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Ⅰ 

ÖNSÖZ 

 
Şirketimiz tarafından geliştirilen bir su pompasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
  
Bu yayında yayın onay tarihinde geçerli olan bilgiler ve teknik özellikler yer alır. 

 
Yurt içindeki ve dışındaki son teknolojiye dayanarak Şirketimiz bu su pompası setini başarılı 

şekilde geliştirmiştir. Su pompası seti gelişmiş tasarım, kompakt yapı, güvenilir performans, elverişli 
servis, düşük yakıt tüketimi ve düşük gürültü ile karakterize edilmiştir. Benzinli motorla çalıştırılan 
pompalar tarımda, bahçelerde ve açık alanlarda vb. yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kılavuz su pompası setinin kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgiler verir, pompa setini ilk kez 
çalıştırmadan önce mutlaka dikkatle okuyun. Herhangi bir sorun meydana gelirse, size en iyi satış 
sonrası desteği sağlayacak olan satıcınızı arayın. 

Bu kılavuzda yer alan tüm içerik ve şekiller mevcut durumdan farklılık gösterebilir. Bu kılavuzun 
telif hakkı Şirketimize aittir, kılavuzun tamamının 
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veya bir bölümünün bir kimse veya grup tarafından tekrar basılması yasaktır. Haber verilmeksizin 
kılavuzda değişiklikler gerçekleştirilebilir. 
 

Bu kılavuzu el altında bulundurun, böylece her ihtiyacınız olduğunda kılavuza başvurabilirsiniz. 
Bu kılavuz su pompa setinin kalıcı bir parçası olarak kabul edilmeli ve tekrar satılması durumunda su 
pompası seti ile birlikte tutulmalıdır. 
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ÖNEMLİ UYARILAR 

 
Lütfen başında aşağıdaki kelimelerin yer aldığı ifadelere özellikle dikkat edin: 
UYARI: 
Uyarı, kullanıcıyı tehlikeli çalıştırma ve bakım prosedürlerinin personelin yaralanması 

veya ölümüyle sonuçlanabileceğine dair uyarmak için kullanılır. 
DİKKAT: 
Dikkat, tehlikeli çalıştırma ve bakım prosedürlerine tam olarak uyulmadığında, bunların 

personelin yaralanmasına veya ölümüne neden olabileceğine dair kullanıcıyı uyarmak için 
kullanılır. 

NOT: 
Yararlı bilgiler verir. 
Bu kılavuz önemli güvenlik bilgileri yer alır — lütfen dikkatle okuyun. 
Bu kılavuz su pompası setinin kalıcı bir parçası olarak kabul edilmeli ve tekrar satılması 

durumunda su pompası seti ile birlikte tutulmalıdır. 
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1.  POMPA GÜVENLİĞİ 

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 
PA15T su pompası setleri sadece insanların tüketimine yönelik olmayan suyu pompalamak üzere 

tasarlanmıştır ve başka şekilde kullanımı operatörün yaralanmasıyla ya da pompanın veya diğer 
ekipmanların hasar görmesiyle sonuçlanabilir. 

Bu kılavuzda ve pompanın üzerinde yer alan tüm talimatlara uyularak kazaların birçoğundan 
kaçınılabilir. En yaygın tehlikeler ile kendinizi ve başkalarını bu tehlikelere karşı korumak için en iyi 
yöntemler aşağıda belirtilmiştir:  

Güvenlik için asla benzin veya asit gibi yanıcı, zararlı veya aşındırıcı sıvıları pompalamayın. 
Ayrıca, pompanın aşınmasını önlemek için asla deniz suyu, çamurlu su, kimyasal çözücüler veya 
kullanılmış yağ, şarap veya süt gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayın. 

