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UWAGA：
Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi, zapoznaj się z wskazówkami
dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi urządzenia.

1

Spis treści
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ......................................................................................................... 3
1.1.
Zastosowanie ...................................................................................................................................... 3
1.2. Obsługa..................................................................................................................................................... 3
1.3. Użytkowanie............................................................................................................................................. 4
1.4. Konserwacja i przechowywanie ............................................................................................................. 4
2. PIKTOGRAMY ........................................................................................................................................... 5
3. DANE TECHNICZNE ................................................................................................................................ 5
4. OPAKOWANIE Z CZĘŚCIAMI DO MONTAŻU ...................................................................................... 6
5. LOKALIZACJA CZĘŚCI I ELEMENTÓW STERUJĄCYCH .................................................................. 7
6. ELEMENTY STERUJĄCE ......................................................................................................................... 8
6.1. Wyłącznik bezpieczeństwa ...................................................................................................................... 8
6.2. Dźwignia ssania ....................................................................................................................................... 8
6.3. Manetka gazu........................................................................................................................................... 8
6.4. Pompka zastrzykowa paliwa (mieszanki) ............................................................................................. 9
7. OBSŁUGA POMPY .................................................................................................................................... 9
7.1. Ustawienie pompy ................................................................................................................................. 10
7.2. Sporządzanie mieszanki ........................................................................................................................ 10
7.3. Dolewanie paliwa ................................................................................................................................... 10
7.4. Montaż węża ssącego ..............................................................................................................................11
7.5. Montaż węża tłoczącego ........................................................................................................................ 12
7.6. Kontrola przed uruchomieniem ........................................................................................................... 13
7.7. Uruchamianie – zalewanie pompy ....................................................................................................... 13
7.8. Uruchomienie silnika ............................................................................................................................ 14
7.9. Wyłączanie silnika ................................................................................................................................. 15
7.10. Ustawienie obrotów silnika ................................................................................................................. 16
8. KONSERWACJA ...................................................................................................................................... 16
8.1. Schemat czynności konserwacyjnych .................................................................................................. 17
8.2. Filtr powietrza ....................................................................................................................................... 17
8.3. Świeca zapłonowa .................................................................................................................................. 18
9. PRZECHOWYWANIE .............................................................................................................................. 20
9.1. Czyszczenie ............................................................................................................................................ 20
9.2. Paliwo ..................................................................................................................................................... 20
9.3. Opróżnianie gaźnika i zbiornika z paliwa ........................................................................................... 20
9.4. Olej silnikowy – do konserwacji cylindra ........................................................................................... 20
10.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ................................................................................................... 21
11.
OCHRONA ŚRODOWISKA ................................................................................................................ 23
12.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE ...................................................................................................... 23
1.

2

Uwaga!!! Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą się różnić od
zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane w
wersji standardowej, Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w
niniejszej instrukcji są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie
charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i
funkcjonowania wynikających z postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z
najbliższym serwisem lub sprzedawcą.

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem pompy. Nie narażać na
niebezpieczeństwo siebie lub innych. Należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie
pozwalać używać urządzenia osobom, które nie są w pełni odpowiedzialne oraz jeżeli nie przeczytały i nie
zrozumiały instrukcji obsługi urządzenia, lub też nie zostały przeszkolone w jego obsłudze.
Należy zapoznać się z elementami sterującymi urządzenia i z prawidłową obsługą pompy.
Pompy należy stosować zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym poniżej. Każde inne używanie
grozi uszkodzeniem pompy lub zranieniem ciała. Powoduje również utratę praw gwarancyjnych

1.1. Zastosowanie
Pompa służy do przenoszenia (wypompowywania) czystej wody. Nie pompować substancji żrących oraz
cieczy innych niż woda.

