
 

 

Instrukcja obsługi pompy 

spalinowej 

 
 

BZP-20, BZP-30,  

H-BZP-20, H-BZP-30 

 

 

 

 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 

UWAGA!!!! 
Silnik fabrycznie nie jest napełniony  
olejem. Przed pierwszym uruchomieniem napełnij silnik olejem. Uruchomienie silnika bez 
oleju doprowadzi do jego zatarcia. 

 

 

 

 

                      

 

Spaliny wytwarzane przez silnik są 
trujące dla organizmów żywych. 
Nigdy nie używaj pompy w    
pomieszczeniu zamkniętym. 
 

 

 
     Benzyna jest substancją łatwopalną.  
      Nigdy nie uzupełniaj paliwa w czasie pracy silnika. 
      Nigdy nie pal w czasie uzupełniania paliwa. 
      Ostrożnie napełniaj zbiornik aby nie rozlać paliwa. 

 
  Silnik i tłumik są gorące w czasie pracy i zaraz po pracy. 
 
 
 

 

UWAGA!!! Silnik w nowej pompie nie jest zalany olejem. 



 

 

Przed uruchomieniem uzupełnij olej.



 

 

 

 
 

Nigdy nie dopuszczaj dzieci w bezpośrednie pobliże pracującej pompy.  
 

Unikaj używania pompy w pobliżu substancji łatwopalnych. 
  

Pompa powinna pracować w odległości co najmniej 1 m od zabudowań 
  

Nigdy ni przykrywaj pracującego silnika. 
 
 

Główne części pompy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parametry techniczne 
TYP pompy BZP-20 BZP-30 H-BZP-20 H-BZP-30 

Max.wydajność 
[m3/h] 

600 l/min 1000 l/min 600 l/min 700 l/min 

Max.wysokość 
podnoszenia [m] 

30 m 30 m 70 m 95 m 

Max.głębokość ssania 
[m] 

7 m 7 m 7 m 7 m 

Króćce 2” x 2” 3” x 3” 2” x 2” 3” x 3” 

Waga [kg] 23 kg 26 kg 28 kg 53 kg 

Moc  5,5 HP 6,5 HP 6,5 HP 13 HP 

 
UŻYTKOWANIE POMPY: 
- Węże 



 

 

Do korzystania z pompy wymagane jest użycie dwóch rodzajów węży: 
1. Wąż ssący. Wąż ten musi być szczelny na całej długości aby nie nastąpiło zassanie powietrza w czasie pracy 

pompy. Ponadto wąż musi być w sztywnym oplocie tak aby w czasie pracy nie uległ zassaniu / zakleszczeniu. 

Średnica węża musi odpowiadać średnicy króćca ssącego pompy, wąż nie może mieć mniejszej średnicy. Wąż ssący 

powinien być tak dobrany aby wysokość między lustrem wody a króćcem ssącym pompy wraz z oporami przepływu 

przez wąż nie przekroczyły zdolności ssania pompy. Dla węża 2” należy przyjąć że opory przepływu wyniosą ok.3,5 m 

na przepływie przez wąż o długości 10 m. Dla węża 3” można przyjąć stratę 2 m na przepływie przez wąż o długości 

10 m 

Dla pomp BZP maksymalna zdolność ssania wynosi 7m.   

Przykład: 

 

- dla węża 2” (Ls w metrach, Hs w metrach) 

 7 > 
  
  
        

 

- dla węza 3” 

                 7 > 
  
  
     

               Po podstawieniu wartości rzeczywistych aby pompa mogła zassać wodę wynik musi być     
               mniejszy niż 7. Jeżeli jest wyższy pompa nie zassie wody. 
 

