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ВЪВЕДЕНИЕ

Тaзи инструкция се отнася за използването и поддръжката 

Ние искаме да Ви помогнем да получите най-доброто от Вашата 

информация как да постигнете това; прочетете я внимателно.

Honda Power Equipment Mfg., Inc. си запазва правото по 

всяко време да прави промени без предупреждение и без 

от това да възникват някакви задължения.

Никаква част от тази публикация не може да се промена 

Ако имате проблеми или въпроси се свържете с Вашия 

доставчик/ дилър. 

Благодаря, че закупихте този продукт на HONDA!

на помпа Honda модел WMP 20 XE.

Тази инструкция е част от продукта, така че тя трябва 

да остане с него в случай на препродажба.

Обърнете внимание на следните думи:

 DANGER

 CAUTION

Всеки стикер ви съобщава за опасност, какво може да се 
случи и какво трябва да направите за да предотвратите 
нараняването. 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

 WARNING

Целта на тези съобщения е да предотвратят повреди по 

 среда. 
Вашата помпа, по други вещи и поражения на околната

без писмено разрешение. 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

WMP20XE1T

Превод на оригиналната инструкция

на български език
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  Вашата помпа или друг продукт могат да  бъдат 
повредени, ако не спазвате инструкциите.

нова помпа и да я ползвате сигурно. Тази инструкция съдържа 

Може да бъдете наранени, 

ако не спазвате инструкциите.

Ще пострадате или ще бъдете 

сериозно наранени, ако не 

спазвате инструкциите.

 инструкциите.

Ще пострадате или ще бъдете 

сериозно наранени, ако не спазвате

ИНДУСТРИАЛНА ПОМПА
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 Внимание

бъдат предотвратени, ако следвате
• Наранявания или щети могат да 

тази инструкция. Повечето опасности
са описани тук, както и най-добрия
начен да се предпазите.

подвижни детайли. За ваша сигурност се уверете, че са на 
място при работа.

Не премахвайте предпазителите

Предпазителите ви защитават от горещи или 

Доливайте внимателно с гориво

Бензинът е леснозапалим, а газовете му са взривоопасни. 

Зареждайте навън, с изгасен и охладен двигател и на равна

повърхност. Не препълвайте. Не пушете в близост и пазете от

пламъци и искри.

Съхранявайте бензина в пригодена за това туба. Изтрийте, ако

има разлято гориво.

Носете защитно облекло

Защитното облекло ви пази от нараняване. Ръкавиците предпаз-

ват ръцете. Носете антифони за защита на слуха.

Изгасете двигателя, ако не изпомпвате

В случай, че се наложи да оставите помпата, изключете

двигателя.

Отговорност на оператора

Отговорност на оператора е обезопасяването спрямо изтичане

химикали. Спазвайте инструкциите за работа с химикали.

Изключете бързо помпата в случай на авария.

Запознайте се с уредите за контрол и връзките.

Уверете се, че който използва помпата е запознат с 

деца, домашни любимци и хора.

Работа с помпата

Не изпомпвайте запалими течности като бензин и др. горива

Опасност от експлозия и нараняване.

Работете на равна повърхност. При наклон може да изтече

гориво.

Не монтирайте помпата към други съоръжения.

от други предмети.

Ауспуха се нагорещява при работа. Дръжте помпата поне на 1м 

Ауспуха се нагрява при работа. Не се допирайте до него. Оставете

да се охлади преди да я местите или оставяте за съхранение.

ОПАСНОСТ ОТ ВЪГЛЕРОДЕН МОНОКСИД

Изхвърляне

Не изхвърляйте масло, гориво и др. с битовите

отпадъци.

Съблюдавайте местните разпоредби.

инструкциите. Не допускайте близо до работещата помпа

Изпаренията на горивото са лесно запалими след стартиране.

Забършете разлято гориво преди старт.

Изгорелите газове съдържат въглероден моноксид.

Вдишването може да доведе до безсъзнание и дори досмърт.

• Ако стартирате машината в затворено помещение, осигурете
добра вентилация. 

• Сменете  повредения  ауспух.            

•   Не стартирайте машината в затворени помещения.

Работете с течности посочени на стр. 6

Работа с др. течности неописани там може да доведе до повреда 

и нараняване.
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буква значение

Прочетете и запомнете

тази инструкция и работата

с всички инструменти 

за управление и контрол

Ауспуха е горещ.

Пазете себе си и околните

когато машината работи.

