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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SP4200 
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GR 

Πρόλογος 
Πριν την χρήση διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και γνωρίστε καλά την λειτουργία 
του μηχανήματος. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Εάν δώσετε το μηχάνημα σε 
κάποιον άλλον να δώσετε και το εγχειρίδιο οδηγιών μαζί. Κατανοήστε την λειτουργία του 
μηχανήματος για την αποφυγή υλικών ζημιών ή ατυχημάτων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
μπορεί να διαφέρουν.  

 
 
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία 
 
 
Προσοχή : Κίνδυνος 
 
 
 
Λειτουργείστε το μηχάνημα σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
 
 
Ζεστή επιφάνεια. Μην ακουμπήσετε την ζεστή εξάτμιση, το κιβώτιο 
γραναζιών ή τον κύλινδρο.  
 
 
Κίνδυνος! Μην καπνίζετε και μην φέρετε φωτιά ή σπίθες κοντά στο 
μηχάνημα ή στα καύσιμα.  
 
 

Φορέστε κράνος, γυαλιά προστασίας και ωτοασπίδες.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Μοντέλο SP4200 
Διαστάσεις 48x30x39 cm 
Βάρος 9,5 kg 
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Διάμετρο αναρρόφησης 40mm 
Διάμετρο απελευθέρωσης 40mm 
Μέγιστο ύψος 35m 
Ύψος αναρρόφησης 8m  

Αναρρόφηση (3m) </= 80s 
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Τύπος Αερόψυκτη 2χρονή μηχανή 
Ισχύς 1,25kW/6500r/min 
Κυβισμός 42,7cc 
Τρόπος εκκίνησης Χειρόμιζα 
Καύσιμα Μίξη βενζίνης*- λαδιού 25:1 
Χωρητικότητα δεξαμενής 1Λίτρο 
  

* Αμόλυβδη βενζίνη. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Ελέγξτε όλα τα ανταλλακτικά, όπως το καπάκι της δεξαμενής της βενζίνης, το μπουζί 
κ.α. για να επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι φθαρμένα ή ότι δεν λείπουν.  

2. Σιγουρευτείτε ότι η εισαγωγή και η εξαγωγή του αέρα δεν είναι βουλωμένα με σκόνη 
ή λάσπη. Μια βουλωμένη εισαγωγή ή εξαγωγή αέρος θα υπερθερμάνει την μηχανή 
κατά την λειτουργία.  

3. Ελέγξτε το φίλτρο του αέρος και αλλάξτε ή καθαρίστε το εάν είναι ανάγκη.  
4. Ελέγξτε το μπουζί και αλλάξτε ή καθαρίστε το εάν είναι ανάγκη.  

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 

1. Εγκαταστήστε την αντλία σας σε μια επίπεδη επιφάνεια όσο πιο κοντά στην πηγή 
νερού γίνετε.  

2. Αφαιρέστε την τάπα αυτό αναρρόφησης και γεμίστε την αντλία με νερό μέχρι να 
ξεχειλίσει.  

 
Προσοχή! Σφίξτε καλά την τάπα αυτό αναρρόφησης και άλλες συνδέσεις. Εάν είναι 
χαλαρές θα μπει αέρας μέσα στην αντλία η οποία μπορεί μετά να μην απορροφήσει.  

ΚΑΥΣΙΜΑ 
1. Γεμίστε την δεξαμενή με καύσιμα. 

Τα καύσιμα θα πρέπει να είναι μια αναλογία από αμόλυβδη βενζίνη και λάδι για 
2χρονες μηχανές και η αναλογία θα πρέπει να είναι 25 βενζίνη: 1 λάδι. 
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2. Μην συμπληρώνετε καύσιμα στην αντλία εάν δεν σταματήσετε τελείως την μηχανή. 
Η συμπλήρωση κατά την λειτουργία μπορεί να προκαλέσει φωτιά.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Προσοχή! Μην ξεκινάτε την αντλία εάν δεν έχει νερό μέσα.  