2. Wąż tłoczny powinien mieć minimalną średnicę taką jak króciec tłoczny. Jako węże tłoczne można używać węże 

parciane (tzw. strażackie) lub węże z tworzywa. Parametr określany jako maksymalna wysokość podnoszenia określa 

zdolność pompy do wytwarzania ciśnienia. Należy pamiętać że przy maksymalnej wysokości podnoszenia wydajność 

pompy wyniesie zero. Wraz ze wzrostem oporów przepływu czyli całkowitej wysokości podnoszenia przy której 

pracuje pompa maleje wydajność pompy. Im mniejsza wysokość podnoszenia (wytwarzane ciśnienie) tym większa 

wydajność. Zależność tą przedstawiają wykresy (max.obroty silnika): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób mocowania węży: 



 

 

 

Na końcu węża ssącego załóż kosz ssący z zaworem zwrotnym. Pamiętaj, że wszystkie połączenia na wężu ssącym 

muszą być wykonane niezwykle starannie. Nieszczelność na wężu ssącym może uniemożliwić zassanie wody. Do 

zaciśnięcia węża na króćcu ssącym użyj cybant. Pamiętaj aby pod nakrętkę śrubunku króćca włożyć gumową 

uszczelkę. 

URUCHOMIENIE POMPY: 

Przed uruchomieniem skontroluj pompę i silnik, szukając uszkodzonych, luźnych i / lub brakujących części. Jeśli 

pojawią się jakiekolwiek problemy, nie używaj sprzętu, dopóki nie zostanie naprawiony prawidłowo. 

 

Przed uruchomieniem silnika napełnij pompę wodą.  

Aby to zrobić: 

 

 1. Odkręć korek zalewowy znajdujący się na szczycie pompy. 

 2. Napełnij urządzenie czystą wodą do pełna. W przypadku pompy H-BZP-30 istnieje 

konieczność zalania pompy i całego węża ssącego wodą. Po zalaniu dokładnie dokręć 

korek zalewowy.  

  

WAŻNE! Zawsze, przed każdym użyciem sprawdzaj czy pompa jest właściwie zalana do 

pełna.  Nigdy nie próbuj uruchamiać pompy bez jej zalania do PEŁNA wodą. 

Uruchamianie pompy bez wody „na sucho” spowoduje jej uszkodzenie i utratę gwarancji. Jeżeli w trakcie pracy kosz 

ssący ulegnie wynurzeniu i pompa będzie pracowała bez przepływu, natychmiast wyłącz urządzenie. Odczekaj co 

najmniej 0,5h i dopiero po tym czasie powtórnie spróbuj zalać pompę wodą  i uruchomić ją. Natychmiastowe 

zalewanie pompy po wystąpieniu pracy „na sucho” spowoduje zniszczenie uszczelnienia mechanicznego 

uszczelniającego wał pompy.  



 

 

Zanim uruchomisz pompę skontroluj  poziomu oleju w misce olejowej.  

UWAGA! Gwarancja będzie NIEWAŻNA jeżli miska olejowa silnika nie będzie prawidłowo napełniona olejem przed 
każdym użyciem. Przed każdym użyciem sprawdź poziom oleju. Nie uruchamiaj silnika przy niskim poziomie lub bez 
oleju silnikowego. Uruchamianie silnika bez lub z niskim poziomem oleju silnikowego doprowadzi do trwałego 
uszkodzenia silnika. 
Aby skontrolować poziom oleju upewnij się, że silnik jest zatrzymany i jest wypoziomowany. Zamknij zawór paliwa. 
Wykręć bagnet i wyjmij go. Czystą szmatką bez kłaczków wyczyść górną część bagnetu i obszar wokół niego. 
Ponownie włóż bagnet bez wkręcania go i wyjmij, aby sprawdzić poziom oleju.  

 

 

 

 

Poziom oleju powinien być taki aby dochodził do górnej kreski oznaczonej na bagnecie, jak pokazano powyżej. 

Jeśli poziom oleju jest na dolnym poziomie lub poniżej niego, dodaj odpowiedni rodzaj oleju, aż jego poziom będzie 

odpowiedni. Olej SAE 10W-30 jest zalecany do ogólnego zastosowania. W misce olejowej pomp BZP-20, BZP-30, H-

BZP-20 mieści się ok.0,6L oleju. W misce olejowej pompy H-BZP-30 mieści się ok.1,0L oleju 

Po kontroli wkręć bagnet z powrotem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

UWAGA silnik pompy wyposażony jest w sensor oleju. W przypadku gdy poziom oleju będzie niewystarczający silnik 

samoczynnie wyłączy się lub nie będzie go można uruchomić. W takiej sytuacji uzupełnij poziom oleju. 

