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Projekt wyrobu spełnia postanowienia ustawy nr 22/1997 Coll. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i ulepszeń wyrobu nie 

wpływających na funkcję urządzenia przedstawioną w informacji tekstowej i wizualnej 

zawartej w niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnych 

zobowiązań. 

UWAGA UWAGA 
Użytkownik ma obowiązek przeczytania i zrozumienia niniejszego podręcznika i 
przestrzegania wszystkich zawartych w nim instrukcji dotyczących użytkowania dla 
uniknięcia zagrożenia dla zdrowia i mienia użytkownika i innych osób. Ostrzeżenia 
dotyczące bezpieczeństwa przedstawione w niniejszym podręczniku nie opisują 
wszystkich możliwości, warunków i sytuacji, które mogą wystąpić podczas 
korzystania z urządzenia. 
Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby zdrowe fizycznie i 
psychicznie. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użytkowania 
przez osoby nieuprawnione lub niewłaściwego użytkowania oraz za szkody będące 
wynikiem zmian urządzenia przeprowadzonych bez zgody producenta. 
W przypadku użytkowania dla celów profesjonalnych właściciel ma obowiązek 
zapewnienia właściwego przeszkolenia osób obsługujących urządzenie w zakresie 
środków ostrożności i sposobu użytkowania. 
W przypadku wątpliwości dotyczących informacji przedstawionych w podręczniku 
należy skontaktować się z producentem; informacje adresowe i kontaktowe 
przedstawiono na okładce podręcznika. 
Podręcznik użytkownika dołączony do urządzenia stanowi integralną część 
urządzenia i musi być zawsze dostępny. Przy sprzedaży urządzenia podręcznik 
należy przekazać nowemu właścicielowi. 
Podczas pracy należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa, aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń u osoby obsługującej 
urządzenie lub osób przebywających w pobliżu. Instrukcje te zostały zaznaczone w 
podręczniku użytkownika symbolem ostrzeżenia o zagrożeniu. 

WPROWADZENIE 

Szanowny Kliencie, 
Kupując to urządzenie stałeś się właścicielem jednego z urządzeń oferowanych przez spółkę 

Pavliš a Hartmann s r.o. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego podręcznika 

użytkownika. Jeżeli będziesz przestrzegał instrukcji w nim zawartych, urządzenie będzie 

niezawodnie pracować przez wiele lat. W momencie sprzedaży urządzenie jest gotowe do 

użytku, tj. zostało napełnione płynami eksploatacyjnymi i pomyślnie przeszło próby 

sprawności. 



Wirnik:
Osłona strony ssawnej:  

Płyta nośna: 

typu odśrodkowego – korpus aluminiowy 
polietylen / poliuretan 

AlMg5Si1Mn
AlMg5Si1Mn
AlMg5Si1Mn

 Pompa jest połączona z silnikiem w jeden zespół. W związku z tym pompa nie może 
być wykorzystywana oddzielnie. Wałek silnika przechodzi przez korpus pompy bez 
uszczelnienia. Korpus pompy jest przykręcony do kołnierza silnika. Pompa nie może być 
zamocowana do silnika innego typu. Spodnia część korpusu jest wyposażona w osłonę 
zapobiegającą wnikaniu zanieczyszczeń i cząstek o rozmiarze przekraczającym 20 mm. 
Wylot pompy jest wyposażony w złącze węża A110. 
 Korpus pływaka jest wykonany z polietylenu i stanowi całość z korpusem centryfugi. 
Ścianka wewnętrzna jest pokryta ok. 20 mm warstwą sztywnej pianki poliuretanowej w celu 
zwiększenia odporności na przebicie, co gwarantuje niezatapialność urządzenia. Konstrukcja 
pływaka zapewnia wyjątkową stabilność na powierzchni wody. Rama pompy służy do 
przesuwania i przenoszenia urządzenia oraz do mocowania liny zapobiegającej odpłynięciu 
urządzenia. 
 Silnik typu GXV 390 jest produkowany w najwyższej jakości silników Honda. 
Budowa pompy pozwala na pracę „na sucho" bez uszkodzeń. 
Prosimy o uważne zapoznanie się z załączonymi instrukcjami użytkowania i konserwacji 
silnika. 

HONDA GXV 390

•Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby, które ukończył 18 rok życia.
 
•Silnika nie wolno uruchamiać ani użytkować w pomieszczeniach zamkniętych. Spaliny 
zawierają toksyczny tlenek węgla. 

• Podczas pracy pompy tłumik na rurze wydechowej nagrzewa się i jego dotknięcie grozi 
oparzeniem. 

• Tłumik na rurze wydechowej pozostaje gorący po wyłączeniu silnika. Podczas obsługi 
lub uzupełniania paliwa należy zachować szczególną ostrożność. 

