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ژنراتور بنزینی 800 وات

مشخصات فنی

RH-4708مدل

800 واتتوان

220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

DC12 ولت - 4 آمپرخروجی

4/2 لیترظرفیت مخزن سوخت

63 سی سیظرفیت سیلندر

کمتر از 65 دسی بلنویز در فاصله 7 متری

18 کیلوگرموزن

4 ساعتکارکرد با تمام توان

7/5 ساعتکارکرد با یک دوم توان

اجزا و قطعات دستگاه

درب مخزن سوخت

پریز

قطع کن حفاظتی

سوییچ موتور هندل

مخزن سوخت دسته
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دفترچه راهنما

نکات ایمنی 

- بخار متصاعد شده از ژنراتور سمی می باشد. از استنشاق آن خودداری فرمایید. 

- هرگز ژنراتور را در فضای سرپوشیده استفاده ننمایید. 

- بنزین موجود در ژنراتور به شدت اشتعال زا می باشد.
 

- هنگام اضافه کردن بنزین به ژنراتور، آن را خاموش نمایید. 

- هنگام اضافه کردن بنزین به دستگاه، سیگار خود را خاموش نمایید.
 

- مراقب باشید که بنزین از مخزن خود سرریز نکند. 

- ژنراتور را نزدیک مواد اشتعال زا قرار ندهید. 

- در هوای مرطوب و بارانی از ژنراتور استفاده ننمایید.
 

- با دست های خیس به ژنراتور دست نزنید. 
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، اتصال دستگاه به زمین را انجام دهید. 

- ژنراتور را به شبکه های برق خانگی و صنعتی وصل ننمایید.
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ژنراتور بنزینی 800 وات

- ژنراتور را به ژنراتور دیگری وصل ننمایید. 

بررسی قبل از استفاده

ظرفیت مخزن بنزین، 4/2 لیتر می باشد. اجازه ندهید که بنزین به باالی فیلتر برسد. 

توجه:
حتما بنزین را با روغن مناسب مخلوط کرده و سپس داخل مخزن بریزید. 

.نحوه تهیه ی مخلوط بنزین و روغن
نسبت بنزین به روغن باید 50 به 1 باشد. 
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دفترچه راهنما

با استفاده از درپوش مخزن بنزین می توانید نسبت ها را اندازه بزنید. 

1.(L):0.02(L)

2.(L):0.04(L)

3.(L):0.08(L)

4.(L):0.08(L)

بعد از اضافه کردن مخلوط بنزین و روغن به ژنراتور، مخزن سوخت آن را تکان دهید. 

روشن کردن موتور ژنراتور

قبل از روشن کردن ژنراتور، بررسی کنید هیچ وسیله برقی به آن متصل نباشد.

1( شیر بنزین را در حالت باز “on” قرار دهید.

ON

2( اهرم ساسات را در حالت بسته “CloSE” قرار دهید. 
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ژنراتور بنزینی 800 وات

3( سوئیچ موتور دستگاه را در حالت “on” قرار دهید. 

4( هندل دستگاه را چند مرتبه به آرامی بکشید و بعد از درگیر شدن آن، هندل را با شدت بیشتر 
بکشید تا دستگاه روشن شود. 

5( اهرم ساسات را در حالت باز “opEn” قرار دهید. 

خاموش کردن موتور ژنراتور 

قبل از خاموش کردن ژنراتور، همه ی وسیله های برقی متصل به آن را خاموش نمایید. 

1( سوئیچ موتور دستگاه را در حالت خاموش “Stop” قرار دهید. 

stop

2( شیر بنزین را در حالت بسته “off” قرار دهید.
 

OFF
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8دفترچه راهنما

اتصال وسیله ی برقی به ژنراتور

1( هندل دستگاه را 2 تا 3 مرتبه به آرامی بکشید.
2( موتور دستگاه را روشن نمایید. 

3( وسیله ی برقی را به سوکت AC وصل نمایید. 

