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PREFATA

Va multumim pentru achizitionarea pompei de apa PROGARDEN.

Acest manual contine informatii privind utilizarea si intretinerea pompelor de apa PB 225C si PB
335C.

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.
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1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA GENERALE

Masuri de siguranta

Va rugam sa cititi acest manual de utilizare pentru a intelege foarte bine modul
de functionare al echipamentului inainte de utilizarea acestuia. In caz contrar,
pot avea loc raniri grave ale utilizatorului sau daune mecanice.

Inainte de pornirea motorului, verificati echipamentul conform instructiunilor descrise in capitolul 3
pentru a preveni orice accident sau avariere a echipamentului.

Din motive de siguranta, nu incercati  sa folositi  aceasta pompa de apa echipata cu motor pe
benzina  pentru  a  pompa  lichide  inflamabile  sau  corozive  (cum  ar  fi  benzina  si  acizi).  De
asemenea, ar trebui evitate mediile corozive, apa de mare, solventii chimici, lichidele alcaline (cum
ar fi benzina uzata, lichior si mierea de albine).

Asezati  motopompa pe  o  suprafata  solida,  nivelata  pentru  a  evita  inclinarea  sau  rasturnarea
acesteia.

Pentru a preveni pericolele de incendiu si  pentru a exista o ventilatie corespunzatoare, plasati
pompa la  o  distanta  de cel  putin  1  metru  de perete 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
producerii de accidente.

Utilizatorul trebuie sa cunoasca modul de oprire rapida a pompei in caz de urgenta si modul de
functionare al dispozitivelor de control. Este interzisa utilizarea echipamentului de catre persoanele
care nu au fost instruite in prealabil.

Nu folositi echipamentul in alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectat.

AVERTISMENT:

Benzina este un produs inflamabil si explosiv in anumite conditii. 

Alimentati  rezervorul intr-un loc bine ventilat,  cu motorul oprit.  Fumatul este interzis si  nu este
permisa  prezenta  focului  deschis  sau  a  scanteilor  in  zonele  in  care  se  alimenteaza  sau  se
pastreaza combustibilul. 

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
provoca un incendiu. Daca totusi ati varsat combustibil, asigurati-va ca zona de lucru este curata
inainte de pornirea pompei de apa. 

Nu porniti echipamentul in spatii inchise sau slab ventilate deoarece gazele de esapament contin
monoxid de carbon, aceste gaze pot cauza piederea cunostintei sau decesul. 

Din motive de siguranta, inlocuiti piesele uzate si deteriorate
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Etichete de avertizare:

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 autorizat pentru a le
inlocui. 

  Intotdeauna folositi casti de protectie impotriva zgomotului cand utilizati echipamentul.

  Stati departe de focul deschis. Fumatul este interzis. Nu varsati combustibilul. 

  Nu alimentati motorul cand acesta functioneaza sau este fierbinte!

AVERTISMENT! Suprafate fierbinti!

In  timpul  functionarii  si  o  anumita  perioada  de  timp  dupa  oprirea  echipamentului,
esapamentul, cilindrul, carcasa motorului, etc. vor fi fierbinti. Nu le atingeti pana nu se

racesc complet. Riscati arsuri.

ATENTIE! In cazul in care exista o problema cu acest echipament sau aveti intrebari,
va rugam sa contactati distribuitorul autorizat.

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.
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2. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

3. VERIFICARI INAINTE DE PORNIREA ECHIPAMENTULUI

1. Destinatia produsului
Motopompele Progarden sunt utilizate la pomparea apelor curate. Sunt destinate uzului casnic.

2. Conectarea cuplajului de la orificiul de absorbtie apa
Conectati un furtun si un cuplaj obisnuit impreuna cu colierul. Furtunul de admisie trebuie sa fie de
tip continuu, non-pliabil, iar lungimea acestuia nu trebuie sa fie mai mare decat este necesar; de
asemenea, trebuie plasat aproape de sursa de apa. Trebuie conectat la pompa de apa conform
figurii de mai jos.
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ATENTIE: Inainte de pomparea apei, montati filtrul la celalalt capat al furtunului pentru a
filtra corpurile straine din apa, a caror prezenta poate determina infundarea si deteriorarea pompei.

OBSERVATIE: Fixati bine cu colierul cuplajul pe furtunul de aspiratie pentru a preveni patrunderea
aerului si pierderea aspiratiei. Un furtun slabit va reduce performanta pompei si capacitatea de
auto-aspiratie.