Sprawdź poziom benzyny. Podczas kontroli i uzupełniania poziomu benzyny bezwzględnie należy 
przestrzegać zakazu palenia.   
Silniki pomp napędzane są benzyną bezołowiową Pb 95. 
Pojemność zbiornika paliwa dla BZP-20, BZP-30, H-BZP-20 wynosi 3,6L 
Pojemność zbiornika paliwa dla pompy H-BZP-30 wynosi 6,5L 
UWAGA! Benzyna w czasie traci swoje właściwości. W zależności od warunków przechowywania może 

utracić swoje właściwości już po kilku miesiącach. W przypadku nieużywania sprzętu przez dłuższy czas spuść 
benzynę z baku i gaźnika. Praca pompy na zwietrzałej benzynie może doprowadzić do awarii silnika. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchamianie silnika 

1. W celu uruchomienia zimnego silnika przestaw dźwignię 
ssania w pozycję ssanie (CHOKE). W celu uruchomienia 
rozgrzanego silnika ustaw dźwignie ssania w pozycję pracy 
(RUN). 

2. Otwórz zawór paliwa 

3. Ustaw dźwignie gazu w odległości 1/3 zakresu od pozycji     

    najwolniejszej (żółwia).    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5. Chwyć luźno uchwyt rozrusznika silnika i pociągnij go powoli kilka razy,  
           aby umożliwić dopływ benzyny do gaźnika silnika. Następnie delikatnie  
           pociągnij uchwyt rozrusznika, aż poczujesz opór. Pozwól lince  
           całkowicie się zwinąć, a następnie szybko pociągnij. Powtarzaj aż do  
           uruchomienia silnika. 

 Uwaga: Nie pozwól, aby uchwyt rozrusznika był dociśnięty do silnika. 
 Po pociągnięciu zwalniaj go powoli, trzymając go aby nie uderzył w silnik.  

 

 
 

       6. Pozwól, aby silnik działał przez kilka sekund. Następnie, jeśli dźwignia  
           ssania znajduje się w położeniu CHOKE, przesuń dźwignię ssania bardzo  
           powoli do pozycji RUN. 
           WAŻNE: Po każdym uruchomieniu pozwól silnikowi pracować przez pięć minut bez  
           obciążenia, aby mógł się nagrzać a jego praca ustabilizować

ć



 

 

Gdy praca silnika ustabilizuje się i będzie on już rozgrzany dostosuj przepustnicę / gaz do własnych potrzeb. 

Zwiększając obroty silnika zwiększasz wydajność i ciśnienie pompowanej wody.   

 

Docieranie silnika. 

Odpowiednie użytkowanie w okresie początkowym, po zakupie zapewni zwiększenie żywotności i 

bezawaryjne działanie sprzętu. Okres docierania trwa ok. 10 h pracy silnika. W tym czasie proszę nie 

nastawiać maksymalnych obrotów pompy. Przez pierwsze trzy godziny pracy przepustnicę można otworzyć 

do połowy max. obrotów. Przez kolejne 7h proszę nie przekraczać ¾ max. prędkości obrotowej silnika. Po 

upływie pierwszych 20h pracy proszę bezwzględnie wymienić olej silnikowy na nowy.    

 
Zatrzymywanie silnika 
 
1. W razie potrzeby gwałtownego 

zatrzymania silnika przekręć włącznik z 
pozycji I na pozycję 0 (off)  

2. W przypadku normalnego wyłączania 
silnika zastosuj poniższą procedurę: 

a. Przestaw dźwignię przepustnicy z pozycji 
szybko (zając) w pozycję wolno (żółw) tym 
samym zmniejszając obroty silnika. 

b.Przestaw wyłącznik pozycję 0 (off)  

 



 

 

OSTRZEŻENIE! 

ABY ZAPOBIEGAĆ POWAŻNYM OBRAŻENIOM OD PRZYPADKOWEGO URUCHOMIENIA: 

Przekręć przełącznik zasilania urządzenia do pozycji 0 "OFF", poczekaj, aż silnik ostygnie, i 

odłącz pokrywę świecy zapłonowej przed wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, konserwacji lub czyszczenia. 

