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 Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i dokonywania innowacji 
produktu, które nie będą wpływały na funkcję urządzenia w stosunku do informacji tekstowych 
i rysunków podanych w niniejszej instrukcji obsługi, bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez 
przejmowania jakichkolwiek zobowiązań.
  

UWAGAUWAGA
 Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegać 
wytycznych dot. obsługi urządzenia, aby nie doszło do zagrożenia zdrowia i majątku 
użytkownika, jak również innych osób. Instrukcje bezpieczeństwa podane w niniejszej 
instrukcji nie opisują wszystkich możliwości, warunków i sytuacji, które mogą wystąpić w 
praktyce.

 Urządzenie może obsługiwać tylko osoba zdrowa psychicznie i fizycznie, mająca 
powyżej 18 lat.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane poprzez nieuprawnione 
użycie, nieprawidłową obsługę oraz za szkody spowodowane z powodu jakichkolwiek 
zmian w urządzeniu dokonanych bez zgody producenta.

  Przy użytkowaniu urządzenia do celów zawodowych, właściciel jest obowiązany 
zapewnić obsłudze szkolenie z bezpieczeństwa pracy oraz przeprowadzić instruktaż 
obsługi urządzenia.

 Jeżeli któreś informacje w instrukcji obsługi będą niejasne prosimy zwrócić się 
bezpośrednio do producenta. Adres i kontakt podano na stronie tytułowej niniejszej 
instrukcji.

 Instrukcja obsługi, w którą niniejsze urządzenie zostało wyposażone, jest integralną 
częścią urządzenia i musi być nieustannie do dyspozycji. Przy sprzedaży urządzenia innej 
osobie, instrukcja obsługi musi zostać przekazana nowemu właścicielowi.

Podczas pracy należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, aby zapobiec ryzyku 
wystąpienia urazu u siebie oraz osób przebywających w pobliżu. 

Należy się dokładnie zapoznać z dołączoną instrukcją obsługi silnika Honda GX/GP200.

WSTĘP

 Szanowny kliencie! 
Dzięki zakupowi urządzenia stali się Państwo właścicielem jednej części szerokiej gamy 
wyrobów spółki Pavliš a Hartmann s.r.o. 
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi i 
konserwacji silnika Honda GX/GP 200. Jeżeli będą Państwo przestrzegać podanych 
instrukcji, urządzenie będzie dobrze służyło przez długie lata.
Urządzenie przy sprzedaży jest przygotowane do natychmiastowego użytkowania – jest 
napełnione cieczami roboczymi i przetestowane.



Opis:
Kompaktowy, przenośny i łatwy w obsłudze tubrowentylator. Jednostka napędowa – 
czterosuwowy silnik benzynowy Honda - oznaczenie typu GX/GP200 o mocy 4,1 kW. Wirnik 
wentylatora jest na trwale połączony z silnikiem w jedną całość, jest chroniony blaszaną 
malowaną pokrywą i kratką.
Rama wentylatora jest spawana ze stalowych rur pokrytych lakierem, stabilnie osadzona na 
gumowych stopkach. Urządzenie jest wyposażone w składany uchwyt i kółka jezdne, które są 
pomocne w obsłudze. 

Uwagi:
Częścią wentylatora jest urządzenie do produkcji mgły wodnej, której ilość można regulować 
kurkiem ręcznym.

- Obsługa urządzenia musi mieć powyżej 18 lat.

- Nie należy włączać i użytkować silnika w zamkniętych pomieszczeniach. 
Spaliny zawierają trujący tlenek węgla.

- Uwaga! Podczas pracy silnika, tłumik wydechu jest gorący, może dojść do 
poparzenia.

- Po wyłączeniu silnika tłumik pozostaje gorący. Należy zachować zwiększoną 
ostrożność przy manipulacji lub przy uzupełnianiu paliwa.

- Przy wymianie oleju w silniku należy zachować zwiększoną ostrożność. Należy 
przestrzegać ustaw i rozporządzeń dot. ochrony środowiska naturalnego podczas 
manipulacji z paliwem i olejami.

- Przy uzupełnianiu paliwa silnik musi być wyłączony. Należy dbać o to, aby przy 
uzupełnianiu paliwa nie dochodziło do wycieku i pobrudzenia silnika. Przed 
kolejnym włączeniem należy sprawdzić czy silnik jest suchy.

- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

- Zabrania się usuwania pokryw i urządzeń ochronnych.

- Należy dbać, aby nie doszło do wessania ciała obcego, kamieni, części gruzu 
itp. do wentylatora.

- Podczas czyszczenia urządzenia lub jego regulacji należy wyłączyć silnik i 
odłączyć końcówkę kabla ze świecy zapłonowej.

- Zabronione jest wkładanie palców do kratki wirnika. (NIEBEZPIECZEŃSTWO 
URAZU).

