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PREFATA

Va multumim pentru achizitionarea pompei de apa KIPOR.

Acest manual contine informatii privind utilizarea si intretinerea pompelor de apa KGP15H. 

Informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente date ale produselor disponibile in
momentul printarii.

Ne rezervam dreptul de a face modificari in orice moment, fara notificarea prealabila si fara nicio
obligatie.

Aceasta publicatie nu poate fi reprodusa fara o aprobare scrisa.

Acest manual  trebuie considerat  o parte a pompei si  trebuie sa ramana in permanenta langa
aceasta.

AVERTISMENT

ATENTIE

Nota:

AVERTISMENT

Indica o mare posibilitate de ranire grava a personalului sau moarte,
daca instructiunile de folosire nu sunt respectate.

Indica posibilitatea de ranire a personalului sau de avariere a echipa-
mentului, daca instructiunile de folosire nu sunt respectate.

Ofera informatii utile.
In cazul in care sunt probleme sau aveti nelamuriri in ceea ce priveste
produsul, consultati furnizorul autorizat.

Pompele  de  apa  ofera  cele  mai  bune  rezultate,  daca  sunt  utilizate
conform instructiunilor. Cititi  manualul de utilizare inainte de operarea
acestora. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la vatamare
corporala si deteriorarea echipamentului.

Cititi si intelegeti manualul de utilizare inainte de utilizarea motopompei. Imposibilitatea de a res-
pecta acest lucru poate determina ranirea grava sau deteriorarea echipamentului.

CUPRINS

1. Instructiuni de siguranta

2. Localizarea etichetei de siguranta

3. Identificarea componentelor

4. Verficari pre-operare

5. Pornirea motorului

6. Utilizarea pompei

7. Oprirea

8. Intretinere

9. Transport / Depozitare

10.Probleme tehnice

11. Specificatii tehnice

12.Anexa
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1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Pentru a asigura exploatarea echipamentului in conditii de siguranta:
AVERTISMENT 

Pompele KIPOR sunt proiectate pentru a fi folosite in conditii sigure daca sunt
respectate instructiunile de utilizare.
Cititi si intelegeti manualul de instructiuni inainte de folosirea generatorului. Altfel,
poate rezulta ranirea personalului sau avarierea produsului.

AVERTISMENT
Teava de esapament devine foarte fierbinte pe toata durata lucrului cu pompa si va
ramane astfel  o  vreme, dupa oprirea motorului.  Lasati  motorul  sa se raceasca,
inainte de a depozita pompa de apa.
Sistemul  de  evacuare  se  va  infierbanta  in  timpul  utilizarii  echipamentului  si  va
ramane astfel o perioada de timp dupa oprirea motorului. Pentru a preveni arsurile ,

respectati avertismentele atasate pompei.
• Intotdeauna inspectati motorul inainte de a-l porni.  Astfel  puteti  preveni un accident sau

avarierea echipamentului.
• Cand utilizati echipamentul, purtati echipament de lucru adecvat, de exemplu, antifoane.
• Pentru siguranta niciodata nu pompati lichide inflamabile sau corozive cum ar fi benzina

sau acid. De asemenea, pompa se va coroda si de la apa sarata, solutii chimice sau lichide
caustice, cum ar fi uleiul uzat, vinul sau laptele.

• Plasati pompa pe o suprafata plana, pentru a nu se rasturna.
• Pentru a preveni pericolul de incendiu si pentru a exista o ventilatie corespunzatoare, pla-

sati pompa la o distanta de cel putin 1 metru de cladire sau alte echipamente. Nu lasati
obiecte inflamabile in aproprierea pompei.

• Tineti  la distanta de zona de functionare a pompei copiii  si  animalele,  pentru a reduce
posibilitatea de producerii de accidente.

• Trebuie sa stiti  cum puteti  opri  pompa, in caz de urgenta, si  functiile tuturor butoanelor
pompei  de apa.  Nu permiteti  lucrul  cu pompa de apa persoanelor  neautorizate,  fara a
cunoaste instructiunile de folosire.

AVERTISMENT
Pentru a asigura o exploatare in conditii de siguranta:

• Motorina este foarte inflamabila si explosiva in anumite conditii. Realimentati rezervorul intr-
un loc bine ventilat si cu motorul oprit. Este interzis sa fumati, sa permiteti prezenta focului
in zona de alimentare cu combustibil sau in spatiul de depozitare. Nu umpleti rezervorul
peste limita normala. Dupa ce ati completat cu combustibil asigurati-va ca ati inchis bine
capacul rezervorului.

