VÍZSZIVATTYÚ ADAPTER
Kedves Vásárlónk !

Üdvözöljük Önt az adaptere vásárlása alkalmából. Néhány hasznos és szükséges
tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja
használni.
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Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a vízszivattyú gépkönyvét.
Érvényes szabály: az a személy, aki a vízszivattyút használja felelős mindazért, hogy más
személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és
nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, tilos a gépet használatba venniük !
Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban
van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított
darabokat használjon.
Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen
tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a
munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar
elengedésével , és a motor leállításával.

Vízszivattyú adapter egyfokozatú örvényszivattyú. Öntözési, vízátemelési feladatok
végzésére alkalmas. A szivattyú nem önfelszívó, a szívócső végére lábszelep kell.
A motort a bilincs levételével leszereljük a kapálógépről, és a vízszivattyúra szereljük.
A szívócsövön a lábszelepnek megfelelően rögzitett állapotban kell lenni, majd a szívócsövet
fel kell tölteni vizzel. Ezek után a motor inditásával megkezdődhet a szivattyúzás.
Szívómagasság: 7m
Szállítómagasság: 25m
Vízszállítás max.:200l/p
Szívócső csatlakozás:5/4”
Nyomócső csatlakozás: 1”
Tömeg: 12 kg

A vízszivattyú adapter használatához 5,5 LE kapálógépet ajánlunk, a 3,5LE SPRINT
motoros kapálógép csak átemelő szivattyúként használható
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GYÁRTÓ
SZENTKIRÁLY KFT.
795l Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/ 472- 222, 472- 223, 472- 224
Telefax: 73/ 472- 225
E-mail:
szentkir@t-online.hu
A szerkezeti és kiviteli változás jogát – az adapterek folyamatos műszaki továbbfejlesztése
érdekében - a gyártó fenntartja.
Külön köszönjük, hogy ezt a magyar termékünket választotta !

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott, mint az alábbi termék gyártója és forgalmazója:
Gyártó: SZENTKIRÁLY KFT.
Címe: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Termék azonosítása: Vízszivattyú adapter
Ezennel kijelentem, hogy a fenti termék megfelel az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter által kiadott
rendeletek és a következő MSZ és EK direktívák előírásainak (beleértve a direktívák minden vonatkozó
módosítását is):
Előírás száma:
MSZ EN 709
MSZ EN 709:1997/A1
MSZ EN ISO 3767-3
MSZ EN ISO 12100-1
MSZ EN ISO 12100-2
151/2003 (IX.22.)
Korm.r.
21/1998 (IV.17.) IKIM
6/1990(IV.12.)KÖHÉM
118§

Tartalma:
Mezőgazdasági gépek, motoros kapák
biztonság.
Mezőgazdasági gépek, motoros kapák
biztonság.
Mezőgazdasági gépek. Motoros pázsités kertművelő készülékek jelképei.
Gépek biztonsága.
Fogalommeghatározások.
Gépek biztonsága. Műszaki alapelvek.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról.
Gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról
Kerti traktorokra vonatkozó
üzemeltetési műszaki feltételek.

A fenti típusú termék család előírás szerinti műszaki vizsgálatát a KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ KFT
végezte.
Szakvélemény száma:

2005/3-00936-5

Mészáros Károly
ügyvezető igazgató
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