
 

Překlad původního návodu k používání  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ČERPADLO NA ČERPÁNÍ NAFTY M66902 a M66905 
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Upozornění:  
Je potřeba se pečlivě seznámit s tímto návodem k obsluze a přečíst si a pochopit všechna pravidla 
bezpečného používání. Nedodržení pokynů může vést k poškození zařízení nebo zranění. Návod 
k obsluze po přečtení uschovejte a uložte ho na snadno přístupném místě, abyste do něj mohli 
nahlédnout vždy během práce se zařízením.  
 
 

VÝZNAM SYMBOLŮ 

Přečtěte si s pochopením návod k obsluze 
Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a instruovat všechny uživatele tohoto zařízení 
o pravidlech jeho používání v souladu s tímto návodem k obsluze. 
 

Riziko požáru 
Během čerpání hořlavých kapalin hrozí riziko požáru. Na pracovišti nesmí být žádné zdroje vznícení, 
nekuřte cigarety. 
 

Nasaďte si pracovní rukavice  
Čerpadlo je určeno k přečerpávání motorového oleje, topného oleje a nafty. Jeho malé rozměry 
a hmotnost usnadňují přepravu.  
 

 

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ 

● Udržujte pracoviště v pořádku. Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody. 
● Před každým použitím zkontrolujte zařízení. Pokud je prasknuté, ohnuté nebo poškozené jiným 

způsobem, nezačínejte pracovat. Všechny závady by měly být neprodleně odstraněny. 
● Pracoviště by mělo být dobře osvětlené a větrané.  
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● Držte děti a neoprávněné osoby mimo pracoviště. Nedovolte jim používat a přenášet zařízení. 
● Nikdy nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných látek, které snižují 

koncentraci. 
● Ujistěte se, že na pracovišti nejsou žádné zdroje vznícení. Během práce nekuřte cigarety. 
● Čerpadlo není vhodné pro přečerpávání těkavých látek, potravin, léčiv, vody, AdBlue, benzínu, 

rozpouštědel atd. 
● Dávejte pozor na připojení hadic. Nesprávné připojení může vést k úniku čerpané látky. 
● Před připojením čerpadla k napájení se ujistěte, že je spínač nastaven v poloze vypnuto. 
● Udržujte hadice v dobrém stavu. Ujistěte se, že nejsou ohnuté, zkroucené, prodřené. Nedovolte, 

aby vozidlo najelo na hadici. 
● Během práce používejte pracovní rukavice, nestůjte ve vodě, nepracujte bosí. 
● Čerpání příliš hustých nebo znečištěných kapalin může vést k poškození čerpadla. 
● Čerpadlo nespouštějte "nasucho". Sací hadice musí být ponořena do oleje. 
● Zabraňte únikům oleje, nerozlévejte kapaliny. Rozlitý olej by měl být okamžitě neutralizován. 
● Nenechávejte spuštěné čerpadlo bez dozoru. 
● Nesměřujte proud oleje směrem k lidem a zvířatům. 
● Nepokoušejte se přesouvat zařízení tím, že jej taháte za hadicí nebo napájecí kabel. Čerpadlo 

přepravujte tak, že jej držíte za úchyt. 
● Po dokončení práce vždy odpojte zařízení od napájení. 
● Nerozebírejte ani neupravujte zařízení. 

 

OBSLUHA 

● Umístěte zařízení na tvrdý a rovný povrch. 
● Připojte správně všechny prvky a ujistěte se, že nedochází k únikům. 
● Připojte zařízení k napájení. Ujistěte se, že napětí je v souladu s požadavky čerpadla. 
● Vložte sací hadici do nádrže, ze které budete čerpat olej. Ujistěte se, že není zkroucená 

nebo ohnutá. Konec hadice by měl být zcela ponořen, aby čerpadlo nenasávalo vzduch. 
● Zapněte čerpadlo pomocí přepínače, aby se zahájilo čerpání. 
● Chcete-li ukončit čerpání, vypněte čerpadlo pomocí přepínače. 
● Po dokončení práce odpojte zařízení od napájení. 
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 

● Před zahájením údržbových činnosti vždy odpojte zařízení od napájení. 
● Udržujte zařízení čisté, k čištění nepoužívejte žádné agresivní prostředky. 
● Čerpadlo skladujte na místě, které není vystaveno vlhkosti a atmosférickým srážkám. 
● Místo pro skladování by mělo být dětem a neoprávněným osobám nepřístupné k použití 

čerpadla.  
 
 
Typový štítek 

 

 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Nevlévejte olej do kanalizace nebo do jiného místa, které k tomu není určeno. Olej 

musí být zlikvidován v určeném k tomuto účelu podniku.  

Po ukončení životnosti nevyhazujte zařízení společně s jiným komunálním odpadem. 

Čerpadlo by mělo být předáno do příslušného podniku, který se zabývá likvidací 

elektrického nářadí. 
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Záruční list 

  
název zařízení:     .................................................................. 

  
typ / model:         ................................................................... 

  
datum prodeje:    ................................................................... 

  
poznámky:           ................................................................... 

  
  

                                            .................................... 
   podpis a razítko prodejce 

 
 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. 

V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je 

poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití. 

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než 

ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení 

považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se 

hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby. 

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká: 

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 

3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 

4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 

5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 

6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 

7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 

8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 

9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce (např. opotřebení 

uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy 

v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady 

spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. 

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho 

originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního 

obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady! 

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. 

Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány. 