3. Conectarea cuplajului de la orificiul de refulare
Conectati la orificiul de refulare un furtun din comert, un cuplaj si colierul. Se recomanda utilizarea
unui furtun cu diametru mare deoarece astfel se reduce frecarea lichidului si se mareste debitul
pompei. Un furtun cu diametru mic mareste frecarea si reduce debitul.

OBSERVATIE:  Strangeti  bine colierul  furtunului  pentru a impiedica deconectarea acestuia sub
presiune.

4. Verificarea nivelului uleiului
ATENTIE:

• Uleiul este unul dintre factorii majori care afecteaza performanta motorului. Nu folositi ulei
murdar sau ulei vegetal.

• Aveti grija sa verificati nivelul uleiului cu motorul oprit si asezat pe o suprafata plana.

Se recomanda a se folosi uleiul din clasa SAE 10W/40 (iarna) si 15W/40 (vara).

Alte vâscozităţi prezentate în diagramă pot fi utilizate atunci când temperatura medie din zona dvs.
se încadrează în domeniul indicat.

Sistem de avertizare lipsa ulei (pozitia de instalare)
Acest sistem este conceput sa previna deteriorarea motorului din cauza unei cantitati insuficiente
de ulei in carter. Sistemul va opri automat motorul, inainte ca nivelul uleiului sa scada sub limita de
siguranta (comutatorul motorului va ramane in pozitia ON).

Daca in urma unei astfel de opriri motorul nu reporneste, verificati nivelul uleiului din motor, inainte
de a cauta rezolvarea problemei in sectiunea “Probleme tehnice”.

Scoateti joja de ulei si stergeti-o pentru a fi curata.

Introduceti joja in orificiul de umplere cu ulei, dar nu insurubati, apoi scoateti-o pentru a verifica
nivelul de ulei.

Daca nivelul uleiului este aproape de sau sub marcajul limitei inferioare de pe joja, umpleti cu
uleiul recomandat pana la marcajul superior.

ATENTIE:  Functionarea  motorului  cu  un  nivel  scazut  de  ulei  poate  cauza  deteriorarea
acestuia.
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5. Verificarea nivelului combustibilului

Scoateti  capacul rezervorului  si  verificati  nivelul  benzinei.  Umpleti  rezervorul,  daca nivelul  este
prea scazut.

Acest motor functioneaza cu benzina fara plumb (Benzina fara plumb produce mai putine depuneri
in motor si mareste durata de functionare a sistemului de esapare).

Nu folositi amestec ulei/benzina sau benzina veche sau contaminata. Evitati patrunderea murdariei
sau apei in rezervorul de benzina.

ATENTIE:

• Benzina este deosebit de inflamabila si exploziva in anumite conditii.

• Alimentati  cu  motorul  oprit  si  intr-un  spatiu  foarte  bine  ventilat.  Fumatul  interzis.  Tineti
departe sursele de caldura, scantei si flacara.

• Nu umpleti rezervorul peste masura. Aveti grija sa montati capacul rezervorului si strangeti-l
dupa alimentare.

• Aveti grija sa nu varsati combustibil cand umpleti rezervorul, deoarece vaporii de benzina
se pot aprinde cu usurinta, reprezentand un pericol de incendiu. Inainte de a porni motorul,
stergeti benzina scursa.

• Evitati  expunerea frecventa sau extensiva a pielii  la benzina sau inhalarea vaporilor  de
benzina. Nu lasati benzina la indemana copiilor.

• Capacitatea rezervorului de combustibil: 3.6 litri.
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6. Verificarea filtrului de aer
Desurubati piulita-fluture si scoateti capacul filtrului de aer. Verificati elementele filtrului. Curatati
sau inlocuiti elementele murdare, daca este necesar.

ATENTIE:
• Nu lasati motorul sa se functioneze fara filtru de aer deoarece va determina uzarea rapida a

motorului daca murdaria sau praful va patrunde in motor, prin carburator.
• Daca utilizati motorul intr-o zona cu foarte mult praf, curatati filtrul de aer mai des decat se

specifica in sectiunea “Intretinere”.

7. Verificarea si amorsarea pompei

Inainte de pornirea motopompei umpleti pompa cu apa curata.

ATENTIE: 
• Nu incercati  sa utilizati  motopompa fara apa, in caz contrar aceasta se va supraincalzi.