Pompada olağandışı bir sorun söz konusuysa, motoru durdurmak için MOTOR DÜĞMESİNİ 
KAPALI konumuna getirin.  
Kullanıcının Sorumluluğu 

İnsanları ve ekipmanı korumak için gerekli korumaları sağlamak ve acil durumda pompanın hızlı 
bir şekilde nasıl kapatılacağını bilmek operatörün sorumluluğudur. Herhangi bir nedenle pompanın 
yanından ayrılmanız gerekirse, mutlaka motoru kapatın. Tüm kontrollerin ve bağlantıların nasıl 
kullanıldığını öğrenin. 

Pompayı kullanan herkesin uygun talimatları aldığından emin olun. Çocukların pompayı 
çalıştırmasına izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları işletim sahasına yaklaştırmayın. 
Çalıştırmadan Önce 
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Pompayı sert, düz bir zemine yerleştirin. Pompanın eğik veya ters durması yakıtın dökülmesine 
neden olabilir. 
Belirtilen yüksekliğin üstünde su pompalamayın. Pompa setini 1000 m yüksekliğin altındaki kurulum 
sahalarında kullanın. 
Tutuşabilecek, tehlikeli çevrelerde kullanmayın. 

Pompayı içinde su olmadan çalıştırmayın, kuru olarak çalıştırma contanın yanmasına neden olur. 
Yangın tehlikesini önlemek ve yeterli havalandırma sağlamak için pompayı işlem esnasında binalardan 
ve diğer ekipmanlardan en az 1 metre (3 fit) uzakta tutun. Yanıcı nesneleri pompanın yakınlarına 
yerleştirmeyin. Bu pompanın yanında isteğe bağlı olarak kıvılcım tutucu sağlanır. Bazı bölgelerde 
motoru kıvılcım tutucu olmadan çalıştırmak yasa dışıdır. Çalıştırmadan önce yerel yasa ve 
düzenlemeleri inceleyin. 
Dolumu Dikkatli Şekilde Gerçekleştirin 

Benzin aşırı derecede yanıcıdır ve benzin buharı patlayabilir. Dolumu dışarıda, iyi havalandırılmış 
bir alanda pompa düz bir zeminin üzerinde ve motor durdurulmuş şekilde gerçekleştirin. Yakıt 
deposunu yakıt süzgecini aşacak şekilde doldurmayın. Benzinin yakınında asla sigara içmeyin ve 
alevlerle kıvılcımları benzinden uzak tutun. Benzini onaylanmış bir kapta saklayın. Motoru 
çalıştırmadan önce dökülen yakıtı sildiğinizden emin olun. 
Sıcak Egzoz 

Çalışma esnasında egzoz borusu oldukça ısınır ve motor durdurulduktan sonra bir süre daha sıcak 
kalır. Sıcakken egzoz borusuna dokunmamaya dikkat edin. Pompayı nakletmeden veya içeri 
depolamadan önce motorun soğuması için en az 20 dakika bekleyin. 

Yangın tehlikesini önlemek için çalışırken pompayı binanın duvarlarından ve diğer ekipmanlardan 
en az 1 metre (3 fit) uzakta tutun. Yanıcı nesneleri motorun yakınlarına yerleştirmeyin. 
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Karbon Monoksit Tehlikesi 
Egzoz gazı zehirli karbon monoksit içerir. Egzoz gazının solunmasından kaçının. Motoru asla 

kapalı bir garajda veya kapalı bir alanda çalıştırmayın. 
 

2. İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLIK  

BAŞLAMAK İÇİN HAZIR MISINIZ? 
Güvenliğiniz sizin sorumluluğunuzdadır. Hazırlık aşamasında kaybedeceğiniz kısacık bir zaman 

yaralanma riskinizi büyük oranda azaltacaktır. 
 
BİLGİ 

Bu kılavuzu okuyup anlayın. Kontrollerin ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını öğrenin. 
Pompalama işlemine başlamadan önce pompayla ve çalışmasıyla ilgili bilgi edinin. Acil 

durumlarda ne yapılması gerektiğini bilin. 
Pompaladığınız maddenin ne olduğundan emin olun. Bu pompa sadece insan kullanımına yönelik 

olmayan suyu pompalamak için tasarlanmıştır. 
 
