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JOHDANTO 
 
 
Kiitos, että valitsit tämän vesipumpun. 
 
 
Pidä käyttöohje tallella myöhempää tarvetta varten. 
 
 
Tämä käyttöohje on olennainen osa laitetta ja se tulee toimittaa vesipumpun mukana, mikäli 
vesipumppu myydään eteenpäin. 
 
 
Käyttöohjeessa neuvotaan, miten 2” ja 3” vesipumppua tulee käyttää. Lue käyttöohje huolellisesti 
läpi ennen vesipumpun käyttöä, tämä takaa parhaan lopputuloksen. Ongelmien ilmetessä tai mikäli 
sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään. 
 
 
Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot ja kuvat olivat voimassa painohetkellä. Uudistusten ja muiden 
muutosten takia käyttöohjeen sisältö voi kuitenkin joiltakin osin poiketa hieman ostamastasi 
mallista. Valmistaja varaa oikeuden muutoksiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja 
velvoitteita. Mitään tämän käyttöohjeen osaa ei saa jäljentää ilman valmistajan kirjallista lupaa. 
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VAROITUS 

VAROTOIMI 

HUOMIO 

1.  TURVALLISUUS 
 
Tämä vesipumppu on suunniteltu turvalliseksi ja käyttövarmaksi, edellyttäen että sitä käytetään 
ohjeiden mukaisesti. Lue ja sisäistä käyttöohjeet ennen vesipumpun käyttöä. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoihin. 
 
 
Varoitussymbolit 
Sekä sinun että muiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Olemme sisällyttäneet tärkeitä 
turvaohjeita sekä tähän käyttöohjeeseen että itse vesipumppuun ja moottoriin. Lue nämä turvaohjeet 
huolellisesti. 
 
Varoitustarra – vesipumpussa ja moottorissa. 
 
Turvaohje – varoittaa sinua mahdollisesta vaarasta, joka saattaa vahingoittaa sinua tai muita. 
Turvaohjeen edessä on varoitusmerkki  sekä jokin kolmesta varoitussanasta VAROITUS, 
VAROTOIMI tai HUOMIO. Nämä sanat tarkoittavat seuraavaa: 
 
 

 
 

Ohjeiden laiminlyönnin seurauksena VOI olla KUOLEMA tai VAKAVA VAMMA. 
 
 

 
 

Ohjeiden laiminlyönnin seurauksena VOIT VAHINGOITTAA itsesi. 
 
 

 
 

Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vesipumpun vaurioitumiseen tai muihin omaisuusvahinkoihin. 
 
 
  

! 

! 

! 
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1) Turvaohjeet 
 
Puhdasvesipumppu ja korkeapainepumppu soveltuvat ainoastaan puhtaan veden pumppaamiseen. 
 
Jätevesipumpun kapasiteetti riittää kuljettamaan pehmeitä kiintoaineita, jonka halkaisija on alle 
25,4mm. 
 
Kemikaalipumput soveltuvat heikkojen happojen ja emästen (pH 4–11), korkean 
syttymislämpötilan omaavien nesteiden sekä meriveden kuljettamiseen. 
 
Lietepumpuilla voi pumpata likavettä, joka sisältää maksimissaan 50% kiinteää viemärijätettä, 
kapasiteetti on halkaisijaltaan maksimissaan 25,4mm. 
 
Tulipalovaaran ehkäisemiseksi ja riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi pidä pumppu käytön 
aikana vähintään 1 metrin päässä rakennusten seinistä ja muista laitteista. Älä aseta helposti syttyviä 
esineitä pumpun läheisyyteen, äläkä täytä polttoainesäiliötä bensiinillä ennen pitkää kuljetusmatkaa. 
 
Äänenvaimennin tulee erittäin kuumaksi käytön aikana, ja se pysyy kuumana vielä jonkin aikaa 
moottorin sammuttamisen jälkeen. Varo koskemasta äänenvaimentimeen sen ollessa vielä kuuma. 
Anna moottorin jäähtyä ennen vesipumpun varastoimista sisätiloihin. 
 
Polttoaine on erittäin helposti syttyvää ja räjähdysaltista. Älä koskaan tupakoi polttoaineen täyttö- 
tai säilytysalueen lähettyvillä. 
 
Aseta pumppu kovalle ja tasaiselle alustalle. Mikäli pumppu kallistuu tai kaatuu, polttoainetta 
saattaa vuotaa. 
 
Suorita tankkaus hyvin tuuletetussa tilassa moottorin ollessa sammutettuna ja sellaisessa paikassa, 
joka on tankkaukseen ja polttoaineen säilytykseen sopiva. Mikäli polttoainetta roiskuu, pyyhi kaikki 
roiskeet välittömästi pois. Täytön jälkeen aseta polttoainesäiliön korkki paikoilleen ja ruuvaa se 
huolellisesti kiinni. 
 
Pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidia eli häkää, joka voi suljetuissa tiloissa kertyä 
vaarallisiksi pitoisuuksiksi. Hiilimonoksidin hengittäminen voi johtaa tajuttomuuteen tai jopa 
kuolemaan. 
 
