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Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny 
týkající se provozu nářadí a bezpečnosti práce. Uschovejte si pokyny pro budoucí 
použití.

Příručka byla přeložena z tovární verze příručky poskytnuté společností BASS POLSKA 
z polského jazyka

Příloha: Prohlášení o shodě výrobce BASS S.C. 
pro zařízení označené obchodní značkou BASS POLSKA 
typ BP-7907 /strojový překlad/



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 montážÍ nebo technologií zpracování.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných důvodů, zejména v důsledku:

S nesprávným použitím nebo aplikací,

Nevhodným výběrem produktu pro podmínky existující v místě použití, nesprávnou instalací nebo 
údržbou, skladováním, přepravou výrobku. 

S mechanickým, chemickým, tepelným nebo úmyslným poškozením

poškození výrobku způsobené neoriginálním příslušenstvím  doporučeným výrobcem nebo 
nevyhovujícím příslušenstvím

S poškození vyplývající z náhodných událostí, faktory nesoucími známky vyšší moci (požár, 
povodeň, blesk atd.).

Záruka se nevztahuje na součásti podléhající normálnímu opotřebení, ani na součásti a spotřební 
materiál, jako jsou filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, tuky, oleje, chladiva atd.).

Záruka se nevztahuje na produkt, který nelze identifikovat jako produkt zakoupený od prodejce na 
základě předložených dokumentů o prodeji.

Kupující ztrácí nárok na záruky v případě: 

jakékoli změny výrobku,

zásahu neoprávněnými osobami, 

jakýchkoli pokusů o opravu provedených neoprávněnými osobami, 

nedodržení povinností pravidelných servisních kontrol, pokud jsou vyžadovány. 

Pro přijetí reklamace k posouzení je základem splnění následujících podmínek společně:

Reklamace jsou podané kupujícím e-mailem, telefonickým kontaktem, návštěvou v sídle výrobce 
nebo vyplněním reklamačního formuláře. Přestože forma podání stížnosti závisí pouze na 
preferencích spotřebitele, žádáme vás, abyste vyplnili reklamační formulář, který usnadní a zrychlí 
naši práci servisu. 

Doložení doklad o nákupu, např. kopie faktury, potvrzení o nákupu reklamovaného produktu nebo 
výpis z karty. 

Osobní doručení nebo prostřednictvím dopravce (zasílatele) reklamovaného produktu do sídla 
prodejce. Produkt zaslaný by měl být dodán v původním obalu. V případě neexistence původního 
obalu nebo jiného ochranného obalu a nedostatečné ochrany produktu při přepravě neodpovídá 
prodejce za škodu způsobenou během přepravy. Žádáme vás o dodání reklamovaného produktu 
v čistém stavu. Pokud reklamace nebude přijata, bude reklamovaný produkt vrácen kupujícímu po 
dohodě s prodejcem.
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II. BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 
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UPOZORNĚNÍ!  Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení těchto pokynů může mít za 
následek úraz, požár nebo vážné zranění.

SYMBOLBEZPEČNOSTNÍ Y

Přečtěte si návod k obsluze!

Používejte ochranné brýl! Během provozu jsou částice, jiskry a prach škodlivé 
pro oči.

Používejte chániče sluchu
Nadměrný hluk může vést k postupné ztrátě sluchu.

V prašném prostředí používejte ochrannou masku.

ZÁSADY CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

UDRŽUJTE POŘÁDEK NA PRACOVIŠTI. Nepořádek na místě zvyšuje pravděpodobnost 
nehod.

POZORNĚ SLEDUJ PODMÍNKY NA PRACOVIŠTĚ. Nepoužívejte nářadí na vlhkých místech 
a ve vodě. Nevystavujte zařízení dešti. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti 
hořlavých plynů a kapalin.

UDRŽUJTE DĚTI Z DOSAHU ZAŘÍZENÍ. Děti by neměly být na pracovišti. Jakákoli 
nepozornost nebo vyrušení může způsobit nehodu. Nedovolte dětem přenášet zařízení nebo 
jakékoli s ním spojené příslušenství.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI  SOUVISEJÍCÍ S ELEKTŘINOU /pokud jsou relevantní k produktu/

1. Zástrčka musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. 
Nepoužívejte adaptéry s uzemněným příslušenstvím. originální zástrčka kompatibilní se 
zásuvkou snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2. Vyvarujte se kontaktu částí těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, ventilátory a 
chladničky. Při uzemnění těla uživatele se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Nevystavujte nástroj dešti nebo vlhkosti. Voda pronikající dovnitř nástroje zvyšuje riziko 
úrazu elektrickým proudem.