Daca motopompa este utilizata o perioada mai lunga de timp fara apa, garnitura mecanica
se poate distruge. Daca echipamentul a fost utilizat fara apa, opriti-l imediat si lasati-l sa se
raceasca inainte de amorsare.
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4. PORNIREA MOTORULUI

1. Setati in pozitia ON robinetul combustibilului.

2. Inchideti parghia socului.

OBSERVATIE: Socul nu este necesar atunci cand porniti un motor cald sau temperatura mediului
ambiant este destul de mare, adica tineti socul in pozitia DESCHIS cand porniti motorul.

3. Setati comutatorul motorului in pozitia ON.

4. Mutati incet maneta de acceleratie spre stanga.

5. Trageti  sfoara  pana  se  simte  rezistenta,  dupa  care  trageti  cu  putere  pentru  a  porni.
Readuceti usor manerul in pozitia initiala.

ATENTIE
• Nu lasati manerul demarorului sa revina singur inapoi. Readuceti-l usor in pozitia initiala,

pentru a preveni deteriorarea demarorului.
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5. FUNCTIONAREA IN ZONE CU ALTITUDINE MARE

La altitudine mare, amestecul aer-combustibil dintr-un carburator standard este excesiv de bogat.
Performanta va scadea, iar consumul de combustibil va creste.

Performanta  la  altitudine  mare  poate  fi  imbunatatita  prin  instalarea  in  carburator  a  unui  jiclor
principal de combustibil  cu diametru mai mic si prin reajustarea surubului pilot.  Daca folositi  in
permanenta  motorul  la  o  altitudine  mai  mare  de  1.800  m  (6.000  feet)  fata  de  nivelul  marii,
asigurati-va ca aceste modificari la carburator sunt realizate de personal specializat.

Chiar si cu modificarea corespunzatoare a carburatorului, puterea motorului va scadea cu 3.5% la
fiecare crestere cu 305m (1.000 feet) a altitudinii. Efectul altitudinii asupra puterii va fi mai mare de
atat, daca nu se aduc modificari  carburatorului.

ATENTIE:  Exploatarea motorului la altitudini mai mici decat cele pentru care carburatorul a
fost modificat poate avea ca rezultat reducerea performantei, supraincalzirea si deteriorarea grava
cauzata de un amestec aer-combustibil excesiv de sarac.

6. UTILIZAREA MOTOPOMPEI

1. Deschideti treptat socul dupa incalzirea motorului.

2. Setati maneta acceleratiei la turatia necesara.
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7. OPRIREA MOTORULUI

1. Mutati maneta de acceleratie in partea dreapta.

2. Setati comutatorul motorului in pozitia OFF.

3. Inchideti robinetul combustibilului (prin setarea in pozitia OFF).

OBSERVATIE:

• Pentru a opri motorul in caz de urgenta, setati comutatorul motorului in pozitia OFF.

8. INTRETINERE

Inspectia  periodica  si  reglarea  pompei  sunt  esentiale  pentru  a  mentine  acelasi  nivel  inalt  de
performanta  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 orice accident la pornire, opriti motorul
de la buton si deconectati bujia.

Daca motorul merge, asigurati-va ca exista o ventilatie corespunzatoare a spatiului. 
Noxele motorului contin monoxid de carbon care pot duce la pierderea cunostiintei. 

Ver. 1/Rev. 0; Data: 20.03.2015; Traducere a instructiunilor originale                                                                                       11



ATENTIE

In cazul in care pompa este utilizata pentru pomparea apelor de mare, aveti grija sa spalati pompa
cu  apa  curata  imediat  dupa  utilizare  pentru  a  minimiza  coroziunea  si  pentru  a  indeparta
depunerile.

Intotdeauna folositi piese de schimb originale si unelte furnizate impreuna cu echipamentul atunci
cand realizati  intretinerea.  Imposibilitatea de a respecta acest  lucru,  poate cauza deteriorarea
pompei.

OBSERVATII:
(1) Verificarea si intretinerea trebuie realizate mai des daca pompa este utilizata intr-un mediu

murdar.
(2) Verificarea si intretinerea conform instructiunilor de mai jos trebuie realizate de personal

calificat de la service-ul autorizat.

Program de intretinere

Perioada normala de intretinere

Element

La fiecare
utilizare

Lunar sau
la 20 de ore

Lunar sau la
50 de ore

Lunar sau la
100 de ore

Lunar sau la
300 de ore

Verificarea nivelului uleiului Ο

Inlocuirea uleiului Ο Ο

Verificati daca sunt scurgeri de ulei Ο

Verificati si completati combustibilul Ο

Verificarea filtrului de aer Ο

Curatarea filtrului de aer Ο Se inlocuieste mai des daca motorul functioneaza in
zone cu mult praf!