Älä aukaise polttoainesäiliön korkkia moottorin ollessa käynnissä, sillä tämä voi aiheuttaa henkilö- 
ja/tai omaisuusvahinkoja. 
 
Lapset ja lemmikit on pidettävä etäällä käyttöalueelta, sillä moottorin kuumat osat voivat aiheuttaa 
palovammoja. 
 
Laitteen käyttö räjähdysalttiissa ympäristössä on ehdottomasti kielletty. 
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2) Varoitustarrat 
 

 
 
 
  

VAROITUS 
 

Tarkista laite polttoaineroiskeiden 
ja polttoainevuotojen varalta. 
Suorita tankkaus ennen laitteen 
käynnistämistä. 

 

HUOMIO 
Lisää kampikammioon ilmoitettua 
moottoriöljyä. Käyttöohjeesta löydät 
tarkemmat tiedot. 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen 
laitteen käyttöä. 
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2.  OSAT 
PUHDASVESIPUMPPU 
 
 

 
  

POISTOAUKKO 

ILMANSUODATIN 

PUMPUN TYHJENNYSTULPPA 
SUOJALEVY 

MOOTTORIN KYTKIN 

IMUAUKKO 

ÄÄNENVAIMENNIN 
POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI 

KAASUVIPU 

POLTTOAINEHANA 

ÖLJYTIKKU 

VETOKÄYNNISTYSKAHVA 

RIKASTINVIPU 
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PUHDASVESIPUMPPU (ilman suojalevyä) 
 
 

 
 
  

POISTOAUKKO 

ILMANSUODATIN 

PUMPUN TYHJENNYSTULPPA 

MOOTTORIN KYTKIN 

IMUAUKKO 

ÄÄNENVAIMENNIN 
POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI 

KAASUVIPU 

POLTTOAINEHANA 

ÖLJYTIKKU 

VETOKÄYNNISTYSKAHVA 

RIKASTINVIPU 
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3.  OHJAIMET 
 
Ennen kuin käytät vesipumppua, lue ja sisäistä käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu kaikkien 
ohjainten toimintaan. Opettele miten tulee toimia ja mitä tulee tehdä hätätilanteen sattuessa. 
 
 
1) Polttoainehana 
Polttoainehana ohjaa polttoaineen virtausta polttoainesäiliöstä kaasuttimeen. Aseta polttoainehana 
AUKI-asentoon. 
Kun moottoria ei käytetä, aseta polttoainehana KIINNI-asentoon. 
 
 

 
 
 
2) Moottorin kytkin 
Moottorin kytkin avaa ja sulkee sytytysjärjestelmän. 
Aseta moottorin kytkin ON-asentoon käynnistääksesi moottorin, ja aseta se OFF-asentoon 
sammuttaaksesi moottorin. 
 
 

 
 
 
3) Rikastinvipu 
Rikastinvipu avaa ja sulkee kaasuttimen kuristusventtiilin. 
Aseta rikastinvipu KIINNI-asentoon kylmää moottoria käynnistettäessä. 
Aseta rikastinvipu AUKI-asentoon normaalikäyttöä varten tai lämmintä moottoria 
uudelleenkäynnistettäessä. 
 
 
  

POLTTOAINEHANA 

AUKI 

KIINNI 

MOOTTORIN KYTKIN 

ON 

MOOTTORIN KYTKIN 

OFF 
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4) Kaasuvipu 
Kaasuvivulla säädellään moottorin pyörimisnopeutta, ja täten myös veden läpivirtausmäärää. 
Lisätäksesi veden läpivirtausmäärää käännä kaasuvipu KORKEA-asentoon, ja vähentääksesi veden 
läpivirtausmäärää käännä kaasuvipu ALHAINEN-asentoon. 
 
 

 
 
 
5) Vetokäynnistin 
Vedä vetokäynnistyskahvaa käynnistääksesi moottorin. 

 
Älä päästä vetokäynnistyskahvaa iskeytymään moottoria vasten. Palauta 
vetokäynnistyskahva varovasti takaisin paikoilleen estääksesi käynnistintä vaurioitumasta. 
Käynnistinkokoonpano voi vaihdella malleittain. 
 
 

 
 
 
  

HUOMIO 

RIKASTINVIPU 

KIINNI 

VETOKÄYNNISTYSKAHVA 

AUKI 

KAASUVIPU 

KORKEA 

ALHAINEN 
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VAROITUS 

HUOMIO 

4.  TARKISTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ 
 
Oman turvallisuutesi vuoksi sekä laitteen käyttöiän maksimoimiseksi on erittäin tärkeää varata 
hieman aikaa laitteen kunnon tarkistukseen ennen käyttöä. Varmista, että korjaat kaikki 
mahdollisesti löytämäsi viat tai korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen pumpun käyttöä. 
 

 
 

Pumpun vääränlainen huolto tai vian korjaamatta jättäminen ennen käyttöä voi aiheuttaa 
toimintahäiriön, jonka seurauksena voi olla vakava vamma. 
 