SU GİRİŞ BORUSUNU BAĞLAMA 

Piyasada satılan hortum, hortum bağlantısı ve kelepçesi kullanın. Su giriş borusu hortumu sürekli 
yapıda ve kırılmamış olmalıdır. Hortumun uzunluğu ihtiyaç duyulan kadar olmalı veya ihtiyaç 
duyulandan fazla olmamalıdır. Bu durumda su pompası, kaynağının yüzeyinden çok da uzak olmayan 
bir noktada ideal performansına ulaşır. Kendiliğinden emiş süresi su giriş borusunun uzunluğuyla doğru 
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orantılıdır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi su pompası ile eşleşen filtre bir hortum kelepçesi ile su 
giriş hortumunun ucuna takılmalıdır. 

 
DİKKAT 
Pompalamadan önce filtreyi su giriş hortumunun ucuna sıkıca takın. Filtre, geçişi tıkayıp 

pompa dişlilerine hasar verebilecek her türlü yabancı maddeyi filtreler. 
Hava sızıntılarını ve pompalama performansının düşmesini engelleyebilmek için hortum 

bağlantısını ve kelepçesini sağlam şekilde taktığınızdan emin olun; gevşek su giriş hortumu su 
pompası performansını ve kendiliğinden emiş yeteneğini düşürür. 

 
 

  

 

                                                Şek.1 
SU ÇIKIŞ HORTUMUNU BAĞLAMA 

Piyasada satılan hortum, hortum bağlantısı ve kelepçesi kullanın. En iyisi geniş çaplı kısa bir 
hortumdur. Küçük çaplı uzun bir hortum su pompasının akış direncini artırır ve motor gücünü azaltır. 

 
 
NOT 
Yüksek basınç altında düşmesini engellemek için hortum kelepçesini sıkın. 

Ma 
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MOTOR YAĞI SEVİYE KONTROLÜ 

DİKKAT 
Motor yağının kalitesi motor yağının performansını ve kullanım ömrünü belirlemede 

belirleyici faktörlerden biridir. Kirli motor yağı veya bitkisel yağ kullanmayın. 
Motor yağı seviyesini motor durdurulmuş ve düz bir zeminde dikey olarak duruyorken 

kontrol ettiğinizden emin olun. 
Motoru düz bir zeminde durdurulmuş olarak kontrol edin. 
SAE10W – 30 (Şek.2) tüm sıcaklıklarda genel  
kullanım için önerilir. 
 

Şek.2 
   
Kontrol (Şek.3)  
 
 
 
 
 

Şek.3 
1. Motorun düz bir zeminde durdurulmuş olduğundan emin olun. 
2. Yağ ölçme çubuğunu çıkarın ve temizleyin.  
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3. Yağ ölçme çubuğunu çevirmeden yağ doldurma boğazına geri takın ve yağ seviyesini kontrol edin. 
4. Yağ seviyesi çok düşükse, yağ doldurma boğazına önerilen motor yağından ekleyin. 
5. Yağ ölçme çubuğunu geri takın. 
 
DİKKAT 

Yetersiz motor yağıyla çalıştırılması motora ciddi seviyede hasar verebilir. 
 

 HAVA FİLTRESİ 
Filtre elemanında kir olup olmadığını kontrol edin ve varsa temizleyin. 
 
DİKKAT 

Motoru asla temiz bir hava filtresi olmadan çalıştırmayın aksi takdirde motor ciddi şekilde 
aşınabilir. 

 
 YAKIT VE YAKIT DEPOSU (Şek.4) 
1. Yakıt 

Motorda kurşunsuz benzin veya düşük kurşunlu benzin 
kullanılmalıdır. Kurşunsuz benzin kullanılması karbon kiri üretme 
ihtimalini düşürür ve motorun kullanım ömrünü uzatır.  