توجه:
دکمه ی محافظ AC یا DC را بزنید )RESEt(. در صورتی که میزان بار روی دستگاه، بیشتر از توان 

آن باشد، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود.

هر 150 ساعت یک بار
)هر سه ماه یک بار(

هر 50 ساعت یک بار
)هر ماه یک بار( رفع ایراد موارد بررسی

- دهانه شمع را از رسوبات 
کربن تمیز نمایید.

- کنتاکت های شمع را تنظیم 
نمایید.

- در صورت نیاز شمع را 
تعویض نمایید.

شمع

- فیلتر هوا تمیز شود.
- در صورت نیاز فیلتر هوا را 

تعویض نمایید.
فیلتر هوا

- فیلتر بنزین تمیز شود.
- در صورت نیاز فیلتر بنزین 

را تعویض نمایید.
فیلتر بنزین
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ژنراتور بنزینی 800 وات

.تمیز کردن شمع 
1( شمع دستگاه را جدا نمایید.

2( رسوبات کربن را از روی شمع پاک نمایید. 

3( شمع را بررسی نمایید که تغییر رنگ نداده باشد. )رنگ طبیعی شمع: قهوه ای روشن(
4( کنتاکت جرقه زن شمع را بررسی نمایید تا فاصله آن ها از هم استاندارد باشد )0/7 تا 0/8 میلی متر(

 

.تمیز کردن فیلتر هوا 
1( فیلتر هوا را از دستگاه جدا نمایید.

2( فیلتر را در محلول مواد شوینده غوطه ور کنید 
3( چند قطره روغن موتور )SAE#20( به آن اضافه نمایید. 

4( سپس با فشردن فیلتر، آب موجود در فیلتر را تخلیه نمایید.

توجه:
هرگز ژنراتور را بدون فیلتر روشن ننمایید.
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دفترچه راهنما

.تمیز کردن فیلتر بنزین
1( ژنراتور را خاموش نمایید. 

2( اهرم شیر بنزین را در حالت بسته “off” قرار دهید. 
3( اجزای فیلتر را جدا نموده و تمیز کنید. 

4( اجزای فیلتر را به ترتیب مونتاژ کنید.
5( فیلتر را در جای خود قرار دهید.

مقادیر مصرف برخی از لوازم

ضریب قدرت توان مصرف کننده

1

650 وات 
متناوب

720 وات 
متناوب

850 وات 
متناوب

450 وات
متناوب

50 هرتز

المپ رشته ای

برق متناوب 
AC

800 وات 
متناوب

850 وات 
متناوب

950 وات 
متناوب

550 وات
متناوب

60 هرتز

0/8-0/7

480 وات 
متناوب

540 وات 
متناوب

640 وات 
متناوب

330 وات
متناوب

50 هرتز

المپ مهتابی
600 وات 

متناوب
640 وات 

متناوب
710 وات 

متناوب
410 وات
متناوب

60 هرتز

0/95-0/7

570 وات 
متناوب

620 وات 
متناوب

730 وات 
متناوب

390 وات
متناوب

50 هرتز

دریل خانگی
700 وات 

متناوب
730 وات 

متناوب
820 وات 

متناوب
480 وات
متناوب

60 هرتز
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ژنراتور بنزینی 800 وات

DC در حالت خروجی.

DC 12 ولت و 8/3 آمپررادیو شارژیبرق مستقیم
حداکثر ظرفیت باتری های 
قابل شارژ 4/0 آمپر ساعت

ایراد و رفع ایراد 

- موتور دستگاه روشن نمی شود
1( بررسی نمایید که کلید بنزین در حالت “on” قرار داشته باشد. 

ON

2( کلید موتور دستگاه را نیز در حالت ”ON“ قرار دهید. 

ON

3( شمع دستگاه را بررسی نمایید. 
- اگر همچنان موتور دستگاه روشن نمی شود، موارد زیر را بررسی نمایید:

1( شیر بنزین را بررسی نمایید که مسدود نشده باشد. 
2( فیلتر هوا را بررسی نمایید که مسدود نشده باشد. 

0.7-0.8 mm
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