• Aveti  grija sa nu varsati  combustibil  cand umpleti  rezervorul.  Lichidul varsat sau vaporii
acestuia pot lua foc. Stergeti imediat combustibilul varsat, daca exista, inainte de pornirea
pompei de apa. 

• Nu utilizati pompa in spatii inchise sau ventilate necorespunzator. Noxele combustibilului
contin  monoxid  de  carbon.  Aceste  gaze  sunt  toxice  si  pot  produce  inconstienta  chiar
moartea. 
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Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.

2. LOCALIZAREA ETICHETELOR DE SIGURANTA

Aceste  etichete  va  previn  de  eventualele  pericole  care  pot  provoca  ranirea  grava.  Cititi  si
respectati etichetele, precum si avertismentele si instructiunile descrise in acest manual. 

Daca etichetele se deterioreaza sau sunt greu de citit, contactati distribuitorul Kipor pentru a le
inlocui. 

      

Locatia etichetelor:
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3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

4. VERIFICAREA INAINTEA PORNIRII 

1. Punerea in functiune a furtunului . Conectati furtunul in portul pompei.
Aveti grija sa verificati daca garnitura este fixata corespunzator, dupa care instalati racordul de
furtunla portul pompei.
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2. Conectarea furtunului de aspirare.
Puteti folosi furtunuri, racorduri de furtun si coliere pentru acestea existente pe piata. Furtunul de
aspiratie trebuie sa fie consolidat, fara indoituri.  Lungimea acestui furtun nu trebuie sa fie mai
mare  decat  este  necesar,  deoarece performanta  pompei  este  redusa daca pompa este  prea
departe de nivelul apei. Durata de autoamorsare este, de asemenea, direct proportionala cu lungi-
mea furtunului. 
Filtrul trebuie atasat la capatul furtunului de aspiratie cu un colier, precum este ilustrat in figura.

ATENTIE: Instalati filtrul la capatul furtunului de aspirare cu un colier, precum in figura de
mai jos.

3. Conectati furtunul de evacuare.
Puteti folosi furtunuri, racorduri de furtun si coliere pentru acestea existente pe piata. Un furtun
scurt, cu diametru mare este cel mai eficient. Diametrul furtunului – mare sau mic – influenteaza
frictiunea fluidului si randamentul pompei.

NOTA: Strangeti colierul furtunului, pentru a evita deconectarea pompei la presiune inalta.

4. Verificati nivelul uleiului
La fiecare 10 ore verificati nivelul uleiului si completati pana la partea superioara a busonului de
umplere, daca pompa a fost folosita mai mult de 10 ore continuu.

ATENTIE
• Uleiul este un element important cu afecteaza performanta si durata de viata a motorului.

Nu este recomandat sa utilizati uleiuri fara detergenti sau vegetale.
• Verificarea nivelului uleiului se face pe o suprafata plana si cu motorul oprit.

Folositi un ulei pentru motor in 4-timpi sau echivalentul acestuia, care sa respecte cerintele de
calitate.  SAE  10W-40  este  uleiul  recomandat.  Daca  este  utilizat  un  ulei  monograd,  alegeti
vascozitatea in functie de temperatura medie a zonei.
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Nivele de vascozitate SAE

ATENTIE
Folosirea unui ulei pentru motor in 2 timpi sau ulei fara detergenti, poate reduce durata de viata a
echipamentului. 

Se recomanda folosirea pompei la temperaturi cuprinse intre -5°C si +40° C.

1. Asezati motorul in plan orizpntal pe o suprafata plana.
2. Desfaceti busonul cu joje si verificati nivelul uleiului.
3. Alimentati cu uleiul recomandat daca nivelul acestuia este scazut.

ATENTIE: Utilizarea motorului cu o cantitate insuficienta de ulei poate deteriora motorul. 

5. Verificati nivelul combustibilului
Desfaceti capacul rezervorului si verificati nivelul combustibilului. Realimentati daca este necesar.

Folositi combustibil pentru motoare cu ardere interna (fara plumb sau cu nivel scazut de plumb
pentru a minimiza depunerile din camera de combustie). 

Nu folositi amestec de ulei/ combustibil sau combustibil murdar. Evitati patrunderea mizeriei, pra-
fului sau a apei in rezervor.

