
 
Instrukcja obsługi pomp KBFU 

 

         UWAGA przed przyst ąpieniem do u Ŝytkowania zapoznaj si ę z instrukcj ą 
obsługi. Ze wzgl ędów bezpiecze ństwa do obsługi pompy dopuszczone s ą tylko 

osoby pełnoletnie znaj ące dokładnie instrukcj ę obsługi. 

          UWAGA instrukcja obsługi stanowi podstawo wy element umowy kupna-
sprzeda Ŝy. Nieprzestrzeganie przez u Ŝytkownika zalece ń zawartych w instrukcji 
obsługi stanowi niezgodno ść z umow ą i wyklucza jakiekolwiek roszczenia 
wynikaj ące z ewentualnej awarii urz ądzenia b ędącej efektem niezgodnego z 
zaleceniami u Ŝytkowania. 
 
ZASTOSOWANIE:  
Pompy, których instrukcja dotyczy przeznaczone są do pompowania wody czystej, 
oraz zanieczyszczonej. Pompy KBFU mogą być uŜywane w firmach budowlanych do 
odwadniania wykopów, wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, w 
gospodarstwach rolnych do nawodnień, w gospodarstwach rybackich, przy 
opróŜnianiu basenów, itp.   

Zanieczyszczenia zawarte w wodzie nie mogą mieć średnicy większej niŜ  3 mm.  
Pomimo tego, Ŝe pompy dedykowane są specjalnie do cięŜkich warunków pracy 
naleŜy pamiętać, Ŝe pompowanie wody zawierającej zanieczyszczenia o charakterze 
abrazyjnym (ściernym) zdecydowanie zmniejsza Ŝywotność pomp. ZuŜycie pompy na 
skutek wytarcia części roboczych przez piach jest zuŜyciem eksploatacyjnym i nie 
podlega naprawom gwarancyjnym. Zawartość części stałych w wodzie nie moŜe być 
większa niŜ 10 %. 

Pompa nie jest przystosowana do przepompowywania substancji Ŝrących, 
łatwopalnych, o niszczących właściwościach lub wybuchowych (np.benzyna, nitro, 
ropa naftowa, itp.), produktów Ŝywnościowych, słonej wody. Awarie spowodowane 
pompowaniem tego typu cieczy nie podlegają  naprawom gwarancyjnym.  

Maksymalna temperatura pompowanej wody wynosi 35oC. 

Pompa nie moŜe pompować wody zawierającej oleje i substancje ropopochodne. 
Praca pompy w takiej wodzie doprowadzi do uszkodzenia elementów gumowych np. 
kabla lub uszczelnień, a w efekcie do rozszczelnienia pompy i awarii silnika. W tym 
przypadku naprawa pompy będzie moŜliwa tylko w trybie odpłatnym. 



Przepompowywana woda nie moŜe zawierać zanieczyszczeń długowłóknistych, dla 
których najdłuŜszy wymiar jest większy niŜ 3mm. 
 
INSTALACJA POMPY: 
Pompy, których instrukcja dotyczy są pompami zatapialnymi tzn. pracują zanurzone 
w przepompowywanej wodzie. Minimalny poziom zanurzenia pompy w czasie pracy 
wynosi 15 cm. Pompa moŜe pompować przy mniejszym zanurzeniu jednak w tym 
wypadku niezbędny jest bezpośredni dozór uŜytkownika nad pracą pompy. W razie 
jakichkolwiek zakłóceń w jej pracy naleŜy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne 
pompy.  

Pompa nie moŜe pracować „na sucho” bez wody. Praca „na sucho” doprowadzi do 
zniszczenia urządzenia. W tym przypadku naprawa będzie moŜliwa tylko w trybie 
odpłatnym.   
 