1.2. Obsługa
1. Nie używać samej benzyny! Silnik 2-suwowy wymaga używania mieszanki benzyny z olejem do
silników dwusuwowych 2,5% (40:1).
2. Mieszankę należy sporządzić wg instrukcji zawartych w tym podręczniku, w dalszej jego części.
3. Nie wolno wyłączać motopompy wyłącznikiem gdy silnik pracuje na wysokich obrotach. By nie
uszkodzić silnika należy zmniejszyć obroty silnika i wyłączyć go, gdy pracuje na biegu jałowym. Najlepiej
popracować jeszcze około minuty na biegu jałowym i dopiero wtedy wyłączyć silnik. Wydech/tłumik
urządzenia podczas pracy nabiera wysokiej temperatury i utrzymuje ją również przez pewien czas po
wyłączeniu urządzenia. Uważać i nie dotykać tłumika! Należy poczekać do momentu ochłodzenia się
temperatury silnika zanim urządzenie zostanie wstawione do pomieszczenia.
4. Używaj czystego oleju i benzyny. Nie palić i nie przenosić ognia blisko benzyny lub pompy. Łatwopalne
opary mogą wydostawać się z systemu paliwowego.
5. Sprawdzać dokładnie silnik i jego części składowe – czy są dobrze zamocowane - czyścić filtr paliwa i
filtr zbiornika paliwa. Zwracać szczególną uwagę w przypadku zniszczenia, poluzowania bądź
przegrzewania się części. Jeśli zostanie zauważona jakaś nieprawidłowość należy wyłączyć pompę. Jeśli
to będzie konieczne to należy dostarczyć urządzenie do serwisu. Nigdy nie kontynuować pracy pompy,
ponieważ może być ona uszkodzona.
6. Na dotarciu (pierwsze 30h pracy) silnik nie powinien być przeciążany. Nie pracuj długo urządzeniem w
temperaturze pow. 30 stopni C.
7. Nie uruchamiać urządzenia w pobliżu innych osób, dzieci czy też zwierząt.
8. Pompowanie substancji żrących jest zakazane.
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9. By zapobiec uszkodzeniom nie pozwól by pompa pracowała dłużej niż 1 minutę bez
pompowania cieczy.

1.3. Użytkowanie
1. Nie pozwalaj by silnik pracował na wysokich obrotach bez obciążenia!
2. Z powodów bezpieczeństwa urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby, które są pod
wpływem leków, narkotyków czy alkoholi bądź osoby niezaznajomione z obsługą urządzeni oraz dzieci.
3. Nie uruchamiaj silnika w miejscu zamkniętym tj. pokoju, tunelu gdzie mogą zbierać się niebezpieczne
opary tlenku węgla.
4. To normalne, że przy pierwszych uruchomieniach maszyny będzie mniejszy nalot od spalin..
5. Używaj świeżego oleju i benzyny, oraz czystych akcesoriów do sporządzania i wlewania mieszanki.
6. Urządzenie należy uruchamiać tylko przy świetle dziennym lub bardzo dobrym oświetleniu sztucznym.
7. Przed uruchomieniem silnika sprawdzić następujące elementy silnika: przewód paliwowy, połączenia,
tłumik, osłonę wentylatora, pokrywę świecy zapłonowej itp. Gdy pojawią się anormalne wibracje silnika
należy go wyłączyć i sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
8. Nie wolno owijać sobie linki rozrusznika wokół dłoni.
9. Filtr powietrza powinien być czysty. Należy regularnie sprawdzać i czyścić.
10. Zardzewiały, uszkodzony tłumik może powodować trudności w uruchomieniu silnika, niską moc itp.
11. Nie wolno dotykać przewodów wysokiego napięcia i świecy zapłonowej podczas pracy silnika.
12. Nie dotykać urządzenia ani silnika po wyłączeniu, wszystkie element nagrzewają się podczas pracy.
Należy poczekać aż ostygną.
13. Unikać tego, aby otwór odpowietrznika korka zbiornika paliwa był zapchany.