Pakokaasut sisältävät myrkyllistä häkää. Vältä hengittämästä pakokaasua. Älä koskaan käytä 
moottoria suljetussa autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. 
Tulipalovaaran välttämiseksi pumppu on pidettävä käytön aikana vähintään 1 metrin päässä 
rakennusten seinistä sekä muista laitteista. Älä aseta helposti syttyviä esineitä moottorin 
läheisyyteen. 
Varmista ennen käyttöä edeltävien tarkistusten aloittamista, että laite on vaakasuoralla alustalla ja 
virtakytkin OFF-asennossa. 
 
 
1) Rutiinitarkistukset 
Tutki pumppu joka puolelta sekä myös alapuolelta varmistaaksesi, ettei missään ole merkkejä öljy- 
tai polttoainevuodoista. 
Poista kaikki lika ja roskat etenkin äänenvaimentimen ja vetokäynnistimen lähettyviltä. 
Tutki onko missään merkkejä vaurioista. 
Tarkista, että kaikki mutterit, pultit, ruuvit ja letkujen kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ja hyvin 
kiristettyinä. 
 
 
2) Tarkista imu- ja poistoletkut 
Tarkista letkujen yleiskunto ja varmista, että ne ovat moitteettomassa käyttökunnossa ennen kuin 
kiinnität ne pumppuun. Muista, että imuletkussa tulee olla vahvistettu rakenne, ettei se pääse 
litistymään. 
Tarkista, että imuletkun liittimen tiiviste on hyvässä kunnossa. 
Tarkista, että letkun liittimet ja kiristimet ovat kunnollisesti kiinni. 
Tarkista, että imuletkun sihti on paikoillaan ja hyvässä kunnossa. 
 
 
3) Tarkista moottorin öljytaso 
 

 
 

Aseta moottori vaakasuoralle alustalle ja tarkista moottorin öljytaso. 
 
1) Irrota öljyntäyttötulppa ja pyyhi öljytikku puhtaaksi. 
2) Tarkista öljytaso työntämällä öljytikku sisään täyttöaukon kaulasta ja ota se ulos kiertämättä sitä 

kiinni. 
3) Mikäli öljytaso on alhainen, lisää suositeltua moottoriöljyä kunnes öljytaso on öljytikun ylärajan 

merkin kohdalla. 
4) Aseta öljytikku paikoilleen ja ruuvaa se huolellisesti kiinni täytön jälkeen. 
 
 

! 



11 
 

HUOMIO 

HUOMIO 

 
 
 

 
 

Moottorin käyttö öljytason ollessa alhainen aiheuttaa moottorivaurion. 
 
 
4) Tarkista ilmansuodatin 
Likainen ilmansuodatin rajoittaa ilman virtausta kaasuttimeen, mikä alentaa  
moottorin tehoa ja täten myös vesipumpun tehoa. Tästä syystä ilmansuodatin tulee tarkistaa usein. 
 

 
 
Ruuvaa siipimutteri auki ja irrota ilmansuodattimen kotelo. Mikäli elementti on likainen, puhdista 
se. Mikäli se on vaurioitunut, vaihda se uuteen. Mikäli kyseessä on öljykylpyilmansuodatin, tarkista 
öljymäärä. 
 
Asenna ilmansuodatin takaisin paikoilleen oikeassa järjestyksessä ja ruuvaa siipimutteri kiinni. 

 
 

Asennus on suoritettava oikein. Älä koskaan käytä vesipumppua ilman ilmansuodatinta tai 
vaurioituneen ilmansuodattimen kanssa, sillä tämä kuluttaa moottoria nopeasti. 
 
 
5) Tarkista polttoaineen määrä 
Tarkista polttoaineen määrä ennen jokaista käyttökertaa laitteen ollessa sammutettuna ja 
vaakasuoralla alustalla. Irrota polttoainesäiliön korkki ja tarkista polttoaineen määrä. Lisää säiliöön 
polttoainetta, mikäli polttoainetaso on alhainen. Aseta polttoainesäiliön korkki paikoilleen ja ruuvaa 
se huolellisesti kiinni täytön jälkeen. 
  

ÖLJYTIKKU 
ÖLJYN ALARAJA 

ÖLJYNTÄYTTÖAUKKO 

PAPERI- 
ELEMENTTI 

VAAHTO- 
ELEMENTTI 
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HUOMIO 

HUOMIO 

 
 

Älä päästä polttoainetasoa nousemaan polttoainesihdin ylämutkan yli (maksimitaso). 
 

 
 
Suorita tankkaus hyvin tuuletetussa tilassa. Mikäli moottori on ollut hiljattain käynnissä, on sen 
annettava jäähtyä ennen tankkauksen aloittamista. 

 
 

Polttoaine voi vahingoittaa maalia ja muovia. Ole varovainen ettet läikytä polttoainetta 
säiliötä täyttäessäsi. 
 