Asla yağ benzin karışımı veya kirli benzin kullanmayın. Yakıt 
deposuna kir, toz veya su girmesinden kaçının. Şekil 4 
2. Yakıt Deposu 

Yakıt deposu kapasitesi: 1,4 litre 
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      UYARI  
• Benzin aşırı derecede yanıcı bir maddedir ve bazı koşullar altında patlayıcıdır. 
• Dolumu, iyi havalandırılmış bir alanda motor durdurulmuş şekilde gerçekleştirin. Benzinin 

saklandığı veya yakıt deposunun dolumunun yapıldığı yerlerde sigara içmeyin ve alev ya da 
kıvılcımların oluşmasına izin vermeyin. 

• Depoyu aşırı doldurmayın (doldurma boğazında yakıt olmamalıdır). Dolumun ardından, yakıt 
deposu kapağının sıkı bir şekilde geri takıldığından emin olun. 

• Doldurma işlemi esnasında yakıt dökmemeye dikkat edin. Dökülen yakıt veya yakıt buharı 
tutuşabilir. Yakıt döküldüyse, motoru çalıştırmadan önce alanın yeterince kuru olduğundan emin 
olun. 

• Ciltle tekrarlanan veya uzun süreli temasından veya yakıt buharının solunmasından kaçının. 
• Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
POMPADAKİ SU KAPASİTESİNİN KONTROLÜ 

Pompayı çalıştırmadan önce pompaya yeterli miktarda su doldurduğunuzdan emin olun. 
    DİKKAT 

Motoru içerisinde su yokken çalıştırmaya 
çalışmayın aksi takdirde pompa aşırı derecede ısınır. 
Pompanın susuz şekilde uzun süre çalıştırılması pompa 
contasına hasar verir. Pompa içinde bulunan su biterse 
hemen motoru durdurun ve soğuduktan sonra pompayı 
doldurun. 

       Şek. 5         
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3. Benzinli Su Pompası Setini Çalıştırma 
1. Yakıt musluğunu AÇIK konumuna itin (Şek.6). 
 
 
 
 
2. Jikle kolunu KAPALI konumuna itin (Şek. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şek. 7 
NOT 

Motor sıcak veya hava sıcaklığı yüksekse jikleyi itmeyin. 
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3. Gaz kolunu yavaşça HIZLI konumuna getirin (Şek.8). 
 
 
 
 
 
 

Şek.8 
 
4. Motoru çalıştırın (Şek. 9). 
 
 
 
 
 

Şek. 9 
a) Motor düğmesini AÇIK konumuna itin. 
b) Marş kolunu hareket hissetmeyene kadar hafifçe çekin, ardından hızlıca çekin. 
DİKKAT 

Marşa zarar vermemek için marş kolunu yavaşça çevirin. 
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5. Jikle kolunu yavaş yavaş AÇIK konumuna getirin. Sarsıntısızca çalışmaya başlayana kadar motoru 
ısıtın (Şek. 10). 
 
 
 
 
 
 

Şek. 10 
6. Motorun istenilen hızda çalışmasını sağlamak için 
gaz kolunu uygun konuma getirin (Şek. 11). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şek. 11 
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★ Yüksek Yerlerde Çalıştırma 
Yüksek yerlerde, standart karbüratör hava/yakıt karışımı nispeten çok zengindir bu yüzden 

yakıt tüketimi artarken motor performansı bozulabilir. 
Yüksek irtifa performansı, karbüratöre daha ufak çaplı bir ana yakıt memesi takılarak 

veya rölanti iğnesi vidası ve rölanti ayar vidası yeniden ayarlanarak geliştirilebilir. Motoru her 
zaman deniz seviyesinden 1830 m ve daha yüksek irtifalarda çalıştırıyorsanız, satıcınızdan 
karbüratörü ayarlamasını isteyin. 