1. Τοποθετήστε την τάπα καυσίμου στην θέση “open”.  
Τοποθετήστε το τσοκ στη θέση “close”. 

2. Τοποθετήστε το γκάζι στη θέση για εκκίνηση. 
3. Τραβήξτε την χειρόμιζα δυνατά.  

Προσοχή! Μην τραβήξετε ποτέ όλο το σκοινί της χειρόμιζας και μην αφήσετε ποτέ την 
χειρόμιζα να γυρίσει ελεύθερα με απότομο τρόπο.  

4. Μόλις ξεκινήσει η μηχανή γυρίστε το τσοκ σταδιακά στη θέση “open”.  
Προσοχή! Εάν έχει τραβήξει πάρα πολύ βενζίνη κλείστε την τάπα της βενζίνης και ανοίξτε 
τελείως το γκάζι και το τσοκ. Μετά τραβήξτε την χειρόμιζα.  

5. Αφού έχει ξεκινήσει η μηχανή επιβεβαιώστε ότι το νερό μέσα στην αντλία αυξάνεται 
και ρυθμίστε την ποσότητα ανοίγοντας το γκάζι.  

Προσοχή! Η αντλία μπορεί να αδυνατεί να απορροφήσει νερό εάν η βαλβίδα απελευθέρωσης 
είναι κλειστή ή εάν η σωλήνα έχει τσακίσει.  

 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

• Εάν το νερό ελαττωθεί πολύ κατά την λειτουργία η μηχανή θα πρέπει να σταματήσει 
κατευθείαν. 

Προσοχή! Λειτουργώντας την αντλία σας χωρίς νερό θα μειώσει κατά πολύ την διάρκεια 
ζωής της αντλίας. Μην θέσετε πότε σε λειτουργία την αντλία χωρίς να έχει νερό μέσα.  
• Μην συμπληρώνετε βενζίνη στην αντλία εάν δεν έχετε σταματήσει την μηχανή.  

Προσοχή! Η συμπλήρωση βενζίνης κατά την λειτουργία μπορεί να 
προκαλέσει φωτιά.  

Προσοχή! Μην καπνίζετε ή δημιουργείτε σπίθες κοντά στην αντλία σας.  
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Ρύθμιση του ρελαντί 

• Το ρελαντί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο αλλά ρυθμίστε το και εσείς εάν είναι 
αναγκαίο.  

• Γυρίζοντας την βίδα ρύθμισης του ρελαντί προς τα δεξιά θα αυξηθεί η ταχύτητα της 
μηχανής και προς τα αριστερά θα την μειώσει.  

Προσοχή! Το ρελαντί θα πρέπει να ρυθμιστεί 5 λεπτά αφού ξεκινήσετε την μηχανή.  
ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

1. Τοποθετήστε το γκάζι στην θέση για χαμηλή ταχύτητα και λειτουργήστε έτσι την 
μηχανή για 2 με 3 λεπτά για να κρυώσει.  

2. Κλείστε την τάπα της βενζίνης.  
3. Πιέστε το κουμπί του “stop” μέχρι να σταματήσει η μηχανή τελείως.  

Προσοχή! Η ξαφνικά παύση της μηχανής μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 
αντλία λόγο της αυξημένης ταχύτητας για το λόγο αυτό αποφύγετέ το εκτός από 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
Η αντλία νερού έχει μια διάρκεια ζωής που εξαρτάται από την διατήρηση που θα κάνετε. 
Προτείνουμε να ελέγχετε το μηχάνημά σας και πριν και μετά από κάθε λειτουργία.  