Woda z pompy wypływa króćcem tłocznym. Na króciec tłoczny naleŜy załoŜyć wąŜ 
tłoczny. NaleŜy przymocować go do króćca cybantem (stalową opaską). Przy 
wyborze węŜa tłocznego naleŜy pamiętać, Ŝe wydajność końcowa urządzenia zaleŜy 
od średnicy i długości węŜa. Im średnica węŜa mniejsza, a długość większa tym 
wydajność na końcu węŜa jest mniejsza.  
Ta sama zasada tyczy się róŜnicy między poziomem lustra wody w zbiorniku z 
którego pompujemy, a poziomem na który pompujemy. Im róŜnica poziomów jest 
większa tym wydajność pompy zmniejsza się. Parametr określony jako maks. 
wysokość podnoszenia podawany w danych technicznych określa maksymalne 
ciśnienie które wytworzy pompa. Przy tym  ciśnieniu wydajność pompy wyniesie 
zero.  
Przy zanurzaniu pompy w opróŜnianym zbiorniku naleŜy opuszczać ją na sznurze 
przymocowanym do rączki pompy.  

 Uwaga!!!  Zabrania się podnoszenia i opuszczania pompy przy pomocy kabla 
zasilającego. Podnoszenie lub opuszczanie pompy za pomocą kabla lub pływaka w 
najlepszym razie doprowadzi do uszkodzenia kabli lub pompy, w najgorszym moŜe 
doprowadzić do poraŜenia prądem. Gwarant i producent zwolniony jest od wszelkiej 
odpowiedzialności w razie nieprzestrzegania tego wymogu. Naprawa uszkodzonego 
kabla moŜliwa jest tylko w trybie odpłatnym, nie gwarancyjnym.  

JeŜeli na dnie opróŜnianego zbiornika moŜe znajdować się piasek lub kamienie 
mogące uszkodzić wirnik, pompę bezwzględnie naleŜy podwiesić na sznurze 
minimum 15 cm nad dnem tak aby nie doszło do zassania piachu lub kamieni, lub 
postawić na podwyŜszeniu zwiększającym dystans między pompą a dnem. 

Uwaga w pompie jako środek smarny zastosowano olej. Przy rozszczelnieniu moŜe 
dojść do wycieku oleju i zanieczyszczenia nim pompowanej wody. 
 



INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 
Sieć elektryczna z której pompa ma być zasilana powinna mieć dane znamionowe 
zgodne z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej pompy.  
W zaleŜności od typu pompy (patrz tabliczka znamionowa) do pompy naleŜy 
doprowadzić zasilanie jedno fazowe 230V/50Hz, lub trójfazowe 400V/50Hz  
posiadające uziemienie.  

 

Wtyczka pompy musi by ć podł ączona do gniazda z czynnym uziemieniem. 
Producent, oraz gwarant jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone ludziom lub rzeczom wynikające  z braku odpowiedniego uziemienia.  
śyła Ŝółto-zielona przewodu przyłączeniowego jest uziemiająca. 

  

Pompa wyposaŜona jest w wyłącznik przeciąŜeniowy/nadprądowy zainstalowany na 
kablu. Puszkę z wyłącznikiem naleŜy chronić przed zanieczyszczeniami takimi jak 
piach, błoto, woda gruntowa i atmosferyczna.  Wyłącznikiem moŜna 
włączać/wyłączać urządzenie. Przycisk zielony włącza urządzenie, czerwony 
wyłącza. JeŜeli pompa ulegnie przeciąŜeniu wyłącznik wyłączy dopływ prądu. 
Ponowne włączenie jest moŜliwe tylko po usunięciu przyczyny przeciąŜenia.  

 
Przed jakimikolwiek działaniami konserwacyjnymi wyłącz pompę z sieci elektrycznej, 
poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda elektrycznego. 

Częstą przyczyną przeciąŜenia moŜe być blokujący obroty wirnika piach. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe po wyłączeniu pompy woda z piachem zawarta w węŜu tłocznym 
spływa do pompy. Komora wirnika w takim przypadku działa jak filtr wyłapujący 
powracający z wodą piach.  JeŜeli ponowne włączenie pompy powoduje samoczynne 
wyłączanie włącznika, przed kolejnym uruchomieniem naleŜy koniecznie oczyścić 
komorę wirnika. Najwygodniej to zrobić płucząc komorę wirnika czystą wodą pod 
ciśnieniem np. wkładając dyszę węŜa do króćca tłocznego pompy.  