AVERTISMENT
• Benzina este un produs inflamabil si explosiv in anumite conditii.
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• Realimentati  rezervorul  in spatii  bine ventilate si  cu motorul  oprit.  Este interzis fumatul,
prezenta focului in zona de alimentare cu combustibil sau in spatiul de depozitare.

• Nu umpleti rezervorul peste limita normala. Dupa ce ati completat cu combustibil asigurati-
va ca ati inchis bine capacul rezervorului.

• Aveti  grija sa nu varsati  combustibil  cand umpleti  rezervorul.  Lichidul varsat sau vaporii
acestuia pot lua foc. Stergeti imediat combustibilul varsat, daca exista, inainte de pornirea
pompei de apa.

• Evitati  contactul  repetat  sau prelungit  cu  vaporii  de  combustibil.  TINETI  LA DISTANTA
COPIII.
Capacitate rezervor combustibil: KGP15H: 3.6L.

Combustibilul cu alcool 
Daca va decideti sa folositi un combustibil cu alcool (gazolina), asigurati-va ca cifra octanica este
corespunzatoare cu cea recomandata de Kipor. Exista 2 tipuri de gazolina :

• una ce contine etanol 
• a doua contine metanol 

Nu folositi pe cea ce contine metanol, deoarece nu contine cosolventi si inhibitor corozi.

Niciodata nu folositi o gazolina care contine mai mult de 5% metanol si 10% etanol.

Nota
Daca sistemul de alimentare se strica sau performanta motorului scade este rezultatul combusti-
bilului cu alcool (peste 5% metanol si 10% etanol).

Inainte de cumpararea unui combustibil de la o statie necorespunzatoare, incercati sa aflati daca
acesta contine alcool, in acest caz luati un combustibil de care sunteti sigur ca nu contine alcool. 

6. Verificarea filtrului de aer
Desfaceti carcasa filtrului de aer prin desurubarea piulitei – fluture. 

Verificati filtrul de aer pentru a va asigura ca este curat. 

Daca filtrul este murdar, curatati-l. Inlocuiti filtrul, daca este defect.

Reinstalati filtrul si carcasa acestuia.
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ATENTIE: Nu porniti motorul fara filtru de aer, altfel carburatorul se va uza foarte repede,
datorita prafului si mizeriei care nu mai sunt filtrate.

7. Verificati ca toate piulitele si suruburile sa fie stranse. Strangeti suruburile si piulitele corect
si sigur, daca este necesar.

8. Verificati  apa de amorsare.  Camera de amorsare a pompei trebuie sa fie plina cu apa
inainte de utilizare.

ATENTIE:  Nu porniti  pompa fara apa in vas.  In caz
contrar, pompa se va supraincalzi. Lucrul cu pompa fara apa
va  distruge  dispozitivul  de  etanseitate  al  pompei.  Daca
unitatea a fost utilizata in astfel de conditii, opriti motorul si
lasati pompa sa se raceasca, dupa care adaugati apa.

5. PORNIREA MOTORULUI

1. Deschideti supapa de combustibil.

2. Pentru a porni un motor rece, mutati socul in pozitia INCHIS (CLOSED).
Pentru a reporni un motor cald, mutati parghia socului in pozitia DESCHIS (OPEN).

Cod: KP3; Ver. 1, Rev. 4; Data: 01.07.2015; Traducere a instructiunilor originale                                                            9



3. Mutati maneta de acceleratie din pozitia INCET (SLOW) la 1/2 distantei spre pozitia REPE-
DE (FAST).

4. Setati comutatorul motorului in pozitia ON.

5. Trageti de sfoara pana simtiti rezistenta, moment in care trageti brusc. Dupa pornire dati
drumul incet la sfoara. 

ATENTIE: Nu lasati  manerul  sforii  sa se
loveasca de motor. Tineti de maner atunci cand
sfoara revine in pozitia initiala.

NOTA: Intotdeauna trageti brusc de sfoa-
ra de pornire. Daca nu trageti brusc, nu se vor
produce  scantei  la  nivelul  electrozilor  bujiei  si
astfel motorul nu va porni.

Functionarea la altitudine mare
La altitudine mare, amestecul standard aer-combustibil din carburator este prea bogat. Performan-
ta va scadea, iar consumul de combustibil va creste.