- Należy używać oryginalnych części zamiennych zatwierdzonych przez 
producenta.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

     Przepisy bezpieczeństwa i ostrzeżenia dot. eksploatacji są podane w odrębnej instrukcji 
obsługi silnika Honda. Powyższa została dołączona do urządzenia.

OPIS TECHNICZNY

Budowa: silnik:
wirnik:
pokrywa wirnika:
rama pompy:

HONDA   GX/GP200
nadciśnieniowy, 6 łopatkowy, Multi-Wing
blacha + kratka
spawana



Producent     Pavliš a Hartmann, s.r.o. (RC)
Rozmiary (wys. x szer. x gł.)   600x555x490 mm
Masa    35,6 kg
Konstrukcja   metalowy szkielet rurowy
Silnik     Honda GX/GP200, 4-suwowy, moc 4,1 kW 
    przy 3 600 obr./min.
Paliwo    benzyna BA 95
Maks. prędkość powietrza  100 km/godz.

3Moc nominalna   16 700 m /godz.
3Moc całkowita    45 600 m /godz.

Wirnik-turbina   średnica: 45 cm
    materiał: żywica syntetyczna
    regulacja konta nachylenia 0 – 18°
Czas działania   90 min. przy maksymalnych obrotach
Poziom głośności   101 dB w odległości 1m

Zalecane ciecze:    
         Benzyna: benzyna bezołowiowa min. liczba oktanów 95
         Olej: zgodnie z dokumentacją producenta silnika 
(patrz instrukcja obsługi i konserwacji silnika Honda GX/GP200)

1  Rama Pavliš a Hartmann
2  Silnik HONDA
3  Zbiornik paliwowy silnika
4  Wirnik z pokrywą

5  Urządzenie do produkcji wodnej mgły
6  Kółka jezdne
7  Uchwyt

DANE TECHNICZNE
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UŻYTKOWANIE

 Kompaktowy, przenośny i łatwy w obsłudze wentylator nadciśnieniowy PH-VP 450 jest 
przeznaczony do szybkiego przewietrzania zadymionych przestrzeni podczas pożaru przy 
wykorzystaniu nadciśnienia – pozytywnej wentylacji.  Jego użycie ułatwia ingerencję w 
mocno zadymionych budynkach i obniża koncentrację szkodliwych i wybuchowych gazów.

Wentylator nadciśnieniowy działa na zasadzie tworzenia pozytywnego ciśnienia w 
budynkach, w sposób mechaniczny z wykorzystaniem wirnika-turbiny, który wytwarza silny 
i ukierunkowany prąd powietrza służący do wentylowania pomieszczenia.

Jest przeznaczony do zwalczania dymu, gazów, wysokich temperatur oraz do suszenia.

UWAGA: Urządzenie nie może być używane w zamkniętych pomieszczeniach!   
Niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla.

UWAGI DOT. UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

Przed każdym uruchomieniem musi zostać dokonana kontrola cieczy.
Zainstalowanie wentylatora jest bardzo proste. Z reguły umieszcza się go przed wejściem 
do obiektu przy założeniu, że zapewniony zostanie otwór odpowietrzający. 
Nie może zostać umieszczony w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie nie ma 
dostatecznego dostępu powietrza, które jest niezbędne do funkcjonowania silnika 
spalinowego wentylatora nadciśnieniowego, istnieje także ryzyko powstania 
niebezpiecznej koncentracji tlenku węgla ze spalin (spaliny zawierają silnie trujący tlenek 
węgla, wdychanie może powodować utratę świadomości i prowadzić do śmierci).
Nie może być używany w miejscach z ryzykiem wybuchu.
Szybkiego wyłączenia urządzenia w przypadku niebezpieczeństwa, dokonuje się poprzez 
wyłączenie wyłącznika do pozycji „O” (OFF).
Podczas użytkowania urządzenia grożą poparzenia od pokrywy wydechu silnika. 
Urządzenie można ciągnąć za pomocą rączki i kółek.  Urządzeniem można przeciągać i 
przenosić tylko w stanie spoczynku.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do gaszenia pożaru.
W wypadku zapalenia się urządzenia należy użyć gaśnicy śniegowej lub proszkowej.



1. Należy sprawdzić czy w zbiorniku jest wystarczająco paliwa.
2. Należy postawić wentylator na równej i stabilnej powierzchni oraz sprawdzić czy na   
doprowadzeniu powietrza do wentylatora nie znajdują się ciała obce, kamienie, części   
gruzu itp. 
3. Włączyć silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika str. 12 do 16 i ustawić   
wymaganą moc.
4. Podczas eksploatacji należy obserwować prąd powietrza, aby przez problemów wnikał  
wewnątrz budynku i dbać, aby kratka ssąca nie była zanieczyszczona obcymi   
przedmiotami.
5. Wyłączenia urządzenia dokonuje się poprzez przełączenie przycisku do pozycji „O”   
(OFF).