буква значение

Името на производителя и представляващия са описани в

Декларацията за съответствие

7. Гарантирано ниво на шум съгл.

Има два серийни номера - на двигателя и на рамата.

Попълнете ги долу, както и датата на покупка.

Това ще ви е необходимо при поръчка на части.

Сериен номер двигател:__________________________________

Сериен номер рама: _____________________________________

Дата на покупка: ________________________________________

A [етикети)

C [етикет] 

B (етикет)

1    Лост смукач 9 Изходна тръба

2 Подаване на газ 10 Рамка

3 Капачка за пълнене 11 Възд. филтър

4 Капачка на резервоара за гориво 12 Сериен номер рама

5 Сериен номер двигател 13 Отвор за изтичане масло

6 Ключ пусков 14 Пръчка за ниво масло 

7    Стартер 15 Отвор за изтичане

8 кранче за гориво 16 входна тръба

1. Знак за съответствие съгл. EEC/89/392 Директива

2. Година на производство

3.  Тегло

4. Сериен номер

5. модел

6. Производител

Етикети за безопасност
Управление 

Тези етикети съдържат важни данни.Те са част 

от продукта. Прочетете внимателно.
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 WARNING

Описание бр.

8 mm гайка 4

Тампон 4

  8 x 16 mm болт  4

Коляно изход 1

Уплътнител 1

Куплунг за маркуча 2

куплунг 2

Адаптор смукател 1

Смукател 1

1. Поставете тампоните на рамката с 8 x 16 mm болтове

и 8 mm  гайка  . Затегнете гайката:

Върт. момент: 7.8 ~ 9.8 N•m (80 ~ 100 kg-cm).

2. Поставете  уплътнителна лента на  изходното  коляно

и  го  монтирайте на помпата.

3. Поставете  уплътнителна  лентана  куплузите и  ги 

поставете както е показано .

4. Поставте адаптор  на смукателя .

МОНТАЖ ПРЕДИ РАБОТА

Отделете време за подготовка заради своята безопасност.

Прочетете тази инструкция и разберете как да управлявате

машината.

Запознайте се отблизо с контролните уреди и разберете ка да я 

изключвате бързо при авария.

Запознайте се с мерките за безопасност при работа с 

химикали.

ГОТОВА ЛИ Е ВАШАТА ПОМПА?

За да удължите живота на помпата отделете време да 

проверите състоянието преди работа. При нужда се обърнете 

към сервиз.

Неправилната поддръжка или неотстраняването на 

проблем преди работа може да доведат до 

значителна повреда.

В някой случаи може да се стигне до нараняване или смърт

Винаги проверявайте преди работа за понреди.

Преди да започнете проверка се уверете че помпата е на равна

повърхност и пусковият ключ е в поз. off

Процедура

Проверка на общото състояние

• Огледайте за теч на масло или бензин.

• Почистете най-вече около стартера и ауспуха.

• Погледнете за повреди.

• Проверете всички болтове, гайки, присъединяване на 

маркучите.

• Всички защитни детайли трябва да са изправни.

• Проверете маркучите, преди да ги монтирате към помпата.

Преди старт проверете

• Нивото на маслото (стр. 9). 

• Въздушния филтър (стр. 10).

• Нивото на гориво (стр. 12). Уверете се, че е достатъчно за

да не прекъсвате работа.

Списък на принадлежностите
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[1]

[2]

[1]

РАБОТА

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 

Преди първия пуск, се запознайте с важните инструкции

за безопасност (стр. 2) и преди работа (стр. 4).

Не стартирайте машината в затворени помещения. 

Отработените газове са опасни и могат да причинят смърт.

Свързване на смукателния маркуч

Маркучът [1] трябва да е усилен. Помпата трябва да е възможно

най-близко до течността. Избягвайте чупки по маркуча. 

Най-добре е течността да не много по-високо от помпата и 

маркуча да е изпънат. Времето на самозасмукване е 

пропорционално на дължината на маркуча. 

Смукателят [2] трябва да бъде монтиран в долната част на 

маркуча със скоба. 

Винаги поставйте смукателят преди да започнете работа. Той 

спира боклуците да влезат в помпата и да повредят механизма. .

Свързване на изпускателния маркуч

Къс маркуч с по-голям диаметър ще повиши ефективността и 

обратно.

Затегнете здраво скобата за да не се откачи маркуча при 

високото налягане.

Засмукване

Отстранете капачката [1] и напълнете помпата с течност 

преди да стартирате двигателя. Поставете отново капачката.

