POMPA DO PALIWA / MINI CPN
CYB600
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OPERATING AND SAFETY INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i użytkowania.
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this
product.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Instrukcja oryginalna // www.aw-narzedzia.com.pl // www.awtools.pl

Instrukcja obsługi i użytkowania
Drodzy Państwo!
Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy dobrego wyboru. Nabyty przez Państwa
sprzęt został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii gwarantujących
wysoką jakość wykonania oraz niezawodność.
Przed rozpoczęciem użytkowania naszego produktu prosimy o zapoznanie się z procedurami
uruchomienia oraz eksploatacji zawartych w Instrukcji obsługi i użytkowania.
Zespół AW-Tools

Symbole ostrzegawcze:

WZÓR TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
Tabliczka znamionowa umieszczona jest na obudowie
urządzenia. Wszystkie informacje w niej zawarte są
niezbędne do ustalenia odpowiednich części zamiennych.

GWARANTOWANY POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ L WA
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BUDOWA I DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Model

Zasilanie

Moc

Maksymalne
obroty silnika

Przybliżona
wydajność

Maksymalna
wysokość
zasysania

Maksymalna
wysokość
tłoczenia

Waga

CYB600

230V-50Hz

600W

2800 obr/min

26 l/min

15 m

6m

13,10 kg
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OPIS PRODUKTU
Pompa do paliwa / Mini CPN przeznaczona jest do przepompowywania wszelkiego rodzaju
paliw (oleju, oleju napędowego i opałowego) i nie może być wykorzystywana do innych celów.
Zabrania się użytkowania w innych celach niż określone w Instrukcji obsługi i użytkowania.
Dodatkowo, pompa wyposażona jest dwufunkcyjny licznik zegarowy wskazujący dokładną
ilość przepompowanego paliwa, pistolet samo-odbijający, wyłączający się automatycznie po
napełnieniu zbiornika oraz w filtr z zaworem zwrotnym, zapobiegający cofaniu się paliwa do
zbiornika, co zwiększa efektywność pompy poprzez brak powietrza w przewodzie ssącym.
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem pompy paliwa przeczytaj, zrozum i postępuj
zgodnie z informacjami dostępnymi w niniejszej Instrukcji obsługi i użytkowania oraz szczegółowo
zapoznaj się z produktem, jego częściami składowymi i miej świadomość zagrożeń związanych z
jego użytkowaniem. Należy przestrzegać podstawowych zasad BHP.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu, wątpliwości
dotyczących prawidłowego użycia należy zgłosić to przełożonemu, skontaktować się z
dystrybutorem bądź z lokalnym autoryzowanym serwisem. Użycie nieoryginalnych części
zamiennych unieważni gwarancję.
Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
niezgodnego z instrukcją, producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zabronione jest użytkowanie pompy niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Pompa przeznaczona jest wyłącznie do przepompowywania oleju oraz oleju napędowego.
Zabronione jest przepompowywanie nią cieczy łatwopalnych takich jak benzyna bądź olej
silnikowy.
Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej pompy oraz
przewodu ssące i odprowadzającego.
Pompę należy podłączyć zgodnie z zalecanym woltażem. Tolerancja w napięciu nie może
przekroczyć ±12%.
Należy chronić wtyczkę zasilającą przed opadami atmosferycznymi oraz wszelkiego rodzaju
płynami.
Nie należy przenosić pompy podczas pracy.
Podczas montażu/pracy pompy nie należy palić papierosów oraz należy zachować
bezpieczną odległość od otwartego ognia.
Trzymać urządzenie z daleka od źródeł ciepła i ognia. Może to spowodować uszkodzenie
bądź pogorszenie pracy urządzenia.
Gdy pompa nie jest użytkowana, należy odłączyć ją od źródła zasilania.
Nigdy nie zostawiaj pompy bez nadzoru podczas pracy, może to doprowadzić do wycieku
oleju poza zbiornik docelowy.
Nie uruchamiaj pompy przed umieszczeniem przewodu ssącego i odprowadzającego w
zbiornikach docelowych.
Zabronione jest pompowanie płynów o temperaturze przekraczającej 90°C.
Nie wolno używać pompy przy zbyt niskiej temperaturze otoczenia, może doprowadzić to
do zmrożenia oleju wewnątrz pompy, co spowoduje uszkodzenie silnika. Natomiast zbyt
wysoka temperatura może doprowadzić do deformacji plastikowych elementów urządzenia.