1.4. Konserwacja i przechowywanie
1. Przed naprawą, konserwacją, czyszczeniem czy przechowywaniem należy wyłączyć silnik i pozwolić
by ostygnął. Odłączyć przewód świecy zapłonowej.
2. Nie zmieniaj ustawień fabrycznych silnika! Spowodować to może uszkodzenie urządzenia, zranienie
ciała!
3. Należy używać oryginalnych lub zalecanych przez producenta części zamiennych. W wypadku pytań
skontaktuj się z naszym centrum serwisowym w Baranowie.
4. Filtr paliwa należy regularnie serwisować. Wymienić jeśli zajdzie potrzeba.
5. Zrób przegląd maszyny przed przechowywaniem.
6. Sprawdzić dokładnie całe urządzenie przed i po jego używaniu, czy nie brakuje żadnych części lub nie
są uszkodzone (nakrętki, zawory, śruby itp.). Naprawić lub wymienić jeśli to konieczne określone części
przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
7. Nie przechowywać urządzenia w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie opary benzyny mogą mieć kontakt
z ciepłem pochodzącym z grzejników wodnych, grzejników, piecy itp. Przechowywać pompę w
zamkniętym, dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu.
8. Jeżeli urządzenie jest przechowywane w magazynie przez długi czas, to należy opróżnić zbiornik i
gaźnik z paliwa, wyczyścić części, przenieś urządzenie do bezpiecznego miejsca i upewnić się, że silnik
jest ochłodzony.
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2. PIKTOGRAMY

Przed uruchomieniem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi

Osoby trzecie powinny zachować bezpieczną odległość od pompy

Uwaga! Nie używaj pompy w pomieszczeniu zamkniętym

Uwaga! Wysoka temperatura - gorące części maszyny

Zakładać osłonę na uszy

Nie dotykać! Wysoka temperatura

By zapobiec uszkodzeniu silnika nie wolno pracować przez dłużej niż 1 minutę bez pompowania
cieczy!

3. DANE TECHNICZNE
MODEL

MGPU34A (GTP25 KIT)

Rozmiary pompy (mm)

282×302×342(długość x szer. x wysokość)
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Rozmiar opakowania (mm)

290×310×360(długość x szer. x wysokość)

Waga netto (kg)

5.3

Typ silnika

1E34F (dwusuwowy, 1-cylinder)

Obroty silnika(obr/min)

6000±200

Obroty biegu jałowego (obr/min)

3000±200

Pojemność (cm3)

25.4 cm3

Paliwo

Benzyna bezołowiowa 95 zmieszane z olejem 2T

Proporcja mieszanki

40:1 (benzyna : olej do silników 2-suwowych)

Pojemność zbiornika paliwa (L)

0.7

Świeca zapłonowa

BM6A

Kierunek obrotu silnika

W lewo

Rozrusznik

Ręczny

Wydajność przepływu

(m³/h)

L7 RTC
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Całkowita wysokość

17.5

podnoszenia (m)
Czas samozasysania (s)

≤60

Średnica rury ssącej

25 mm

Średnica rury tłoczącej

25 mm

Wysokość tłoczenia (m)
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Wysokość ssania (m)

6.5

4. OPAKOWANIE Z CZĘŚCIAMI DO MONTAŻU

ilość

oznaczenie
A
B
C
D
E
F

2
2
2
1
3
1

opis
Nakrętka motylkowa
Podkładka uszczelniająca
Złączka węża
Sitko zasysające
Zacisk węża
Klucz do świecy zapłonowej
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5. LOKALIZACJA CZĘŚCI I ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
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6. ELEMENTY STERUJĄCE
6.1. Wyłącznik bezpieczeństwa
Wyłącznik może wyłączyć cały system zapłonowy. Wciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie się
silnika.

6.2. Dźwignia ssania
Dźwignia ssania odpowiada za otwieranie i zamykanie zaworu ssania przy filtrze powietrza.
Przekręć dźwignię w pozycję CLOSE (zamkniętą) by wzbogacić mieszankę paliwa by uruchomić zimny
silnik.
Przekręć dźwignię w pozycję OPEN (otwartą) by wytworzyła się prawidłowa mieszanka paliwa po
uruchomieniu zimnego silnika lub po ponownym uruchomieniu ciepłego silnika.

