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Gratulujemy zakupu profesjonalnego urządzenia marki BENZA !
Niniejsza instrukcja omawia eksploatację i czynności obsługowe agregatów
prądotwórczych BENZA. Wszelkie zawarte w instrukcji informacje oparte są na
aktualnych danych produkcyjnych, dostępnych w chwili przygotowywania druku.
Zwróć szczególną uwagę na uwagi oznaczone następującymi symbolami:

OSTRZEŻENIE
Oznacza wysokie ryzyko wystąpienia uszkodzeń ciała, utraty życia lub zniszczenia
urządzenia w przypadku zlekceważenia wskazówek zawartych w instrukcji.
[UWAGA]
Oznacza ryzyko wystąpienia uszkodzeń ciała lub zniszczenia urządzenia.
WSKAZÓWKA:
Oznacza szczególnie przydatne informacje.
W przypadku braku w instrukcji odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie dotyczące
eksploatacji agregatu, skonsultuj się z przedstawicielem firmy BENZA.

OSTRZEŻENIE


Agregat zaprojektowany został do bezpiecznej i bezawaryjnej pracy, co
gwarantowane jest w przypadku pełnego przestrzegania uwag i zaleceń
zawartych w instrukcji obsługi.



Nie uruchamiaj agregatu, zanim całkowicie nie przeczytasz i w pełni nie
zrozumiesz instrukcji. Nie wypełnienie tego warunku może spowodować
uszkodzenie ciała, śmierć lub całkowite zniszczenie sprzętu.
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1.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie używaj agregatu w pobliżu zbiorników z paliwem z
powodu
potencjalnego
zagrożenia
zapłonem.
Nie
napełniaj zbiornika paliwem w czasie pracy silnika. Nie
używaj otwartego ognia w pobliżu zbiornika z paliwem. W
czasie napełniania zbiornika uważaj, aby nie rozlać
paliwa. Jeżeli dojdzie do rozlania paliwa, wytrzyj je do
sucha szmatą przed ponownym uruchomieniem silnika.


Nie pozostawiaj
agregatu.

łatwopalnych

materiałów

w

pobliżu



Nie
uruchamiaj
agregatu
w
zamkniętych
lub
niedostatecznie
wentylowanych
pomieszczeniach.
Niewystarczająca ilość świeżego powietrza prowadzi do
przegrzewania się silnika oraz do wysokiej koncentracji
trującego
tlenku
węgla
w pomieszczeniu.
Jeżeli
konieczne jest użycie agregatu w pomieszczeniu, upewnij
się, że wentylacja działa prawidłowo. Zapewnij również
wylot gazów wydechowych na zewnątrz budynku. Agregat
powinien znajdować się w odległości co najmniej 1 metra
od otaczających ścian / obiektów.



Nie nakrywaj agregatu. Silnik posiada układ chłodzenia powietrzem. W
przypadku braku dopływu powietrza może dojść do poważnego uszkodzenia
silnika. Jeżeli agregat prądotwórczy został nakryty na okres jego
przechowywania, upewnij się przed ponownym uruchomieniem, że wszelkie
nakrycia zostały usunięte.



Agregat powinien pracować na równej, poziomej powierzchni. Podbudowa /
fundament nie są wymagane.
Transport pracującego agregatu może
powodować zagrożenie, dlatego też jest całkowicie zabroniony. Zbyt duży
przechył agregatu podczas pracy może doprowadzić do zakłócenia pracy
układu smarowania silnika spalinowego, a tym samym do jego uszkodzenia.



Zwróć uwagę na przewody elektryczne przyłączane do generatora. Nie
powinny one znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie ramy (lub innych
elementów) agregatu, ponieważ w efekcie drgań powstających w czasie
pracy może dojść do uszkodzenia izolacji, co z kolei zagraża zdrowiu lub
życiu ludzi, jak również może prowadzić do całkowitego zniszczenia
prądnicy. W przypadku zauważenia uszkodzenia przewodów elektrycznych
należy je natychmiast wymienić.



