
 
 

 

 

Motopompă pe benzină 
 

Manualul Utilizatorului 
 

 



I. Garanții generale 
 

Prevederi de Siguranță 
 

 

 
Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare pentru a înțelege în detaliu 

conținutul produsului înainte de a utiliza produsul. În caz contrar, se pot 
cauza vătămări corporale sau daune mecanice. 

Înainte de a porni motorul, efectuați inspecțiile în conformitate cu 
procedurile descrise în inspecțiile prealabile pentru a evita accidentele și 

deteriorarea produsului dvs. 
Pentru siguranța dvs., nu încercați niciodată să utilizați această motopompă de apă GEP 

(motor pe benzină ) pentru a pompa lichide inflamabile sau corozive (cum ar fi benzina și acizii). De 
asemenea, mediile corozive, apa de mare, solvenții chimici, lichidele alcaline (cum ar fi benzina 
uzată, alcoolul și mierea) ar trebui să fie evitate. 

Puneți motopompa pe o suprafață solidă, dreaptă, pentru a evita înclinarea sau răsturnarea 
acesteia, ceea ce ar putea cauza vărsarea de combustibil. 

Pentru a evita pericolele de incendiu, asigurați o bună aerisire a pompei în timpul funcționării 
și păstrați o distanță de cel puțin 1 metru între produs și perete sau alte dispozitive. A se păstra la 
distanță de orice substanțe inflamabile. 

Nu permiteți accesul copiilor și animalelor de companie în zona de lucru, deoarece acest lucru 
poate spori șansele ca aceștia să sufere arsuri dacă intră în contact cu suprafețele fierbinți ale 
pieselor în mișcare. 

Trebuie să știți cum să opriți rapid pompa de apă și să utilizați comenzile. Nu utilizați 
motopompa contrar regulilor de utilizare recomandate. 

 
AVERTISMENT: 
Măsuri de siguranță 

 
Benzina ca și categorie de combustibil este foarte inflamabilă și poate exploda în anumite 

condiții. 
Alimentați cu motorul oprit și într-un mediu bine aerisit. Fumatul și focul deschis sau scânteile 

sunt interzise în zonele unde se efectuează alimentarea cu combustibil sau unde combustibilul este 
depozitat. 

Combustibilul nu trebuie să se scurgă peste rezervorul de combustibil. Aveți grijă să puneți la loc 
capacul rezervorului și să-l strângeți după alimentare. 

În timpul alimentării cu combustibil, aveți grijă să nu vărsați benzina, deoarece vaporii de 
benzină se pot aprinde cu ușurință, putând provoca un incendiu. Asigurați-vă că ștergeți benzina 
vărsată, înainte de a porni motorul. 

Nu porniți motorul în interior sau într-un spațiu aerisit necorespunzător, întrucât gazele de 
eșapament produse de motorul în funcțiune conține monoxid de carbon toxic care poate cauza 
pierderea cunoștinței sau chiar moartea. 



II. PIESELE COMPONENTE 
 

 

 
 
 
 



Legendă: 
 

1. Muffler = Tobă de eșapament 
2. Fuel tank cover = Capacul rezervorului de combustibil 
3. Throttle control lever = Maneta de comandă a accelerației 
4. Outlet pipe = Conductă evacuare 
5. Choke control lever = Maneta de comandă șoc 
6. Fuel cock = Ventil pentru combustibil 
7. Frame = Cadru 
8. Recoil starter = Demaror cu recul 
9. Oil dip-stick = Jojă ulei 
10. Cap , water refill = Capac, realimentare cu apă 
11. Engine switch = Întrerupătorul motorului 
12. Air cleaner = Filtru aer 
13. Inlet water pipe = Conductă admisie apă 
14. Filter = Filtru 
15. Water-drain plug = Dop evacuare apă 
16. Oil-drain bolt = Șurub evacuare ulei 

 
 

III. Operațiuni înainte de pornire 
 

1. Conectarea racordului de alimentare cu apă 
 

Conectați racordul de admisie a apei cu un furtun, un conector și o clemă de prindere disponibile în 
comerț. Furtunul de admisie trebuie să fie o structură continuă, nepliabilă, cu o lungime nu mai mare decât 
cea necesară și trebuie plasat în apropierea sursei de apă, astfel încât să se realizeze montarea motopompei 
la capătul furtunului cu conectorul furtunului după cum este indicat în imaginea de mai jos. 

