâncime de 
cca. 30 cm])

În capacul din spate există o priză de curent 
continuu DC 12 V– 5,3 A (10).

Îngrijire şi întreţinere   

Curăţaţi generatorul cu o cârpă umedă. Nu folosiţi 
agenţi de curăţare, solvenţi sau obiecte ascuţite.

Eliberaţi cu regularitate fantele de aerisire şi piesele 
în mişcare de praful depus, cu o perie moale sau 
o pensulă. Scoateţi amestecul de benzină din 
generator în perioadele lungi de neutilizare.  

Reparaţii     

Folosiţi numai accesorii şi piese de schimb 
recomandate de producător. Dacă, cu toate 
controalele noastre de calitate şi îngrijirea 
dumneavoastră, aparatul se defectează, apelaţi 
numai la un electrician autorizat pentru reparaţii. 

Goliţi rezervorul de benzină înainte de expediere.

Protecţia mediului

Evacuaţi aparatul, accesoriile şi ambalajul numai 
la punctele de colectare anume prevăzute, nu la 
gunoiul menajer.

Acest mic efort protejează mediul.
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Schema electrică    

AC Reset 
(Resetare CA)

Întrerupător de sarcină

MC Înfăşurare principală
C Condensator
SC Înfăşurare secundară
Dl Redresor
FC Înfăşurare magnetică

Date tehnice     

Generator: Sincron

Clasa de protecţie: IP 23

Putere permanentă: 650 VA / 650 W

Putere max.: 720 W

Tensiune nominală: 230 V CA/1 ~ (8); 12V CC – (10)

Curent nominal: 2,8 A CA/1 ~ (8); 5,3 A CC (10)

Frecvenţă: 50 Hz

Construcţie motor: 1 Cil. Răcit cu aer, 2 timpi

Capacitate cilindrică: 63 cm3

Combustibil: Amestec 50:1

Capacitate rezervor: 4,2

Consum la sarcină 3/4: Cca. 0,7 I/h

Greutate: 18,5 kg

Nivel putere sonoră LWA: 91 dB(A) 

Nivel presiune sonoră LWM: 71 dB(A)

În cazul valorilor listate este vorba despre indicaţii cu privire la emisiile de zgomot, care nu sunt neapărat 
valabile ca valori de lucru. 
Chiar dacă există o legătură între emisiile de zgomot şi valorile efectelor zgomotelor, acestea nu sunt 
neapărat demne de încredere când este vorba despre a decide dacă trebuie luate măsuri suplimentare de 
prevenire sau nu. Factorii care influenţează efectele zgomotelor cuprind printre altele atât caracteristicile 
atelierelor şi alte surse de zgomot (adică nr. de aparate şi zgomotele generate de diverse procese auxiliare) 
cât şi durata de expunere la zgomot a utilizatorului. Mai mult, valorile admise ale efectelor zgomotelor pot 
să difere de la o ţară la alta. Cu ajutorul informaţiilor deţinute, este posibil pentru utilizator să aprecieze în 
mod optim pericolele şi riscurile.
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GARANŢIE

Acest aparat este un produs de calitate. El a fost conceput în 
baza cunoştinţelor tehnice actuale şi fabricat cu utilizarea celor 
mai bune materiale disponibile comercial.

Perioada de garanţie este 24 luni şi începe din momentul predării, 
dovedit prin bonul de casă, factura sau avizul de expediţie. În 
cadrul perioadei de garanţie sunt remediate de către unitatea 
noastră de service toate defectele de funcţionare care se 
dovedesc a se datora defectelor de material, in cazul utilizării 
corespunzătoare, conform Manualului de utilizare.

Garanţia se realizează prin remedierea sau înlocuirea gratuită 
a pieselor defecte, prin decizia noastră. Piesele înlocuite devin 
proprietatea noastră. După reparaţie nu se prelungeşte perioada 
de garanţie, nici nu se stabileşte alt termen de garanţie pentru 
aparat. Pentru piesele de schimb montate nu se aplică un termen 
propriu de garanţie. Nu preluăm garanţa în cazul defectelor 
şi lipsurilor la aparat sau componentele acestuia datorate 
suprasolicitării, manipulării şi întreţinerii necorespunzătoare. 
Aceasta este valabil şi în cazul nerespectării Manualului de 
utilizare, precum şi în cazul montării de piese de schimb şi 
accesorii care nu figurează în nomenclatorul nostru de fabricaţie. 
Intervenţiile sau modificările realizate la aparat de către persoane 
neautorizate de către noi conduc la pierderea drepturilor de 
garanţie. 

Acordăm pentru acest aparat 24 luni garanţie.

Sunt excluse de la garanţie defectele datorate utilizării 
necorespunzătoare, suprasolicitării sau uzurii normale a 
componentelor.  
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune 
consecutive. Defectele datorate erorilor de material sau fabricaţie 
vor fi remediate gratuit prin reparare sau livrarea pieselor de 
schimb. 
Condiţia preliminară este ca aparatul să fie prezentat nedemontat 
şi complet, însoţit de actele de vânzare şi garanţie. 
În caz de garanţie folosiţi exclusiv ambalajul original. 
În acest fel vă asigurăm derularea fluentă şi rapidă a garanţiei.

Vă rugăm să ne trimiteţi aparatul cu “transport plătit”. 
Expediţiile cu transport neplătit nu le putem prelua! 

Garanţia nu se aplică la componentele expuse uzurii normale.

Pentru solicitări în garanţie, defecte, piese de schimb sau 
accesorii adresaţi-vă reprezentantului nostru:

Sub rezerva modificărilor.

SC Matrix Distribution SRL
Mircea Cel Bătrân 79 
Călimăneşti 245600 
jud. VÂLCEA   ROMÂNIA 
Tel/Fax 0040.350.802.261

e-mail: matrixd2008@yahoo.com
web: www.matrix-direct.ro

Cumpărător:

Adresa  (Localitatea, strada): 

Reprezentat de către: 

Strada, Numărul: 

C.P. , Localitatea: 

Telefon: 

Data, semnătura: 

Descrierea defectului:  

Generator de curent PG 820
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declară următoarea conformitate cu 
directivele şi normele europene pentru 
articolul:

Generator de curent PG 820

Declaraţie de conformitate CE  

Emisii de zgomote 2000/14/EG, LwA=91dB(A), LwA,eq=89,09dB(A)

Procedură aplicată de evaluare a conformităţii în baza anexei III