W pompach trójfazowych samoczynne wyłączanie wyłącznika moŜe być związane z 
brakiem jednej fazy. Przed ponownym uruchomieniem sprawdź czy wszystkie trzy 
fazy są dostępne i mają właściwe parametry prądu. 

Zabrania się uŜytkowania pompy z pominięciem wyłącznika przeciąŜeniowego. 
 
 
 
 



Instalacja elektryczna zasilająca pompę musi być wyposaŜona w wyłącznik 
róŜnicowo-prądowy o znamionowym prądzie zadziałania ∆In nie wyŜszym niŜ  30 mA. 
Producent, oraz gwarant jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone ludziom lub rzeczom wynikające  z zasilania pompy z pominięciem 
odpowiedniego wyłącznika. 

 Zabrania si ę przebywania ludziom lub zwierz ętom w wodzie w której 
pracuje pompa. 

 

W razie uszkodzenia izolacji kabla zasilającego zabrania się uŜytkowania pompy. W 
takiej sytuacji naleŜy zwrócić się do gwaranta w celu wymiany kabla. Uszkodzenia 
mechaniczne nie podlegają naprawom gwarancyjnym, nieodpłatnym. UŜytkowanie 
pompy z uszkodzoną izolacją kabla w najlepszym razie doprowadzi do zalania silnika 
wodą w najgorszym moŜe doprowadzić do poraŜenia prądem 

JeŜeli pompa pracuje w duŜej odległości od zabudowań, a energia elektryczna jest 
zapewniona przy pomocy przedłuŜacza, którego długość jest większa niŜ 20 m przed 
uruchomieniem pompy naleŜy bezwzględnie sprawdzić napięcie prądu na końcu 
przedłuŜacza. NaleŜy pamiętać, Ŝe ze wzrostem długości kabla na jego końcu spada 
napięcie zasilania.  

Pompy nie wolno uŜytkować przy spadku napięcia poniŜej 210 V dla jednofazowych 
pomp i 370V dla trójfazowych pomp. UŜytkowanie pompy w takich warunkach 
doprowadzi do przeciąŜenia silnika i jego awarii. W tym przypadku naprawa będzie 
moŜliwa tylko w trybie odpłatnym. 
 
KONSERWACJA:  

  Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno ści konserwacyjnych odł ącz 
zasilanie elektryczne pompy od sieci zasilaj ącej poprzez wyj ęcie wtyczki z 
gniazda elektrycznego.  
W przypadku gdy wirnik pompy ulegnie zablokowaniu zanieczyszczeniami  do 
czynności obsługowych wykonywanych przez uŜytkownika naleŜy oczyszczenie 
komory wirnika. Po kaŜdorazowym uŜyciu pompa powinna być wyjęta ze zbiornika i 
wypłukana czystą wodą.  
 
 
 
 
 
 
 



 
PRZECHOWYWANIE:  
Oczyszczoną pompę naleŜy przechowywać w suchym pomieszczeniu. 

 NaleŜy zwrócić uwagę aby pompa nie była ustawiona na kablu zasilającym. 
Przy dość duŜej wadze pompy i długim okresie przechowywania moŜe dojść do 
uszkodzenia izolacji kabla. 
 
UTYLIZACJA URZ ĄDZENIA: 
 
                    ZuŜyty produkt podlega obowiązkowi usuwania jako odpady wyłącznie    
                    w selektywnej zbiórce odpadów organizowanych przez Sieć Gminnych   
                    Punktów Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych. Konsument   
                    ma prawo do zwrotu zuŜytego sprzętu w sieci dystrybutora sprzętu 
elektrycznego, co najmniej nieodpłatnie i bezpośrednio, o ile zwracane urządzenie 
jest właściwego rodzaju i pełni tę samą funkcję, co nowo zakupione urządzenie. 
Zabrania się wyrzucania zuŜytego urządzania razem z innymi odpadkami bytowymi. 