4. Nepřetěžujte síťový kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení nebo tažení nástroje. Netahejte 
za kabel, abyste odpojili zástrčku. Napájecí kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými 
hranami a pohyblivými částmi. Poškozený nebo roztřepený napájecí kabel zvyšuje riziko 
úrazu elektrickým proudem.

5. Používáte-li zařízení venku, použijte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Nářadí 
by mělo být používáno, pouze pokud je napájecí zdroj vybaven pojistkou.
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BEZPEČNOST OBSLUHY

1. Při práci s nástrojem buďte velmi opatrní a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte nářadí, pokud jste 
pod vlivem alkoholu, drog nebo léků na předpis. Přečtěte si léky, které užíváte, abyste zjistili, zda 
ovlivňují váš úsudek a reflexy. Pokud máte pochybnosti, nepoužívejte nářadí.

2. Používejte vhodné ochranné příslušenství. Při práci s nářadím musíte vždy, když to situace 
vyžaduje, nosit ochranné brýle, protiprachovou masku, protiskluzovou obuv, přilbu a ochranu sluchu. 
Tím se sníží riziko nehod.

3. Zabraňte náhodnému spuštění nástroje. Před připojením k napájení se ujistěte, že je přepínač v 
poloze OFF. Při pohybu nedržte nástroj za spínač, protože to zvyšuje riziko nehod.

4.  Před spuštěním nástroje odstraňte všechny seřizovací klíče. Klíč upevněný na rotujících částech 
nástroje může způsobit zranění.

5.  Nesahejte do zařízení. Během práce udržujte stabilní polohu a rovnováhu. To umožňuje lepší 
ovládání zařízení v případě nepředvídaných situací.

6. VHODNÝ PRACOVNÍ ODĚV. Nenoste volný oděv nebo šperky, protože mohou být zachyceny 
pohyblivými částmi zařízení. Při práci se doporučuje nosit obuv s protiskluzovou podrážkou. Dlouhé 
vlasy by měly být řádně zajištěny. Vždy noste vhodný ochranný oděv.

7. Použijte upnutí obrobku. To je bezpečnější než použití ruky na podporu, protože vám umožňuje 
používat obě ruce k ovládání zařízení.

BEZPEČNOST SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM A ÚDRŽBOU

1.  Nástroj nepřetěžujte. Zařízení bude pracovat lépe a bezpečněji při zatížení, na které bylo 
přizpůsobeno. Nepokoušejte se používat nekompatibilní příslušenství ke zvýšení výkonu nástroje.

2.  Nepoužívejte nástroj s poškozeným spínačem. Nástroj, který nelze pomocí spínače ovládat, je 
nebezpečný a měl by být opraven.

3.  Před seřízením, opravou, výměnou příslušenství nebo uskladněním odpojte nářadí od napájení. Tato 
opatření sníží riziko náhodného spuštění nástroje.

4.  Nářadí by mělo být skladováno odpojené od napájení, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

5. Provádějte pravidelnou údržbu nástroje. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné součásti a závady na 
pohyblivých částech, zda nejsou poškozeny součásti nástroje nebo zda nejsou jiné závady, které by 
mohly narušit správnou funkci zařízení. Pokud se zjistí nějaké nesrovnalosti, okamžitě opravte 
nářadí. Mnoho chyb je způsobeno nesprávnou údržbou.

6. Používejte nářadí a související příslušenství v souladu s touto příručkou a správným způsobem. Měli 
byste zvážit podmínky a typ prováděné práce. Nesprávné použití nástroje může způsobit vážné 
nehody.

7. Poškozený spínač by měl vyměnit autorizované servisní středisko. Nepoužívejte nástroj s 
nefunkčním vypínačem.

8. Nenechávejte nástroj bez dozoru, když je zapnutý. Před opuštěním pracoviště vždy vypněte nářadí a 
vyčkejte, až se úplně zastaví.