 

ATENȚIE: Înainte de a pompa apa, atașați filtrul la capătul furtunului pentru a filtra corpurile străine din 
apă, a căror prezență poate provoca înfundarea și deteriorarea roții cu palete. 

 

NOTĂ: Conectorul furtunului și clema de prindere trebuie să fie bine fixate pentru a preveni infiltrarea 
aerului și reducerea puterii de aspirare. Un furtun slăbit va reduce performanțele pompei și puterea de auto- 
aspirare. 

 

 
Legendă: 

 

1. Inlet water pipe = Conductă admisie apă 
2. Filter = Filtru 
3. Clamp = Clemă 



2. Conectarea racordului de evacuare a apei 
 

Conectați racordul de evacuare a apei cu un furtun, un conector și o clemă de prindere disponibile în comerț. 
Furtunurile cu diametrul mare sunt cele mai eficiente, în timp ce cele mici vor crește rezistența la curgere și 
vor reduce puterea de ieșire a motopompei. 

 

 

NOTĂ: Asigurați-vă că clema de prindere este bine fixată pentru a împiedica furtunul de evacuare 
să se desprindă în condiții de presiune ridicată a apei. 

 
3. Verificarea nivelului de ulei 

 
ATENȚIE: 

 
• Uleiul este unul dintre principalii factori care afectează performanța și durata de viață a 

motorului. Nu utilizați ulei murdar sau ulei vegetal. 
• Asigurați-vă că verificați nivelul uleiului cu motorul oprit și plasat pe o suprafață dreaptă. 

Vă rugăm să utilizați ulei SE15-40 pentru motoare în 4 timpi, conform recomandărilor. 
Vă rugăm să utilizați tipul de ulei cu o vâscozitate adecvată în funcție de temperatura medie 

locală. 
Sistem de alarmă pentru deficit de ulei (OSAS) (poziție de instalare) 
Sistemul OSAS este proiectat pentru a evita deteriorarea motorului datorită deficitului de ulei în 

carterul motorului. Sistemul va opri automat motorul chiar înainte ca nivelul uleiului din carter să 
scadă până la linia minimă de siguranță (cu întrerupătorul motorului în poziția ON). 

Dacă motorul se oprește și nu poate fi repornit, verificați nivelul de ulei înainte de începerea 
procedurilor suplimentare de depanare. 

Scoateți joja de ulei și ștergeți-o. 
Introduceți joja în orificiul pentru umplere cu ulei dar nu o înșurubați. 
Reumpleți carterul cu tipul de ulei recomandat până când nivelul uleiului ajunge până la cel mai 

de sus poziție dacă nivelul de ulei existent este prea scăzut. 
 

ATENȚIE: 
 

• Pornirea motorul la un nivel scăzut de ulei va cauza deteriorarea acestuia. 



 

 
 

4. Verificarea nivelului de combustibil 
 

Detașați capacul rezervorul de combustibil și verificați nivelul de combustibil. Alimentați cu 
benzină dacă nivelul combustibilului este prea scăzut. 

Vă rugăm să utilizați tipul de benzină recomandat de către distribuitor (folosirea benzinei cu 
conținut scăzut de plumb sau fără plumb este de natură să minimizeze depozitele de carbon din 
interiorul camerei de ardere). 

Nu utilizați un amestec de benzină și ulei sau benzină murdară pentru a preveni pătrunderea 
murdăriei, a prafului sau a apei în rezervorul de combustibil. 

 
ATENȚIE: 

 

 Benzina este foarte inflamabilă și poate exploda în anumite condiții. 

 Alimentați cu motorul oprit și într-un mediu bine aerisit. Fumatul este interzis și de 
asemenea, focul deschis sau scânteile sunt interzise în zonele unde se efectuează 
alimentarea cu combustibil sau unde combustibilul este depozitat. 

 Evitați vărsarea de benzină peste rezervor. Aveți grijă să puneți la loc capacul rezervorului și 
să-l strângeți după alimentare. 