 
6) Polttoainesuositukset 
Käytä bensiiniä, jonka oktaaniluku on 90. 
Suosittelemme lyijytöntä bensiiniä, sillä se tuottaa vähemmän moottori- ja sytytystulppakarstaa ja 
pidentää pakokaasujärjestelmän käyttöikää. 
Älä koskaan käytä vanhentunutta tai likaantunutta bensiiniä tai öljy/bensiiniseosta. Estä lian ja 
veden pääsy polttoainesäiliöön. 
 
 
  

POLTTOAINESÄILIÖN YLÄOSA 

POLTTOAINEEN YLÄRAJA 
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5.  KÄYTTÖ 
 
1) Turvallisen käytön varotoimenpiteet 
Pumpun turvallinen käyttö edellyttää pumpun toimintaperiaatteiden ymmärtämistä sekä riittävää 
hallintalaitteiden käytön harjoittelua. 
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, kertaa vielä kappaleet ”Turvaohjeet” 
sekä ”TARKISTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ”. 
Pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidia eli häkää, joka voi suljetuissa tiloissa kertyä 
vaarallisiksi pitoisuuksiksi. Hiilimonoksidin hengittäminen voi johtaa tajuttomuuteen tai jopa 
kuolemaan. 
 
2) Pumpun sijoittaminen 
Parhaan pumppaustehon saavuttamiseksi sijoita pumppu veden läheisyyteen ja käytä 
mahdollisimman lyhyitä letkuja. Näin saat pumpusta mahdollisimman suuren tehon 
mahdollisimman pienellä syöttöajalla. 
Kun nostokorkeus kasvaa, pumpun teho pienenee. Imu- ja poistoletkujen pituus, tyyppi ja koko 
saattavat myös vaikuttaa merkittävästi pumpun tehoon. 
Mahdollisimman lyhyt imukorkeus (pumpun sijoittaminen mahdollisimman lähelle vettä) on myös 
erittäin tärkeää syöttöajan pienentämiseksi. 
 

 
 
 
3) Imuletkun asennus 
Käytä kaupasta saatavilla olevaa letkua ja letkuliitintä, ja pumpun mukana toimitettua letkukiristintä 
imuletkun asennukseen, ja kiristä kiristin huolellisesti. Kiinnitä imuletku tiukasti paikoilleen. 
 
 

  

POISTOKORKEUS 
 

 
IMUKORKEUS 

KOKONAIS- 
NOSTOKORKEUS 

IMUAUKKO TIIVISTEALUSLEVY 

LETKULIITIN 
LETKUN KIRISTYSRENGAS 

IMULETKU 

SIHTI 
LETKUKIRISTIN 

IMULETKU 

LETKULIITIN 
LETKUKIRISTIN 

LIITIN- 
KOKOONPANO 

LETKUKIRISTIN 
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HUOMIO 

Letkun on oltava kooltaan veden imuaukkoa suurempi. Letkun minimikoot ovat seuraavat: 
2” vesipumppu 50 mm 
3” vesipumppu 76 mm 
Käytä letkukiristintä kiinnittääksesi letkuliittimen pitävästi imuaukkoon ja estääksesi täten ilma- ja 
vesivuodot. Tarkista, että letkuliittimen tiivistealuslevy on hyvässä kunnossa. 
Asenna sihti (toimitetaan pumpun mukana) imuletkun toiseen päähän ja kiinnitä se letkukiristimellä. 
Sihti suojaa pumppua ja estää sitä tukkeutumiselta ja lian aiheuttamilta vaurioilta. 
 
 
4) Poistoletkun asennus 
Käytä kaupasta saatavilla olevaa letkua ja letkuliitintä, ja pumpun mukana toimitettua letkukiristintä 
poistoletkun asennukseen, ja kiristä kiristin huolellisesti. Kiinnitä poistoletku tiukasti paikoilleen. 
 
 

 
 
Parhaiten sopii lyhyt, halkaisijaltaan iso letku, sillä se vähentää kitkaa ja lisää pumpun tehoa. 
Kiristä letkukiristin huolellisesti, ettei poistoletku pääse irtoamaan paineenalaisena. 
 
 
5) Siemenveden lisääminen 
Ennen kuin käynnistät moottorin, on pumppu täytettävä vedellä: ruuvaa siemenveden täyttöaukon 
korkki auki ja täytä pumppu kokonaan puhtaalla vedellä. Älä aukaise siemenveden täyttöaukon 
korkkia laitteen ollessa käynnissä, sillä tämä voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. Aseta 
korkki takaisin paikoilleen ja kiristä se huolellisesti siemenveden lisäämisen jälkeen. 
 

 
 

Pumpun käyttö kuivana rikkoo pumpun. Mikäli pumppu käy kuivana, sammuta moottori 
välittömästi ja anna pumpun jäähtyä ennen veden lisäämistä. 
 
 

 
  

LETKUKIRISTIN 

LETKULIITIN 

POISTOLETKU 

SIEMENVEDEN TÄYTTÖAUKON KORKKI 
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6.  MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN 
 
1) Ruuvaa siemenveden täyttöaukon korkki auki ja kaada pumppuun vettä kunnes vesi valuu 

reunan yli (laitteen on oltava tasaisella alustalla). 
 
2) Käännä polttoainehana AUKI-asentoon. 
 