9. Pokud je hlavní kabel poškozen, nahraďte jej vhodným síťovým kabelem. Kabel lze získat od 
distributora zařízení. Kabel může vyměnit autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný 
elektrikář.
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OPRAVY ZAŘÍZENÍ

1. Opravu nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál používající kompatibilní náhradní díly. To 
zajistí bezpečný a efektivní provoz nástroje.

I. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

Před použitím nástroje si pozorně přečtěte celou příručku. Příručka poskytuje důležité informace týkající 
se správného používání a údržby nástroje. Příručka nepopisuje všechny možné situace, které mohou 
nastat při používání nástroje, a uživatel musí během používání používat zdravý rozum. Výrobce si 
vyhrazuje právo na změnu parametrů produktu bez předchozího upozornění.

NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD MÁTE JAKÉKOLI POCHYBY O BEZPEČNOSTI PRÁCE.

V PŘÍPADĚ OTÁZEK A POCHYBNOSTÍ, PROSÍM KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ
SERVIS NEBO DISTRIBUTORA ZAŘÍZENÍ.

ČERPADLO NENÍ URČENO KE KOMEČNÍMU NASAZENÍ -  JEDNÁ SE O TZV. HOBBY 
ZAŘÍZENÍ.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY, DOKLADY O NÁKUPU A ZÁRUČNÍ INFORMACE PRO 
POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Bezpečnostní symboly

Bezpečnostní pokyny v této příručce nepokrývají všechny možné situace, které mohou nastat při 
používání nástroje. Uživatel musí používat zdravý rozum a dodržovat obecně uznávané zásady 
bezpečnosti na pracovišti a údržby zařízení.

Máte-li jakékoli pochybnosti o fungování zařízení,
 kontaktujte autorizované servisní středisko nebo distributora.

NEBEZPEČÍ - Označuje nebezpečnou situaci, která by 
mohla vést k vážnému zranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ - Označuje potenciálně nebezpečné situace, 
které by mohly vést k vážnému zranění nebo smrti.

UPOZORNĚNÍ - Označuje potenciálně nebezpečnou 
situaci, která by mohla vést k vážnému zranění.

Označuje potenciálně nebezpečné situace, které by 
mohly způsobit poškození zařízení.
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ PALIVA A SPALIN /výfukové plyny/

Výfukové plyny generované motorem čerpadla obsahují toxické 
látky.

PALIVO JE VYSOCE HO5LAV0. KONTAKT S PALIVEM MŮŽE 
ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, POPÁLENÍ I SMRT.

Před doplňováním paliva zastavte motor a nechte jej vychladnout. 
Nenechávejte otevřený oheň a jiskry mimo tankování a benzín. Nalijte 
palivo venku, ne uvnitř. Nenalévejte palivo nad maximální hladinu v 
nádrži označenou čárou. Pokud palivo vylijete, okamžitě jej otřete a 
vyčkejte, až se úplně vypaří, než nastartujete motor.

VÝFUKOVÉ  PLYNY ČERPADLEM OBSAHUJÍCÍ TOXICKÝ OXID 
UHLIČITÝ. V ZAVŘENÝCH PROSTORECH MOHOU VZNIKNOUT 
NEBEZPEČNÉ KONCENTRACE CO2. VDECHOVÁNÍ CO2 VÁŽNĚ
OHROŽUJE ZDRAVÍ a může způsobit smrt.

Nezapínejte čerpadlo v uzavřených a polouzavřených oblastech, 
ventilujte kde je to možné, nepuužívejte jsou-li v dosahu lidé 
nebo zvířata.

DÚLEŽITE BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY A VAROVÁNÍ

CO2 Výfukové plyny generované motorem čerpadla obsahují 
toxický oxid uhličitý. Je to bezbarvý plyn bez zápachu, jehož 
přítomnost v prostředí je člověkem nezjistitelná. Vdechnutí oxidu 
uhelnatého vede k bolesti hlavy, závratě, nevolnosti, bezvědomí a 
smrti.

• Výrobek používejte pouze venku na volném prostranství.
• Zajistěte dobré větrání alespoň pár metrů prostoru, na obou 
stranách motoru.