Важно

Ако стартирате на сухо, това ще повреди помпата

• Уверете се, че помпата е пълна с течност и 

смукателят е потопен в течността.

• Ако сте работили на сухо, спрете веднага и оставете да се

 охлади преди да продължите.
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 WARNING

Aatrex Dual N-Serve 24

Amiben Eradicane Phosphoric Acid 

Solutions

Ammonium 

Thiosulfate

Extrazine Poly-N

Banvel Larsban Ranger

Basagran Lasso Round-up

Bicep URAN Solutions Sutan

Bladex Modown Treflan

Vernam

10%

-7 ~ 54°C.

[2]

[3]

[1]

ДОПУСТИМИ ТЕЧНОСТИ 

По-долу са течностите, с които помпата може да работи.

Уверете се, че течносста с която ще работите е в този списък. 

След всяка употреба изпразнете помпата и я изплакнете с вода.

НЕ ИЗПОМПВАЙТЕ ТЕЧНОСТИ ЗА КОНСУМАЦИЯ.

НЕ ИЗПОМПВАЙТЕ ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ 

Следвайте инструкциите за безопасност.

Важно

Боравенето с течности извън списъка ще доведе до повреди.

Агро химикали

Индустриални химикали

ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели (макс. с чиста вода)         

Общ напор [1]                                                  31 m 

Засмукване [3] 9.5 m

Дебит 850 /min

Самозасмукване 47 сек. на 5 m

Налягане 300       kPa

Макс. дебит на помпата е изчислен при 0 м воден стълб 

чиста вода на морското равнище. Когато общият напор [1] 

(изпускане [2] + засмукване [3]) се увеличава, дебита на 

изпомпване намалява (виж фиг.). Ако местоположението на 

помпата се повдига, дебита също пада. Други фактори, които 

му влияятT T

• Вида на химикала.

• Вида и дължината на маркучите. 

Oil Alert® Датчик за маслото

Тази система предпазва повреда в двигателя при недостатъчно 

ниво на маслото. Ако маслото падне под определена граница, 

двигателят изключва автоматично (пусковият ключ остава в 

поз.ON ).

Ако двигатерят спре и не може да стартира отново (стр. 9) 

проверете нивото на маслото.

Химикалите могат до доведат до 

възпламеняване.Носете защитно облекло и очила.

Боракс  (Сода

борат)

Магнезиев сулфат Натриев хлорат

Оцетна кис-на 20% Глицерин (Глицерол) Натриев ацетат

Алуминиев сулфат Млечна киселина Сода бикарбонат

Амониев нитрат       Оловен ацетат Сода бисулфат

Амониев сулфат      Магнезиев хлорид Сода бисулфит

Бариев сулфат         Магнезиев нитрат Натриев карбонат

(General)

* Калциев хлорид Млечна кис-на Натриев хлорид

Лимонена кис-на      Никел хлорид Натриев нитрат

Меден сулфат          Никер сулфат Натриев силикат

Препарати Олеинова кис-на Натриев сулфат

Етиленов гликол Фосфорна к-на, 

0-80%

Стеаринова к-на

Мастни киселини      Калиев 

карбонат

Сярна кис-на, 0-29%

Железен нитрат Калиев хлорид Винена кис-на

Железен сулфат     Калиев нитрат Оцет     

Железен сулфит     Калиев сулфат Вода (чиста)

Формалдехид,

40%

Сапуни (неутрални) Вода солена

Цинков сулфат

* Температурата да е под 26°C.

Температурният диапазон на работа на помпата еT
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[1]

ON

[2]

ON

[3]

[4]

[5]

[6]

[A]

[B]

[1]

OFF

[2]

[A]

[3]

OFF

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Преди стартиране обезвъздушете помпата като налеете от 

течността. 

1. Отворете  кранчето  за 

гориво [1] в поз. ON 

2. Затворете [2] смукача

Не използвайте 

смукача, ако 

двигателят е топъл 

или навън е топло.

Затворено

3. Поставете  пусковия 

ключ [3] в поз. ON 

4. Преместете лостчето

5. Издърпайте 

стартерното въже.

Важно

Бавно върнете стартерното въже

6. Когато двигателят 

загрее постепенно 

поставете смукача 

[5] в поз. OPEN 

отоворен.

отворен

Регулирайте дебита 

чрез подаване на 

газ.

В поз. FULL [A] помпата ще работи с най-голям дебит. Ако го 

местите в посока [B] дебитът ще пада.