• Διατήρηση μετά από την λειτουργία 
1. Μετά την λειτουργία αφαιρέστε χώμα και σκόνη ολοκληρωτικά από το εργαλείο.  
2. Ελέγξτε την μηχανή για να σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή βενζίνης. 
3. Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη είναι σφιγμένα και δεν υπάρχει χαλαρότητα.  
4. Όταν έχετε αντλήσει νερό με χώμα και άμμο περάστε καθαρό νερό μέσα από την 

αντλία για να καθαρίσετε τα εσωτερικά της μέρη.  
Προσοχή! Όταν κάνει πολύ κρύο το χειμώνα η αντλία μπορεί να πάθει ζημιά λόγο του 
πάγου. Αφού τελειώσετε την καθημερινή σας εργασία αδείαστε όλο το νερό μέσα από 
την αντλία.  

 
• Διατήρηση κάθε 30 ώρες 

Αφαιρέστε και καθαρίστε το μπουζί και ρυθμίστε το κενό.  
 

• Διατήρηση κάθε 50 ώρες 
Αφαιρέστε το φίλτρο αέρος και καθαρίστε το καλά με πετρέλαιο και 
επανατοποθετήστε το αφού το στραγγίξετε καλά. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
1. Αδειάστε όλο το νερό από την αντλία.  
2. Αδειάστε όλο το καύσιμο από την δεξαμενή και το καρμπυρατέρ.  
3. Αποθηκεύστε την σε στεγνό και καθαρό μέρος μακριά από παιδιά.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Η μηχανή δεν ξεκινά 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Το μπουζί δεν 
δουλεύει 
σωστά   
 

Μπουζί 1. Το μπουζί έχει βραχεί Στεγνώστε το  
2. Υπάρχει οξείδωση στο μπουζί Καθαρίστε το 
3. Το κενό στο μπουζί δεν είναι σωστό  Ρυθμίστε το  
4. Οι πόλοι στο μπουζί είναι καμένοι Αλλάξτε το  
5. Η μόνωση έχει φθαρθεί Αλλάξτε το  

Μαγνητική 1. Η εισαγωγή του καλωδίου σπασμένο ή 
βγαλμένο 

Σφίξτε ή αλλάξτε το  

2. Μόνωση φθαρμένη Αλλάξτε το  
3. Το κενό ανάμεσα στο ροτέρ και στο __ 
πολύ μεγάλο  

Ρυθμίστε το 

Το μπουζί 
δουλεύει 
κανονικά 

Η πίεση και η 
καύση είναι 
καλή  

1. Απορροφάει πολύ βενζίνη Μειώστε το 
2. Η ποιότητα του καύσιμου είναι χαμηλή 
και ανακατεμένη με νερό και χώμα 

Αλλάξτε το καύσιμο 

Η καύση καλή 
αλλά ή πίεση 
είναι κακή 

Ο κύλινδρος και το πιστόνι είναι φθαρμένα  Αλλάξτε τα 

Το 
καρμπυρατέρ 
δεν κάνει 
καύση 

Δεν έχει καύσιμα η δεξαμενή Γεμίστε με καύσιμα 
Η τάπα βενζίνης δεν είναι ανοιχτή Ανοίξτε την  
Η τρύπα του αέρα της δεξαμενής είναι 
βουλωμένη 

Καθαρίστε την  

 
Η εξαγωγή της μηχανής είναι ανεπαρκής  
Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Η πίεση είναι καλή  Το σωληνάκι της βενζίνης 

τραβάει αέρα 
Σφίξτε το  

Η σύνδεση του καρμπυρατέρ 
τραβάει αέρα 

Αλλάξτε ή σφίξτε το  

Τα καύσιμα έχουν νερό Αλλάξτε το καύσιμο 
Το φίλτρο είναι βουλωμένο Καθαρίστε το  
Οξείδωση στην εξάτμιση και 
στο κύλινδρο  

Καθαρίστε το  

Η μηχανή υπερθερμαίνεται Καύσιμο λεπτό Ρυθμίστε το καρμπυρατέρ 
Κύλινδρος είναι οξειδωμένος Καθαρίστε 