 În timpul alimentării cu combustibil, aveți grijă să nu vărsați benzina, deoarece vaporii de 
benzină se pot aprinde cu ușurință provocând un pericol de incendiu. Asigurați-vă că ștergeți 
benzina vărsată, înainte de a porni motorul. 

 Evitați expunerea frecventă sau extensivă a pielii la benzină sau să respirați vaporii de 
benzină. Nu lăsați benzina la îndemâna copiilor. 

 Capacitatea rezervorului de combustibil: 3.6 litri 

 



5. Verificarea elementului de filtrare al filtrului de aer 
 

Deșurubați piulița-fluture și detașați șaiba și capacul filtrului. 
Verificați elementul de filtrare pentru a vedea dacă este prea murdar și curățați dacă este 
necesar. 

 
ATENȚIE: 

 

 Nu porniți motorul fără filtrul de aer deoarece acest lucru poate accelera uzura motorului, 
dacă murdăria sau praful sunt aspirate în motor prin carburator. 

 

 

Legendă: 
 

1. Air cleaner cover = Capac filtru aer 
2. Filter element = Element filtrant 

 
6. Verificarea și umplerea motopompei cu apă de răcire 

 
Pompa trebuie să fie umplută cu apă înainte de a fi pusă în funcțiune. 

 
ATENȚIE: 

 

 Nu încercați să porniți motopompa fără apă de răcire sau motopompa se va supraîncălzi. O 
funcționare extinsă fără apă de răcire poate, de asemenea, să deterioreze etanșeitatea 
motopompei. Dacă pompa este găsită în stare de funcționare uscată, opriți motorul și 
alimentați-o cu apă când se răcește. 



 
 

 

Legendă: Water hole plug = Orificiu evacuare apă 
 
 

IV. Pornirea motorului 
 

1. Porniți robinetul de combustibil (prin poziționarea acestuia în poziția ON). 
2. Închideți șocul. 

 
NOTĂ: 

 

 Șocul nu este necesar în momentul pornirii unui motor cald sau când temperatura ambiantă 
este destul de mare (adică păstrați șocul deschis la pornirea motorului). 

 

 

 

3. Setați comutatorul motorului în poziția ON. 



 
 

 

4. Rotiți ușor maneta de accelerație spre stânga. 
 
 

 

5. Trageți ușor în sus maneta demarorului până când se simte o rezistență și apoi trageți-o rapid în 
sus. 

 

ATENȚIE: 
 

 Nu permiteți ca maneta demarorului să se retragă rapid pe motor. Lăsați-o să revină ușor 
pentru a evita deteriorarea demarorului. 

 



V. Utilizarea în zonele montane 
 

Funcționarea în zone înalte de munte 
 

În zonele montane (la o înălțime mare față de nivelul mării), combinația de aer-combustibil 
generată de un carburator standard va fi prea densă și va avea ca rezultat performanțe reduse ale 
motorului și un consum de combustibil crescut. Pentru utilizarea în zonele montane, performanțele 
motorului pot fi mărite prin utilizarea unei duze de carburator cu diametru mai mic și prin reglarea 
turației la ralanti a carburatorului. Dacă motopompa de apă este utilizată frecvent în zonele cu o 
altitudine deasupra nivelului mării de peste 1800 de metri, solicitați dealerului dvs. local să 
înlocuiască sau să regleze carburatorul în prealabil. Chiar dacă motorul este echipat cu o duză de 
carburator de o dimensiune adecvată, puterea motorului va continua să scadă cu aproximativ 3,5% 
de fiecare dată când altitudinea deasupra nivelului mării crește cu 305 de metri. Dacă nu se 
efectuează nicio înlocuire sau reajustare a carburatorului, efectul înălțimii asupra puterii generate a 
motorului va fi și mai evident. 

 
ATENȚIE: 

 

 Utilizarea motopompei de apă în zonele în care altitudinea deasupra nivelului mării este mai 
mică decât cea potrivită pentru duza carburatorului, va duce la scăderea performanțelor 
motorului și la supraîncălzirea motorului și chiar la deteriorarea gravă a acestuia din cauza 
unei combinații de aer-combustibil extrem de diluată. 