 
 
Uygun karbüratör ana memesi kullanılsa da yükseklikte her 305 metre artışla birlikte 

motor gücü yaklaşık %3,5 kadar düşecektir. Karbüratör modifikasyonu gerçekleştirilmezse 
irtifanın güç üzerindeki etkisi daha da büyük olacaktır. 
DİKKAT 

Yüksek bölgelere uygulanabilecek ana memeyle donatılmış motor, belirtilen yüksekliğin altında 
kullanıldığında ciddi şekilde hasar görebilir çünkü karışım oranı çok fakirdir ve motor düşük 
irtifalarda kullanıldığında aşırı ısınır. Bu durumda, satıcınızdan motoru normal teknik durumuna geri 
döndürmesini isteyin. 
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4.  BENZİNLİ SU POMPASI SETİNİ DURDURMA 

Acil bir durumda motoru durdurmak için motor düğmesini "KAPALI" konumuna itin. 
Normal durumda durdurmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 
1. Gaz kolunu YAVAŞ konumuna itin (Şek. 12). 
2. Motor anahtarını KAPALI konumuna itin (Şek. 13). 
 
 
 
 
 
 

 
Şek. 12                                        Şek. 13 

 
 
 
 
 
3. Yakıt musluğunu KAPALI konumuna getirin (Şek. 14). 
 

Şek. 14 
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5.  BAKIM 

   UYARI 
● Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce motoru kapatın. 
● Yanlışlık açılmasını önlemek için motor düğmesini KAPATIN ve buji kapağını çıkarın. 
● Müşteride uygun aletler bulunmadığı ve müşteri mekanik anlamda bu işlemi 

gerçekleştirmek için yeterli olduğunu düşünmediği sürece motorun servisi satıcınız 
tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 
 
 
 
 
1. BAKIM PROGRAMI 

Yüksek performansın sağlanması için motor periyodik olarak incelenmeli ve ayarlanmalıdır. Düzenli bakım 
aynı zamanda uzun bir kullanım ömrü de sağlar. Gerekli servis aralıkları ve nasıl bir bakım gerçekleştirilmesi 
gerektiği aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 
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Bakım Programı 
Sıklık 

Öğe 
Her 
sefer  

İlk ay 
 veya 20 sa. 

Her sezon 
veya 50 sa. 

Her 6 ay 
veya 100 sa. 

Her yıl 
veya 300 
sa. 

Motor yağı Yağ seviyesi 
 

√     
Değiştir   √  √  

Hava filtresi Kontrol et  √     
Temizle      

Tortu kabı Temizle   √① √  
Buji Kontrol 

 
   √  

Valf aralığı Temizle     √② 
Yanma odası Temizle     √② 
Yakıt deposu & yakıt 

 
Temizle     √② 

Yakıt besleme hattı Temizle Her iki yıl (gerekliyse değiştirin) ② 

DİKKAT 
Sadece şirketimiz veya kalite anlamında eş değer olan şirketler tarafından üretilen orijinal 

parçaları kullanın, aksi takdirde ekipman hasar görebilir ve su pompa setiniz garanti dışında 
kalabilir. 
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NOTLAR 

① Tozlu ortamlarda kullanılması durumunda bu parçanın servisi programda belirtilenden daha sık 
gerçekleştirilmelidir. 

② Özel eğitiminiz ve uygun aletleriniz yoksa parçaların servisi satıcınız tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

 
2. MOTOR YAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ (Şek. 15). 
 
 
 
 

Şek. 15 
Motorun hala sıcak olması yağ karterindeki motor yağının tamamen ve daha hızlı şekilde 

boşaltılmasına yardımcı olur. 
a) Motor yağını tamamen boşaltmak için doldurma kapağını ve boşaltma tapasını kapatın. 
b) Boşaltma tapasını geri takın ve sıkıca çevirin. 
c) Motoru doldurun ve yağ seviyesini kontrol edin. 
d) Yağ doldurma kapağını geri takın. 

Motor yağı kapasitesi: 0,45L 
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DİKKAT 
Motor yağıyla uzun süreli temas etmeyin, aksi takdirde cilt kanserine yol açabilir. Yağ ile temas 

ettikten sonra hemen ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. 
NOT 

Yağ kaplarını veya atılan motor yağını çöp kutularına veya yere dökmeyin. Çevrenin korunması adına atılan 
motor yağını kapalı bir kaba koyarak yerel geri dönüşüm tesisine götürmenizi öneriyoruz. 

