VÍZSZIVATTYÚ ADAPTER
Kedves Vásárlónk !

Üdvözöljük Önt az adaptere vásárlása alkalmából. Néhány hasznos és szükséges
tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja
használni.
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Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a vízszivattyú gépkönyvét.
Érvényes szabály: az a személy, aki a vízszivattyút használja felelős mindazért, hogy más
személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és
nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, tilos a gépet használatba venniük !
Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban
van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított
darabokat használjon.
Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen
tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a
munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar
elengedésével , és a motor leállításával.

Vízszivattyú adapter egyfokozatú örvényszivattyú. Öntözési, vízátemelési feladatok
végzésére alkalmas. A szivattyú nem önfelszívó, a szívócső végére lábszelep kell.
A motort a bilincs levételével leszereljük a kapálógépről, és a vízszivattyúra szereljük.
A szívócsövön a lábszelepnek megfelelően rögzitett állapotban kell lenni, majd a szívócsövet
fel kell tölteni vizzel. Ezek után a motor inditásával megkezdődhet a szivattyúzás.
Szívómagasság: 7m
Szállítómagasság: 25m
Vízszállítás max.:200l/p
Szívócsı csatlakozás:5/4”
Nyomócsı csatlakozás: 1”
Tömeg: 12 kg

A vízszivattyú adapter használatához 5,5 LE kapálógépet ajánlunk, a 3,5LE SPRINT
motoros kapálógép csak átemelı szivattyúként használható
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