Nie uruchamiać urządzenia w czasie opadów deszczu, śniegu oraz w
wilgotnym otoczeniu. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami – ryzyko
porażenia prądem!



Nie myć agregatu wodą! Jeżeli agregat jest wilgotny, przed uruchomieniem
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należy go bezwzględnie wysuszyć.


Zwróć szczególną uwagę na prawidłowość wykonania uziemienia!
 Nie podłączaj agregatu do sieci elektrycznej. Podłączenie
takie może doprowadzić do zwarcia elektrycznego,
zniszczenia urządzenia lub spowodować porażenie
prądem.


Nie używaj otwartego ognia podczas obsługi akumulatora
rozruchowego. Akumulator wytwarza łatwopalny gaz,
który może eksplodować w przypadku kontaktu z ogniem.
W czasie obsługi akumulatora zapewnij właściwą
wentylację pomieszczenia.



W czasie pracy silnik spalinowy osiąga wysoką
temperaturę (zachowuje ją również przez pewien czas po
wyłączeniu).
Nie dotykaj żadnych części silnika
(zwłaszcza okolic układu wydechowego)! Nie zbliżaj do
rozgrzanego silnika materiałów łatwopalnych!



Upewnij się, że dzieci oraz zwierzęta domowe nie mają dostępu do
urządzenia.



Przed podłączeniem jakichkolwiek odbiorników mocy elektrycznej zapoznaj
się szczegółowo z ich instrukcją obsługi.



Używaj tylko sprawnych przedłużaczy elektrycznych, przechowywanych w
suchych pomieszczeniach.



Przed wykonywaniem jakichkolwiek
odbiornik z gniazda prądnicy.



W pobliżu pracującego agregatu zawsze używaj ochraniaczy słuchu.

czynności

obsługowych

wyłącz
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2. KONTROLA URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM
KONTROLA POZIOMU OLEJU

Przed sprawdzeniem poziomu oleju bądź jego uzupełnieniem upewnij się, że agregat
znajduje się na stabilnym, poziomym podłożu oraz wyłącz silnik.
 Wykręć korek z miarką poziomu oleju i sprawdź jego poziom.
 Jeżeli poziom oleju znajduje się poniżej dolnej kreski, uzupełnij olejem
odpowiedniej jakości (zgodnie z tabelą poniżej) do poziomu maksymalnego.



W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia oleju (lub konieczności okresowej
wymiany zgodnie z planem obsługi) należy wymienić jego pełną objętość.

Rekomendowany olej silnikowy

Wymagane jest stosowanie olejów klasy CS (wg klasyfikacji API) lub wyższej, zgodnie z
tabelą poniżej. Ogólnie, dla typowych zastosowań, zalecany jest olej SAE 10W30 lub
10W40.

KONTROLA POZIOMU PALIWA
OSTRZEŻENIE
Zabronione jest uzupełnianie paliwa w zbiorniku podczas palenia tytoniu oraz w
pobliżu otwartego ognia. Ryzyko wybuchu pożaru!
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Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku na wskaźniku.
Jeżeli poziom paliwa jest niski, należy go uzupełnić benzyną bezołowiową o
liczbie oktanowej 95 (lub wyższej).

Upewnij się, że w zbiorniku paliwa znajduje się sitko, pełniące rolę wstępnego
filtra paliwa.
OSTRZEŻENIE


Upewnij się, że wypełnione zostały wszystkie warunki bezpieczeństwa:
 Nie dolewaj paliwa przy pracującym silniku, lub gdy silnik jest gorący.
 Zamknij zawór paliwa przed napełnieniem zbiornika.
 Nie dopuszczaj, aby podczas tankowania do paliwa dostał się pył, brud, woda
lub inne ciała obce.
 Dokładnie wytrzyj rozlane paliwo przed uruchomieniem silnika.
 Nie zbliżaj się do agregatu z otwartym ogniem podczas tankowania.