 
 

VI. Utilizarea Pompei de Apă 

1. Eliberați progresiv șocul după ce motorul se încălzește. 
 

 



2. Setați accelerația la rotațiile pe minut prestabilite. 
 
 

 
 

 

VII. Oprirea motorului 
 

1. Setați maneta de accelerație la capătul din dreapta. 
2. Setați întrerupătorul motorului în poziția OFF. 

 

 

 
 

 

3. Opriți robinetul de combustibil (setați poziția ”OFF”). 
 

NOTĂ: 
 

 Pentru a opri motorul în caz de urgență, este suficient să setați întrerupătorul motorului în 
poziția OFF. 



 

 
 

VIII. Întreținerea 

Inspecțiile periodice și reglajele fine sunt pur și simplu indispensabile pentru menținerea 
funcționării motopompei de apă la performanțe ridicate, iar întreținerea regulată poate, de 
asemenea, prelungi durata de viață a motopompei. În tabelul de pe pagina următoare sunt 
furnizate intervalele la care trebuie efectuate lucrările de întreținere. 

 

AVERTISMENT: 
 

 Înainte de a efectua orice lucrare de întreținere, asigurați-vă că ați oprit motorul. Dacă 
lucrarea de întreținere trebuie efectuată cu motorul în funcțiune, aceasta ar trebui să aibă 
loc într-un spațiu bine aerisit, deoarece gazele de eșapament conțin monoxid de carbon 
toxic care cauzează pierderea cunoștinței sau chiar decesul. 

 

ATENȚIE: 
 

 În cazurile în care motopompa este utilizată pentru a aspira apă de mare, asigurați-vă că ați 
spălat-o cu apă proaspătă imediat după utilizare, pentru a minimiza coroziunea și pentru a 
îndepărta depunerile. 

 Utilizați întotdeauna piesele originale și instrumentele relevante furnizate împreună cu 
dispozitivul pentru a efectua lucrările de întreținere. Nerespectarea acestui principiu poate 
cauza deteriorarea motopompei. 

 

NOTĂ: 
 

(1) Inspecția și întreținerea ar trebui să aibă loc mai frecvent dacă motopompa este utilizată 
într-un mediu murdar. 

(2) Adresați-vă distribuitorilor autorizați pentru următoarele lucrări de inspecție și întreținere, 
cu excepția cazului în care, utilizatorul, deține instrumentele relevante și abilitățile practice 
necesare . În cazul din urmă, consultați manualul de service. 



Tabel cu programele de întreținere 
 

Perioada normală de 
întreținere \ Element 

De fiecare 
dată 

Pe lună sau 
20 de ore 

Pe lună 
sau 50 de 

ore 

Pe lună sau 
100 de ore 

Pe lună sau 300 
de ore 

Verificați maneta uleiului de 
motor 

 

 

    

Înlocuiți maneta uleiului de 
motor 

 
 

 

 
 

 

 

Verificați filtrul de aer  
    

Filtrul de aer      

Bujia   
 

 
 

Alimentarea cu combustibil Înlocuiți la fiecare doi ani 

Roata cu palete     
 

Capacul carcasei pompei     
 

Admisie apă     
 

 
Notă: "*" Elementele vor fi întreținute cu ajutorul distribuitorilor de la General Power 
Machinery Co., Ltd. 

 
1. Înlocuirea uleiului de motor 

 
Evacuarea uleiului se face ușor și rapid în timp ce motorul este cald. 

 
1. Scoateți joja de ulei și șurubul de golire pentru a permite uleiului să se scurgă. 
2. Înșurubați la loc șurubul de golire și strângeți-l. 
3. Turnați ulei curat până când este atins nivelul dorit. 

 
 

 

Capacitatea rezervorului de ulei: 0,6 litri 
Spălați-vă mâinile cu săpun dacă sunt pătate cu ulei de motor. 

 
NOTĂ: Asigurați-vă că protejați mediul înconjurător atunci când debarasați uleiul de motor uzat. Vă 
recomandăm să colectați uleiul uzat într-un recipient pentru a fi dus la un depozit de eliminare a 



deșeurilor sau la un centru de reciclare a deșeurilor. Nu-l debarasați la gunoi și nu-l vărsați pe 
pământ. 