6.3. Manetka gazu
Manetka gazu reguluje prędkość silnika. Patrz rysunek poniżej.
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6.4. Pompka zastrzykowa paliwa (mieszanki)
Pompka dostarcza paliwo ze zbiornika do gaźnika przy uruchamianiu silnika. Wciśnięcie jej 3-5 razy
spowoduje dopływ paliwa do gaźnika.

7. OBSŁUGA POMPY
Zanim uruchomisz urządzenie przeczytaj uważnie poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Obowiązki operatora:
● Należy zapoznać metodę szybkiego wyłączania silnika w razie wypadku.
● Należy się zaznajomić z wszystkimi elementami sterującymi pompy.
Gorący wydech:
● By zapobiegać ryzyku powstania pożaru należy trzymać pompę na minimum 1 m odległość od
ścian budynku lub innych urządzeń podczas pracy.
Tlenek węgla
● Opary z pompy zawierają trujący tlenek węgla, bezbarwny i bezzapachowy gaz. Nie należy
wdychać spalin!
● Jeśli uruchamiasz urządzenie w pomieszczeniu zamkniętym powietrze, które wdychasz może
zawierać niebezpieczną ilość tlenku węgla. Należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, by
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nie wdychać spalin.

7.1. Ustawienie pompy
Dla lepszej wydajności urządzenia należy ustawić pompę blisko do poziomu wody i użyć niezbyt długiego
węża. Dzięki temu pompa będzie lepiej pracować i zmniejszy się czas samozasysania.
Gdy całkowita wysokość podnoszenia cieczy wzrasta to zmniejsza się wydajność pompy. Długość, typ i
rozmiar węża ssącego i tłoczącego także może istotnie wpływać na wydajność pompy.
Zminimalizowanie wysokości ssania (im bliżej przy poziomie wody znajduje się pompa) jest ważne, bo
redukuje samozasysanie. Samozasysanie to czas, jaki potrzebuje pompa by dostarczyć wodę na
odległość wysokości ssania przy pierwszym uruchomieniu.

7.2. Sporządzanie mieszanki
Zmieszaj benzynę bezołowiową z olejem silnikowym w proporcji 40: 1 (benzyna: olej).
Zalecane paliwo – benzyna bezołowiowa 95 oktan
Zalecany olej silnikowy – olej do silników dwusuwowych
UWAGA!
Paliwo jest substancją łatwopalną i przez to niebezpieczną, można się poparzyć lub poważnie
uszkodzić części ciała podczas nalewania paliwa.
● Zatrzymaj silnik, paliwo dolewaj z dala od ognia, iskier czy innych źródeł ognia.
● Paliwo dolewaj na zewnątrz.
● Dokładnie powycieraj porozlewane paliwo.

7.3. Dolewanie paliwa
1. Odkręć korek wlewu paliwa.
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2. Dolej paliwo do górnego poziomu.
Nie przelewaj paliwa. Powycieraj porozlewane paliwo przed uruchomieniem silnika.

7.4. Montaż węża ssącego
Nie używaj węża o średnicy mniejszej niż średnica króćca ssącego. Minimalna średnica węża wewnątrz
powinna wynosić 40 mm.
·Nałóż nakrętkę motylkową, zacisk węża, podkładkę tak jak na rysunku 1.
·Użyj zacisku węża i podłącz wąż ssący do złączki, by zapobiec wypływowi powietrza i utracie siły ssącej.
Sprawdź czy podkładka uszczelniająca jest w dobrym stanie. (patrz rysunek 2)
·Załóż sitko zasysające na drugiej końcówce węża ssącego i zabezpiecz zaciskiem węża. Sitko chroni
pompę przed uszkodzeniem czy zablokowaniem się pompy wskutek dostania się zanieczyszczeń do
pompy. (patrz rysunek 3)
·Mocno dokręć złączką na króćcu ssącym pompy. (patrz rysunki 2 i 3)
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7.5. Montaż węża tłoczącego
Najlepiej jest używać krótkiego węża, za to o dużej średnicy, ponieważ zredukuje to opór płynu i poprawi
wydajność pompy.
·Użyj zacisku węża by zamocować wąż tłoczący do złączki. Sprawdź czy podkładka uszczelniająca jest w
dobrym stanie.
·Dokręć złączkę do króćca tłoczącego.
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7.6. Kontrola przed uruchomieniem
Sprawdzanie węży ssącego i tłoczącego
·Sprawdź czy podkładka uszczelniająca w złączce węża ssącego jest w dobrym stanie.
·Sprawdź czy złączki i zaciski węża są dobrze zamocowane.
·Sprawdź czy sitko zasysające jest w dobrym stanie i czy jest zamocowany na wężu ssącym.
Sprawdzenie silnika
·Sprawdź filtr powietrza
·Sprawdź poziom paliwa
·Sprawdź czy tłumik nie jest uszkodzony.