3. HAVA FİLTRESİNİN SERVİSİ 
Kirli bir hava filtresi karbüratöre yeterli miktarda havanın girmesini engelleyebilir. 

Karbüratörün sorun çıkarmasını önlemek için lütfen hava filtresini düzenli olarak servise sokun. 
Motor aşırı tozlu alanda çalıştırılıyorsa, işlem daha sık gerçekleştirilmelidir. 

UYARI 
Hava filtresi çekirdeğini benzin veya düşük yanma dereceli deterjanlar içinde temizlemeyin, 

yoksa patlama meydana gelebilir. 
DİKKAT 

Motoru asla hava filtresi olmadan çalıştırmayın yoksa motora toz ve kir girişi olur ve bu da 
motorun aşınmasını hızlandırır. 
1. 2 M5 somununu sökün ve hava filtresi kapağını açıp elemanı dışarı çıkarın. 
2. Elemanı yanmaz veya yüksek yanma derecesinde çözücü içinde yıkayın ve iyice kurulayın. 
3. Elemanı doyana kadar temiz motor yağına daldırın ve sıkarak fazla yağını alın. 
4. Çıkarılan parçaları çıkardığınız sıranın tersiyle geri takın. 
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4. TORTU KABININ YIKANMASI (Şek. 16) 
     
 
 
 
 
 

Şek. 16 
Yakıt musluğunu “KAPALI” konumuna ayarlayın, tortu kabını ve O – halkayı çıkarın, yanmaz 

veya yüksek yanma derecesinde temizleme çözücüleri içinde yıkayın, ardından kurulayın ve son 
olarak da yerlerine geri takın. Yakıt musluğunu “AÇIK” konumuna ayarlayın ve sızıntı olup 
olmadığını kontrol edin. 

 UYARI 
● Benzin aşırı derecede yanıcı bir maddedir ve bazı koşullar altında patlayıcıdır. Sigara, kıvılcım ve 

açık alevi benzinden uzak tutun. 
● Tortu kabını geri taktıktan sonra kapta sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve motorun etrafındaki 

alanın yeterince kuru olduğundan emin olun. 
 
5. BUJİ 

Tavsiye edilen bujiler: 6RTF, BM4A, BMR4A (NGK) 
Uygun buji aralığı, bujinin etrafında tortu yokken motorun normal 

şekilde çalışmasını sağlar.  

d 
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1. Buji anahtarını kullanarak bujiyi çıkarın (Şek. 17). 
 
 
 

 
 

Şek. 17 
 

UYARI 
Motor çalışırken veya durdurulduktan hemen sonra egzoz borusuna ve bujiye 

dokunmamaya dikkat edin. 
2. Bujiyi gözünüzle kontrol edin. Bir çelik fırça ile bujiyi temizleyin. Yalıtıcı çatlak veya parçalanmış 
ise veya belirgin bir aşınma varsa bujiyi yenisiyle değiştirin. 
3. Bir kalınlık mastarı ile buji aralığını ölçün. Aralık 0,6~0,7mm aralığında olmalıdır (Şek. 18). Ayar 
gerekliyse, yan elektrotu dikkatli bir şekilde eğin. 
 
 

Şek. 18 
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4. Buji contasının iyi durumda olup olmadığını kontrol edin ve yenisiyle değiştirin. Çapraz yiv 
geçişini önlemek için bujinin üzerindeki vidayı önce elinizle çevirin (Şek. 19). 
5. Buji yerine oturtulduktan sonra contayı sıkıştırmak için buji anahtarı  
ile sıkın.   

 
Şek. 19 

NOT 
Yeni bir buji kullanılıyorsa, conta temas ettikten sonra 1/2 tur; kullanılmış orijinal buji geri takılıyorsa 

1/8~1/4 tur daha döndürün. 