 

ABY ZAPOBIEGAĆ POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB AWARII URZĄDZENIA: 

Nie używaj uszkodzonego sprzętu. Jeśli wystąpi nienormalny hałas, wibracja lub nadmierne dymienie, 

przed dalszym użyciem należy rozwiązać problem. 

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami serwisowymi zawartymi w tej instrukcji. Silnik może nie działać 

właściwie  jeśli nie jest obsługiwany prawidłowo. 

Dla bezpieczeństwa wiele procedur konserwacyjnych, w tym wszelkie nie opisane w tej instrukcji, musi być 

wykonane przez wykwalifikowanego technika. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do zdolności do 

bezpiecznego serwisowania pompy lub silnika, poproś wykwalifikowanego technika o serwisowanie 

sprzętu. 

Harmonogram czyszczenia, konserwacji i smarowania 

Uwaga: ten harmonogram konserwacji ma wyłącznie charakter ogólny. Jeśli wydajność spada lub 

urządzenie działa nietypowo, sprawdź systemy natychmiast. Potrzeby konserwacyjne każdego urządzenia 

będą się różnić w zależności od takich czynników, jak cykl pracy, temperatura, jakość powietrza, jakość 

paliwa i inne czynniki. 

Uwaga: Poniższe procedury uzupełniają regularne kontrole i konserwację wyjaśnione w ramach normalnej 

eksploatacji silnika i pompy. 

Procedura 
Przed 

każdym  

użyciem 

Raz na 

miesiąc lub co 

20h pracy 

Co 3 miesiące lub 

co 50h pracy 

Co 6 miesięcy lub co 

100h pracy 

Co rok lub co 

300h pracy 
Co 2 lata 

Zewnętrzne czyszczenie silnika X X X X X X 
Sprawdzenie poziomu oleju w silniku X X X X X X 
Sprawdzenie filtra powietrza X  X X X X 
Sprawdzanie filtra paliwa X   X X X 
Wymiana oleju silnikowego  X  X X X 
Czyszczeniewymiana filtra powietrza   X* X X X 
Sprawdzanie I czyszczenie świecy    X X X 
1. Sprawdzenie/ustawienie prędkości biegu 
    jałowego 
 
2. Sprawdzenie / regulacja luzu zaworowego 
 
3. Czyszczenie zbiornika paliwa, filtra 
    paliwa, gaźnika 

 

4. Oczyszczenie cylindra z nagaru 

    X** X** 

W razie potrzeby wymień przewód paliwowy      X** 

* Serwis powinien być przeprowadzany częściej jeżeli pompa pracuje w zapylonej atmosferze 

**Te czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalikowanego serwisanta. 

 

 

Wymiana oleju 



 

 

OSTROŻNIE!  Olej jest bardzo gorący podczas pracy i może spowodować oparzenia. Przed wymianą oleju 
poczekaj, aż silnik ostygnie. 
 
 
1. Upewnij się, że silnik jest zatrzymany.  
2. Ustaw pompę na kuwecie lub misce tak aby olej po odkręceniu korka spustowego spływał do tego 
pojemnika. Sprawdź czy pompa jest wypoziomowana i stoi pewnie 
3. Zamknij zawór paliwa. 
4. Odkręć korek spustowy , a następnie bagnet. Jeśli to możliwe, przechyl lekko pompę aby ułatwić 
spuszczenie oleju.  
5. Wkręć korek spustowy. 
6. Wyczyść bagnet i obszar wokół niego.  
7. Dodaj odpowiedni rodzaj oleju, aż poziom jego  osiągnie wymagany stan.  
 

 
 
8. Wkręć z powrotem bagnet 
Olej SAE 10W-30 jest zalecany do ogólnego zastosowania. 

 
Tankowanie 

Zalecana benzyna: bezołowiowa 95 
 

Typ silnika: BZP-20,30, H-BZP-20 H-BZP-30 

Pojemność zbiornika 3,6 L 6,5L 

 
Przed tankowaniem wyłącz silnik i poczekaj aż wystygnie. Napełniaj zbiornik paliwa w dobrze 
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ognia.  
W żadnym przypadku nie pal. 
 1. Wyczyść korek wlewu paliwa i obszar wokół niego. 

2. Odkręć korek wlewu paliwa. 
3. Napełnij bak paliwa nie przekraczając najwyższego poziomu filtra siatkowego 
umieszczonego we wlewie paliwa. Używaj benzyny bezołowiowej Pb95.  