 

2. Întreținerea filtrului de aer 
 

Un filtru de aer murdar va lăsa mai puțin aer în carburator. Pentru a preveni defecțiunile 
carburatorului, asigurați-vă că întrețineți periodic filtrul de aer. Întreținerea mai frecventă a filtrului 
de aer va fi necesară dacă motopompa funcționează într-un mediu extrem de murdar. 

NU curățați filtrul de aer cu un solvent cu punct scăzut de aprindere, deoarece acesta poate 
deveni inflamabil sau chiar poate exploda în anumite circumstanțe. 

ATENȚIE: Nu utilizați motopompa de apă fără un filtru de aer. Dacă murdăria sau praful sunt 
aspirate în motor, pot accelera uzura motorului. 

 
 

 

1) Deșurubați piulița fluture și scoateți capacul filtrului de aer și elementul de filtrare. 
2) Curățați elementul de filtrare cu o soluție de detergent inflamabil sau cu un punct de 

aprindere înalt și lăsați-l să se usuce bine după curățare. 
3) Scufundați elementul de filtrare în ulei curat și apoi stoarceți cantitatea excesivă de ulei. 
4) Puneți atât elementul de filtrare, cât și filtrul de aer, la locul lor. 

 

3. Întreținerea bujiei 
 

Tipul recomandat de bujie este NHSP LD P6RTCU. 
Pentrua asigura funcționarea normală a motorului, bujia de aprindere trebuie să aibă un decalaj 
corect și să nu aibă depuneri de carbon. 

 

1) Scoateți capacul bujiei. 
 

Toba de eșapament poate fi fierbinte în cazul în care motorul continuă să funcționeze. Aveți grijă 
să nu atingeți toba de eșapament. 

 
2) Verificați vizual bujia. Debarasați bujia dacă este evident uzată sau inelul izolator este rupt sau 

crăpat. Curățați bujia cu o perie atunci înainte de a o monta la loc. 



3) Verificați decalajul bujiei cu o leră. 
 

Variați decalajul prin deplasarea electrodului lateral. 

Decalaj normal bujie: 0.70~0.80mm 

 
 
 

5) Verificați inelul bujiei dacă este într-o stare bună. Înfiletați-l cu o cheie pentru bujii pentru a 
proteja filetul. 

 

 

NOTĂ: Dacă instalați o bujie nouă, strângeți-o cu încă o 1/2 de rotație suplimentară după ce bujia 
prinde și împingeți inelul, în timp ce în cazul unei bujii folosite, este necesară o 1/2 ~ 1/4   de 
rotire de șurub suplimentară. 

 

ATENȚIE: 
 

• Asigurați-vă că bujia de aprindere este strânsă corespunzător. Strângerea necorespunzătoare 
poate cauza supraîncălzirea sau deteriorarea motorului. Nu utilizați niciodată bujii cu un interval de 
valori termice incorect. 

 

IX. Transportul și depozitarea 

ATENȚIE: 
 

• Pentru a evita producerea unui incendiu, lăsați motorul să se răcească înainte de a transporta 
sau depozita motopompa în interior. 

• Înainte de a transporta motopompa, setați robinetul de combustibil în poziția OFF și așezați 
corpul pompei la nivel pentru a preveni vărsarea combustibilului. Benzina vărsată sau vaporii de 
benzină se pot aprinde. 

Luați aminte și parcurgeți următorii pași înainte de a depozita motopompa pentru o perioadă mai 
lungă de timp: 



1) Asigurați-vă că zona de depozitare este lipsită de umiditate sau praf. 
2) Curățați interiorul motopompei. 

 
Motopompa se poate înfunda dacă se utilizează pentru a aspira apă conținând substanțe precum 

pământ, nisip sau fragmente grele. 
Înainte de depozitare, curățați motopompa aspirând apă curată sau, în caz contrar, roata cu 

palete se poate deteriora atunci când motopompa se pune din nou în funcțiune. După curățare, 
deșurubați dopul de evacuare a apei pentru a evacua apa din interiorul corpului motopompei pe cât 
de mult este posibil. Apoi înșurubați dopul de golire la loc. 