-5-

14. Nie wolno używać pompy, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy może doprowadzić do
poważnych uszkodzeń ciała lub mienia.
15. Przechowuj pompę poza zasięgiem dzieci.
16. Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpiecznego działania.
OBSŁUGA POMPY DO PALIWA
Przed rozpoczęciem wykonywania wszelkich czynności związanych z obsługa urządzenia
należy ocenić stan techniczny pompy, przewodu ssącego i odprowadzającego oraz przewodu
zasilającego.
ROZPAKOWYWANIE
Przy rozpakowywaniu należy sprawdzić czy opakowanie zawiera wszystkie części. Jeżeli
zewnętrzne opakowanie jest uszkodzone należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń
mogących powstać podczas transportu.
Uszkodzenia, brakujące bądź uszkodzone części należy zgłosić do producenta/dystrybutora w
przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania produktu.
MONTAŻ
1.
2.
3.

4.
5.

Wkręcić końcówki mosiężne z obu stron urządzenia.
Nasadzić przewód ssący (przezroczysty) oraz przewód wylotowy (czarny) na końcówki.
Dołączonymi opaskami zaciskowymi należy zacisnąć przewody na końcówkach, aby
zapewnić im odpowiednią szczelność, dzięki czemu zagwarantuje to prawidłowy przepływ
zasysanego oleju.
Na końcu przewodu ssącego należy założyć filtr z zaworem zwrotnym i zacisnąć opaską
zaciskową, aby uniknąć przedostania się jakichkolwiek nieczystości i kurzu do pompy.
Na końcu przewodu odprowadzającego należy zamontować pistolet samo-odbijający.

PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA
1.
2.
3.
4.

Należy upewnić się, że napięcie pompy jest zgodne z napięciem zasilania.
Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego. Jeśli długość nie jest wystarczająca należy
wymienić go w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Pompę należy ustawić na płaskiej, twardej oraz stabilnej powierzchni.
Zabrania się przenoszenia pompy, gdy jest ona podłączona do źródła zasilania.

URUCHAMIANIE
Przed uruchomieniem pompy należy upewnić się, że wszystkie elementy pompy zostały
prawidłowo zamocowane, a przewód zasilający jest wystarczającej długości, co zapewni
prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia.
Należy umieścić przewód ssący w zbiorniku z olejem i sprawdzić czy pistolet pompy jest w
pozycji zablokowanej. Przed uruchomieniem należy również zalać pompę olejem. Aby to zrobić
należy odkręcić zawór odpowietrzający znajdujący się z prawej strony na obudowie silnika. Po
odkręcenie zalać pompę olejem i zakręcić zawór. Następnie należy umieścić w zbiorniku
docelowym. Gdy wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, można włączyć pompę i zwolnić
blokadę pistoletu, aby rozpocząć przepompowywanie.
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DEMONTAŻ
Demontażu pompy należy dokonać odwrotnie do czynności wykonanych w rozdziale „Montaż”.
KONSERWACJA
Należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłączyć pompę od
źródła zasilania.
Pompa, jako urządzenie samodzielne nie wymaga prac konserwacyjnych i nie wolno jej
demontować. Wszelka ingerencja w jednostkę pompy unieważni gwarancję.
Do prac konserwacyjnych należy wyczyszczenie przewodu ssącego, odprowadzającego, filtra z
zaworem zwrotnym oraz pistoletu, aby zapobiec zapychaniu się tych elementów.
PRZECHOWYWANIE
Po zakończeniu pracy, należy wyczyścić pompę z wszelkich zabrudzeń i przechowywać ją w
oryginalnym opakowaniu. W suchym pomieszczeniu, z dala od promieni słonecznych i mrozu.
UTYLIZACJA
Ponieważ każde urządzenie ma określoną przez producenta żywotność, po wykonaniu określonej
pracy straci swoje własności użytkowe. Najlepiej wówczas oddać je do punktu
serwisowego, lub po oddzieleniu części metalowych od części z tworzywa
przekazać elementy do właściwych punktów skupu surowców wtórnych.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM

Pompa nie włącza się.

PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

NAPRAWA

Brak zasilania.

Należy sprawdzić czy przewód
zasilający nie jest uszkodzony oraz
czy w źródle zasilania przepływa
prąd.

Zablokowany wirnik.

Należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.

Uszkodzony silnik.
Brak przepływu w wężu wylotowym
w trakcie pierwszego uruchomienia
pompy.

Zmniejszona wydajność w wężu
odprowadzającym.

Powietrze wydostaje się z węża
ssącego przy końcówce.
Pompa nie została zalana olejem
napędowym przy pierwszym
rozruchu.
Zbyt niski poziom oleju w zbiorniku.

Należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
Nasadź prawidłowo wąż ssący i
dokręć odpowiednio mocno opaskę
zaciskową.
Zalać pompę odpowiednią ilością
oleju napędowego
Zwiększyć poziom oleju.

Zapchany filtr.

Wyczyścić filtr.

Powietrze w przewodzie pompy.

Dokręcić odpowiednio mocno opaskę
zaciskową.

Zmniejszona obroty pompy.

Należy sprawdzić zasilanie.

Wyciek oleju.

Sprawdzić prawidłowość
zamocowania opasek zaciskowych.

Zbyt duża wysokość ssania.

Obniżyć wysokość pracy pompy.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Producent:
Nazwa:

AW-Narzędzia Walenty Androsiuk

Adres:

ul. Sławińskiego 8, 15-349 Białystok, Polska

Z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt:
Nazwa:

Pompa do paliwa / Mini CPN

Model:

CYB600

Spełnia zasadnicze wymogi następujących dyrektyw:
 Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z poźn. zm.),
 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/EC (Dz. U. nr 155, poz. 1089, z poźn. zm.),
 Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC
(Dz. U. nr 82, poz. 556, z poźn. zm.).
Spełnia wymogi następujących norm zharmonizowanych:


EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie
ryzyka,



EN 809+A1:2009 Pompy i zespoły pompowe do cieczy -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa,



EN 60034-1:2010 Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamionowe i parametry,



EN 61000-6-1:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w
środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym,



EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym.

Procedury oceny zgodności zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:
Nazwa:

SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.

Adres:

889 Yishan Rd, Xuhui, 200233 Shanghai, China

Numer certyfikatu/badań:

SHES130500147301/02/03 // SHEM130500081001

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do produktu w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje części
składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.
Osobą upoważnioną do przygotowywania i przechowywania dokumentacji technicznej jest: Marcin Perkowski
Białystok, 12 listopada 2015

Marcin Perkowski

miejsce, data

imię, nazwisko
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WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Gwarancji na sprawne działanie produktu eksploatowanego zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi
w Instrukcji Obsługi i Użytkowania udziela firma AW-Narzędzia Walenty Androsiuk.
Konsumentowi zostaje udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę bądź wymianę uszkodzonych części i elementów, których uszkodzenie wynika z
wad fabrycznych producenta (materiałowych i montażowych).
W zakres gwarancji nie wchodzą takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja
i czyszczenie, a także przeglądy.
Gwarancja nie obejmuje naturalnie zużywających się części i podzespołów produktu tj. pistolet samo-odbijający, przewód
ssący i odprowadzający, opaski zaciskowe, przewód zasilający.
Tylko urządzenia czyste podlegają naprawom gwarancyjnym. W przypadku urządzeń silnie zabrudzonych
zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kosztami czyszczenia urządzenia.
Gwarancja traci ważność za wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika tj. eksploatacja produktu niezgodnie z
jego przeznaczeniem np. do celów zarobkowych oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione.
Podstawą uzyskania gwarancji jest oryginalny dowód zakupu wraz z podpisanym drukiem niniejszej gwarancji wydanej
przez Autoryzowanego Dystrybutora. Druk gwarancji musi posiadać wszystkie wypełnione pola.
Producent zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji w przypadku uszkodzenia produktu z winy klienta.
Wszelkie uszkodzenia podlegające naprawom w ramach gwarancji będą wykonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty
dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji dokonanych zostanie
co najmniej pięć napraw, a produkt będzie dalej wykazywał wady które uniemożliwiają wykorzystanie go zgodnie z
przeznaczeniem bądź usunięcie wady jest niemożliwe.
Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i
koszt ich wymiany oraz wartość zużycia sprzętu.
Jeżeli wymiana produktu jest nie możliwa, to Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Gwarancja na sprzedaż towaru konsumpcyjnego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

............................................................

............................................................

Nazwa sprzętu *

Model *

............................................................

............................................................

Data sprzedaży *

Nr urządzenia *

.........................................................................................................................................
Nabywca (Nazwisko, Nazwa Firmy) *

.........................................................................................................................................
Adres *
Oświadczam, że urządzenie odebrałem w pełni sprawne i kompletne wraz z Instrukcją Obsługi i Użytkowania oraz dowodem
zakupu od oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora produktów marki AW-Tools i akceptuje warunki niniejszej gwarancji.

(pieczątka i podpis sprzedawcy)

(podpis nabywcy)

* wypełnia sprzedawca
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NOTATKI / NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ
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