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

При авария

Поставете пусковия 

ключ [1] в поз. OFF .

Нормално

1. Преместете лоста за 

газта [2] в крайно 

дясно положение [A] .

2. Поставете пусковия 

ключ  [1] в поз. OFF.

3. Затворете кранчето за 

гориво [3] в поз OFF 

4. Ако няма скоро да 

ползвате помпата 

спазете инструкциите 

по съхранение от стр. 

13. 

След всяка употреба 

изпразнете помпата и 

изплакнете с вода. 

7. Преместете 

лостчето за газ в 

поз. FULL докрай 

докато помпата 

засмуква. След това

го  [6]  поставете  в 

желаната позиция.

за газта [4] леко наляво
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 WARNING

 WARNING

2

2

ПОДДРЪЖКА

Правилната поддръжка е важна за сигурното и 

безпроблемно функциониране на помпата. 

Неправилната поддръжка и неотстраняванета на 

проблеми могат да доведат до проблеми във 

функционирането, което може да е опасно за 

вас.

Спазвайте препоръките за поддръжка и графика за 

обслужване. 

В следващите страници са посочени основни процедури по 

обслужване. За сервиз и по-сложни процедури се обръщайте 

към сервиз. 

Графика за поддръжка е на база на нормално използване. При 

по-големи натоварвания или работа при по-тежки условия се 

консултирайте с вашия Дилър.

Използвайте само оригинални резервни части и 

консумативи.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДДРЪЖКА

По-долу са описани някои от основните мерки, но те не могат 

да ни предупредят за всички случаи. 

Неправилната поддръжка може да доведе до 
опасност

Пропуски  при  обслужването  могат  да  доведат  до 

нараняване или смърт.

Винаги следвайте инструкциите и мерките от 

това ръководство.

Предпазни мерки

• Уверете се, че машината е изключена преди дейности по 

обслужване. 

• Опасни изгорели газове

Работете навън.

• Изгаряния от горещи части 

Оставете машината да се охлади. 

• Бъдете внимателни, ако наблизо има горива. Не ползвайте 

бензин за почистване. Дръжте далеч от цигари, искри и 

пламъци.

• Нараняване от подвижни части 

Не работете с помпата, ако не сте 

инструктиран.

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Интервал Дейност

Преди  ползване      Масло:  Проверка на нивото  (стр 9) 

  Възд. филтър стр. 10)

След ползване Изпразване на течността (стр. 13)

Първи 20 ч. Смяна масло (стр. 9)

(стр.10)Всеки 50 ч. Възд.филтър:  Почистване 

Всеки 100 ч. Смяна масло (с.9)

(стр. 11)

Почистване на утайката (с.11)

Всеки 50 ч. Възд.филтър: Почистване (стр.10)

 Свещ: Проверка (с. 11)

Искроуловител (ако има): почистване

Всеки 300 ч. Смяна на маслото (стр.9)

Смяна на въздушния филтър (стр. 10)

Смяна свещ (с. 11)Искроуловител: 

почистване (с. 11)

Почистване на утайката (с. 11)

Клапани: проверка и настройка

Обороти: проверка

Резервоар и филтър: почистване

Всеки 2 год. Горивна линия: Проверка или смяна 3

1. При професионална употреба следете работните 

часове за навременно обслужване. 

2. По-често обслужване при запрашена среда.

3. Препоръчваме обслужването да става в оторизиран сервиз.

При неспазване графика на обслужване и възникнали 

повреди, гаранция не се признава.
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[1]

[2]

[3]

[1]

[3] [2]

[1]

ПОДДРЪЖКА НА ДВИГАТЕЛЯ

Проверка на нивото на маслото

Проверете маслото при спрян двигател и на равна 

повърхност. 

1. Отвийте капачката [1] и забършете щеката.

2. Пъхнете и извадете щеката и проверете нивото. 

3. Ако нивото е ниско [3], долейте до ниво [2] . Не препълвайте.

4. Постовете и завийте капачката.

NOTICE

Работа при ниско ниво на маслото ще повреди двигателя.

Смяна на маслото

Източете маслото докато двигателят е топъл, за да изтече 

напълно.

1. Развийте 

капачката [1], 

пробка [2], и

уплътнение [3]. 

Източете маслото

в съд.

2. Поставете 

уплътнението и  

завийте 

пробката.

Върт. момент:18 

N•m (1.8 kgf•m)

Изхвърлете маслото на определено за целта място.

3. Налейте ново 

масло съгл. 