 
 
 
3) Kylmän moottorin käynnistämiseksi käännä rikastinvipu KIINNI-asentoon. 
 

 
 
 
4) Käännä kaasuvipu pois HIDAS-asennosta noin 1/3 NOPEA-asennon suuntaan. 
 

 
 
 
  

POLTTOAINEHANA 

RIKASTINVIPU 

KIINNI 

KAASUVIPU 

NOPEA HIDAS 

AUKI 

AUKI 
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HUOMIO 

5) Käännä moottorin kytkin ON-asentoon. 
 
 

 
 
6) Vedä vetokäynnistyskahvaa kevyesti ulospäin kunnes tunnet vastusta, ja vedä sitten kahvaa 

voimakkaasti. 
 

 
 

Älä päästä vetokäynnistyskahvaa iskeytymään moottoria vasten. Palauta 
vetokäynnistyskahva varovasti takaisin paikoilleen estääksesi käynnistintä vaurioitumasta. 
 
 

 
 
7) Mikäli rikastinvipu on siirretty KIINNI-asentoon moottorin käynnistämiseksi, siirrä sitä 

vähitellen AUKI-asentoon moottorin lämmetessä. 
 
 

 
 
8) Moottorin nopeuden säätö 

Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon vedensyötön käynnistymiseksi 
ja tarkista pumpun teho. 
Pumpun tehoa säädellään moottorin nopeutta säätämällä. Siirtämällä kaasuvipua NOPEA-
asentoon pumpun teho kasvaa, ja siirtämällä vipua HIDAS-asentoon pumpun teho pienenee. 

  

ON 

MOOTTORIN KYTKIN 

VETOKÄYNNISTYSKAHVA 

RIKASTINVIPU 

AUKI 
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7.  MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN 
 
Hätätilanteen sattuessa sammuta moottori yksinkertaisesti kääntämällä moottorin kytkin OFF-
asentoon. 
Normaalitilanteessa toimi seuraavasti: 
 
1) Käännä kaasuvipu HIDAS-asentoon. 
 

 
 
 
2) Sammuta moottorin kytkin: käännä moottorin kytkin OFF-asentoon. 
 
 

 
 
 
3) Sulje polttoainehana: käännä polttoainehana KIINNI-asentoon. 
 
 

 
 
Käytön jälkeen irrota pumpun tyhjennystulppa ja valuta pumpun pesä tyhjäksi. Avaa täyttöaukon 
korkki ja huuhtele pumpun pesä puhtaalla vedellä. Anna veden valua pois pesästä ja aseta lopuksi 
täyttöaukon korkki ja tyhjennystulppa takaisin paikoilleen. 
 
  

POLTTOAINEHANA 

KAASUVIPU 

NOPEA 

OFF 

MOOTTORIN KYTKIN 

KIINNI 
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HUOMIO 

VAROITUS 

8.  HUOLTO 
Moottori on huollettava asianmukaisesti. Tämä takaa sen turvallisen, taloudellisen, ongelmattoman 
ja ekoystävällisen käytön. 
Jotta moottori pysyisi hyvässä käyttökunnossa, on se huollettava säännöllisesti. Noudata seuraavia 
huoltoaikatauluja ja tarkistustoimenpiteitä huolellisesti: 
 

 
Aikaväli 

 
 
 
Kohde 

Ennen 
jokaista 

käyttökertaa 

Ensimmäise
n 

kuukauden 
tai 20 

ensimmäise
n 

käyttötunni
n jälkeen 

Tämän 
jälkeen aina 

3 
kuukauden 
tai aina 50 
käyttötunni

n välein 

Joka vuosi 
tai aina 100 
käyttötunni

n välein 

Moottoriöljy Tarkista-Täytä X    
Vaihda  X X  

Alennusvaihteiston 
öljy (mikäli on) 

Tarkista öljytaso X    
Vaihda  X X  

Ilmansuodatinelem
entti 

Tarkista X    
Puhdista  X   
Vaihda   X  

Sakkakuppi (mikäli 
on) Puhdista    X 

Sytytystulppa Tarkista-Säädä    X* 
Kipinänsammutin Puhdista   X  
Tyhjäkäynti 
(mikäli on)** Tarkista-Säädä    X 

Venttiilin välys** Tarkista-Säädä    X 
Polttoainesäiliö ja 
polttoainesuodatin*
* 

Puhdista    X 

Polttoaineletku Tarkista Aina kahden vuoden välein (vaihda tarvittaessa) 
Sylinterinkansi, 
mäntä Poista karsta** <225cc,  Aina 125 käyttötunnin välein 

225cc,  Aina 250 käyttötunnin välein 
* Nämä kohteet tulee vaihtaa, mikäli vaihto on tarpeen. 
** Nämä kohteet tulee huollattaa ja korjauttaa valmistajan valtuutetulla jälleenmyyjällä, ellei 

laitteen omistajalla ole asianmukaisia työkaluja ja mekaanikon pätevyyttä. 
 