Performanta la altitudini mari poate fi imbunatatita prin instalarea la carburator a unui ajutaj com-
bustibil cu un diametru mai mic si reajustarea surubului. Daca pompa functioneaza tot timpul la
altitudini mai mari de 1830 m, duceti-l la un service autorizat Kipor pentru a realiza modificarile
necesare la carburator.

Chiar si cu modificarea carburatorului, puterea motorului va scadea cu aprox. 3.5% la fiecare cres-
tere cu 300m a altitudinii. Efectul altitudinii asupra puterii va fi mai mare de atat, daca nu se aduc
modificari carburatorului.
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ATENTIE: Functionarea pompei la altitudini sub cele pentru care carburatorul a fost modifi-
cat, poate cauza supraincalzirea motorului si deteriorarea grava a acestuia.

6. UTILIZAREA POMPEI

ATENTIE:  Nu folositi pompa pentru apa cu namol, ulei uzat,
vin,  etc..  Nu  trageti  supapa  regulatoare  pentru  a  utiliza  in  mod
abuziv motorul, in afara parametrilor corespunzator.

1. Daca  parghia  socului  a  fost  mutata  in  pozitia  INCHIS
(CLOSED) pentru a porni motorul,  mutati-l  treptat in pozitia
DESCHIS pe masura ce motorul se incalzeste. 

2. Setati maneta de acceleratie la turatia dorita. 
Capacitatea  de  refulare  a  pompei  este  controlata  prin  ajustarea
turatiei motorului. Mutarea manetei in directia REPEDE, va creste
puterea de refulare a pompei, iar prin mutarea manerului in directia
INCET, aceasta  va scadea. 

7. OPRIREA MOTORULUI

Pentru a opri motorul in caz de urgenta, rotiti butornul in pozitia OFF. In conditii normale
respectati procedura de mai jos. 

1. Mutati maneta acceleratiei in pozitia INCET.
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2. Rotiti comutatorul motorului in pozitia OFF.

3. Setati supapa combustibilului in pozitia OFF.

Dupa folosire, scoateti surubul de drenaj al pompei pentru a elimina continutul din camera aces-
teia.  Desfaceti  capacul  pompei  si  clatiti  camera pompei  cu  apa curata.  Dupa golirea  pompei
reinstalati capacul si surubul de drenaj.

8. INTRETINEREA

Verificarea periodica si reglarea pompei sunt esentiale pentru a mentine acelasi nivel inalt de per-
formante al echipamentului. Intretinerea periodica va ajuta, de asemenea, la prelungirea duratei
de functionare. Perioadele de service si tipul operatiunilor de intretinere ce trebuie realizate, sunt
descrise in tabelele de mai jos.

AVERTISMENT
• Opriti motorul inainte de orice verificare.
• Pentru a preveni pornirea accidentala, opriti comutatorul motorului si deconectati fisa bujiei.
• Daca motorul trebuie sa functioneze, asigurati-va ca zona este foarte bine ventilata. Noxele

motorului contin monoxid de carbon care pot cauza pierderea cunostiintei, chiar deces.

ATENTIE
• Daca pompa a fost folosita cu apa de mare, etc., spalati imediat dupa utilizare pompa cu

apa curata pentru a reduce coroziunea sau pentru a indeparta sedimentele.
• Utilizati piese de schimb originale Kipor sau echivalentul acestora pentru intretinere sau

reparare. Piesele de schimb care nu au aceeasi calitate, pot deteriora pompa.

Cod: KP3; Ver. 1, Rev. 4; Data: 01.07.2015; Traducere a instructiunilor originale                                                            12



Program de intretinere
1: Verificare si Inlocuire consumabile 2: Contactati dealer-ul autorizat KIPOR

Piesa Verificare Zilnic / la
fiecare utilizare 

8h(ore) 24h Din 50
in 50h

La 500h /
2 ani

S
is

te
m

u
l

 

co
m

bu
st

ib
ilu

lu
i

Verificati nivelul combustibilului din rezervor si 
adaugati daca este necesar

1

Verificati daca sunt scurgeri de combustibil 1

Drenati apa din rezervorul de combustibil 1

Inlocuiti filtrul de combustibil 1 1 1

Tratament apa si spalarea filtrului 1 1 1

S
is

te
m

u
l

 