PRZYGOTOWANIE, URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA URZĄDZENIA 

Sterowanie gazem  (bieg szybki i wolny)

Dźwignia ssania wyłączone - włączone

Zawór paliwa wyłączone - włączone

Linka zapłonu

Główny wyłącznik



Przed złożeniem należy oczyścić urządzenie z nieczystości.
Podczas mycia i czyszczenia urządzenia rozpuszczalnikami lub innymi substancjami 
chemicznymi należy przestrzegać obowiązujących ustaw i postanowień dot. ochrony 
środowiska naturalnego, cieków i źródeł wodnych przed ich zanieczyszczeniem.
Urządzenie należy przechowywać w miejscach suchych w pozycji poziomej.
Należy chronić przed wpływami atmosferycznymi.  
Uniemożliwić dostęp i manipulację osobom niepowołanym.
Przy założeniu, że urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy czas, należy 
zamknąć doprowadzenie paliwa i zużyć benzynę w procesie karburacji. Należy spuścić 
benzynę ze zbiornika i zakonserwować silnik zgodnie z instrukcjami producenta.

PRZECHOWYWANIE

KONSERWACJA

Podczas konserwacji nie należy demontować wentylatora.
Kratkę ochronną, wirnik i pokrywę należy czyścić tylko ekologicznymi środkami 
czyszczącymi.
Regularnie należy kontrolować gumowe stopki ramy.
Regularnie należy kontrolować dociągnięcie śrub.
Konserwacji silnika, kontrolowania stanu i wymiany oleju, filtra powietrza należy 
dokonywać zgodnie z planem tak, jak podano w instrukcji konserwacji silnika Honda.

USTERKI, ICH PRZYCZYNY I USUWANIE

1. Usterki silnika i instrukcje dot. ich usuwania są podane w instrukcji silnika HONDA.

2. Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy, z powodów bezpieczeństwa, odłączyć  
kabel wysokiego napięcia w świecy zapłonowej. Chodzi o ochronę przed    
przypadkowym uruchomieniem.

3. Jeżeli wentylator nie działa, należy poradzić się specjalisty w serwisie spółki Pavliš a   
Hartmann.

Urządzenie dostarcza się założone, przetestowane oraz z cieczami roboczymi. Częścią 
dostawy jest instrukcja obsługi i konserwacji silnika oraz karta gwarancyjna.

DOSTAWA

LIKWIDACJA

Po zakończeniu żywotności urządzenia należy wentylator nadciśnieniowy przekazać do 
likwidacji przez specjalistyczną firmę.



W dostarczonym urządzeniu, producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję, 
funkcjonowanie, jakość i kompletność urządzenia tylko w wypadku, gdy urządzenie było 
eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi, która jest integralną częścią każdego 
urządzenia.
Gwarancja nie odnosi się do wad powstałych na drodze normalnego zużycia, wadliwego 
przechowywania lub nieprofesjonalnej obsługi, ewentualne uszkodzeń spowodowanych 
przez odbiorcę lub osobę trzecią.
Gwarancja zanika w chwili awarii urządzenia, która nie była spowodowana przez usterkę 
powstałą u producenta lub przez jakąkolwiek ingerencję w konstrukcję urządzenia bez 
zgody producenta.
Gwarancja na kompletne urządzenie wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży i jest 
realizowana w spółce Pavliš a Hartmann. 
Gwarancja na silniki wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży i jest także realizowana w 
autoryzowanych serwisach Honda.

WARUNKI GWARANCJI



KARTA GWARANCYJNA

Producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję, funkcjonowanie, wybór użytego 
materiału oraz wykonanie dostarczonego wyrobu – Wentylator nadciśnieniowy PH-
VP450. Produkt odpowiada odpowiednim normom technicznym i bezpieczeństwa.

Gwarancja nie odnosi się do wad spowodowanych niefachowym lub nieodpowiednim 
obchodzeniem się z urządzeniem lub jakąkolwiek zmianą dokonaną bez zgody 
producenta.
W okresie gwarancyjnym użytkownik nie może dokonywać demontażu wyrobu.

Do gwarancji odnoszą się odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 
dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu Cywilnego

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji od dnia sprzedaży produktu użytkownikowi. 

Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje firma:

.............................  ...........................................................................................................,

 Sprzedano dnia:    Produkt był w naprawie gwarancyjnej:
    

............................................           
od ...................... do ......................
               
od ...................... do ......................
............................................
pieczątka punktu sprzedaży i podpis od ...................... do ......................

Data produkcji: 

...........................................
pieczęć i podpis producenta  
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