 
 

• Mikäli moottoria käytetään usein korkeassa lämpötilassa tai kovalla kuormituksella, vaihda öljyt 
aina 25 käyttötunnin välein. 

• Mikäli moottoria käytetään usein pölyisissä tai muulla tavoin ankarissa olosuhteissa, puhdista 
ilmansuodatinelementti aina 10 käyttötunnin välein. Mikä tarpeen, vaihda 
ilmansuodatinelementti aina 25 käyttötunnin välein. 

• Huoltovälinä pätee se ajanjakso tai tarkka tuntimäärä, kumpi tulee ensin täyteen. 
• Mikäli jokin määräaikainen huoltotoimenpide on jäänyt tekemättä ajallaan, tee se 

mahdollisimman pian. 
 

 
 

! 
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VAROTOIMI 

Sammuta moottori ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. Aseta moottori vaakasuoralle 
alustalle ja irrota sytytystulpan hattu estääksesi moottoria käynnistymästä vahingossa. 
Älä koskaan käytä moottoria huonosti tuuletetussa tilassa tai suljetussa tilassa. Varmista 
käyttöpaikalla hyvä ilmanvaihto. Moottorista tuleva pakokaasu sisältää myrkyllistä 
hiilimonoksidia eli häkää, jonka hengittäminen voi johtaa tajuttomuuteen tai jopa kuolemaan. 
 
 
2) Moottoriöljyn vaihto 
Valuta vanha öljy pois moottorin ollessa lämmin. Lämmin öljy valuu nopeammin ja täydellisemmin. 
1. Aseta sopiva öljynkeräysastia moottorin alle ja irrota sitten öljyntäyttötulppa/öljytikku ja 

tyhjennystulppa. 
2. Valuta vanha öljy täydellisesti ja aseta sitten tyhjennystulppa takaisin paikoilleen ja kiristä 

huolellisesti. 
Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristöystävällisesti. Suosittelemme, että viet käytetyn öljyn 
suljetussa astiassa paikalliseen jäteöljykeräykseen tai huoltoasemalle kierrätystä varten. Älä 
kaada sitä roskiin, maahan tai viemäriin. 

3. Moottorin ollessa vaakasuoralla alustalla, lisää suositeltua öljyä ylärajaan asti. 
 

 
 
 
4. Aseta öljytikku takaisin paikoilleen ja kiristä huolellisesti. 
 

 
 

Käytetty moottoriöljy voi aiheuttaa ihosyöpää, mikäli se jätetään toistuvasti kosketuksiin ihon 
kanssa pitkiksi ajoiksi. Vaikka tämä on kuitenkin epätodennäköistä, ellei käytettyä öljyä 
käsitellä päivittäin, on silti suositeltavaa pestä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla 
mahdollisimman pian öljyn käsittelyn jälkeen. 
 
 
3) Moottoriöljysuositukset 
Moottoriöljy on tärkein moottorin suorituskykyyn ja 
käyttöikään vaikuttava tekijä. Lisäaineistamattomat öljyt 
ja 2-tahtimoottoriöljyt vaurioittavat moottoria, joten niitä 
ei suositella. 
Suositeltu moottoriöljy: 
Moottoriöljy 4-tahtiselle bensiinimoottorille 
API-luokituksen mukaan SE, SF tai SAE10W-30, joka on 
SG-luokkaa vastaava. Voit valita moottoriöljyn myös 
paikallisten lämpötilaolosuhteiden mukaan. 
Pumpun suositeltu käyttölämpötila-alue: -5°C … 40°C. 
 

ÖLJYTIKKU 

YLÄRAJA 

! 

SAE-VISKOSITEETTILUOKAT 
 
 
 
 
 
 
 

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA 

ALUSLEVY 

ÖLJYNTYHJENNYS
PULTTI 
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HUOMIO 

HUOMIO 

4) Ilmansuodattimen huolto 

Likainen ilmansuodatinelementti rajoittaa ilman virtausta kaasuttimeen alentaen moottorin tehoa. 
Mikäli pumppua käytetään erittäin pölyisessä ympäristössä, tulee ilmansuodatin puhdistaa 
useammin kuin mitä huoltoaikataulussa on ilmoitettu. 

 
 

Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmansuodatinta tai vaurioituneen ilmansuodattimen 
kanssa, sillä tämä kuluttaa moottoria nopeasti. 
 
Ruuvaa siipimutteri auki ja irrota kotelo. Ruuvaa toinen siipimutteri auki ja irrota elementti. 
1. Pese elementti kotitalouden pesuaineella ja lämpimällä vedellä (tai syttymättömällä tai korkean 

leimahduspisteen omaavalla liuotinaineella) ja kuivaa huolellisesti. 
2. Upota se puhtaaseen moottoriöljyyn kunnes täysin kyllästetty ja purista ylimääräinen öljy pois. 
3. Puhdista ilmansuodattimen alaosa, kotelo ja kumityyny. Varo pölyn pääsyä kaasuttimen 

ilmakanavaan. 
4. Asenna ilmansuodatin takaisin paikoilleen ja ruuvaa siipimutteri kiinni. 
 