Bujia Ο Ο*

Conducta de combustibil Se inlocuieste la fiecare 2 ani

Wane wheel Ο*

Carcasa motopompei Ο*

Admisie apa Ο*

Observatie: Elementele notate cu “*” vor fi intretinute de service-urile autorizate.

1. Schimbarea uleiului

Uleiul se poate drena mai repede si mai usor atunci cand motorul este cald.
1. Desfaceti busonul cu joje si surubul pentru drenaj pentru a drena uleiul.
2. Insurubati la loc surubul pentru drenaj si strangeti.
3. Turnati ulei curat pana la nivelul corespunzator.
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Spalati-va pe maini cu sapun daca v-ati murdarit cu ulei.

OBSERVATIE:  Eliminati  uleiul  uzat  intr-un mod care  sa  nu dauneze mediului.  Se recomanda
colectarea uleiului uzat intr-un recipient etans care sa fie dus la centrul de colectare. Este interzisa
aruncarea uleiului uzat la gunoi sau varsarea acestuia in pamant sau in canalizare.

2. Intretinerea filtrului de aer

Un filtru de aer murdar va diminua debitul de aer catre carburator. Pentru a preveni defectiuni ale
carburatorului, aveti grija sa curatati filtrul de aer periodic. Daca utilizati echipamentul intr-o zona
cu foarte mult praf, curatati filtrul de aer mai des decat se specifica in Programul de intretinere.

Nu utilizati solventi cu punct de aprindere scazut pentru curatarea filtrului de aer deoarece se pot
aprinde sau chiar exploda in anumite circumstante.

ATENTIE: Nu folositi motopompa fara filtru de aer. Murdaria sau praful care va patrunde in
motor, poate determina uzarea rapida a acestuia.

1) Scoateti piulita-fluture si scoateti capacul filtrului de aer si elementul filtrant.
2) Curatati elementul filtrant in apa cu sapun sau in solvent neinflamabil, clatiti si lasati-l sa se

usuce bine.
3) Inmuiati elementul filtrului in ulei curat, apoi stoarceti uleiul in exces. 
4) Montati filtrul si capacul filtrului de aer in pozitia initiala.

3. Bujia

Bujia recomanda este: NHSP LD P6RTCU.

Pentru o buna performanta, bujia trebuie sa aiba distanta corecta intre electrozi si sa nu prezinte
depuneri.

1) Deconectati fisa bujiei. Indepartati orice murdarie din zona 
Este posibil ca esapamentul sa fie fierbinte, daca motorul a fost oprit de curand. Aveti grija sa nu
atingeti esapamentul.

2) Verificati  vizual  bujia.  Inlocuiti-o  daca  este  deteriorata,  foarte
incarcata,  daca  saiba  de  etansare  nu  este  in  buna  conditie.
Curatati bujia cu o perie.

3) Masurati distanta dintre electrozii bujiei cu lera. Corectati distanta,
daca este necesar, indoind cu atentie electrodul lateral.

Distanta trebuie sa fie: 0.70 ~ 0.80 mm.

4) Verificati saiba de etansare. Strangeti cu o cheie pentru bujii pentru a
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comprima saiba de etansare.

OBSERVATII:

• La montarea unei bujii noi, strangeti ½ de tura dupa ce bujia s-a asezat, pentru a comprima
saiba, in timp ce la remontarea bujiei originale, strangeti ½ ~ ¼ de tura.

ATENTIE

• Asigurati-va ca bujia este stransa corespunzator. O bujie care nu este bune stransa poate
cauza  supraincalzirea  si  deteriorarea  motorului.  Nu  utilizati  alte  bujii  decat  cele
recomandate.

9. TRANSPORT SI DEPOZITARE

ATENTIE:
• Pentru a evita producerea de arsuri sau incendii, lasati motorul sa se raceasca inainte de a

transporta sau depozita in spatii inchise motopompa.
• Cand trasportati motopompa, setati robinetul combustibilului in pozitia OFF, pastrati pompa

in pozitie orizontala si verificati capacul rezervorului. Combustibilul varsat sau vaporii se pot
aprinde.

Inainte de a depozita pompa pe termen lung:

1) Asigurati-va ca in spatiul de depozitare nu exista umiditate sau praf.

2) Curatati interiorul pompei.

Pompa se poate  infunda daca este  utilizata  la  pomparea apelor  ce  contin  pamant,  nisip  sau
fragmente grele.

Inainte de depozitare,  curatati  pompa cu apa curata,  in caz contrar  aceasta se poate defecta
atunci cand este utilizata din nou. Dupa curatare, desfaceti surubul de drenaj pentru a drena apa
din interiorul pompei. Dupa aceea, reinstalati surubul pentru drenaj.