7.7. Uruchamianie – zalewanie pompy
Przed uruchomieniem silnika zdejmij korek wlewu i napełnij komorę pompy wodą. Załóż korek z powrotem
i dokręć.
OSTRZEŻENIE
Uruchomienie pompy na “sucho” uszkodzi uszczelkę pompy. Jeśli pompa zaczęła pracować “na
sucho” należy ją szybko wyłączyć by ostygła przed pompowaniem.
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7.8. Uruchomienie silnika
1. By uruchomić zimny silnika należy przesunąć dźwignię ssania w pozycję CLOSE.
By ponownie uruchomić ciepły silnik należy zostawić dźwignię ssania w pozycji OPEN.

2. Przesuń manetkę gazu z pozycji SLOW o 1/3 obrotu do przodu w kierunku pozycji FAST (wysokie
obroty).

3. Wciśnij pompkę zastrzykową 3-5 razy.

4. Pociągnij lekko za linkę rozrusznika aż poczujesz opór, a następnie pociągnij stanowczym ruchem linkę.
14

Odprowadź linkę powoli na swoje miejsce (nie puszczaj gwałtownie!)

5. Jeśli dźwignia ssania jest w pozycji CLOSE przy uruchamianiu, należy ją stopniowo przesuwać w
pozycje OPEN gdy silnik będzie się rozgrzewał.

7.9. Wyłączanie silnika
By natychmiast wyłączyć silnik (w razie wypadku) należy włączyć wyłącznik bezpieczeństwa i
przytrzymać.
W normalnych warunkach postępować w sposób następujący:
1. Przesunąć manetkę gazu w pozycję SLOW (wolne obroty).
2. Wciśnij wyłącznik bezpieczeństwa i przytrzymaj.
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7.10. Ustawienie obrotów silnika
Ustaw manetkę gazu na wybrane obroty silnika.
Zalecane obroty silnika znajdziesz w instrukcji obsługi silnika.

8. KONSERWACJA
Jeśli pompa pracuje w ciężkich warunkach, takich jak praca ciągła pod dużym obciążeniem lub praca w
wysokiej temperaturze, lub praca w niezwykle mokrych czy zakurzonych warunkach, skonsultuj się z
serwisem by uzyskać specjalne zalecenia do indywidualnego użytku.
By uzyskać najlepszą jakość i niezawodność pracy należy używać tylko nowych, zatwierdzonych przez
producenta części zamiennych.

Wskazówki bezpieczeństwa
Upewnij się, że silnik jest wyłączony a przewód świecy zapłonowej odłączony przed podjęciem
jakichkolwiek czynności konserwacyjnych czy napraw. Wyeliminuje to następujące potencjalne
niebezpieczeństwa:
-

Trujący tlenek węgla z tłumika

Upewnij się, że w miejscu gdzie pompa pracuje jest dobra wentylacja.
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-

Oparzenie od gorących części pompy

Niech pompa ostygnie zanim ją dotkniesz!
-

Uszkodzenie ciała przez obracające się elementy pompy.