препоръчаното 

до горе на 

отвора.

4. Затворете и 

завийте 

капачката [1] .

Препоръчани масла

Ниво на маслото в двигателя

Проверявайте  нивото  на  маслото  при  изгасен  двигател  и  на 

равна повърхност. 

Използвайте 4-тактово моторно масло отговарящо на API 

сервизната класификация SJ или по-нова. Проверете на етикета 

на маслото, че съдържа буквите SJ.

• При използване на непрепоръчано масло се скъсява живота

 на двигателя,  2-тактовото масло ще повреди двигателя.

                  ЗАБЕЛЕЖКА

При работа при ниско ниво може да се повреди двигателя

SAE 10W-30 се препоръчва за обща употреба. Друг вискозитет

може да се използва, ако средната температура е в показаните

граници.  
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Проверка на въздушния филтър

1. Развийте гайка [1] и отстранете капака на филтъра [2].

2. Развийте гайка [3] и отстранете филтърните елементи [4,5].

4. Почистете филтърната кутия, като внимавате мръсотия да 

не попадне в карбуратора. 

5. Поставете дунапренения елемент върху хартиения и 

поставете сглобения филтър. Фиксирайте го с гайката. 

Уверете се, че гуменото уплътнение [6] е на място под 

филтъра.

6. Поставете капака и завийте гайката..

3.  Огледайте  филтърните  елементи,почистете  ги  и  ги  

подменете,  ако  са скъсани.

Важно

Ако работите без въздушен филтър или с повреден 

филтър, мръсотия ще влезе в двигателя и ще го 

повреди. Такива повреди не се покриват от 

гаранцията.

Почистване на въздушния филтър

Замърсеният филтър възпрепятства навлизането на въздух в 

карбуратора и влияе на работата на двигателя.

1. За да почистите филтърния елемент го изтупайте няколко 

пъти или издухайте с компресор отвътре навън.

Не изчетквайте, тъй като мръсотията ще проникне вътре.

Разтвор

     Масло

2. Изперете 

дунапренения филтър 

в сапунен разтвор и 

топла вода и го 

изцедете.

4. Потопете в двигателно масло и изцедете докрай.

Важно

Ако остане повече масло по филтърния елемент може да 

задръсти входа на въздух към карбуратора.

5. Накрая поставете отново филтъра към двигателя.

3. Оставете да изсъхне.
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[2]

[1]

(0.7 ~ 0.8 mm)

[4]

[1]

[6]

[5]

[3]

[2]

[6]

[1]

[2]

[3]

OFFON

Обслужване на свещта

модел: NGK - BPR6ES

Важно

Грешно подбрана свещ може да повреди двигателя

За добра работа свещта трябва да е правилно поставена.

Оставете двигателят да се охлади преди да работите по свещта.

1. Отстранете капачето на свещта [2]

 и почистете около свещта. 

2.  Отстранетесвещта с ключза 

свещи. [3].

3. Проверете свещта. Подменете 

я, ако електродите са износени 

или е изкривена. Почистете я с 

телена четка, ако ще я 

използвате пак .

4. Измерете разстоянието между 

електрода и основата на 

свещта. То трябва да е  0.7 ~ 

0.8 mm. Ако е необходимо го 

коригирайте внимателно. 

5. Поставете внимателно свещта 

     на ръка.

6. След това затегнете с ключ. 

Ако поставяте пак старата свещ, дозатегнете 1/8 до 1/4 

оборота, след като свещта е поставена.

Важно

Разхлабената свещ може да доведе до загряване или 

повреда на двигателя. Презатягането може доведе 

до повреда на главата на цилиндъра

7. Поставете капачето на свещта.

Ако поставяте нова, дозатегнете1/2 оборота след като 

свещта е поставена.

Почистване на утайника за гориво

2. Отстранете утайника [2] и

 O-пръстена [3] и ги 

измийте в разтвор.

Подсушете. 

3. Поставете O-пръстенаи

 утайника и затегнете.

Върт. момент:

4 N•m (40 kgf•cm)

Искроуловител (опция) 

В Европа съгл. Директива 2006/42/EC тези операции трябва 

да се извършват от оторизиран сервиз.

Искроуловителят трябва да се сервизира на всеки 100 часа

1. Оставете машината да се охлади и отстранете двете 8 mm 

гайки [1] и ауспуха [2] от главата на цилиндъра.

2. Отсранете четирите 5 mm винта [3] от ауспуха и протектор

 [4] .