DİKKAT 
● Buji iyice sıkılmalıdır yoksa motora hasar verecek kadar ısınabilir. 
● Sadece önerilen bujiyi veya eş değerini kullanın. Yanlış buji sıcaklık aralığı motora hasar verebilir. 

GAZIN KONTROL ÇELİK KABLOSU (SEÇENEK) 

Gazdaki delik kontrol çelik kablolarını takmak için kullanılır. Şek. 19 çelik kablonun 
sağlam şekilde nasıl monte edilmesi gerektiğini gösterir. 

Gerekli ise, gaz valfini uzaktan kumandalı bir çelik kablo ile kontrol ederken gaz kolundaki 
sönümleme somununu hafifçe gevşetebilirsiniz. 
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6. Nakliye ve Depolama 

DİKKAT: 
● Yanıkları ve yangın tehlikelerini önlemek için motoru nakletmeden veya içeri depolamadan 

önce motorun soğumasına izin verin. 
● Su pompasını naklederken, motorun yakıt valfini KAPALI konumuna çevirin. Yakıtın 

dökülmesini önlemek için pompa seviyesini koruyun. Dökülen yakıt veya yakıt buharı 
tutuşabilir. 

Üniteyi uzun süre depolamadan önce: 
1) Depolama alanının aşırı nem ve toz içermediğinden emin olun. 
2) Su pompasının içini temizleyin. 

Su pompasıyla daha önce çamurlu, kumlu veya çok atıklı su pompalandıysa bunların tortuları 
içeride kalabilir. 

Depolamadan önce yıkamak için su pompasının içine su çekin, aksi takdirde yeniden 
kullanıldığında pompa dişlisi hasar görebilir. Yıkama işleminin ardından su boşaltma tapasını çıkarın 
ve su pompasındaki suyu iyice boşaltın. 
3) Esnek mili sıcak suyla yıkamayın veya şiddetli bir şekilde eğmeyin. 
4) Esnek mili dışarı çıkarın ve temizleyin, ardından depolama için yağlayın. 
5) Yakıtı boşaltın. 

a. Yakıt valfini KAPALI konuma çevirin, karbüratör şamandıra haznesinin yakıt boşaltma 
tapasını çıkarın ve karbüratördeki yakıtı uygun bir kaba boşaltın. 

b. Yakıt valfini açın (KAPALI konumu) ve yakıtı uygun bir kaba boşaltın. 
c. Karbüratörün drenaj vidasını geri takın.  
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6) Motor yağını değiştirin. 
7) Bujiyi sökün ve silindire bir çorba kaşığı kadar belirtilen temiz motor yağından doldurun. Yağın 

eşit miktarda dağılması için motoru birkaç kere çevirin ve sonra bujiyi geri takın. 
8) Direnç hissedene kadar marş kolunu çekin ve ardından marş dişlisindeki üçgen işaret marş vida  
deliğiyle aynı hizaya gelene kadar çekmeye devam edin (bkz. Şek 10.2). 

Bu konumda, hem hava giriş valfi hem egzoz valfi kapanır böylece motorun içinin paslanması 
önlenebilir. 
 
 

 
 

                                                                              Şek 20 
 
9) Tozdan korumak için su pompasının üzerini örtün. 
 
 
 
7. SORUN GİDERME  
Motor çalışmazsa: 
1． Yeterli yakıt var mı? 
2． Yakıt valfi AÇIK mı? 
3． Yakıt karbüratöre ulaşıyor mu? 

Dr 

işlisindeki üçgen işaret 
marş vida deliğiyle aynı 
hizaya gelir 



 

 22 

Yakıt valfinin açık olması durumunda karbüratörün altındaki yakıt boşaltma tapasını etraflıca kontrol 
edin.  
TEHLİKE: 

Yakıt döküldüyse bujiyi kontrol etmeden ve motoru çalıştırmadan önce benzini silerek 
kurutun, aksi takdirde dökülen yakıt veya yakıt buharı tutuşabilir. 
4． Motor düğmesi AÇIK mı? 
5． Yağ karterinde yeterli yakıt var mı? 
6． Bujide kıvılcım var mı? 