Poczekaj, aż wszystkie ruchome elementy przestaną się obracać.
Przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych przeczytaj wszystkie wskazówki instrukcji, upewnij
się, że masz odpowiednie narzędzia i wiedzę. Jeśli jakieś naprawy przerastają Twoje możliwości zwróć się
o pomoc do najbliższego serwisu naprawczego.
By zminimalizować ryzyko pożaru czy wybuchu należy bezpiecznie obchodzić się z paliwem. Używaj tylko
nie-łatwopalnego rozpuszczalnika do czyszczenia części. Nie pal papierosów podczas wlewania paliwa,
trzymaj urządzenie z dala od iskier i innych źródeł ognia.

8.1. Schemat czynności konserwacyjnych
Co 20 h pracy

Co 100 h pracy
Co 50 h pracy

Po każdym

lub po 1-ym

użyciu

miesiącu

lub raz na pół

lub co 3 miesiące

Co 3000 h lub raz do
roku

roku

(3)

(3)

pracy(3)

(3)

Sprawdzić

Filtr powietrza

Wyczyścić (1)

Wyczyścić (1)
Sprawdzić

Świeca

/wyregulować

zapłonowa

Wymienić

Obroty biegu

Sprawdzić

jałowego

/wyregulować

Komora spalania
Zbiornik paliwa
Filtr paliwa
Przewód
paliwowy

Po ok. 500 h(2)
Wyczyścić (2)
Wyczyścić (2)
Co 2 lata (wymienić jeśli jest potrzeba) (2)

Wirnik pompy

(1)
(2)
(3)

Sprawdzić (2)

Przeprowadzaj czynności częściej, jeśli używasz pompę z obszarze zakurzonym.
Te pozycje powinny zostać sprawdzone przez serwis naprawczy.
Przy użytku komercyjnym powyższe godziny mogą się znacznie różnić. Pytaj w serwisie
naprawczym.

8.2. Filtr powietrza
Brudny filtr powietrza ogranicza dopływ powietrza do gaźnika. By zapobiec uszkodzeniu gaźnika należy
czyścić filtr powietrza regularnie. W bardziej zakurzonym terenie należy czyścić filtr częściej, ewentualnie
wymienić na nowy.
UWAGA!
Jeśli silnik będzie pracował bez założonej pokrywy filtra powietrza lub z uszkodzoną pokrywą filtra
powietrza to brud będzie dostawał się do silnika i spowoduje jego szybsze zużywanie
UWAGA!
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Nie wolno uruchamiać silnika bez założonego filtra powietrza. Szybkie zużywanie silnika będzie
rezultatem wciągania substancji skażających tj. kurzu i brudu do silnika.
a. Odkręć nakrętkę motylkową, wyjmij pokrywę filtra i wyjmij jego element gąbkowy.
b. Umyj element gąbkowy ciepłą wodą z dodatkiem mydła bądź detergentu, wyciśnij go i dokładnie
wysusz.
c. Załóż z powrotem filtr powietrza i jego pokrywę.

8.3. Świeca zapłonowa
Do serwisowania świecy zapłonowej niezbędny będzie klucz do świec. (do kupienia w każdym sklepie
narzędziowym).
By zapewnić dobra pracę silnika świeca musi być czysta i mieć ustawioną prawidłową szczelinę między
elektrodami.
Jeśli silnik dopiero pracował, tłumik będzie bardzo gorący. Uważaj by nie dotykać tłumika.
a. Zdejmij kapturek świecy zapłonowej ręką.
b. Wyczyść brud, który nagromadził się wokół podstawy świecy.
c. Użyj klucza do świec by wyjąć świecę.
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d. Sprawdź wizualnie świecę. Jeśli izolator jest wyszczerbiony wyrzuć go. Wyczyść świecę szczotką
drucianą lub wymień świecę na nową.
e. Zmierz szczelinę między elektrodami. Prawidłowa powinna wynosić 0.7 mm. Ustaw lekko odginając
elektrodę boczną.

