BENSIINIMOOTORIGA VEEPUMP „MAKITA EW1060HX“
KASUTUSJUHEND

KÜTUS (Joon. 1)
Kasutage kindlasti pliivaba autobensiini. Kütus ei tohi sisaldada üle 10% alkoholi (E-10).
Töötab segamata bensiiniga: lisa bensiinipaaki bensiin 98E. Ärge kasutage bensiinisegu, mis sisaldab
õli. Kütusepaagi maht: 0,65L.Kasutusaeg ühe paagitäiega üle 2 tunni.
VEEGA EELTÄITMINE (Joon. 2)
Kasutatava vee temperatuur tohib olla vahemikus 5-40 °C
1. Ärge käivitage pumpa, kui pumba korpuses ei ole vett. Vastasel juhul võib mehaaniline tihend
kahjustuda.
2. Eemaldage eeltäitekork ja lisage puhast vett, kuni pumba korpus on veega täitunud. Pärast
korpuse täitmist kinnitage eeltäitekork.
3. Veenduge, et pump asub kindlal pinnal ja nii lähedal veeallikale kui võimalik.
KÄIVITAMINE!
Ärge tõstke mootori pöördeid vahetult pärast mootori käivitumist, kuna määrdeõli ei ole veel jõudnud
piisavalt levida. Tarbetud kõrged pöörded lühendavad seadme kasutusiga või põhjustavad kahjustusi.
1. Kontrollige, kas pumba korpus on vett täis.
2. Kontrollige, kas vee all asub kurn. Kui veepõhi on kaetud muda või liivaga, võtke tarvitusele
ennetavad meetmed.
3. Kontrollige, et väljavooluvooliku suudmes ei ole takistusi.
4. Keerake mootori I-O (SEES/VÄLJAS) lüliti asendisse „I” (SEES).
5. Kontrollige, kas drosseli hoob asub tähise „L” juures. (Joon. 3)
6. Jätkake eeltäitepumba vajutamist, kuni kütus siseneb eeltäitepumpa. (Tavaliselt 7 kuni 10 vajutust.)
7. Reguleerige õhuklapi hooba.
– Kui mootor on külm või õhutemperatuur on madal, sulgege õhuklapi hoob täielikult. (Joon. 4)
– Kui mootor on soe või õhutemperatuur on kõrge, avage õhuklapi hoob poolenisti või hoidke see
täiesti avatuna.
8. Tõmmake õrnalt käiviti nuppu, kuni tunnete takistust. Seejärel laske käiviti nupp tagasi ja tõmmake
tugevalt. Ärge kunagi tõmmake köit täies pikkuses. Pärast käiviti nupu tõmbamist ärge laske kätt
kunagi kohe lahti. Hoidke käiviti nuppu seni, kuni see naaseb algasendisse. Kui mootorit on raske
käivitada, avage gaasihoob umbes 1/3 ulatuses.
9. Kui mootor käivitub, seadke õhuklapi hoob asendisse OPEN (lahti), kui te olete selle varem
sulgenud. (Joon. 5)
10.Laske mootoril korralikult soojeneda. Jätkake soojendamist asendis „L” 2–3 minutit.
TÖÖTAV MOOTOR
Keerake drosseli hoob keskmisesse asendisse ja kontrollige, kas väljavooluvoolikust väljub vett.

MOOTORI SEISKAMINE
Keerake drosseli hoob asendisse „L”, et seada mootor madalaimatele pööretele. (Joon. 3)
Keerake mootori I-O (SEES/VÄLJAS) lüliti asendisse „O” (VÄLJAS).
VEE VÄLJUTAMINE PÄRAST KASUTAMIST
Pumba korpuses asuv vesi külmub talvel temperatuuridel alla 0 °C ja pump võib puruneda.
Pärast kasutamist väljutage enne pumba hoiule asetamist vesi alaosas asuvast väljutusavast.
Joonised 1. – 5. pöördel
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