
 

Инструкции за употреба на хидрофор  

AUTOJET-100B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модел /Артикулен номер: 

AUTOJET-100B (ARTICLE: 7010156)  

Това е оригинална на инструкция за експлоатация.  

Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и спазвайте нейните указания. Използвайте 

настоящата инструкция за експлоатация за да се запознаете с помпата, нейното правилно използване, както и 

указанията за техника на безопасност. 

От съображения за сигурност не се разрешава използването на помпата от деца и младежи до 16 години както и 

от лица, които не са запознати с настоящата инструкция за експлоатация. Хора с ограничени психически или 

физически възможности могат да използват този продукт само под ръководството и надзора на отговорно за тях лице. 

Моля, съхранявайте тази инструкция за експлоатация на сигурно място. 

Предпазни мерки 
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Символът                     заедно с една от следните думи : “Danger”(опасност) или “Warning”(внимание), обозначава 

нивото на риск, на което сте изложени, ако не спазвате предпазните мерки : 

 

         

ОПАСНОСТ – риск от електрошок 

 

 

                    ОПАСНОСТ – наличие на риск от нараняване  

 

 

ВНИМАНИЕ – при неспазване на предпазните мерки има риск от повреда на помпата 

 

 

1.Обща информация 
Хидрофорната уредба AUTOJET-100B  е предназначена за лична употреба в домашни и хоби-градини и не е 

предвидена да се използва за работа в напоителни уреди и системи в обществени градински съоръжения. 

Хидрофорната уредба AUTOJET-100B  не е предназначена за продължителна работа (напр. промишлена употреба, 

Продължителна циркулация). Не трябва да се изпомпват разяждащи, лесно запалими, агресивни или експлозивни 

течности (като бензин, керосин или нитроразтвор),солена вода, както и хранителни продукти. 

Температурата на изпомпваната течност не трябва да 

превишава 35 °C. 

 

2.Монтиране 

Помпите трябва да се поставят възможно най-близо до водното ниво, за да се постигне ниско ниво на 

засмукване и да се избегне загубата на напор. 

Ако монтирането е за постоянно помпата трябва да се закрепи за пода/земята като се ползват дупките в основата на 

помпата. Помпата трябва да се монтира на сухо място и да е защитена от евентуално наводнение. 
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3.Сглобяване на изпускателния тръбопровод 

Трябва да се използва вакуум-устойчив засмукващ маркуч или тръба. Да е потопена на 30 см под водното 

ниво, за да се предотврати усукване и просмукване на въздух. В долният край трябва се постави възвратен клапан. 

Препоръчително е да се избягва огъването на тръбите доколото е възможно. Уверете се, че смукателната тръба има 

минимален ъгъл на наклон от 2 °. Изпускателната тръба също трябва да е с диаметър равен или по-голям от този на 

изпускателния отвор на помпата. В никакъв  случай смукателната или изпускателната тръба не трябва да  лежат върху 

помпата. Те трябва да са укрепени предварително. 

 

4.Свързване към ел. инсталацията 

Преди включване към ел.мрежата, проверете цялостта на изолацията на кабела и щепсъла. Ако е 

необходимо добавяне на кабел, препоръчителен е трижилен по 0,75 квадрата(3G 0.75 mm2) или по-голям. 

Свръзките е необходимо да се направят с термосвиваем, водонепромокаем конектор (термошлаух или друг).  

Защитата на системата трябва да се базира на диференциален прекъсвач (1fn=30mA).Монофазните мотори имат 

вградена топлинна защита. 

 

Проверка преди стартиране 

     Преди да стартирате хидрофора за първи път се уверете че: 

- напрежението и честотата съвпадат с тези на пластината с характеристики 

-  оста се върти свободно 

-  тялото на помпата и смукателната част са пълни с вода 

-  посоката на въртене на мотора съвпада с обозначената на капака(фиг1) 

-  проверявайте налягането на въздуха в разшерителния съд-трябва да е около 2 атм. 

        ПОМПАТА НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА РАБОТИ БЕЗ ВОДА!!!                                                                           Фиг.1 

         

Стартиране 

- отворете всички кранове на смукателните и изпускателните тръбопроводи                              

- уверете се, че моторът се върти по посока на часовниковата стрелка (фиг1) 

- свържете захранващия прекъсвач и изчакайте да завърши заливането. Ако има монтиран клапан на 

тръбопровода, заливането ще започне ведната 

- ако помпата не работи или не засмуква вода, опитайте да откриете причината за проблема като погледнете 

таблицата по-долу(точка 7). 

 

5. Поддръжка 

Помпата не изисква специална поддръжка. Препоръчваме да се изпразни, когато температурите са ниски и 

има риск от замръзване или ако не се ползва дълго време.Ако не се ползва, препоръчваме да се почисти и да се 

складира на сухо, добре проветрено място. Преди употреба, след продължителен покои, трябва да се направи ръчно 

раздвижване на оста. Проверявайте налягането на въздуха в разшерителния съд-трябва да е около 1,8-2 атм. 

Мембраната в съда е консуматив и е възможно да се спука.  

 

6. Технически характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напрежение/честота 220-240V ~ 50Hz 

абсорбирана мощност 750 Watt 

ротор от месинг 

мaксимален дебит 50 л/мин ≈(3 m³/h) 

максимален воден стълб 48 метра 

максимално налягане 4,7 bar помпа (  1.4-2.8) 

дълбочина на засмукване 8 метра 

максимална температура 35ºC 

фланци на разш. съд стомана 

накрайници 1” вътрешна резба 

размер на балона : 

 

24 литра 

 защита 

  

клас F 

 дължина на кабела: 

 

1,2 метра 
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7.Възможни проблеми, причини и решения 

 

  възможна причина решение 

Мотора на помпата 

не работи или спира 

внезапно по време 

на работа. 