0.7 mm

f. Sprawdź czy podkładka świecy jest w dobrym stanie. Sprawdź dłonią gwint świecy.
g. Po założeniu świecy zapłonowej dokręcić ją kluczem do świec i docisnąć podkładkę.
Jeśli zakładamy nową świecę przekręć ją najpierw o połowę by docisnąć podkładkę. Gdy zakładamy
używaną świecę przekręcić ją o 1/8-1/4 obrotu by docisnąć podkładkę.
WSKAZÓWKA
Świeca zapłonowa musi być mocno dokręcona. Nieprawidłowo dokręcona świeca może się bardzo mocno
nagrzać i uszkodzić silnik.
Zalecana świeca zapłonowa: BM6A
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9. PRZECHOWYWANIE
Prawidłowe przygotowanie do przechowywania jest bardzo ważne!

9.1. Czyszczenie
Jeśli pompa pracowała niedawno, przed czyszczeniem należy poczekać, aż silnik i gorące części pompy
ostygną. Wyczyść wszystkie powierzchnie zewnętrzne pompy.

9.2. Paliwo
Paliwo podczas przechowywania utlenia się i pogarsza się jego jakość. Stare paliwo spowoduje trudności
w uruchomieniu pompy po przechowywaniu i może zapchać system paliwowy przez osadzający się brud.
Jeśli paliwo w Twojej pompie zestarzeje się może być potrzeba wymiany lub serwisowania gaźnika i
system paliwowego.
Można zapobiec temu jeśli opróżnimy zbiornik i gaźnik z paliwa przed przechowywaniem.

9.3. Opróżnianie gaźnika i zbiornika z paliwa
1. Wyjmij dopływowy wężyk paliwowy z gaźnika i wciśnij pompkę paliwową by paliwo wróciło do gaźnika i
zbiornika paliwa poprzez odpływowy wężyk paliwowy.
2. Ustaw kanister na ziemi (podłodze), użyj lejka by nie porozlewać paliwa.
3. Przechyl pompę by zlać paliwo ze zbiornika.
4. Załóż z powrotem wężyk dopływowy na gaźnik.

9.4. Olej silnikowy – do konserwacji cylindra
1. Wyjmij świecę zapłonową.
2. Nalej 1-2 ml czystego oleju silnikowego do cylindra.
3. Pociągnij za linkę rozrusznika by rozprowadzić olej w cylindrze.
4. Załóż świecę zapłonową.
5. Pociągnij za linkę rozrusznika, aż do wyczucia oporu. Uchroni to cylinder przed wilgocią. Odprowadź
powoli linkę na miejsce.
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WSKAZÓWKI ODNOŚNIE PRZECHOWYWANIA
Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od urządzeń, które mogą
wytworzyć ogień lub iskrę, takich jak podgrzewacz wody czy suszarka do ubrań. Unikaj miejsc, w których
pracują urządzenia zasilane silnikiem.
Jeśli to możliwe unikaj miejsc o dużej wilgotności, gdyż powoduje ona rdzewienie i korozję.
Przykryj silnik (zimny) plandeką lub innym materiałem by chronić przed kurzem i brudem.
Nie używaj folii do przykrycia – folia będzie gromadzić wilgoć wokół silnika a tym samym powodować
rdzewienie i korozję.
PO PRZECHOWYWANIU
Sprawdź silnik jak opisano w rozdziale 7.6. Napełnij zbiornik paliwa świeżą mieszanką. Stara mieszanka
spowoduje trudności w uruchomieniu silnika.
TRANSPORT
Jeśli silnik został dopiero wyłączony i jest gorący, pozwól by ostygnął, około 30 minut zanim załadujesz
pompę na samochód transportowy. Gorący silnik i system wydechowy może poparzyć operatora lub
spowodować zapłon iskry.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Nie można uruchomić

Przyczyna

Rozwiązanie

silnika
Sprawdzić położenie

Nieprawidłowa pozycja dźwigni

elementów sterujących

ssania

Sprawdzić paliwo

Przesuń dźwignię ssania w
pozycję OFF chyba, że silnik
jest ciepły.