HOŘLAVÉ VÝPARY. Během provozu se mohou vytvářet hořlavé 
výbušné benzínové páry. Mohou způsobit vážné popáleniny nebo 
dokonce smrt. Otevřené zdroje plamene a jiskry mohou vést k 
vznícení, i když nejsou v přímém kontaktu s palivem.

• Nepoužívejte nářadí v blízkosti otevřeného ohně.
• Nekuřte v blízkosti čerpadla.
• Vždy umístěte nástroj na stabilní, rovnou plochu.
• Před doplňováním paliva vypněte motor. Doplňte palivo v dobře 
větraném prostoru. Zdroje tepla, jiskry a plameny udržujte mimo 
dosah tankovacích a skladovacích prostor. Nedoplňujte palivo v 
uzavřených místnostech, kde by benzínové páry mohly přijít do styku 
se zdrojem zapálení.
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VYSOKÁ TEPLOTA! Nástroj se během provozu zahřívá. Teplota 
výfukových plynů může přesáhnout 65 ° C.

Nedotýkejte se horkých povrchů. Věnujte pozornost bezpečnostním 
značkám na nástroji.

Po použití nástroje počkejte několik minut, než vychladne, než se 
dotknete motoru, tlumiče výfuku nebo jiných horkých oblastí. Před 
uvedením nástroje do místnosti nechte motor vychladnout.

Horký výfuk může být zdrojem vznícení. Udržujte hořlavé materiály 

DŮLEŽITÉ:  PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ POKYNY PRO KAŽDOU 
OPERACI. Nedodržení pokynů bude mít za následek vážné zranění 
nebo dokonce smrt.

TYTO POKYNY NEPOKRÝVAJÍ VŠECHNA MOŽNÁ RIZIKA A 
SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM. 

Při práci by měl uživatel používat zdravý rozum a dodržovat obecně 
uznávané zásady bezpečnosti práce. V případě pochybností o 
používání nástroje kontaktujte autorizované servisní středisko nebo 
distributora.

Na obou stranách zařízení ponechte alespoň několik metrů místa. Nezakrývejte čerpadlo!

NEBEZPEČNÝ TOXICKÝ PLYN
MOTOREM GENEROVANÉ SPALINY
OBSAHUJÍ TOXICKÝ OXID UHLIČITÝ

VDECHOVÁNÍ SPALIN MUŽE ZPŮSOBIT
ZTRÁTU VĚDOMÍ A POTÍŽE Z DÝCHÁNÍM

NEPOUŽÍVEJTE V MÁLO VĚTRANÝCH 
PROSTORÁCH

NEBEZPEČÍ SMRTI
POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÉHO ČERPADLA

V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH
 MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ZDRAVÍ 

A SMRT. SPALINY OBSAHUJÍ NEBEZPEČNÝ
BEZBARVÝ PLYN BEZ ZÁPACHU 

NEPOUŽÍVAT V DOMĚ
NEBO GARÁŽI POKUD OKNA

NEJSOU OTEVŘENY

POUŽÍVAT VENKU
CO NEJDÁLE OD OKEN DVEŘÍ 

VENTILAČNÍCH OTVARŮ BUDOV

POZOR !
VYSOKÁ TEPLOTA
NEDOTÝKAT SE!

POZOR HORKÝ VÝFUK
       nedotýkat se!
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Model 

Výkon motoru

Výkon čerpadla
Výška vodního sloupce
Otáčky motoru

konektor

BP-7907
5,5 HP

50 mm (2 ") 

30 m3 / hod.

30 metrů

3600 ot. / min.

TECHNICKÝ POPIS

• Vstup a výstup čerpadla 2 "(50 mm)
• Maximální výtlak: 30 m
• Sací výška: 5 (max. 8m)
• Průtok: 30 m3 / hod
• 5,5 HP benzínový motor
• Litinový šroub

V. POPIS KOMPONENTŮ STROJE 

1. Rám

2. Startovací táhlo / statér

3. Přepínač

4. Olejová nádrž

5. Palivová nádrž

6. Přívod vody

7. Uzávěr pro napuštění sací 

komory 

8. Odtok vody

9. Uzávěr palivové nádrže

10. Vzduchový filtr

VI. SESTAVENÍ

Vstupní filtr (A) zabraňuje vniknutí nečistot dovnitř čerpadla.