3) Drenati combustibilul
a) Inchideti  robinetul  combustibilului  (pozitia  OFF),  desfaceti  surubul  pentru  drenaj  de  la

carburator pentru a drena combustibilul din interior. Colectati combustibilul intr-un recipient
adecvat.

b) Deschideti  robinetul  combustibilului  (pozitia  ON)  si  scurgeti  benzina  intr-un  recipient
adecvat.
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c) Reinstalati surubul pentru drenaj.

4) Inlocuiti uleiul.

5) Scoateti bujia, turnati o lingura, 5-10 cm³, de ulei de motor curat in cilindru, trageti de cablul
demarorului, de cateva ori, pentru a distribui uleiul in cilindru, dupa care remontati bujia.

6) Trageti usor de cablul demarorului, pana cand simtiti o rezistenta. Dupa o scurta pauza,
trageti din nou pana cand semnul in forma de triunghi de pe fulia demarorului se aliniaza cu
orificiul din partea de sus a capacului demarorului (conform figurii de mai jos). In aceasta
pozitie,  atat  supapa  de  admisie,  cat  si  cea  de  refulare  sunt  inchise  pentru  a  preveni
coroziunea in interiorul motorului.

7) Acoperiti motopompa pentru a o proteja de praf.

10.PROBLEME TEHNICE

Motorul nu porneste:
1) Exista suficient combustibil?
2) Este deschis robinetul combustibilului?
3) A ajuns combustibilul in carburator? Pentru a verifica, desfaceti surubul pentru drenaj ulei

de sub carburator cu robinetul combustibilului deschis.

AVERTISMENT:
Daca exista combustibil  varsat,  aveti  grija sa il  stergeti  inainte de verificarea bujiei  si  pornirea
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motorului, in caz contrar combustibilul varsat sau vaporii de combustibil se pot aprinde.

4) Este comutatorul motorului setat in pozitia ON?
5) Exista suficient ulei in carter?
6) Bujia genereaza scantei?
a) Scoateti capacul bujiei, indepartati murdaria din jur, dupa care scoateti bujia.
b) Montati bujia in fisa acesteia.
c) Realizati impamantarea electrodului lateral, trageti sfoara de pornire pentru a vedea daca

sar scantei.
d) Daca  nu  sunt  scantei,  inlocuiti  bujia.  Daca  exista  scantei,  porniti  motorul  conform

instructiunilor.
7) Daca motorul nu porneste, contactati service-ul autorizat.

Pompa nu poate pompa apa:
1) Este umpluta cu o cantitate suficienta de apa?
2) Este filtrul infundat?
3) Este prinsa bine clema de fixare a furtunului?
4) Este furtunul deteriorat?
5) Este adancimea de aspiratie este prea mare?
6) Daca pompa continua sa nu functioneze, contactati service-ul autorizat.
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11. SPECIFICATII TEHNICE

Model motopompa PB 225C PB 335C

Motopompa Inaltimea de refulare nominala (m) 25 20

Adancimea de aspiratie (m) ≤ 7 ≤ 7

Debit nominal (m³/h) 20 30

Debit max. (m³/h) 25 35

Diametru conectare aspirare (mm) 50 80

Diametru conectare refulare (mm) 50 80

Motor Motor HM 170F HM 170F

Tip Benzina, 4 timpi, racire cu
aer, monocilindru

Benzina, 4 timpi, racire cu
aer, monocilindru

Capacitate cilindrica (ml) 210 210

Turatie nominala (rpm) 3600 3600

Putere de iesire (kW) 3.8 3.8

Capacitate rezervor combustibil (L) 3.6 3.6

Sistem de pornire La sfoara La sfoara

Echipament Masa (kg) 23 26

Dimensiuni (mm) 495 x 395 x 465 495 x 395 x 465

Nivel de zgomot (dB) 107 107

Dimensiuni echipament

Dimensiuni (mm) 
Model 

L (lungime) l (latime) H (inaltime)

PB 225C 495 395 465

PB 335C 495 395 465
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Diagrama de control
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SCHEMA EXPLODATA
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IMPORTANT! - SIGURANŢA ÎNAINTE DE TOATE!
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiţi măsurile de siguranţă prezentate în acest manual pentru a reduce
riscurile de incendiu, şocuri electrice şi vătămări personale. Imaginile şi datele tehnice din acest manual sunt numai
pentru referinţă. Ele se pot schimba fără o notificare prealabilă.
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