Brak paliwa

Dolać paliwo

Złe paliwo; silnik był

Zlać paliwo ze zbiornika i

przechowywany z paliwem w

gaźnika. Wlać świeże

zbiorniku lub został napełniony

paliwo.

złym lub starym paliwem.
Wyjmij i sprawdź świecę

Świeca zapłonowa była

Wymienić świecę lub

zapłonową

wadliwa lub miała zły odstęp

ustawić prawidłowy odstęp.
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między elektrodami.
Udaj się do serwisu!

Zablokowany filtr paliwo,

Wymienić lub naprawić

uszkodzony gaźnik itp.

uszkodzone części.

Silnik traci moc

Przyczyna

Rozwiązanie

Sprawdzić filtr powietrza

Element filtra powietrza

Wyczyścić bądź wymienić

zapchany

na nowy

Złe paliwo; silnik był

Zlać paliwo ze zbiornika i

przechowywany z paliwem w

gaźnika. Wlać świeże

zbiorniku lub został napełniony

paliwo.

Sprawdzić paliwo

złym lub starym paliwem.
Udaj się do serwisu!

Zablokowany filtr paliwo,

Wymienić lub naprawić

uszkodzony gaźnik itp.

uszkodzone części.

Pompa nie pracuje

Przyczyna

Rozwiązanie

Sprawdzić komorę pompy

Pompa nie pompuje

Zalać pompę

Wąż się odłączył lub został

Wymień wąż ssący

przedziurawiony

Sprawdzić wąż ssący

Sitko pompy nie znajduje się

Zanurz sitko i końcówkę

całkowicie pod wodą

węża ssącego całkowicie
pod wodę.

Wypływ powietrza w złączce

Wymień podkładkę
uszczelniającą jeśli zginęła
lub jest uszkodzona. Dokręć
złączkę i zacisk węża.

Zapchane sitko pompy

Usuń nieczystości z sitka

Zmierz wysokość ssania i

Zbyt duża całkowita wysokość

Przesuń pompę w inne

wysokość tłoczenia

podnoszenia pompy

miejsce lub zmniejsz
wysokość podnoszenia

Niska wydajność pompy

Przyczyna

Rozwiązanie

Sprawdź wąż ssący

Wąż się odłączył, uszkodził

Wymień wąż ssący

lub ma zbyt małą średnicę.
Wypływ powietrza w złączce

Wymień podkładkę
uszczelniającą jeśli zginęła
lub jest uszkodzona. Dokręć
złączkę i zacisk węża.

Sprawdź wąż tłoczący

Zapchany filtr pompy

Usuń nieczystości z filtra

Uszkodzony wąż, zbyt wąska

Wymień wąż tłoczący

średnica węża
Zmierz wysokość ssania i

Zbyt duża całkowita

Przesuń pompę w inne

wysokość tłoczenia

wysokość podnoszenia

miejsce lub zmniejsz

pompy

wysokość podnoszenia
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11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o
ochronie środowiska naturalnego utylizacji.
Urządzeń nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi.
Należy oddać zużyte urządzenie w punkcie recyklingu.
Użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu można od siebie oddzielić i
poddać wybiórczej utylizacji. Spytaj w naszym Centrum Serwisowym o szczegóły.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

My niżej podpisani,
Upoważniony przedstawiciel producenta: BHU A. Krysiak, 62-081 Baranowo , oświadczamy, że niżej wymieniony
produkt
Pompa spalinowa GTP25 KIT
Marka handlowa: Lider
model : MGPU34A
numery seryjne – 201204010000 -201204019999
jest zgodny z wymienionymi poniżej dyrektywami Unii Europejskiej, spełnia wymagania poniższych dyrektyw
ich późniejszych modyfikacji i odpowiada zharmonizowanym normom europejskim:
Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektryczna
Dyrektywa 2006/42/WE Maszynowa
Dyrektywa 2000/14/WE Hałasowa – procedura oceny zgodności wg aneksu V dyrektywy 2000/14/WE
Zmierzony I gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA = 110dB
Dyrektywa 97/68/WE dot. emisji spalin

Klasa silnika = SH2 / EDP = 50h
EN ISO11681-1 : 2008
EN ISO14982 : 1998

Baranowo, 14.05.2012
Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Andrzej Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo
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