3. Отстранете  4 mm винта  [5] от искроуловителя  [6] и го 

отстранете от ауспуха.

4. Използвайте четка за да 

отстранитеотлаганията по 

искроуловителя [6]. 

Внимавайте да не го 

нараните.

5. Проверете искроуловителя 

за повреди. Ако е нужно го 

подменете.

6. Монтирайте в обратен ред 

искроуловителя и ауспуха.

Върт. момент: 4 mm screw: 2 N•m (20 kgf•cm)

5 mm screw: 4 N•m (40 kgf•cm)

1.  Поставете  кранчето  за 

гориво  [1]  в  поз. OFF

4. Поставете кранчето в 

поз.ON и проверете за теч.
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 WARNING

[1]

[2]

ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО

Машината работи с безоловен бензин с октоново число мин. 91.

Зареждайте на проветриво място при загасен двигател. Ако е 

топъл оставете да изстине. Не зареждайте в помещение или 

където има в близост искри или пламъци.

Използвайте безоловен бензин с не повече от 10% ethanol (E10) 

или 5% метанол. При по-голямо съдържание е възможно да има 

проблеми при работата на двигателя. Също така може да се 

повредят някои детайли на машината, което не се покрива от 

гаранцията. 

Ако помпата няма да бъде използвана често, съблюдавайте 

инструкциите на стр. 14 за да избегнете проблеми причинени от 

остаряването на горивото.

Бензинът е леснозапалим и взривоопасен.

Може да бъдете обгорени и наранени при боравене

• Спрете двигателя и оставете да се охлади

•  Пазете от топлина, искри и пламъци

• Не боравете с бензин на закрито

• Веднага забършете ако разлеете

Не използвайте стар бензин или двутактова смес. Внимавайте 

да не попаднат вода или мръсотия в горивото.

Развийте капачката [1], 

и налейте бензин до 

показаното на фигурата 

ниво. [2]. Избягвайте 

разливане и 

препълване.

Преди стартиране 

отдалечете машината 

поне на 3 м от мястото 

на зареждане.

Важно

Бензинът може да повреди боята или пластмасата при 

разливане. Това не се покрива от гаранцията.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

МОДИФИКАЦИЯ НА КАРБУРАТОРА ЗА ВИСОКА

НАДМОРСКА ВИСОЧИНА

За висока надморска височина сместа гориво/ въздух е твърде

богта. Работата на машината ще се влоши.

Това може да се коригира с модификация на карбуратора.

При височина над 1,500 m се обърнете към вашия дилър за

модификация на карбуратора.

Дори и при модификация, мощността на машината ще се

намали с 3.5% на всеки 300 m увеличение на надморската

височина. Ако карбураторът не се модифицира, намалението 

на мощността ще е по-голямо.

Ако е необходимо отново да работите на височина под 

1500 м, е необходимо отново да се върне стандартната

настройка на карбуратора.

В противен случай двигателят може да загрее и да се повреди.

Затворете сигурно 

резервоара като завиете

 капачката.
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OFF

OFF

[1]

[2]

[3]

[1]

ТРАНСПОРТИРАНЕ

При транспортиране не накланяйте помпата. Опасност от 

разливане на горивото и пожар.

Оставете машината да се охлади преди транспортиране.

1. Поставете ключа [1] в

 поз. OFF.

2. Затворете кранчето за

 гориво [2]

3. Изпразнете помпата 

през пробката [3].

4. Изхвърлете течността

 и затворете пробката

 [3].

Спазвайте 

инструкциите на 

производителя на 

химикала при 

боравене с него.

СЪХРАНЕНИЕ

Измийте двигателя на ръка, като внимавате да не попадне 

вода във въздушния филтър. 

Правилното съхранение е важно за състоянието на Вашата 

помпа. Следващите стъпки ще ви помогнат да защитите 

Вашата помпа от ръжда и ще осигурят безпроблемно 

стартиране на двигателя.  

Двигател

Почистване

1. Измийте помпата

Важно

Ако използвате маркуч или водоструйка, вода може да 

попадне във възд. филтър и оттам в карбуратора или 

цилиндъра и да причини повреди.

Ако косачката е работила, оставете да изстине за около

30 мин. преди миене. 

Почистване на помпата

1. Измийте помпата с маркуч с ниско налягане. Избягвайте да

 мокрите уредите за управление.

2. Избършете с кърпа. Стартирайте машината и оставете да 

работи до достигане на нормална температура така че 

останалта по двигателя вода да се изпари. 