 
Uwaga: Nie używaj benzyny przechowywanej w metalowym, zardzewiałym 
kanistrze lub brudnym pojemniku na paliwo. Może powodować to 
przedostawanie się cząsteczek stałych do gaźnika, wpływając na osiągi silnika i 
/ lub powodując uszkodzenia. 
4. Następnie założyć korek paliwa. 
5. Wytrzyj rozlane paliwo i pozwól, aby nadmiar wyparował przed 
uruchomieniem silnika.  

 
Aby zapobiec pożarowi, nie uruchamiaj silnika, gdy zapach paliwa unosi się w powietrzu. 

Obsługa filtra powietrza 
 



 

 

 
Aby zdjąć pokrywę filtra powietrza odkręć nakrętkę 
motylkową znajdującą się na szczycie osłony filtra. 
Zdejmij pokrywę podnosząc ją do góry, wyjmij filtr 
piankowy i sprawdź, czy nie ma na nim brudu. Wyczyść 
go lub wymień. Złóż w odwrotnej kolejności. 

 

Czyszczenie osadnika paliwa 
1. Przed wykonaniem czynności 

serwisowych ustaw pompę w miejscu wentylowanym, 
przewiewnym, tak aby nie było możliwości 

nagromadzenia się w powietrzu oparów paliwa. Pompa powinna być ustawiona z dala od źródeł ognia. 
Nie pal. 

2. Wyłącznik silnika ustaw w pozycję „0” (OFF) 
3. Zamknij zawór paliwa 
4. Odkręć osadnik paliwa znajdujący się pod zaworem paliwa  (pod gaźnikiem). 
5. Wypłucz i umyj osadnik wraz z pierścieniem uszczelniającym w rozpuszczalniku. Poczekaj aż wyschnie. 
6. Złóż w odwrotnej kolejności. 
7. Sprawdź czy nie występuje nieszczelność. Jeżeli tak wymień pierścień uszczelniający. 

 
Obsługa świecy zapłonowej 
1. Zdejmij fajkę z przewodem elektrycznym ze świecy 
2. Oczyść szmatką świecę i obszar wokół niej  
3. Kluczem nasadkowym przeznaczonym do demontażu świec (13/16 cali) wykręć świecę. 

4.  Obejrzyj świecę. Jeśli elektrody są przepalone lub izolator jest  
     wyszczerbiony należy wymienić świecę.  
5.  Jeżeli świeca nie jest zniszczona oczyść ją z nagaru przy pomocy  

     szczotki drucianej  
6.  Zmierz szczelinę pomiędzy elektrodami. Odległość między nimi    
     powinna wynosić 0,7-0,8 mm. Jeżeli jest większa delikatnie     
     przygnij elektrodę, jeżeli jest mniejsza rozegnij elektrody  

 7. Po oczyszczeniu i kontroli szczeliny umieść świecę w  gnieździe i 
wkręć ją ręką aż do oporu. Następnie dokręcić ją za pomocą klucza 
13/16 cala. Jeśli montujesz używaną świecę należy dokręcić ją o 
1/8 – 1/4 od wyjściowej pozycji. Jeśli montujesz nową świecę 
należy dokręcić ją o 1/2 od wyjściowej pozycji. 

 
 

UWAGA! Wkręcenie zbyt luźno świecy spowoduje, że będzie się ona 
bardzo rozgrzewała i może uszkodzić silnik. Wkręcanie zbyt mocne może 

spowodować zerwanie gwintu w głowicy silnika.  
8. Załóż powtórnie fajkę na świecę.  

Przechowywanie pompy 

W przypadku nieużywania pompy przez dłuższy czas : 
1. Spuść wodę z komory pompy korkiem spustowym. 
2. Spuść benzynę z baku i gaźnika 
3. Przykryj pompę aby nie uległa zakurzeniu. 

Możliwe problemy i sposoby ich rozwiązywania 

Pompa nie zasysa wody Możliwe przyczyny Rozwiązanie 



 

 

Kontrola pompy 

Pompa nie zalana wstępnie wodą Przed uruchomieniem zalej pompę wodą 

Pompa H-BZP-30 nie jest zalana wodą wraz z 
wężem ssącym, brak zaworu zwrotnego na końcu 

węża ssącego 

Pompa H-BZP-30 musi być dokładnie zalana 
wodą wraz z całym wężem ssącym. Na końcu 

węża musi być zawór zwrotny. 