5) Sytytystulpan huolto 
Suositeltu sytytystulppa: NGK BP6ES tai muu vastaava. 

 
 

Vääränlaisen sytytystulpan käyttö voi aiheuttaa moottorivaurion. 
 
1. Irrota sytytystulpan hattu ja poista kaikki lika sytytystulpan lähistöltä. 
2. Irrota sytytystulppa tulppa-avaimen avulla. 
3. Mittaa sytytystulpan kärkiväli rakotulkilla. Mikäli elektrodi tai eriste on vaurioitunut, vaihda 

sytytystulppa uuteen. Säädä kärkiväliä tarvittaessa taivuttamalla sivuelektrodia varovasti. 
Kärkivälin tulee olla: 0,70 – 0,80 mm. 

 

 
 
4. Tarkista, että sytytystulpan tiiviste on moitteettomassa kunnossa. Ruuvaa sytytystulppa 

paikoilleen varovasti käsin estääksesi sylinterikannen kierteitä vaurioitumasta. 
5. Kun sytytystulppa koskettaa aluslevyä, kiristä tulppa-avaimella ja purista aluslevy kokoon. 
-- Uutta sytytystulppaa asennettaessa kierrä vielä 1/2 kierrosta sen jälkeen, kun tiiviste on 

puristunut kokoon. 
-- Käytettyä sytytystulppaa uudelleen asennettaessa kierrä vielä 1/8–1/4 kierrosta. 
6. Asenna sytytystulpan hattu takaisin paikoilleen. 
 

SYTYTYSTULPAN 
HATTU 

TULPPA-AVAIN 
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HUOMIO 

9.  VARASTOINTI 
 
1) Irrota siemenveden täyttöaukon korkki ja tyhjennystulppa, huuhtele pumpun pesä puhtaalla 

vedellä ja aseta siemenveden täyttöaukon korkki sekä tyhjennystulppa takaisin paikoilleen. Anna 
moottorin jäähtyä vähintään puolen tunnin ajan sammuttamisen jälkeen, huuhtele sitten kaikki 
ulkopinnat ja pyyhi laite kuivaksi. 

 
 

Korkealla paineella tuleva huuhteluvesi saattaa päästä ilmansuodattimeen ja 
äänenvaimentimeen, ja ilmakanavia pitkin jopa sylinteriin asti aiheuttaen korroosiota ja 
vaurioita. Puhdistuksen saa siis suorittaa vasta kun moottori on sammutettu ja jäähtynyt. 
2) Irrota kaasuttimen tyhjennystulppa ja sakkakuppi, ja avaa tämän jälkeen polttoainehana. Valuta 

kaikki polttoaine kaasuttimesta ja polttoainesäiliöstä, aseta sakkakuppi ja tyhjennystulppa 
takaisin paikoilleen ja kiristä huolellisesti. 

 

 
 
 
3) Vaihda moottoriöljy. 
4) Kaada teelusikallinen (5–10 ml) puhdasta moottoriöljyä sylinteriin. Pyöritä moottoria useita 

kierroksia levittääksesi öljyn sylinteriin. Asenna sytytystulppa takaisin paikoilleen. 
5) Vedä vetokäynnistyskahvaa hitaasti kunnes tunnet vastusta. Tämän toimenpiteen aikana imu- ja 

pakoventtiilit sulkeutuvat, mikä rajoittaa kosteuden pääsyä sylinterinkannen sisään. Palauta 
tämän jälkeen vetokäynnistyskahva varovasti takaisin paikoilleen. 

6) Korjaa vahingoittuneet maalipinnat ja suojaa helposti ruostuvat kohdat ohuella 
voiteluainekerroksella. 

7) Peitä vesipumppu pölytiiviillä suojalla ja varastoi se ilmastoituun tilaan. 
 
 
  

POLTTOAINEHANA 
O-RENGAS 

TYHJENNYSTULPPA 

ALUSLEVY 

SAKKAKUPPI 
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10.  VIANETSINTÄ 
 
 
1) Moottori 
 

MOOTTORI EI 
KÄYNNISTY SYY KORJAAVA TOIMENPIDE 

Tarkista 
ohjainlaitteiden 
asento 

Polttoainehana KIINNI-asennossa. Käännä polttoainehana AUKI-
asentoon. 

Rikastin AUKI-asennossa. 
Käännä rikastinvipu KIINNI-
asentoon, ellei moottori ole 
lämmin. 

Moottorin kytkin OFF-asennossa. Käännä moottorin kytkin ON-
asentoon. 

Tarkista polttoaine 

Polttoaine on loppu. Lisää polttoainetta. 
Huonolaatuinen polttoaine, pumppu 
on varastoitu ilman lisäainetta tai 
bensiinin valuttamista, tai on 
käytetty huonoa bensiiniä. 

Valuta polttoainesäiliö ja kaasutin 
tyhjäksi, lisää tuoretta bensiiniä. 

Irrota ja tarkista 
sytytystulppa 

Sytytystulppa on viallinen, likainen 
tai kärkiväli on väärä. 

Säädä kärkiväli tai vaihda 
sytytystulppa uuteen. 