Připojte vstupní filtr na konec 2 "hadice hadicovou sponou (B).
Nasaďte těsnění (C) na hadicovou armaturu (D) a upevněte ji na druhý konec hadice pomocí 
svorky (E). Takto připravenou hadici upevněte na vstup čerpadla pomocí kroužku (F).
Připojte výtlačnou hadici k výstupu čerpadla pomocí svorky (G), těsnění (H) a kroužku (I).
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VII. PŘÍPRAVA ČERPADLA K POUŽITÍ

Vypouštěcí tlačná hadice

Přívodní sací hadice

Připojení čerpadla

Před prvním použitím čerpadla postupujte takto: 

KROK 1:  Doplňte olej!

Čerpadlo po dodání z továrny nemá v klikové skříni motoru žádný olej. Před prvním spuštěním motoru 
přidejte správné množství oleje. Spalovací čerpadlo vyžaduje, aby motorový olej správně fungoval. To je 
hlavní faktor určující výkon čerpadla a životnost motoru. Správné množství oleje odpovídá objemu 
klikové skříně motoru a je popsáno v následující tabulce. Před každým použitím zkontrolujte hladinu 

Model 

Objem olejové nádrže 
Doporučený typ oleje 

BP-7907
0,55 litrů

SAE 10W-30

Doplnění hladiny oleje:

 1. Ujistěte se, že čerpadlo stojí na stabilním, vodorovném 
povrchu. 

2. Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje (A, obrázek 2).
3. Pomocí nálevky nalijte do klikové skříně správné 

množství oleje. 
4. Zavřete víčko olejové náplně.

 obrázek 2)
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HORLAVÉ PALIVO. Během provozu se mohou vytvářet hořlavé 
výbušné benzínové páry. Mohou způsobit vážné popáleniny 
nebo dokonce smrt. Otevřené zdroje plamene a jiskry mohou 
vést k vznícení, i když nejsou v přímém kontaktu s palivem.

 · Nepřidávejte palivo v blízkosti zdrojů tepla, jisker nebo otevřeného ohně. Palivo držte dále od 
kontrolek, grilů, elektrických spotřebičů a elektrického nářadí. 

· Nenalévejte palivo nad hladinu v nádrži. Rozlité palivo okamžitě otřete. Rozlité palivo může způsobit 
vznícení a je škodlivé pro životní prostředí.

Aby byla zajištěna správná funkce čerpadla, doplňte nádrž na bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 
nejméně 87. Bezolovnatý benzin snižuje nános usazenin motoru a zapalovací svíčky a prodlužuje 
životnost výfukového systému.

1. Ujistěte se, že čerpadlo stojí na stabilním a rovném povrchu.

2. Odšroubujte uzávěr palivové nádrže a odložte stranou. (DŮLEŽITÉ! Matice může být pevně a těžko 
odšroubovatelná.)

3. Pomalu nalijte čerstvé, čisté palivo do nádrže. Dávejte pozor, abyste palivo nepřelili nad horní hranici. 
Objem nádrže je popsán v následující tabulce. 
DŮLEŽITÉ: Palivo se může během provozu roztahovat, palivo dolévejte pouze pod značku 
maximálního objemu nádrže.

4. Nádrž dobře uzavřete maticí a rozlité palivo otřete suchým hadříkem.

Model 

Objem palivové nádrže 
Druh paliva /benzín/ 

BP-7907
3,6 litrů

Bezolovnatý, nejméně 87 oktanů

VIII. SPUŠTĚNÍ ČERPADLA

1. Zkontrolujte, zda je hladina motorového oleje na správné úrovni.

2. Zkontrolujte, zda je hladinu benzínu.

3. Nastavte palivový kohout do polohy "ON".

4. Přesuňte páčky sytiče do polohy „OFF“.

5. Přepněte spínač motoru do polohy "ON" (obrázek 3).

6. Jemně zatáhněte za rukojeť startovacího lana, až ucítíte mírný odpor. Potom prudce zatáhněte a 
nastartujte motor.

7. Opatrně vraťte startovací lano na své místo, abyste nepoškodili rukojeť startéru a skříň motoru. 
Nenechávejte startovací lano spontánně uvolnit zpět směrem k motoru.