Uszkodzona dławica mechaniczna Skontaktuj się z serwisem 

Kontrola węża ssącego Kosz ssący uległ wynurzeniu, pompa zasysa powietrze Zanurz kosz ssący w wodzie 

 
Nieszczelne połączenia na wężu ssącym, 

lub nieszczelność węża 
Uszczelnij wąż lub go wymień 

 
Zagięty lub zakleszczony wąż ssący, zatkany kosz 

 ssący 
Odblokuj przepływ 

 
Zbyt duże opory na ssaniu, przekroczona zdolność 

ssania pompy 
Skróć wąż lub postaw pompę bliżej zbiornika z 

którego pompujesz 
Pompa pracuje ale ma 

małą wydajność 
Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Zbyt duże opory na ssaniu Zagięty lub zakleszczony wąż ssący, zatkany kosz 
 ssący 

Odblokuj przepływ 

Zbyt duże opory na 
tłoczeniu 

Za długi wąż tłoczny Zmniejsz długość węża tłocznego 

Za cienki wąż tłoczny Dostosuj średnicę węża tłocznego do 
średnicy króćca 

Zbyt duża wymagana wysokość podnoszenia w 
stosunku do możliwości pompy  

Zamontuj pompę o większej wysokości 
podnoszenia 

Między pompą a silnikiem 
wycieka woda 

Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Kontrola pompy Uszkodzona dławica mechaniczna Skontaktuj się z serwisem  

Pompa nie uruchamia się Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Kontrola przełączników 
Ssanie włączone pozycja “CHOKE”. Wyłączyć ssanie，pozycja “RUN” chyba 

że silnik nie jest rozgrzany. 
Wyłącznik silnika w pozycji “0”-OFF 

wyłączony. 
Przełączyć wyłącznik w pozycję "1” ON- 

włączony. 

Sprawdzić benzynę. 

Brak benzyny. Wlać paliwo. 
Benzyna złej jakości, silnik był przechowywany 

bez spuszczenia benzyny, napełniono starą 
benzyną. 

Spuścić paliwo ze zbiornika i gaźnika. 
Wlać czystą i świeżą benzynę do 

zbiornika. 

Kontrola świecy 

Uszkodzenie świecy, zły odstęp elektrod, 
zamontowano złą świecę 

Dostosować odstęp elektrod albo zmienić 
świecę. 

Zalana świeca (zalanie silnika paliwem) 
Osuszyć świecę i zamontować ponownie. 
Uruchomić silnik z dźwignią przepustnicy 

w pozycji  “SZYBKO” 

Dostarczyć pompę do 
serwisu. 

Zatkany filtra paliwa, awaria gaźnika, 
nieprawidłowy zapłon, itp. Wymienić lub naprawić wadliwe części. 

 

Brak mocy silnika Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Kontrola filtru powietrza Zatkany filtr. Wyczyścić albo wymienić filtr. 

Sprawdzić paliwo. 

Brak benzyny. Uzupełnić benzynę. 
Benzyna złej jakości, silnik był przechowywany 

bez spuszczenia benzyny, napełniono starą 
benzyną. 

Spuścić paliwo ze zbiornika i gaźnika. 
Wlać czystą i świeżą benzynę do 

zbiornika. 

Dostarczyć pompę do 
serwisu. 

Zatkany filtra paliwa, awaria gaźnika, 
nieprawidłowy zapłon, itp. Wymienić lub naprawić wadliwe części. 

 

Przerywana praca pompy Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

 Kontrola świecy 
zapłonowej. 