Sytytystulppa on polttoaineen 
kastelema (moottori tulvii). 

Kuivaa sytytystulppa ja asenna se 
takaisin paikoilleen, käynnistä 
moottori kaasuvipu KORKEA-
asennossa. 

Vie laite 
huollettavaksi 
valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 

Polttoainesuodatin on tukossa, 
kaasuttimessa on toimintahäiriö, 
sytytyksessä on toimintahäiriö, 
venttiilit ovat tukossa tms. 

Vaihdata tai korjauta. 

 
 

MOOTTORI ON 
TEHOTON SYY KORJAAVA TOIMENPIDE 

Tarkista 
ilmansuodatineleme
ntti 

Elementti on tukossa. Puhdista tai vaihda elementti. 

Tarkista polttoaine Huonolaatuinen polttoaine. Valuta polttoainesäiliö ja kaasutin 
tyhjäksi, lisää tuoretta bensiiniä. 

Vie laite 
huollettavaksi 
valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 

Polttoainesuodatin on tukossa, 
kaasuttimessa on toimintahäiriö, 
sytytyksessä on toimintahäiriö, 
venttiilit ovat tukossa tms. 

Vaihdata tai korjauta. 
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2) Vesipumppu 
 

PUMPUSSA EI 
OLE TEHOA SYY KORJAAVA TOIMENPIDE 

Tarkista pumpun 
pesä Pumpussa ei ole siemenvettä. Lisää siemenvesi. 

Tarkista imuletku 

Letku on litistynyt tai siinä on viilto 
tai reikä. Vaihda imuletku. 

Imupää ei ole kokonaan veden alla. Upota imupää ja imuletku 
kokonaan veden alle. 

Ilmavuoto liittimessä. 
Vaihda tiivistealuslevy mikäli se 
puuttuu tai on vaurioitunut. Kiristä 
letkuliitin ja letkukiristin. 

Imupää on tukossa. Puhdista imupää liasta. 
Tarkista imu- ja 
poistokorkeus Liian suuri nostokorkeus. Uudelleensijoita pumppu ja letkut 

alentaaksesi nostokorkeutta. 

Tarkista moottori Moottori on tehoton. Katso kohta ”MOOTTORI ON 
TEHOTON”. 

 
 

PUMPUN TEHO 
ON ALHAINEN SYY KORJAAVA TOIMENPIDE 

Tarkista imuletku 

Letku on litistynyt, leikkaantunut, 
vaurioitunut, liian pitkä tai 
halkaisijaltaan liian pieni. 

Vaihda imuletku. 

Imupää ei ole kokonaan veden alla. Upota imupää ja imuletku 
kokonaan veden alle. 

Ilmavuoto liittimessä. 
Vaihda tiivistealuslevy mikäli se 
puuttuu tai on vaurioitunut. Kiristä 
letkuliitin ja letkukiristin. 

Tarkista poistoletku Letku on vaurioitunut, liian pitkä 
tai halkaisijaltaan liian pieni. Vaihda poistoletku. 

Tarkista imu- ja 
poistokorkeus Liian suuri nostokorkeus. Uudelleensijoita pumppu ja letkut 

alentaaksesi nostokorkeutta. 

Tarkista moottori Moottori on tehoton. Katso kohta ”MOOTTORI ON 
TEHOTON”. 
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11.  KYTKENTÄKAAVIO 
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12.  TEKNISET TIEDOT 
 

KOH- 
DE MALLI 2” puhdasvesipumppu 3” puhdasvesipumppu 

V
es

ip
um

pp
u 

Pituus (mm) 477 500 
Leveys (mm) 395 395 
Korkeus (mm) 410 445 
Kuivapaino (kg) 23 32
Imuaukon halkaisija 50 mm (2”) 77 mm (3”) 
Poistoaukon halkaisija 50 mm (2”) 77 mm (3”) 
Imukorkeus (maksimi) (m) 8 8 
Nostokorkeus (maksimi) (m) 28 28 
Virtaus (maksimi) (m3/h) 36 60 

M
oo

tto
ri 

Malli R210 

Tyyppi Ilmajäähdytys, 4-tahti, OHV,  yksisylinterinen

Sylinteritilavuus (cc) 212
Teho (kW/3600rpm) 3.6/3.8
Polttoainesäiliön tilavuus (L) 3.6 
Öljysäiliön tilavuus (L) 0.5 

 
 
Melupäästö mitattu standardin EN ISO 3744 ja Euroopan direktiivin 2005/88/EY (muutettu 
Euroopan direktiivistä 2000/14/EY) mukaisesti 
 
 
MALLI 2” / 3” vesipumppu 
Ääniteho (dB) 98 

 
 
SÄÄTÖPARAMETRIT 

Sytytystulpan kärkiväli 0.70–0.80 mm 
Moottorin joutokäyntinopeus 1600±160 rpm 

Venttiilin välys (kylmänä) Imuventtiili: 0.10–0.15 mm 
Pakoventtiili: 0.15–0.20 mm 

 
 



ORIGINAL INSTRUCTION








































