Важно

Ако работите на сухо ще повредите помпата. 

Обезвъздушете преди старт. 

3. Спрете машината и оставете да се охлади.

4. Ако помпата е 

работила с химикали, 

спазвайте 

инструкциите на 

производителя им.

Източете течността 

през пробка [1] и 

изплакнете с чиста 

вода. Изпразнете 

водата и затворете 

отново пробката.

5. Когато помпата е чиста

 и суха, покрийте с 

тънък маслен филм 

детайлите, които могат 

да ръждясат.
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[1]

ON

[2]

[3]

[2] [1]

Взависимост от региона, горивото може да влоши бързо 

своите качества. Понякога това може да стане за 30 дни и да 

доведе в проблеми с карбуратора и горивната система.  

Бензина може да се влоши и оксидира при съхранение. Старото 

гориво може да доведе до проблеми при стартирането или до 

твърди отлагания в горивната система, което ще наложи нужда 

от сервиз. 

Краткосрочно съхранение (30-90 дни)

1. Добавете стабилизатор на горивото. 

Когато го добавяте, напълнете резервоара с пресен бензин. 
Частично напълнен резервоар може да доведе до 
влошаване на горивото. Ако използвате горивото от туба 
повече от 3 месеца, добавете стабилизатор. 

3. Поставете кранчето за гориво в поз. OFF.

да са с влошено качество. 

– Стабилизаторът не подобрява влошеното гориво. 

Периода, през който горивото може да остане в резервоара и 

карбуратора без да причини проблеми зависи от външната 

температура, доколко е пълен резервоара и др. Въздухът в 

резервоара засилва влошаването на качествата на горивото.  

Също така и високите температури. Проблемите могат да 

възникнат и за кратко време, ако горивото, с което сте заредили 

и старо. 

4. Оставете помпата да поработи докато спре поради липса на

2. След като добавите стабилизатор, оставете 
машината  да поработи навън 10 мин. за да попадне 
стабилизирано гориво във карбуратора. 

Ако не използвате помпата за период от 30 до 90 дни, 

препоръчваме следното:

Дългосрочно съхранение (над 90 дни)

1. Поставете кранчето за гориво в поз. OFF.

2. Отстранете винт [2] от карбуратора с 10 mm ключ или 

отвертка и източете горивото.

 WARNING

Бензинът е леснозапалим и взривоопасен.

Може да бъдете обгорени и наранени при боравене

• Спрете двигателя и оставете да се охлади

•  Пазете от топлина, искри и пламъци

• Не боравете с бензин на закрито

• Веднага забършете ако разлеете

4. Поставете  винт  [2]  и  уплътнение  [3].

Върт. момент: 5 N•m (50 kgf•cm)

3.  Поставете кранчето [1] в поз. ON. Това позволява 

изтичането на гориво от резервоара през 

карбуратора.

Двигателно масло

Сменете маслото на двигателя /стр 9/

Цилиндър

1. Махнете свещта (стр. 11).

2. Вкарайте 5 ~ 10 куб.см чисто масло в цилиндъра.

3. Издърпайте  бавно  стартерното  въже  няколко  пъти  за  да 

разпредели маслото в цилиндъра.

4. Поставете свещта.

5. Издърпайте бавно 

стартерното въже 

докато преодолеете 

съпротивлението. 

Продължете да дърпате 

бавно докато прорезът 

[1] на стартерната ролка 

съвпадне с отвора [2] на

 стартера. Върнете 

бавно въжето. Това ще 

затвори клапаните и 

няма да позволи 

навлизането на влага.

Важно

Гориво

гориво в карбуратора. Времето обикновено е до 3 минути

Важно: 

– Стабилизаторите имат срок на годност и също могат 
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ПРОБЛЕМИ

Няма гориво.                                   Заредете с гориво            

за дълъг период или гориво 

Свещта е повредена или 
неправилно поставена.

Свещта е намокрена с 
бензин

Подсушете и поставете отново

Горивният филтър е 
задръстен, проблем с 
карбуратора или клапаните

Обърнете се към Вашия дилър или
 оторизиран сервиз.

с лошо качество 

Лошо гориво; престой с гориво

Възможна причина Корекция   

ДВИГАТЕЛЯТ НЕ СТАРТИРА

Кранчето  за  гориво  е на OFF     Отворете  кранчето  ON

Лоста за газта е в грешна поз.      Поставете лоста в поз. Отворено

Напълнете с пресен бензин

Сменете или поставете 
правилно свещта.