• Podczas uzupełniania paliwa silnik należy wyłączyć. Podczas uzupełniania paliwa 
zachować ostrożność, aby nie rozlewać paliwa wokół urządzenia i na silnik. Przed 
ponownym uruchomieniem silnika sprawdzić, czy silnik jest suchy.
 
• Podczas wymiany oleju zachować szczególną ostrożność. Podczas czynności 
związanych z paliwem i olejem przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących ochrony 
środowiska. 

• Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
 
• Zabrania się demontowania osłon i zabezpieczeń. 

• Podczas czyszczenia lub regulacji urządzenia wyłączyć silnik i odłączyć przewód świecy. 

• Zabrania się czyszczenia otworu ssawnego podczas pracy pompy. 

• Zabrania się wkładania palców do otworu ssawnego (NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ). 

• Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta. 

• Nigdy nie odchylać pompy o więcej niż 20° od położenia poziomego (ryzyko 
uszkodzenia silnika na skutek wycieku oleju). 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Ostrzeżenia i instrukcje związane z bezpieczeństwem dla silnika przedstawiono w 
samodzielnej instrukcji użytkowania silnika załączonej do urządzenia. 

OPIS TECHNICZNY 

Silnik: 
Korpus pompy: 

Pływak: 



Płyta nośna:        Al Si9 Cu3 
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Maks. przepływ – 2400 l/min 

Maks. wysokość podnoszenia – 22 m 

Złącze wylotowe – A-110 

Maks. moc wyjściowa 7,6 kW/3600 obr./min. 

Pojemność cylindra – 389 cm3 

Ciężar silnika – 32 kg 

Zużycie paliwa - *2,9 l/godz. (w zależności od obciążenia pompy)  

Wymiary – 970x700x205 mm 

Ciężar pływaka – 10,3 kg 

Ciężar w stanie gotowości – 56 kg 

Wymiary – 1080x725x485 mm 

Hałas – 95 dB(A) 

UŻYTKOWANIE 

 Urządzenie może być wykorzystywane przez jednostki straży pożarnej do 
napełniania zbiorników wozów strażackich wodą z naturalnych źródeł zewnętrznych. Może 
być także wykorzystywane do wypompowywania wody z zalanych obszarów i pomieszczeń. 
Inne zastosowania obejmują między innymi zastosowania w rolnictwie, na budowach itp. 
OSTRZEŻENIE: pomieszczenia nie mogą być zamknięte z uwagi na niebezpieczeństwo 
zatrucia tlenkiem węgla. 

GŁÓWNE DANE TECHNICZNE 

MATERIAŁY GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SILNIKA 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 

KorpuS:              Al Si9 Cu3 
Wirnik:                Al Si9 Cu3 
Osłona:              Al Si9 Cu3 
Pływak:              polietylen / poliuretan 

Używając odpowiedniej liny, zamocować urządzenie na powierzchni wody posługując 
się uchwytem, a nie wężem. 
Nie używać urządzenia w obszarach wybuchowych. 
Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych (spaliny zawierają trujący 
tlenek węgla, którego wdychanie może spowodować utratę przytomności 
prowadzącą do śmierci). 
Nie wylewać paliwa ani oleju do wody (w razie zanieczyszczenia urządzenia paliwem 
lub olejem wyczyścić dokładnie urządzenie). 
W razie zagrożenia wyłączyć bezzwłocznie urządzenie przestawiając dźwignię 
przyspieszenia do położenia STOP. 
Podczas pracy urządzenia istnieje ryzyko oparzenia rurą wydechową. Do 
przenoszenia urządzenia używać uchwytu. Nie wolno przenosić pracującego 
urządzenia. 
Urządzenie jest przeznaczone do pompowania wody technologicznej. Umożliwia 
pompowanie wody z cząsteczkami o rozmiarze do ok. 20 mm. W przypadku zatkania 
osłony urządzenie należy wyłączyć i wyczyścić. 



 Przed każdym użyciem sprawdzić poziom paliwa i oleju. 
  Pływak nie jest odporny na otarcia (pęknięty lub uszkodzony w inny sposób pływak   
 należy naprawić poprzez spawanie). 
 W razie zapalenia się urządzenia gasić przy pomocy gaśnicy CO2 lub gaśnicy   
 proszkowej.
 

 
   Paliwo: benzyna bezołowiowa o min. liczbie oktanowej 95. 
 Olej: zgodnie z instrukcją producenta silnika. 

     
  
 • Urządzenie przechowywać w suchym miejscu w pozycji poziomej.

  • Zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników pogodowych.
  
 •Chronić przed dostępem i użytkowaniem przez osoby nieuprawnione. 

 • W razie planowanego dłuższego przechowywania spuścić paliwo ze zbiornika i 
 
 zabezpieczyć silnik zgodnie z instrukcją producenta silnika. 