Щепсела не е включен. Включете щепсела в контакт (230 V AC). 

Няма ток. Проверете предпазителя и кабелите. 

Помпата не 

засмуква. 

Помпата засмуква въздух от някое съединение от 

страната на засмукването. 

Проверете всички връзки от страна на засмукването и при 

необходимост уплътнете херметично. 

Помпата не е била напълнена достатъчно с 

изпомпвана течност. 

Напълнете помпата и се уверете, че водата може да 

се върне в напорния тръбопровод 

Въздухът не може да бъде изпуснат от напорната 

страна, 

защото местата за водоизземане са затворени. 

Проверете целия засмукващ маркуч от мястото на засмукване 

до помпата за херметичност и ако е необходимо отстранете 

нехерметичността. Убедете се в подаването на вода при 

засмукващата страна. При нужда сменете смукателния 

филтър. 

Края на засмукващия маркуч не е във водата, 

липсващ или нехерметичен възвратен клапан в края 

на засмукващия маркуч, засмукващия маркуч е 

пречупен, нехерметични връзки или запушен 

смукателен филтър. 

Проверете целия засмукващ маркуч от мястото на засмукване 

до помпата за херметичност и ако е необходимо отстранете 

нехерметичността. Убедете се в подаването на вода при 

засмукващата страна. При нужда сменете смукателния 

филтър 

Мотора на помпата 

работи, 

но дебита или 

налягането 

изведнъж падат. 

Нехерметичност от страната на засмукване. Отстранете нехерметичността. 

Замърсен смукателен филтър,възвратен клапан или 

защита срещу обратно връщане при края на 

смукателния маркуч. 

Почистете смукателния филтър, възвратния клапан или 

защитата срещу обратно връщане. 

Помпата твърде 

често се 

включва и 

изключва. 

Теч на напорната страна. Проверете напорната страна за теч и отстранете при нужда. 

Твърде ниско налягане Допълнете въздух в запасния резервоар 

Мембраната на разшерителя е повредена. сменете мембраната в разшерителния съд 

 

 

8. Сваляне от експлоатация 
 

Зазимяване / Съхранение:  Преди настъпване на периода на студовете, хидрофора трябва да бъде източен от всякъква 

вода. Да се прибере и съхранява на сухо и чисто място.  

 

Отстраняване на отпадъци:  (съгласно Директива RL 2012/19/EU) 

Уреда не трябва да се поставя в контейнерите с обичайните отпадъци, а трябва да бъде изхвърлен съгласно 

изискванията. 

 

 

 Важно: Уредът да се изхвърли от комуналната служба по чистотата. 

 

9. Сервиз / Гаранция 

   

  

Гаранция: Фирма ХИДРОСТАБ ООД дава за този продукт 2 години гаранция 

    (от датата на продажба). Това гаранционно обслужване се 
 отнася за всички съществени дефекти на уреда, които може 
 да се докаже, че са причинени от грешка в материала или 

 

производствена грешка.  
 
Гаранционното обслужване се осъществява посредством безплатен ремонт по наш избор,  

 
    Ако са налице следните условия: 
 

-       Уредът е бил използван правилно и в съответствие с препоръките в инструкцията за 
експлоатация. 

 
-       Не е правен опит от купувача или трето лице да бъде ремонтиран уреда. 

 
Работното колело, като бързоизносваща се част е изключена от гаранцията. 
Мембраната на разшерителния съд е изключена от гаранцията 
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Гаранционното  обслужване може да бъде отказано в следните случаи: 
 

- Има несъответствие в данните на документа и самата стока. 
- Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение (съгл. чл 109, ал.1 от ЗЗП) 
- При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица 
- Повреди получени при сътресения, удари или претоварване, поради небрежно отношение. 
- Повреди настъпили в следствия на природни бедствия- поражения от мълнии, наводнения, пожари и 

др. форсмажорни обстоятелства. 
- Повреди настъпили в следствие на токов удар. 
- За повредени от замръзване помпи не се признава гаранция. 

 

Моля, в случай на гаранционно обслужване изпратете повредения уред заедно с копие от 
касовата бележка, попълнена четливо гаранционна карта съдържаща дата на закупване, име и подпис на 
купувача и  описание на повредата, на адреса на сервизната фирма. 
Хидростаб ООД – СЕРВИЗ, Пловдив 4006, бул. Цариградско шосе 53, тел:032/625880 
 

 
 

 
  
. 

 

 

 

 

 

 

EС - Декларация за съответствие 

 
Декларираме, че описаните по-долу продукти, са в съответствие  със следните Директиви и стандарти. 
 
Търговска марка: GMAX 

Модел: 

AUTOJET-100B (ARTICLE: 7010156) 

Директиви: 

MD 2006/42/EC/Machinery Directive 

LVD 2014/35/EU/Low Voltage Directive 

EMC 2014/30/EU/Electromagnetic compatibility Directive 

Стандарти: 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010,ISO 12100:2010, 

EN 60204-1:2016,EN ISO 13857:2008, 

EN ISO 13849-1;2015,EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, 

EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, 

EN 60034-1:2010,EN 62233:2008, 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, 

EN 55014-2:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3.2013 

 

  

 
Упълномощен представител:  
ХИДРОСТАБ ООД 
Адрес: България, Пловдив, бул. Цариградско шосе 53 
www.hydrostab.com 

 
 

 

 

 

 

Отговорност за качество 
Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не 
носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са 
причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са 
използвани оригинални части или части одобрени от нас и ремонта не е 
извършен от оторизиран сервиз. Същото важи за допълнителните части и 
принадлежности 

 