KONTROLA KOMPONENTÓW
Przed uruchomieniem agregatu sprawdź również poniższe elementy:




przewody paliwowe (pod kątem ewentualnych nieszczelności)
śruby i nakrętki mocujące
całość zespołu (ew. pęknięcia, inne uszkodzenia)

KONTROLA OTOCZENIA AGREGATU
OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że wykonane zostały wszelkie czynności ograniczające ryzyko wybuchu
pożaru:
 usuń z otoczenia materiały łatwopalne
 ustaw agregat w odległości co najmniej 1 metra od ścian bądź innych
konstrukcji
 agregat powinien pracować jedynie w suchym, dobrze wentylowanym
otoczeniu
 sprawdź, czy w okolicach tłumika nie znajdują się ciała obce
 ustaw agregat na stabilnym, poziomym podłożu
 nie zakrywaj otworów wentylacyjnych prądnicy.

6

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. URUCHAMIANIE SILNIKA
[UWAGA]
Przed uruchomieniem silnika sprawdź poziom oleju!
1)

Ustaw wyłącznik zapłonu silnika w pozycję “ON”. Jeżeli prądnica posiada
dodatkowy wyłącznik, ustaw go w pozycję “OFF/ WYŁ” .

2)

Otwórz zawór paliwa.

3)

Wyciągnij wyłącznik zimnego rozruchu (ssania), jeżeli silnik jest zimny.

4)

Pociągnij rękojeść rozrusznika ręcznego do chwili wyczucia wyraźnego oporu (suw
sprężania). Pozwól dźwigni powrócić do normalnego położenia, a następnie
energicznie szarpnij.




5)

6)

Jeżeli po kilku próbach silnika nie udało się uruchomić, powtórz powyższe
kroki przy wyłączonym urządzeniu zimnego rozruchu (ssaniu).
Nie wyciągaj linki rozrusznika ręcznego na jej całkowitą długość.
Po uruchomieniu silnika pozwól lince i dźwigni rozrusznika powrócić na miejsce.
Jeżeli silnik został uruchomiony z włączonym urządzeniem zimnego rozruchu
(ssaniem), wraz ze wzrostem temperatury silnika cofaj stopniowo wyłącznik, aż
do całkowitego wyłączenia.
Pozwól na rozgrzanie silnika bez obciążenia przez kilka minut.
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2.WYKORZYSTANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ
(1) URZĄDZENIA PRĄDU PRZEMIENNEGO

a) Sprawdź napięcie na wskaźniku prądnicy



Agregat przeszedł rygorystyczne testy fabryczne, gdzie został również dokładnie
wyregulowany. Jeżeli osiągane parametry odbiegają od normy, skontaktuj się
natychmiast z przedstawicielem BENZA.

b)Przed przyłączeniem odbiornika elektrycznego upewnij się, że wyłącznik urządzenia
jest w pozycji wyłączonej.
c) Włóż wtyczkę odbiornika w gniazdo prądnicy.

d) Jeżeli
“ON/WŁ”.

prądnica wyposażona jest w dodatkowy wyłącznik, ustaw go w pozycję

OSTRZEŻENIE






Należy bezwzględnie wykonać uziemienie agregatu,
odbiornik jest uziemiony
Brak uziemienia może prowadzić do porażenia prądem

jeżeli

podłączany

Sprawdź maksymalne natężenie dla wtyczek elektrycznych i upewnij się, że
prąd przez nie płynący nie przekracza wartości dopuszczalnych.
Upewnij się, że moc odbiorników nie przekracza mocy maksymalnej
agregatu.
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[UWAGA]
Nie wkładaj obcych przedmiotów w otwory w gniazdach przyłączeniowych.

WSKAZÓWKA:
Kiedy w czasie pracy agregatu wyłącznik prądnicy (wyłącznik termiczny) ulegnie
rozłączeniu oznacza to przeciążenie agregatu lub awarię odbiornika.
Natychmiast wyłącz agregat, zlokalizuj przyczynę wyłączenia wyłącznika prądnicy
(przeciążenie / awaria odbiornika) i wykonaj konieczną naprawę.

(2) URZĄDZENIA PRĄDU STAŁEGO (OPCJONALNIE)

Terminal prądu stałego przewidziany jest jedynie do ładowania akumulatorów 12V.
Maksymalne parametry prądu ładowania akumulatora: 12V – 8,3A (100W).