Η μηχανή κάνει θόρυβο και 
χτυπάει 

Κακό καύσιμο Αλλάξτε 
Δωμάτιο ανάφλεξης 
οξειδωμένο 

Καθαρίστε 

Τα κινούμενα μέρη είναι 
φθαρμένα 

Ελέγξτε και αλλάξτε 

 
Η μηχανή σταματάει κατά την λειτουργία 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Η μηχανή σταματάει ξαφνικά Το πιστόνι είναι φθαρμένο Αλλάξτε το  

Οξείδωση στο μπουζί Καθαρίστε το  
Μαγνητική έχει φθαρθεί Ελέγξτε και επισκευάστε 

Η μηχανή σταματάει αργά Το καύσιμο είναι λίγο Συμπληρώστε καύσιμα 
Καρμπυρατέρ βουλωμένο Καθαρίστε 
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Νερό στα καύσιμα Αλλάξτε το 
 
Η μηχανή αδυνατεί να σταματήσει 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Μηχανή Κύλινδρος και πιστόνι 

υπερθερμαίνονται 
Καθαρίστε την οξείδωση 

Κύκλωμα Ο πόλος υπερθερμαίνετε Καθαρίστε το πόλο 
Το κουμπί είναι φθαρμένο Ελέγξτε και επισκευάστε 

Προβλήματα και λύσεις της αντλίας 
Προβλήματα Αιτία Λύση 

Δεν αυτό απορροφάει 

Δεν υπάρχει νερό στην 
αντλία 

Βάλτε νερό 

Ο σωλήνας απορρόφησης 
εισάγει αέρα από τις 
συνδέσεις 

Αλλάξτε ή σφίξτε 

Ο σωλήνας απορρόφησης 
είναι σπασμένος 

Αλλάξτε το σωλήνα 

Η βαλβίδα απελευθέρωσης 
είναι κλειστή ή τσακισμένη 

Ελέγξτε και ρυθμίστε  

Η αντλία έχει βουλώσει με 
ξένο σώμα 

Καθαρίστε 

Η εξαγωγή νερού δεν είναι 
επαρκής και η πίεση είναι 
πολύ χαμηλή 

Ο σωλήνα απορρόφησης 
είναι βουλωμένος 

Καθαρίστε 

Η αντλία έχει βουλώσει με 
ξένο σώμα 

Καθαρίστε 

Η θέση της εξαγωγής το 
νερού είναι πολύ ψηλά 

Ρυθμίστε ξανά την αντλία 

Δεν μπορείτε να τραβήξετε 
την χειρόμιζα 

Η αντλία είναι βουλωμένη Καθαρίστε  

Υπάρχει διαρροή νερού Οι μονώσεις είναι φθαρμένες Αλλάξτε τις 
 
 
 
Αποσυναρμολόγηση – Συναρμολόγηση – Επισκευή 
 

• Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες στην περίπτωση που πρέπει να 
πραγματοποιήσετε αποσυναρμολόγηση 
1. Ξεβιδώστε την βίδα και βγάλτε την λαβή και την αντλία.  
! Θυμηθείτε την θέση του κελύφους της αντλίας.   
2. Η βίδα στην φτερωτή είναι δεξιόστροφη, η αριστερόστροφη περιστροφή θα 

χαλάσει την φτερωτή.  
! Μην αποσυναρμολογήσετε την ροδέλα ρύθμισης μεταξύ της φτερωτής και του 
άξονα.  

• Συναρμολογήσετε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες 
1) Εάν έχετε αλλάξει την φτερωτή και το κέλυφος ρυθμίστε το κενό στο 0,8mm 

αυξάνοντας ή αφαιρώντας ροδέλα ρύθμισης.  
2) Η δύναμη σύσφιξης των βιδών αναφέρονται παρακάτω:  

Βίδες Δύναμη σύσφιξης (Νm) 
Βίδα Μ5 2,5-3,5 
Βίδα Μ6 4-6 
Παξιμάδι Μ8 9-11 
Παξιμάδι Μ6 9-11 
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! Προσοχή: Μην αποσυναρμολογήσετε τον κινητήρα. Εάν χρειάζεται 
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.  
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