d
e 

u
ng

e
re

Verificati si adaugati lubrifiant 1

Verificati daca sunt scurgeri de ulei 1

Inlocuiti uleiul 1 1 1

Inlocuiti filtrul de ulei 1 1 1

S
is

te
m

u
l

 

d
e 

ra
ci

re

Verificati si adaugati lichid de racire 1

Verificati daca sunt scurgeri de lichid 1

Inlocuiti lichidul de racire 2

Curatati ventilatorul radiatorului 1

Curatati si reparati conducta sistemului de racire 2

Verificati tensionarea curelei ventilatorului 1

S
is

te
m

u
l

 

d
e 

a
d

m
is

ie
 s

i

 

d
e 

e
va

cu
a

re Verificati daca sunt scapari la evacuare 1

Verificati culoarea gazelor evacuate 1

Curatati si inlocuiti filtrul de aer 1

Piesele 
electrice

Verificati starea tuturor instrumentelor si ledurilor de 
avertizare

1

Chiulasa

Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de 
evacuare

2

Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie 
si de evacuare

2

G
en

e
ra

to
r Verificati impamantarea 1

Verificati daca cablurile electrice sunt slabite 1

Masurati rezistenta de izolatie 1

Verificati conexiunile circuitului 1

Verificati daca sunt suruburi sau piulite slabite 1

Verificati furtunurile 1

Verificati instalatia de amortizare si izolare acustica 1

NOTA:
(1) Cand este folosit in zone pline de praf, asigurati service frecvent .
(2) Schimbati uleiul la fiecare 25 ore, cand este folosit mult timp si la temperaturi mari .
(3) Verificare in service autorizat Kipor.

1. Schimbarea uleiului
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Drenati  uleiul  cand motorul  este putin cald pentru a
asigura o drenare rapida si completa.

(1) Desfaceti busonul cu joja si surubul pentru dre-
naj pentru a drena uleiul.

(2) Dupa  aceea,  reinstalati  surubul  si  strangeti-l
bine.

(3) Realimentati  cu uleiul  recomandat si  verificatii
nivelul acestuia.

(4) Puneti la loc si busonul cu joja de ulei.
Capacitate baie de ulei: 0.6L.

Spalati  mainile  cu  sapun  si  apa  dupa  manipularea
uleiului uzat.

NOTA: Este interzisa deversarea deseurile in sistemele de canalizare sau ape de supra-
fata,  datorita  efectului  negativ  asupra mediului  inconjurator. Depozitati  uleiul  uzat  in recipiente
speciale. Este interzisa evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzatoare. Elimina-
rea deseurilor (combustibil, ulei, lichid de racire, solventi, filtre, baterii si alte materiale periculoase)
se va face conform legislatiei aflate in vigoare.

2. Service-ul filtrului de aer
Un filtru de aer murdar limiteaza curentul de aer spre carburator. Pentru a preveni defecta-

rea pompei, verificati filtrul de aer periodic. Realizati service-ul mai des, cand utilizati pompa in
zone cu mult praf.

AVERTISMENT:  Nu  folositi  benzina  sau
orice solutie  inflamabila  pentru curatare.  Acestea
sunt inflamabile si explozive in anumite conditii. 

ATENTIE:  Nu porniti  motorul  fara  filtru  de
aer, impuritatile vor afecta motorul. Uzura rapida a
motorului  poate  rezulta  de  la  impuritati,  precum
praf si mizerie, care patrund in motor.

(1) Indepartati capacul filtrului de aer prin desurubarea piulitei-fluture. 
(2) Slabiti piulita ce fixeaza elementul filtrului de aer. 
(3) Spalati elementul filtrului cu produse non-inflamabile si uscati-l foarte bine. 
(4) Inmuiati filtrul in ulei de motor curat, dupa care indepartati excesul.
(5) Reinstalati filtrul de aer.
(6) Puneti la loc capacul si fixati-l cu ajutorul piulitei-fluture.
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3. Bujia : Se recomanda bujii F6T(T4196J) .
ATENTIE: Nu folositi bujii necorespunzatoare.
Pentru a va asigura de functionalitatea corecta a motorului, bujia trebuie aiba setata distan-

ta corecta a electrozilor si sa nu prezinte depuneri. 
(1) Scoateti fisa bujiei, dupa care folositi o cheie potrivita pentru a extrage bujia. 

AVERTISMENT: Daca motorul tocmai a fost oprit, aveti grija sa nu atingeti toba de esapa-
ment, deoarece este fierbinte. 