8. Pokud se motor nenaskočí, opakujte krok 6. 
DŮLEŽITÉ: Po několika neúspěšných pokusech o nastartování motoru si přečtěte část 
„ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD“.

9. Po nastartování motoru asi za minutu přesuňte páčku sytiče do poloviny do otevřené polohy „ON“. 
Počkejte dalších 30 sekund a posuňte páčku sytiče úplně do otevřené polohy .

10. Před zahájením práce ponechte čerpadlo běžet několik minut bez zatížení.

„ON“
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X. SPUŠTĚNÍ MOTORU

Prvních 20 hodin provozu se nazývá doba záběhu motoru. Toto je důležité období určující životnost 
nástroje. Během této doby se doporučuje: 

Během prvních 20 provozních hodin se vyvarujte práce pod těžkými břemeny. 

Nespouštějte motor při vysokých otáčkách po delší dobu. 

Vyměňte motorový olej po 10 hodinách provozu (pouze během doby záběhu).

· 

· 

· 

X. OBSLUHA

Při práci používejte ochranu očí a sluchu. 

Uvnitř nástroje se může hromadit vlhkost. Je velmi důležité 
vyprázdnit vodní komoru po každém použití. 
Voda v komoře může způsobit korozi a oslabit její strukturu.

Napouštění sací komory:

Pro dosažení nejlepších výsledků a správnou funkci čerpadla 
je třeba čerpadlo (sací komoru) před použitím zavodnit. 
Tento proces odstraňuje vzduch ze systému, čímž se zvyšuje 
účinnost čerpání vody. 

Plnění:
1. Umístěte čerpadlo na stabilní a rovnou plochu co nejblíže 

ke zdroji vody. 
2. Odstraňte záslepku (obrázek 3, A). 
3. Nalijte vodu do plnicího otvoru. 
4. Nainstalujte záslepku. 
5. Spusťte motor čerpadla. 
6. Částečně zacpěte vypouštěcí hadici, aby se zlepšil výkon 

čerpání. 
7. Nyní je čerpadlo naplněno a připraveno k použití.  obrázek 3)

XI. ÚDRŽBA

Pravidelná údržba čerpadla je nezbytná pro bezpečný, bezproblémový, efektivní a hospodárný provoz. 
Pravidelnou údržbou prodloužíte životnost čerpadla a omezíte znečištování vzduchu emisemi.

Neprovádějte údržbu a opravy, když je čerpadlo v chodu. 

Čerpadlo se pro provozu zahřívá. Pro dokončení opravy a údržby 
počkejte, až nástroj vychladne, jinak hrozí nebezpečí popálení.

Udržujte zdroje tepla, jisker a plamenů mimo čerpadlo.
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Karburátor může při nižších teplotách zamrzat. To může vést k narušení optimálního chodu motoru a 
ztrátě výkonu. V tomto případě se doporučuje nasměrovat teplý vzduch přicházející z motoru do 
karburátoru. 

Aby se minimalizovalo riziko zamrznutí čerpadla, mělo by být před uskladněním zcela vysušeno.

Kontrola hladiny oleje 
řed každým použitím zkontrolujte hladinu oleje, zda je jej v nádrži dostatek. 

Postup kontrola hladiny oleje:
 1. Ujistěte se, že je čerpadlo vypnuté a stojící na rovné ploše. 

2. Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje. 
3. V motoru by měl být olej. Pokud není olej, doplňte hladinu oleje tak, aby byla nádržka plná po 

značku. 
4. Po doplnění hladiny oleje pevně dotáhněte uzávěr plnicího otvoru. 

POZOR! Nevhazujte motorový olej do koše ani jej nelijte do půdy. Olej by měl být umístěn ve 
vzduchotěsné nádobě a zlikvidován v příslušném sběrném místě.

Model 

Objem olejové nádrže 
Doporučený typ oleje 

BP-7907
0,55 litrů

SAE 10W-30

Výměna oleje

Během provozu je olej velmi horký. Při práci se spalovacím motorem 
a motorovým olejem buďte zvláště opatrní. Nedbalost může vést k 
těžkým popáleninám.