Przyłącz dodatni
akumulatora.




(czerwony)

biegun

prądnicy

do

dodatniego

(+)

bieguna

Przyłącz ujemny (czarny) biegun prądnicy do ujemnego (-) bieguna akumulatora.
Obydwa wyjścia (prądu przemiennego oraz stałego) prądnicy mogą być używane
równolegle, jeżeli całkowita moc pobierana nie przekracza mocy maksymalnej
prądnicy.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW






Podczas procesu ładowania z akumulatora, poprzez otwory odpowietrzające
wydobywa się trujący, łatwopalny gaz. Nie zbliżaj się z ogniem w okolice
agregatu / akumulatora w czasie ładowania.
Elektrolit jest płynem silnie żrącym. Bądź nadzwyczaj ostrożny, unikaj kontaktu z
elektrolitem! W przypadku zetknięcia zmyj zanieczyszczony fragment ciała dużą
ilością wody oraz skonsultuj się z lekarzem.
W przypadku ładowania akumulatora o dużej pojemności (lub całkowicie
rozładowanego), nadmierny prąd ładowania może doprowadzić do zadziałania
bezpiecznika prądu stałego prądnicy. W takim przypadku użyj innego urządzenia
do ładowania akumulatorów (np. podłączając go do gniazda prądu
przemiennego).

(3) WYMIANA BEZPIECZNIKA

a) Jeżeli bezpiecznik uległ przepaleniu, najpierw należy zlokalizować przyczynę tego
stanu i bezwzględnie ją usunąć.

b) Zainstaluj nowy bezpiecznik o właściwych parametrach. Użycie nieprawidłowego
bezpiecznika może spowodować uszkodzenie prądnicy.
c) Dla terminali prądu stałego stosowany jest bezpiecznik 10A.

3.ZATRZYMANIE AGREGATU
a) Wyłącz odbiornik mocy i wyjmij jego wtyczkę z gniazda prądnicy.
b) Wyłącz wyłącznik prądnicy w pozycję “OFF / WYŁ” (jeżeli znajduje się na prądnicy).
c) Pozostaw silnik pracujący bez obciążenia na czas około 3 minut w celu jego
wychłodzenia.

d) Wyłącz silnik przełącznikiem znajdującym się na jego obudowie
(“OFF”).
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e) Zamknij zawór paliwa.

4. CZUJNIK OLEJU

a) Zamontowany na silniku czujnik oleju wyczuwa awarię polegającą na zbyt niskim
poziomie oleju w silniku i automatycznie zatrzymuje silnik.
b) W przypadku, kiedy silnik się automatycznie się wyłączy, wyłącz wyłącznik prądnicy
i sprawdź poziom oleju w silniku.
Uzupełnij olej do właściwego poziomu i ponownie uruchom silnik.
c) Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, sprawdź ponownie poziom oleju.
[UWAGA]
Nie wykręcaj czujnika oleju w celu dolania oleju.
Użyj w tym celu korka wlewowego znajdującego się po przeciwnej stronie silnika.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU MOCY
Niektóre urządzenia elektryczne w chwili rozruchu potrzebują znacznie większej mocy,
niż moc nominalna podana przez producenta.







Żarówki oraz płyty grzewcze w chwili startu wymagają mocy elektrycznej równej
mocy nominalnej.
Lampy fluorowe w chwili startu wymagają mocy elektrycznej 1,2 do 2 razy
większej od mocy nominalnej.
Lampy rtęciowe w chwili startu wymagają mocy elektrycznej 2 do 3 razy
większej od mocy nominalnej.
Silniki elektryczne wymagają dużego prądu rozruchowego. Moc elektryczna
potrzebna do rozruchu silnika elektrycznego zależy od jego konstrukcji i
zastosowania. Najczęściej jest to wartość 1,2 do 3 razy wyższa od mocy
nominalnej potrzebnej do pracy urządzenia.
Wszelkiego rodzaju pompy i sprężarki osiągają w chwili startu zapotrzebowanie
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mocy 3 do 5 razy przewyższające moc nominalną.
WSKAZÓWKA:
W celu określenia mocy elektrycznej urządzenia / odbiornika (o ile nie jest podana na
tabliczce znamionowej), należy przemnożyć napięcie zasilania przez prąd nominalny.
Otrzymany wynik jest mocą nominalną w Watach (W).