 • Przed rozpoczęciem przechowywania wyczyścić urządzenie z zabrudzeń. 

 • Podczas czyszczenia urządzenia z użyciem rozpuszczalników lub innych substancji 

 chemicznych przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących 

 ochrony środowiska oraz ochrony wód powierzchniowych i zasobów wodnych przed 

 zanieczyszczeniem. 
                             

 
 Przed rozpoczęciem naprawy odłączyć przewód wysokiego napięcia od świec, aby 
¨ uniknąć przypadkowego uruchomienia. 
 Instrukcje konserwacji silnika zamieszczono w instrukcji obsługi producenta silnika. 
 Operator urządzenia musi zapoznać się z tymi instrukcjami przed rozpoczęciem  
 użytkowania urządzenia. Uwaga: przy wymianie oleju przestrzegać instrukcji 
 zamieszczonych w podręczniku użytkownika, strona 9 (odkręcić korek wlewowy, 
 odkręcić korek spustowy) i umieścić naczynie do zebrania spuszczanego oleju pod 
 silnikiem. 
 Upewnić się, że powierzchnie złącza (złącze A-110) są czyste. Jeżeli urządzenie nie 
 było użytkowane przez dłuższy czas, zabezpieczyć tuleję uszczelniającą złącza. 
 Naoliwić cięgno Bowdena (linkę gazu) w silniku dwa razy w roku kilkoma kroplami  
 oleju. 

    

 Umieścić urządzenie na powierzchni wody. Podłączyć wąż Storz 110 (A) do wylotu za 
pomocą złącza węża. Wyprostować wąż, aby uniknąć jego ruchów podczas napełniania, 
które mogłyby skutkować przewróceniem urządzenia lub dostaniem się wody do filtra 
powietrza silnika. Zamocować odpowiednią linę do uchwytu, aby zabezpieczyć urządzenie 
przed odpłynięciem. Przestawić dźwignię gazu do pozycji ssania, aby uruchomić silnik 
(ostatnia pozycja z symbolem przepustnicy). Pociągnąć powoli linkę rozrusznika do momentu 
odczucia oporu, następnie gwałtownie pociągnąć do końca. Zwolnić powoli pozwalając, aby 
linka zwinęła się. Po uruchomieniu silnika przestawić dźwignię gazu do pozycji pracy 
odpowiadającej obrotom silnika wymaganym podczas pompowania. Zalecamy, aby ustalić 
prędkość na poziomie, który nie będzie wymagał regulacji przepływu na końcu 

ZALECANE PALIWO I OLEJ 

PRZECHOWYWANIE 

KONSERWACJA 

PRZYGOTOWANIE, URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 



Zalecamy, aby ustalić prędkość na poziomie, który nie będzie wymagał regulacji przepływu 
na końcu węża wylotowego. Aby zatrzymać urządzenie należy przestawić dźwignię gazu 
do pozycji Stop. Odłączyć wąż i wyciągnąć urządzenie z wody. Pompa nie wymaga 
osuszania – pozostała woda wypłynie przez osłonę pompy. 

Pozycja SSANIA (przepustnica) 

Pozycja BIEGU JAŁOWEGO (żółw) 

Pozycja PRACY (zając) 

Pozycja STOP (zero) 

WARUNKI GWARANCJI 

 Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za projekt, funkcję, jakość i 
kompletność urządzenia pod warunkiem, że urządzenie było traktowane i użytkowane 
zgodnie z instrukcją obsługi stanowiącą integralną część każdego urządzenia. 
 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, 
niewłaściwego przechowywania lub nieprofesjonalnego użytkowania bądź 
uszkodzeń spowodowanych przez nabywcę lub osoby trzecie. 
 Gwarancja nie obejmuje wypadków związanych z urządzeniem, 
niepowstałych z winy producenta lub stanowiących konsekwencję ingerencji w 
urządzenie bez zgody producenta. 
 Okres gwarancji dla całego urządzenia wynosi 24 miesiące od daty 
sprzedaży, przy czym zgłoszenia gwarancyjne należy kierować wyłącznie do spółki 
Pavliš a Hartmann. Okres gwarancji dla silnika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży, 
przy czym zgłoszenia gwarancyjne można kierować także do autoryzowanych 
centrów serwisowych HONDA. 
 Pavliš a Hartmann zapewnia także obsługę posprzedażową i przeglądy 
(wymianę oleju i filtra powietrza). 



Urządzenie jest dostarczane kompletne i przetestowane – zob. raport z prób i pomiarów 
na tylnej okładce. Urządzenie dostarczane jest w wężem odprowadzającym o długości 
30 cm zamocowanym na złączce A-110, kopią podręcznika użytkownika dla pompy PH-
Mammoth-2400, instrukcjami użytkowania i konserwacji silnika Honda GXV 390 oraz 
gwarancją. 