 
3) Evacuați combustibilul. 

 
a. Opriți robinetul de combustibil (poziția OFF), deșurubați dopul de evacuare de la camera 

flotorului carburatorului pentru a evacua combustibilului din interiorul carburatorului și colectați 
benzina într-un recipient adecvat. 

b. Rotiți robinetul de combustibil (poziția ON) și colectați benzina într-un recipient potrivit. 
c. Înșurubați la loc șurubul de evacuare a carburatorului. 

 
4) Înlocuirea uleiului de motor. 
5) Înșurubați bujia, turnați o lingură de ulei curat în cilindru, rotiți motorul alternativ de mai 

multe ori pentru a permite distribuirea uniformă a uleiului și apoi înșurubați bujia din nou. 
6) Trageți în sus maneta de pornire până când se simte o rezistență. Opriți-vă din tras pentru o 

perioadă și trageți din nou până când marcajul triunghi de pe roata demarorului ajunge în colimație 
cu orificiul șurubului de la demaror (așa cum se arată în schița de mai jos). În această poziție, atât 
supapa de admisie cât și supapa de evacuare sunt închise pentru a preveni coroziunea din interiorul 
motorului. 

7) Acoperiți motopompa pentru a împiedica pătrunderea prafului. 

 

http://hallo.ro/dictionar-englez-roman/camer%C4%83
http://hallo.ro/dictionar-englez-roman/flotorului


X. Depanarea 
 

Motorul nu poate fi pornit: 
 

1) Există suficient combustibil? 
2) Este robinetul de combustibil deschis? 
3) A ajuns combustibil la carburator? Verificați prin deșurubarea șurubului de evacuare a uleiului 

de sub carburator, cu robinetul de combustibil deschis. 
 

 
AVERTISMENT: 

 
• Dacă există o scurgere de combustibil, asigurați-vă că ați curățat-o înainte de a verifica bujia și 

de a porni motorul sau în caz contrar, combustibilul vărsat sau vaporii de combustibil s-ar putea 
inflama. 

 

4) Este comutatorul motorului setat în poziția ON? 

5) Există suficient ulei în carter? 
6) Bujia generează scântei? 

 
a. Destrângeți bujia, curățați reziduurile din jurul mufei și scoateți bujia. 
b. Montați bujia în capacul ei. 
c. Porniți motorul cu electrodul lateral și trageți în sus maneta de pornire pentru a vedea dacă se 

face scânteie. 
d. Împământați motorul cu electrodul lateral și trageți în sus maneta de pornire, pentru a vedea 

dacă se face scânteie. 
e. Înlocuiți bujia dacă nu apare nicio scânteie. 

 
Porniți motorul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare dacă sunt generate scântei. 

 
7) Dacă motorul tot nu pornește, duceți motopompa la oricare dintre distribuitorii autorizați. 



 
 

Motopompa nu poate aspira apa: 
 

1) Este umplut cu o cantitate suficientă de apă? 
2) Este blocat filtrul? 
3) Este deteriorat furtunul? 
4) Este poziționat prea sus capul de aspirare? 
5) Dacă motopompa tot nu funcționează, duceți-o la oricare dintre distribuitorii autorizați. 

 

 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Cod produs BK87740 BK87741 BK87742 BK87743 BK87744 
Utilizare Ape uzate Ape uzate De presiune Ape murdare Ape murdare 

Tip motor Un cilindru, 4 timpi 
Combustibil Benzină 

Putere 6.5 CP 6.5 CP 7 CP 7 CP 13 CP 

Aspirare și 
Refulare 

2” 3” 2” 3” 4” 

Debit max. 36 m³/h 60 m³/h 30 m³/h 45 m³/h 90 m³/h 

Adâncime max. 8 m 8 m 8 m 7 m 7 m 

Înălțime max. 
refulare 

26 m 30 m 75 m 25 m 30 m 

Capacitate 
rezervor 

3,6 L 3,6 L 3,6 L 3,6 L 3,6 L 

Greutate 23.2 kg 24.6 kg 31.1 kg 39 kg 49 kg 

 