SPADEK NAPIĘCIA W PRZEWODACH ELEKTRYCZNYCH
W przypadku stosowania długich przedłużaczy do zasilania urządzeń elektrycznych,
należy uwzględnić spadek napięcia, narastający ze wzrostem długości przewodu.
Poniższa tabela obrazuje przybliżony spadek napięcia w zależności od parametrów
zastosowanego przedłużacza o długości 100 m oraz poboru mocy.
Przekrój

Dopuszcz.
prąd

Rezystancj
a

mm2

A

Ώ/100M

1A

3A

5A

8A

10A

12A

15A

0,75

7

2,477

2,5V

8V

12,5V

-

-

-

-

1,25

12

1,486

1,5V

5V

7,5V

12V

15V

18V

-

2,0

17

0,952

1V

3V

5V

8V

10V

12V

15V

3,5

23

0,517

-

1,5V

2,5V

4V

5V

6,5V

7,5V

5,5

35

0,332

-

1V

2V

2,5V

3,5V

4V

5V

Natężenie prądu
Spadek
napięcia

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ




Kontrola poziomu oleju
Sprawdzenie podzespołów zgodnie z punktem “ 2. KONTROLA URZĄDZENIA PRZED
URUCHOMIENIEM”

CO 50 GODZIN




Czyszczenie wkładu filtra powietrza. Częściej, jeżeli urządzenie pracuje w dużym zapyleniu.
Sprawdzenie świecy zapłonowej. Czyszczenie w razie konieczności

CO 100 GODZIN



Wymiana oleju silnikowego. Częściej, jeżeli urządzenie pracuje w dużym zapyleniu.

CO 200 GODZIN




Regulacja przerwy na świecy zapłonowej.
Czyszczenie filtra wstępnego paliwa (przy zaworze).

CO 500 GODZIN




Wymiana świecy zapłonowej i wkładu filtra powietrza.
Czyszczenie i regulacja gaźnika, regulacja luzów zaworowych, kontrola gniazd zaworowych i
głowicy.

CO 1000 GODZIN
(24 MIESIĄCE)







Sprawdzenie urządzeń kontrolno – sterujących.
Kontrola rozrusznika.
Wymiana poduszek zawieszenia silnika.
Naprawa główna silnika
Wymiana przewodów paliwowych

CODZIENNIE

WSKAZÓWKA:
 Pierwszej wymiany oleju należy dokonać po przepracowaniu 20 godzin.
Kolejne wymiany w odstępach 100. godzinnych.
 Przed wymianą oleju zastanów się nad sposobem jego utylizacji. Nie
wylewaj zużytego oleju do kanalizacji ani bezpośrednio w glebę.
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6. CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE
1. WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO



Wymiany oleju silnikowego należy dokonywać każdorazowo po przepracowaniu
100 godzin (dla silnika nowego pierwsza wymiana po 20 godzinach)

a) Rozgrzej silnik. Wykręć korek spustowy oleju i korek wlewowy. Spuść olej do
wcześniej przygotowanego naczynia.
b)

Zakręć korek spustowy i napełnij silnik olejem do górnej kreski na miarce.


Używaj tylko nowego oleju wysokiej jakości. Zastosowanie zanieczyszczonego
lub niewłaściwej jakości oleju może spowodować uszkodzenie silnika lub
skrócenie jego żywotności.

2. CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Utrzymanie wkładu filtra powietrza w należytej czystości jest kluczowe dla
bezawaryjnej pracy silnika. Zanieczyszczenia, które mogą dostać się do silnika poprzez
nieprawidłowo zamontowany lub niewłaściwie obsługiwany filtr powietrza niszczą
silnik.
Zawsze dbaj o czystość wkładu filtrującego.

a) Odbezpiecz zaczepy pokrywy filtra i zdemontuj pokrywę.
b) Element wewnętrzny: umyć w mieszaninie nafty i oleju silnikowego (w stosunku 3:1).
Wycisnąć.
c) Element zewnętrzny: umyć naftą, po czym nasączyć w oleju silnikowym. Wycisnąć.
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3. CZYSZCZENIE
ELEKTRODAMI

ŚWIECY

ZAPŁONOWEJ.

REGULACJA

PRZERWY

MIĘDZY



Jeśli świeca zapłonowa jest zanieczyszczona nagarem, usuń go za pomocą
szczotki drucianej.



Wyreguluj odstęp pomiędzy elektrodami świecy na 0,6 – 0,7 mm.

4. CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO PALIWA
Zanieczyszczenia oraz woda znajdujące się w paliwie usuwane są przez wstępny
(siatkowy) filtr, znajdujący się przy zaworze paliwa.

1) Odkręć pokrywę filtra i usuń wodę i zanieczyszczenia.
2) Oczyść sitko i pokrywę filtra benzyną.
3) Zamontuj ponownie filtr paliwa na zaworze. Po uruchomieniu silnika sprawdź, czy
nie występują wycieki.

7. PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA POZA OKRESEM UŻYTKOWANIA
W przypadku planowego przechowywania agregatu przez okres 6 miesięcy (lub dłużej)
należy wykonać następujące czynności zabezpieczające:








Wypuścić paliwo ze zbiornika, zdejmując ostrożnie przewód paliwowy.
Wypuścić paliwo z gaźnika przez odkręcenie pokrywy komory pływakowej.
Wymienić olej silnikowy na nowy.
Sprawdzić połączenia gwintowe.
Przetrzeć agregat szmatką nasączoną olejem. NIE UŻYWAĆ WODY!
Pociągnąć za dźwignię rozrusznika do wyczucia oporu i pozostawić w tej pozycji.
Pozostawić agregat w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
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8.

POZIOM HAŁASU

Spalinowy agregat prądotwórczy jest urządzeniem mechanicznym wytwarzającym
określony poziom hałasu.
Personel obsługujący urządzenie powinien być wyposażony w profesjonalny sprzęt do
ochrony słuchu.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Kiedy agregat nie daje się uruchomić, lub po uruchomieniu nie wytwarza napięcia,
należy dokonać wstępnej diagnostyki niesprawności w oparciu o poniższą tabelę.
Jeżeli pomimo postępowania zgodnie ze wskazówkami agregat nadal pozostaje
niesprany, skontaktuj się z najbliższym serwisem firmy BENZA.
Kiedy nie można uruchomić silnika:

Sprawdź, w jakim położeniu znajduje się
dźwignia “ssania”

►

Ustaw dźwignię w pozycji “włączone”

Sprawdź zawór paliwa

►

Jeżeli zamknięty, otwórz (OPEN)

Sprawdź poziom paliwa

►

W razie konieczności napełnij

Sprawdź, czy do agregatu nie są podłączone
odbiorniki elektryczne

►

Wyłącz wszystkie odbiorniki z gniazd
prądnicy

Sprawdź nasadkę (“fajkę”) świecy
zapłonowej

►

Jeśli jest luźna, załóż na świecę zapłonową

Sprawdź zanieczyszczenie świecy zapłonowej

►

Wymontuj świecę i oczyść elektrody

Upewnij się, że wyłącznik prądnicy znajduje
się w pozycji “ON/WŁ”

►

Jeżeli wyłącznik jest w pozycji “ON/WŁ”,
upewnij się, że moc odbiorników jest
mniejsza od mocy znamionowej agregatu i
urządzenia te są sprawne

Sprawdź terminale pod kątem luźnych
połączeń

►

Wykonaj właściwe połączenia

Upewnij się, że podczas rozruchu agregatu
wszelkie odbiorniki są odłączone

►

Wyłącz wszystkie odbiorniki z gniazd
prądnicy. Podłącz ponownie po
uruchomieniu agregatu

Kiedy brak napięcia wyjściowego:
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