
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
 

 
Τα μηχανήματα AΓΓΕΛΗΣ διακρίνονται για την ποιότητα, την αξιοπιστία τους 

καθώς και για τις συνεχείς βελτιώσεις και τη δημιουργία νέων μοντέλων. 
 

Κανόνες Ασφαλείας: 
 

 Να επιθεωρείτε πάντα τη γεννήτρια πριν τη θέσετε σε λειτουργία 

 Να καθαρίζετε και να συντηρείτε τον εξοπλισμό σας 

 Να λειτουργείτε τη γεννήτρια σύμφωνα με τις οδηγίες 

 Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά κατά τη λειτουργία της 
γεννήτριας 

 Εκπομπές καυσαερίων: Μη λειτουργείτε τη γεννήτρια σε κλειστό χώρο 

 Κίνδυνος εγκαυμάτων: Μην ακουμπάτε το σύστημα εξάτμισης κατά τη 
λειτουργία της γεννήτριας 



 Βενζίνη- εξαιρετικά εύφλεκτη: Ο ανεφοδιασμός να γίνεται σε αεριζόμενο 
χώρο, μακριά από σπινθήρες και φλόγες, και με τον κινητήρα εκτός 
λειτουργίας 

 Μη θέτετε σε λειτουργία τη γεννήτρια με βροχή ή χιόνι 

 Μην ακουμπάτε το μπουζί κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την παύση της 
λειτουργίας της γεννήτριας 

 Αν αισθανθείτε ζαλάδα ή αδυναμία μετακινηθείτε μακριά από τη γεννήτρια 
και σε εξωτερικό χώρο. Καλέστε γιατρό καθώς υπάρχει περίπτωση 
δηλητηρίασης μονοξειδίου του άνθρακα. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

1. Πριν την εκκίνηση της γεννήτριας αποσυνδέστε όλες τις συσκευές 
2. Περιστρέψτε τη βαλβίδα καυσίμου στη θέση ΟΝ και τον κόκκινο διακόπτη 

(ΟΝ-ΟFF) στη θέση ΟΝ 
Προσοχή, αναλόγως το μοντέλο του κινητήρα ενδέχεται να υπάρχουν 
διαφορές. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκάστοτε κινητήρα για 
λεπτομέρειες) 

3. ΚΡΥΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ – Μετακινείστε το μοχλό ελέγχου αέρα (Τσοκ) στην 
αριστερή πλευρά για να κλείσετε την παροχή αέρα. Μετά από λίγα λεπτά 
επαναφέρετε στην αρχική θέση. 

4. Κρατήστε τη λαβή του κινητήρα και τραβήξτε τη χειρόμιζα μέχρι να 
ξεκινήσει ο κινητήρας. 

5. ΠΡΟΣΟΧΗ – Μη χρησιμοποιείτε το μοχλό ελέγχου αέρα (Τσοκ) εάν ο 
κινητήρας είναι ζεστός ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι άνω των 
10°C. 

6. Βεβαιωθείτε πως μετά την εκκίνηση της γεννήτριας, το κόκκινο φωτάκι 
στον ρυθμιστή τάσης είναι έντονο κόκκινο. 

7. Στο ρυθμιστή τάσης, επιλέξτε τα κατάλληλα volt βάσει των προδιαγραφών 
του μηχανήματος/των που θα συνδέσετε. 

8. Οι τιμές που αναγράφονται στο σχεδιάγραμμα δίπλα στο ρυθμιστή τάσης, 
αντιστοιχούν στους αριθμούς που αναγράφονται πάνω στο ρυθμιστή (π.χ. 
ένδειξη 1 = 12v και ούτω καθεξής) 

9. Εφόσον επιβεβαιώσετε τα επιθυμητά volt, συνδέστε τα μηχανήματά σας 
ΠΡΟΣΟΧΗ- Θετικός πόλος είναι η κόκκινη έξοδος, Αρνητικός πόλος η 
μαύρη. 

10. Μετά τη χρήση της γεννήτριας, για να διακόψετε τη λειτουργία της: 
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ - στρέψτε τον κόκκινο διακόπτη 
(ΟΝ-ΟFF) στη θέση ΟFF. Ο κινητήρας θα σβήσει άμεσα και η γεννήτρια 
θα είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση. 
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – κλείστε το μοχλό παροχής βενζίνης του κινητήρα, 
και αφήστε τον να σβήσει μόνος του (μετά από λίγη ώρα). Στρέψτε τον 
κόκκινο διακόπτη (ΟΝ-ΟFF) στη θέση ΟFF. Η γεννήτρια είναι έτοιμη για 
αποθήκευση. 



 
 
 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

 
 

Το μηχάνημα δε 
ξεκινάει 

 

Λάθος πολικότητα 
Ελέγξτε ότι το 
κόκκινο είναι 

συνδεδεμένο στο (+) 

 

Δεν έχει γίνει σωστή διέγερση 
Σβήστε και 

επανεκκινήστε τη 
γεννήτρια με το 

γκάζι σε υψηλότερη 
ρύθμιση. 

 
Η γεννήτρια δε 

ξεκινάει 

 
Χαμηλή στάθμη λαδιού 

 
Συμπληρώστε λάδι 

στον κινητήρα 

 