Motorový olej by měl být měněn každých 50 hodin provozu. 

Výměna oleje: 
1. Umístěte čerpadlo na stabilní, rovnou plochu. 
2. Odstraňte vypouštěcí zátku oleje (obrázek 4, A). 
3. Pod odvzdušňovací otvor umístěte nádobu na olej. 
4. Nakloňte čerpadlo a vypusťte motorový olej. 
5. Znovu nainstalujte odvzdušňovací zátku.
6.  Nalijte čerstvý olej přes hrdlo olejové náplně. 
7. Starý olej řádně zlikvidujte.

 obrázek 2)

Vzduchový filtr

Během servisních prácí používejte schválené ochranné brýle a 
ochranné rukavice.

Čerpadlo pracuje efektivně, když je vzduchový filtr čistý. 
· Filtr by se měl kontrolovat každých 25 hodin provozu bez ohledu 
na zatížení čerpadla. 

Výměna nebo čištění filtru: 
1. Vyšroubujte šroub na horní straně čerpadla (obrázek 3, A) a 

sejměte kryt vzduchového filtru. 
2. Vyjměte vzduchový filtr. 
3. Pokud je filtračním prvkem papír, odstraňte nečistoty pomocí 

vysavače. Pokud nečistoty nelze odstranit, vyměňte filtr. 
4. Pokud je filtr pěna, omyjte jej teplou vodou a jemným čisticím 

prostředkem a poté důkladně opláchněte vodou. 
5. Dobře vymačkejte vodu a filtr zcela vysušte. 
6. Filtr opatrně namočte do lehkého oleje. Před vložením filtru 

do čerpadla vytlačte přebytečný olej.
 obrázek 3)
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Zapalovací svíčka

Pokud bude zapalovací svíčka správně fungovat, 
čerpadlo bude pracovat efektivně.

Svíčka by měla být vyměněna každých 100 hodin provozu. 

Kontrola nebo výměna zapalovací svíčky 
1. Odpojte kabel zapalovací svíčky od zapalovací svíčky. 
2. Vyčistěte oblast svíčky drátěným kartáčem. Odšroubujte 

svíčku pomocí klíče na svíčky. 
3. Zkontrolujte, zda na svíčce nejsou cizí látky. Pokud je svíčka 

mokrá, otřete ji suchým hadříkem. Pokud jsou na svíčce 
zbytky (obrázek 4, A), odstraňte je pomocí brusného papíru. 
V případě mechanického poškození svíčky musí být svíčka 
vyměněna za novou (obrázek 4, B). 

4.  Pokud je namontována nová svíčka, použijte typ F6TC a 
mezeru nastavte v rozmezí 0,6 - 0,8 mm.

 obrázek 4)

Správné uskladnění čerpadla prodlouží jeho životnost. 

Při skladování delším než 14 dnů postupujte následovně:
 

1. Počkejte, až čerpadlo vychladne, a vyčistěte kryt hadříkem a jemným čisticím prostředkem. 
2. Vyjměte palivo z nádrže. 
3. Odpojte kabel zapalovací svíčky a vyjměte zapalovací svíčku. 
4. Nalejte do otvoru zapalovací svíčky lžíci motorového oleje. Znovu nainstalujte svíčky, ale 

nepřipojujte již kabel zapalovací svíčky. 
5. Jemně zatáhněte za násypku pevně na startovací lano (až ucítíte odpor), abyste distribuovali olej 

ve válci. 
6. Odstraňte vodu z hlavní nádrže čerpadla. 
7. Kovové součásti otřete hadříkem namočeným v oleji, abyste je ochránili před korozí. 
8. Zakryjte čerpadlo krytem a skladujte na chladném, dobře větraném a suchém místě mimo dosah 

dětí.

Neskladujte benzín déle než 3 měsíce. Pokud je čerpadlo po použití 
stále horké, nezakrývejte jej krytem. 

Před skladováním čerpadla odstraňte ze skříně všechny nečistoty 
(omytím).

XII. SKLADOVÁNÍ

XIII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Je zakázáno likvidovat nářadí s jiným komunálním odpadem.