ЗАГУБА НА МОЩНОСТ

Лошо гориво

Възможна причина Корекция            

Газта не е достатъчна                   Поставете крамчето за газ на FAST 

Задръстен възд. филтър             Почистете или сменете с. 10.

Премахнете го от резервоара и 

карбуратора (с. 14). 

Заредете с ново  гориво

Задръстен горивен филтър, 

проблеми с карбуратора или 

клапаните

Посетете оторизиран сервиз.

СЪХРАНЕНИЕ

Ако съхранявате помпата с бензин в резервоара, взете мерки 

против възпламеняване. Изберете проветриво помещение, 

далеч от искри, пламъци, отоплителни уреди. Съхранявайте 

далече от мястото където работят електрически инструменти и 

мотори.

Избягвайте влажни помещения.

Затоврете кранчето за гориво за да предотвратите теч.

Поставете помпата на равна повърхност.

Винаги оставете помпата да се охлади преди съхранение. 

Покрийте я за да не се праши.

Не я завивайте с найлон или пластмасово покритие за да не се 

образува влага и ръжда.

ИЗВАЖДАНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

Проверете помпата както е описано на стр. 4.

Ако няма гариво, налейте пресен бензин. Не използвайте стар 

бензин.

Ако сте омаслявали цилиндъра преди съхранение е 

възможно при стартиране леко да пуши. Това е нормално.

Не изпомпва

Възможна причина Корекция 

Задръстен смукател                        Почистете го.

Смукателния маркуч е хлабав Затегнете скобите (стр. 5).

Помпата е твърде високо             Поставете я на подходяща височина

Помпата е празна                             Напълнете я (стр. 5).

Помпата отново не изпомпва Посетете оторизиран сервиз

Изтичане при засмукване Проверете куплунзите и маркуча
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89 dB(A)

102 dB(A)

105 dB(A)

N/A

1

163 cc

[68 x 45 mm]

1,400  min1

OIL LEVEL SWITCH 

POSITION

ENGINE

RUN OPEN NORMAL OPEN RUN

STOP CLOSED LOW LEVEL CLOSED STOP

Bl Black Br Brown G Green Lg Light green

Y Yellow O Orange R Red P Pink

Bu Blue Lb Light blue W White Gr Gray

+200

-150

[2][1] [5][4][3]

Данни за двигателя

Модел GX160T2

Тип 4-тактов, ОНС, 1 цилиндър

Обем

[bore x stroke]

Масло вместимост 0.58 

Резервоар                                                       3.1 

Охлаждане въздушно

Запалване                                                      Ръчно        

СПЕЦИФИКАЦИИ

50.8 mm
Диаметър изход

МОДЕЛ WMP20XE1T

Д x Ш x В 520 x 400 x 450 mm

Тегло                                                       26 kg

Помпа Самозасмукваща

Диаметър вход

Обороти 3,850 +/- 150 rpm

Общ напор (max) 31 m

Засмукване (max) 9.5 m

Дебит (max) 850 /min

Време самозасмукване                       47 sec на 5 m

Налягане  (max)                                       300 kPa

Работа с 1 резервоар*                             1.8 ч.

Ниво на шум

съгл. 2006/42/EC

Отклонение 3 dB(A)

Ниво  на  шумmeasured 

съгл.  2000/14/EC)

Отклонение 3 dB(A)

Гарантирано ниво на шум

 съгл. 2000/14/EC

Вибрации съгл.

2006/42/EC)

Отклонение                                                      N/A

 Мощност 3.6 kW/3600 min
съгл. SAE J1349)

* Приблизително време

ПОДДРЪЖКА

стр.12
Гориво

Безоловен бензин 

91 или повече

API SJ or later

SAE 10W-30

Свещ NGK– BPR6ES стр. 11

Макс. обороти

Масло                                                                      стр. 9

Свещ разстояние 0.7 ~ 0.8 mm стр. 11

Карбуратор обороти

Клапани 

(студен)

Всмукателен:

0.08 ± 0.02 mm

Изпускателен:

0.10 ± 0.02 mm

оторизиран 

сервиз

оторизиран 

сервиз

3,700 ~ 4,000 rpm оторизиран 

сервиз

ЕЛ. ДИАГРАМА

ENGINE SWITCH 

POSITION

[1] СВЕЩ
[2] СТАРТЕР

[3] ПУСКОВ КЛЮЧ

[4] НИВО НА МАСЛОТО

[5] ДАТЧИК ЗА МАСЛОТО