(2) Inspectati  vizual bujia.  schimbati-o daca este uzata sau daca izolatorul  este crapat sau
ciobit. Curatati bujia cu o perie de sarma daca va fi reutilizata. 

(3) Masurati distanta dintre electrozi cu o lera. Corectati, daca este necesar, prin indoirea elec-
trodului lateral.

Distanta dintre electrozi trebuie sa fie de: 0.7 – 0.8 mm 
(4) Verificati condiţia şaibei bujiei, după care montaţi bujia cu atenţie, manual, pentru a evita

încălecarea filetului.
(5) După aşezarea bujiei, strângeţi cu o cheie de bujii, pentru a comprima şaiba de etanşare.

NOTĂ: La montarea unei bujii noi, strângeţi ½ de tură după ce bujia s-a aşezat, pentru a
comprima şaiba.

ATENŢIE: Bujia trebuie să fie stânsă bine. O bujie care nu este bine strânsă poate cauza
supraîncălzirea şi deteriorarea motorului.
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4. Dispozitiv parascântei (piesă opţională)

AVERTISMENT: Dacă motorul a funcţionat, toba de eşapament va fi fierbinte. Lăsaţi-o să
se răcească, înainte de a efectua operaţii de service la dispozitivul parascântei. 

ATENŢIE:  Asupra  dispozitivului  parascântei  trebuie  efectuat  service  la  fiecare  100 ore,
pentru ca acesta să funcţioneze conform proiectului. 

(1) Scoateţi cele 3 şuruburi de 5 mm de pe flanşa
protecţiei  tobei  de  eşapament  şi  scoateţi
protecţia.

(2) Scoateţi  dispozitivul  parascântei  după  ce
scoateţi  şurubul  special.  (Aveţi  grijă  să  nu
stricaţi instalaţia.

NOTĂ:  Verificaţi  dacă  există  depuneri  de
carbon  în  jurul  eşapamentului  si  pe  dispozitivul
parascântei, curăţaţi, dacă este necesar, cu o perie
de sârmă. 

(3) Utilizaţi o perie pentru a îndepărta depunerile
de funingine de pe ecranul dispozitivului para-
scântei.
ATENŢIE: Aveţi grijă să nu deterioraţi ecranul dispozitivului.

NOTĂ: Dispozitivul parascântei nu trebuie să prezinte crăpături sau găuri. Înlocuiţi dispozi-
tivul parascânte,i dacă este deteriorat. 

(4) Montaţi dispozitivul parascântei şi protecţia tobei de eşapament, în ordinea inversă demon-
tării. 

9. TRANSPORT / DEPOZITARE

AVERTISMENT: Pentru a preveni arsuri grave, lăsaţi motorul să se răcească înainte de a
transporta sau depozita pompa în spaţii închise. 

Când transportaţi pompa, setaţi supapa de combustibil în poziţia OFF, păstraţi pompa în
poziţie orizontală şi verificaţi dacă capacul rezervorului este bine închis. Combustibilul vărsat sau
vaporii de combustibil se pot aprinde.

Înainte de a depozita pompa pe o perioadă lungă de timp, asiguraţi-
vă că: 

1. Spaţiul de depozitare este lipsit de umiditate şi praf. 
2. Curăţaţi  interiorul  pompei.  Sedimentele  depuse  şi  care  nu  sunt

îndepărtate,  pot deteriora echipamentul.  Introduceţi  apă curată în
pompă, înainte de oprire, în caz contrar, rotor poate fi deteriorat în
momentul  repornirii.  După  introducerea  apei,  scoateţi  şurubul  de
drenare şi drenaţi apa din pompă, după care reinstalaţi şurubul.
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3. Drenarea combustibilului 
a) Cu supapa de combustibil în poziţia OFF, scoateţi şurubul pentru drenare de la carburator

şi scoateţi tot combustibilul. Drenaţi combustibilul într-un recipient corespunzător.
b) Setaţi supapa de combustibil în poziţia ON şi drenaţi benzina din rezervorul de combustibil

într-un recipient corespunzător.
c) Reinstalaţi şurubul pentru drenaj de la carburator.