Uszkodzenie świecy. Zamontować nową świecę 

Zły odstęp między elektrodami. Dostosować odstęp między elektrodami 

Kontrola filtra Zabrudzony filtr powietrza Wyczyścić albo wymienić filtr. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI  UE/WE (Moduł A): 



 

 

1. Pompy spalinowe BZP, H-BZP 
2. PHU Dambat, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, POLSKA, e-mail: biuro@dambat.pl 
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Pompy z typoszeregu zawartego w punkcie 1. 
5. Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087) 
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że pompy do który niniejsza deklaracja się odnosi, są wykonane 
zgodnie z następującymi Dyrektywami i zawartymi w nich odniesieniach do norm zharmonizowanych: 
-   Dyrektywa MD Nr. 2006/42/WE 
    Zastosowane normy:  EN 809:1998 + A1:2009+AC:2010 
-   Dyrektywa  EMC Nr. 2014/30/UE 
-   Dyrektywa  NE Nr. 2000/14/EC po zmianie 2005/88/EC 

 
Gawartowa Wola 21.11.2015 

Adam Jastrzębski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KARTA GWARANCYJNA: 
Poniższa karta gwarancyjna ważna jest tylko wraz z oryginałem dokumentu zakupu  tzn. fakturą lub paragonem. Ponadto musi być potwierdzona 

przez sprzedawcę podpisem i pieczątką.  Karta gwarancyjna bez  załączonego oryginalnego dokumentu zakupu jest nieważna. 

1. Gwarantem urządzenia jest PHU DAMBAT, adres serwisu: 05-870 Błonie, Pass 21, Hala B, Park Hillwood 
2. Dla klientów posiadających oryginał dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginał 
faktury okres gwarancji wynosi 24 miesiące.  
3. Gwarancja nie włącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
4. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wad urządzenia powstałych w wyniku błędu w produkcji.  
5. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. 
6. Gwarancja nie obejmuje: 
• Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i 
instrukcją obsługi 
• Uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych, których przyczyna tkwi poza 
urządzeniem, którego gwarancja dotyczy (np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pożar, powódź, itp.)  
• Uszkodzeń powstałych na skutek ingerencji w konstrukcję urządzenia osób nieupoważnionych przez 
gwaranta 
7. Gwarancja traci ważność w przypadku: 
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobę 
nieupoważnioną przez gwaranta 
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prób demontażu urządzenia przez osobę nieupoważnioną 
przez gwaranta poza czynności dozwolone  instrukcją obsługi 
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych 
przez osoby nieupoważnione przez gwaranta 
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieżności między wpisami w karcie 
gwarancyjnej a dokumentem zakupu. 
8. Gwarancja obejmuje tylko urządzenia eksploatowane na terenie RP. 
9. W przypadku wysyłki urządzenia do naprawy przez użytkownika: 
• przy wysyłkach urządzeń między innymi o wadze powyżej 20 kg gwarant pokrywa koszty transportu 
do serwisu. Przed wysyłką proszę skontaktować się z gwarantem w celu uzyskania informacji, którą firmą 
kurierską wysłać urządzenie (tel.22-6328609). Gwarant przyjmuje tylko przesyłki wysłane w usłudze 
standard. Przesyłki wysłane na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niż standard usługi nie będą 
odbierane. Gwarant nie odbiera przesyłek pobraniowych.  
• użytkownik powinien przygotować (zabezpieczyć) urządzenie do transportu tak aby nie uległo 
uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy klienta nie podlegają naprawie gwarancyjnej. 
10. Poza warunkami gwarancji, kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania. 
11. W przypadku przysłania do serwisu sprawnego urządzenia nie podlegającego naprawie gwarancyjnej 
użytkownik może zostać poproszony o zwrot kosztów sprawdzenia urządzenia, oraz zwrot kosztów 
odesłania urządzenia z serwisu do użytkownika. 
12. W przypadku nie uznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta, użytkownik 
może zostać poproszony o zwrot kosztów transportu do serwisu i zwrot kosztów odesłania urządzenia do 
użytkownika.  
13. Jeżeli użytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go poniżej 
Adres e-mail użytkownika:.............................................................................. Podanie adresu przez 
użytkownika ułatwi  komunikację z serwisem i może przyspieszyć naprawę 
14. Kontakt do ogólnopolskiego serwisu tel/fax 22-6328609, e-mail: serwis@dambat.pl  Godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 8.00-16.00 
                        TYP URZĄDZENIA:........................... NR.PRODUKCYJNY:................................... 
 
DATA SPRZEDAŻY (miesiąc słownie).................................. 
 
PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY.................................................................. 