Urządzenie jest zgodne z wszystkimi stosownymi postanowieniami: 
   przepisów prawnych (dyrektyw): 

    norm zharmonizowanych: ČSN EN ISO 12100-1:2004, ČSN EN ISO 12100-
2:2004, ČSN EN 349+A1:2008, ČSN EN 614-1+A1:2009, ČSN EN ISO 
13857:2008, ČSN EN 1037+A1:02008, ČSN ISO 3864:1995. 

1. rozporządzenia nr 176/2008 Coll., określającego wymagania techniczne maszyn 
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006 r. w sprawie 
maszyn oraz zmiana dyrektywy 95/16/WE (wersja zmieniona); 
2. rozporządzenia nr 616/2006 Coll. (z dnia 20 grudnia 2006 r.) określającego wymagania 
techniczne kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów (dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/108/WE z 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
uchylająca dyrektywę 89/336/EWG); 

Odłączyć przewód wysokiego napięcia od świecy i spuścić paliwo i olej (zadbać o zużyte 
paliwo i olej zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wyjąć filtr powietrza, oczyścić i 
osuszyć wkład filtra, w razie potrzeby wymienić. Wykręcić świecę i wyczyścić. Spuścić 
wodę z cylindra (przechylić głowicę cylindra w dół i pokręcić silnikiem używając liny). 
Wkręcić świecę. Napełnić silnik paliwem i olejem (jeżeli woda dostała się do zbiornika 
oleju, najpierw przepłukać zbiornik olejem). Uruchomić silnik i zainstalować filtr powietrza 
przy pracującym silniku (jeżeli silnik „dławi się", filtr powietrza należy wymienić na nowy). 
2. W przypadku dostania się do pompy ciała obcego i zatkania wirnika podczas pracy lub 
zatkania po wyłączeniu przy wypływaniu przez ciała, które wcześniej przeszły przez 
pompę, konieczne jest zdemontowanie osłony strony ssawnej i oczyszczenie wnętrza 
pompy. Przed zdemontowaniem osłony pompy konieczne jest, ze względów 
bezpieczeństwa, odłączenie przewodu wysokiego napięcia od świecy. Zabezpiecza to 
przed przypadkowym uruchomieniem. 

OSTRZEŻENIE!!! 
Jeżeli nie planuje się użycia pompy co najmniej raz przed jej wyłączeniem, należy zamknąć 
dopływ paliwa do gaźnika przy pracującym silniku i zaczekać, aż silnik sam się zatrzyma. 
Działanie takie pozwala na uniknięcie problemów przy ponownym uruchamianiu silnika, 
wynikających z nagromadzenia się oparów paliwa w gaźniku. 

AWARIE, ICH PRZYCZYNY I USUWANIE 

1. Awarie silnika i instrukcje dotyczące ich usuwania zostały przedstawione w instrukcji 
obsługi silnika HONDA. Oprócz instrukcji dotyczących użytkowania silnika należy także 
wziąć pod uwagę zwiększone niebezpieczeństwo potencjalnego wniknięcia wody do 
silnika podczas pracy. Jeżeli woda dostanie się do filtra ssawnego i dalej do silnika, 
konieczne jest natychmiastowe jej usunięcie. Zabrania się ponownego uruchamiania 
silnika natychmiast po dostaniu się wody do silnika! 

PROCEDURA PONOWNEGO URUCHAMIANIA SILNIKA PO DOSTANIU SIĘ 
WODY DO FILTRA SILNIKA LUB DO SAMEGO SILNIKA: 

DOSTAWA 

UTYLIZACJA 

Po zakończeniu okresu życia urządzenia utylizację pompy pływającej należy zlecić 
firmie specjalistycznej. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
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Raport z prób i pomiarów 

Nr:…… / …../…… Miejscowość: Chvaletice, Republika Czeska 

Sprawdzono i zmierzono: Pompa pływająca PH-Mammoth-2400 

Nr seryjny:…………………………… 

Wykonana próba podnoszenia: 

Próba podnoszenia na wysokość 2 m …………….. l/min 

Próba: 

Regulacja obrotów silnika - ….. 

Uruchamianie i wyłączanie silnika - ….. 

Praca silnika z małą i dużą prędkością - ….. 

Zachowanie wyłączonej pompy na powierzchni wody. Podłączenie do węży - ….. 

Podpis kontrolera: ……………………………………. Data: 

Raport wydany przez : ……………………………… Raport zakończony: tak    nie 

1. Pływak Pavliš a Hartmann 

2. Silnik HONDA GXV 390 

3. Korpus pompy Pavliš a Hartmann 

4. Wirnik Pavliš a Hartmann 

5. Osłona Pavliš a Hartmann 

6. Płyta nośna 

7. Rura odprowadzająca 

8. Złącze A-110 
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