4. Schimbaţi uleiul de motor.
5. Curăţaţi filtrul de aer.
6. Scoateţi  bujia  şi  turnaţi  aprox.  2  ml  de  ulei  în  cilindru.  Porniţi  motorul  timp  de  câteva

secunde pentru a distrinui uleiul în interiorul motorului, după care remontaţi bujia.
7. Trageţi sfoara de pornire până simţiţi  o rezistenţă. Astfel închideţi supapele pentru a nu

permite pătrunderea umezelii la cilindrul motorului şi pentru a proteja motorul de praf şi ru-
ginire. Lăsaţi sfoara să revină uşoor.

8. Acoperiţi pompa pentru a o feri de praf.

10. PROBLEME TEHNICE

Când motorul nu porneşte: 
1. Este butonul motorului în poziţia ON? 
2. Este suficient ulei în motor? 
3. Este supapa de combustibil în poziţia ON? 
4. Există combustibil în rezervor? 
5. Este  benzină  în  carburator?  Pentru  a  verifica,  slăbiţi  şurubul  pentru  drenaj,  în  timp ce

supapa de combustibil este în poziţia ON.
6. Există scânteie la bujie? 

a. Scoateţi fişa bujiei. Curăţaţi în jurul bazei bujiei, după care scoateţi bujia.
b. Instalaţi bujia în fişă.
c. Setaţi comutatorul motorului în poziţia ON.
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d. Legaţi la pământ electrodul lateral la orice împământare a motorului, trageţi sfoara de
pornire pentru a verifica dacă se produc scântei.

e. Dacă nu există scânteie, înlocuiţi bujia.
Dacă este corespunzător, reinstalaţi bujia şi încercaţi să porniţi din nou motorul conform

instrucţiunilor.

7. Dacă motorul tot nu funcţionează, duceţi pompa la un service autorizat Kipor .

ATENŢIE
Dacă există combustibil vărsat, asiguraţi-vă că spaţiul este curat înainte de testarea bujiei

sau pornirea motorului. 

Când pompa nu trage apă 
1. Verificati daca pompa are apa în vas .
2. Este filtrul de combustibil înfundat? 
3. Sunt garniturile (colierele) furtunului slăbite? 
4. Este furtunul deteriorat? 
5. Este înălţimea de aspiraţie prea mare? 
6. Dacă pompa tot nu funcţionează, contactaţi un service

autorizat Kipor.
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11. SPECIFICAŢII

MODEL KGP 15H

Diametru de racordare (mm) 40

Debit nominal (m3/h) 5

Debit maxim (m3/h) 8

Inaltime de refulare nominala (m) 42

Inaltime de refulare maxima  (m) 70

Adancime de aspiratie maxima (m) 8

Timp de autoamorsare (s/4m) 180

Greutate (kg) 29

Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 510 x 432 x 415

Model motor KG200

Tip motor Motor benzină, 1 cilindru, 4-timpi, OHV

Capacitate cilindrica (cm3) 196

Alezaj x Cursa (mm) 68 x 54

Consum (g/kWh) 1200

Putere nominala (kW/rpm) 4.0/3600

Turatie (rpm) 3600

Sistem pornire La sfoara

Sistem de racire Racire cu aer

Nivel zgomot [dB(A)] 95

12.ANEXA

Tabel cu coeficientul modificat al puterii conditionate de ambient

Conditii pentru puterea de iesire nominala a generatorului:
Altitudine: 0m                Temperatura ambiantei: 250C                Umiditatea relativa:30%
Coeficientul modificat al ambientului: C         (Umiditatea relativa: 30%)

Altitudine (m) Temperatura mediu ambiant (0C)
25 30 35 40 45

0 1 0.98 0.96 0.93 0.9
500 0.93 0.91 0.89 0.87 0.84

1000 0.87 0.85 0.82 0.8 0.78
2000 0.75 0.73 0.71 0.69 0.66
3000 0.64 0.62 0.6 0.58 0.56
4000 0.54 0.52 0.5 0.48 0.46

Nota: Cand umiditatea relativa este 60%, coeficientul modificat este C-0.01
          Cand umiditatea relativa este 80%, coeficientul modificat este C-0.02
          Cand umiditatea relativa este 90%, coeficientul modificat este C-0.03
          Cand umiditatea relativa este 100%, coeficientul modificat este C-0.04

Exemplu:
In  momentul  in  care  puterea  nominala  a  generatorului  este  PN=5KW,  altitudinea  este

1000m, temperatura este 350C, umiditatea relativa este 80%, puterea nominala a generatorului
este:

P=PN*(C-0.02)=5*(0.82-0.02)=4KW
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