a. Buji kapağını çıkarın. Buji tabanı çevresindeki kirleri temizleyin.  
Ardından bujiyi çıkarın. 

b. Bujiyi buji kapağına takın.                          
c. Motor düğmesini AÇIN.                      
d. Yan elektrotu herhangi bir motor toprağıyla topraklayarak, bobinli marşı ................................     Şek. 21  

çekin ve aralıkta kıvılcımlar çıkıp çıkmadığına bakın. 
e. Kıvılcım yoksa bujiyi değiştirin, Sorun yoksa motoru talimatlara uygun olarak çalıştırın.  

7． Motor hala çalışmazsa, motoru servis için satıcıya götürün. 
 Su pompası su pompalamıyor: 
1． Süzgeç tıkalı mı? 
2． Hortum kelepçesi iyice sıkılmış mı?  
3． Hortumda sorun var mı? 
4． Su pompası hala çalışmazsa, servis için satıcıya götürün.                                                                                                     

rş  
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8. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

 

Model PA 15 T 

 
Motor 

Model 152F 
Tür Tek silindirli, 4 zamanlı, Yana monte 
Silindir Hacmi 97cm3 
Maks. güç çıkışı 1,4kW/3600rpm 
Ateşleme sistemi Elektronik Bobin ( TCI ) 
Gürültü (egzoz borusu 

 

≤65dB(A) 

Su Pompası 

Giriş ve çıkış çapı 38 mm (1,5inç) 
Devir Sayısı 4200 dev/dk 
Emiş yüksekliği 4m 
Pompa basma yüksekliği 15m 
Pompa debisi 9m3/sa 
Maks.Çalışma süresi 2,5sa. 

Dış Ölçüler ve 
Ağırlık 

Uzunluk 340mm 
Genişlik 298mm 
Yükseklik 380mm 

Net Ağırlık 12kg 
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MALIN GARANTİ SÜRESİ 24 AY’DIR.    MALIN KULLANIM ÖMRÜ 5 YIL’DIR. 
İthalatçı SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.Ş.. yedek parçaların bulunabilirligini malın kullanım  
süresi olan 5 yıl süresince sağlama garantisi vermistir.Makinanın kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı 
ve önemlere uygun kullanım gereklidir. Aksi durumda makinanız garanti dışında kalacaktır. Tamir 
ve/veya bakım için yetkili servislere basvurunuz. 

                                      
                                     ÜRETİCİ FİRMA 
                                        CHONGQING LIFAN POWER CO.,LTD. 
                                   NO. 668, JINSHAN AVENUE, NORTH NEW  
                                   DISTRICT,CHONGQING  401122 P.R. CHINA 
                                Tel: 0086 23 61663333 

İTHALATÇI FİRMANIN 
ÜNVANI : SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.Ş.  
MERKEZ ADRESİ : ALTAYÇESME MAH YASEMİN SOK. NO:19 34843 MALTEPE/İSTANBUL  
TELEFON : 0216 459 48 65 (7 HAT)  FAX : 0216 442 93 25 
 
SERVİS İSTASYONU 

Sıra No Unvanı Adresi Yetkilisi Tel/Fax 

1 
SEMAK MAKİNA TİC. ALTAYÇESME MAH YASEMİN SOK.  SELİM KELEŞ 0216 459 48 65 
 VE SAN. A.Ş. NO:27 34843 MALTEPE/İSTANBUL   0216 442 93 25 

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Onaylarız 
İmalatçı / İthalatçı Firma Yetkilisi 
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K-396-2 
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GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 
 

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın 
kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 
20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, 
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup, veya 
benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü 
tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, 
imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 
4- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli 
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri 
yapılacaktır. 
5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak, 
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kaydıyla, en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti 
süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanısıra, bu maldan 
yararlanamamayı sürekli kılması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, 
bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birinin 
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, 
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp 
oranında bedel indirimi talep edebilir. 
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. 
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