Použitý nástroj nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj by měl být zlikvidován ve vhodném zařízení 
zabývajícím se likvidací a recyklací elektrického odpadu. Použitý elektroodpad tj. odpadní elektrická a 
elektronická zařízení, pracující na elektřině nebo bateriích (rozbité počítače, hračky a elektronická 
zařízení, staré pračky, chladničky a také použité zářivky). Jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, 
protože obsahují jedovaté látky. 



DŮLEŽITÉ! Konstrukční schéma obsažené v pokynech je poskytováno pouze pro ilustrativní účely. 
Uživatel nemůže nástroj sám upravit. Tím dojde ke ztrátě záruky a poškození nářadí. Veškeré opravy 
nástroje by měl provádět kvalifikovaný mechanik s použitím originálních dílů nebo jejich identických 
náhrad.
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XIV. OBRAZOVÝ SEZNAM DÍLŮ
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č. Název ks  ksč. Název

Kryt startéru
Přírubový šroub M6x8
Spínač motoru
Mezičlánek ventilátoru
Přírubový šroub M14
Rolo startéru
Chladicí ventilátor
Hnací kolo
Snímač
Drátěná svorka
Boční deska
Spínaný kabel
Zapalovací cívka
Přírubový šroub M6x25
Kolík (výpust)
Podložka (vypouštěcí kohout)
Olejové těsnění 25x41x6
Kliková skříň
Karburátor
Přírubový šroub M6x12
Páka (sytič)
Kryt
Těsnění (filtr)

Těsnění (karburátor)
Izolace (karburátor)
Šroub 6x112
Těsnění (izolátor)
Hlava válce
Těsnění (tlumič)
Těsnění (vzduchový filtr)
Přírubový šroub M6x20
Komora (vzduchový filtr)
Maticová příruba M6
Odlučovač (vzduchový filtr)
Matice M6 (vzduchový filtr)
Filtrační prvek 
(vzduchový filtr)
Kryt (vzduchový filtr)
Kryt (hlava)
Výfukové potrubí
Přírubový šroub M8x60
Pin M8x32

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

13
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1

1
1
1
4
2

Těsnění hlavy válců
10x16 pin
Kuličkové ložisko
Zapalovací svíčka
Zdvih ventilu
Čep
Vodicí deska
Kolík
Ořech
Tlumič
Těsnění výfukového potrubí
Matice M8
Omezovač
Tlumiče hluku
Ořech
Vahadlo
Pojistka (ventilová pružina)
Sedlo pružiny ventilu
ventil
Vačkový hřídel
Vnější ventil
Ventilová pružina
Vnější 
pojistný ventil
Ventilový revolver
Ojnice
Svorka (pístní čep)
Závlačka (píst)
Šroub (závit M5x8)
Sada prstenů
Píst
Olejové víčko
Kryt klikové skříně
Přírubový šroub M8x32
Matice olejového filtru
Kolík
Těsnění pouzdra

Ovládací prvek
Pero 25x18
Kliková skříň
Přírubový šroub M6x12
Snímač (hladina oleje)

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82

1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
2
1

1
1
1
2
1
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č. Název ks  ksč. Název

Regulátor 
Pružina
Šroub
Pružina (plyn)
Klapka
Táhlo
Palivové potrubí 

83
84
85
86
87
88
89

1
1
1
1
1
1
1

Gumová podpora
Zakončení
Přírubový šroub M6x30
Spojovací šrouby
Palivová nádrž
Palivový filtr
Uzávěr palivové nádrže

91
92
93
94
95
96
97

1
1
1
1
1
1
1

č. Název ks  ksč. Název

Kryt čerpadla
Podložka
Přírubový šroub M8x53
O-kroužek
Mechanické těsnění A
Mechanické těsnění B
Unašeč
Spirálové pouzdro
Kroužek
Těleso čerpadla
Přírubový šroub M8,M10x25
O-kroužek
Kohoutek
Těsnění ventilu

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

1
4
4
1
1
1
1
1
1
1

12
2
2
1

Sací port
Konektory
Hadicová spojka
Hadicová spojka
Vypouštěcí těsnění
Vypouštěcí port
Hadice
Filtr
Rám
Přírubová matice M8
Přírubový šroub M8x35
Gumová podložka
Přírubový šroub M6x16

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

1
2
2
2
1
1
3
1
1
4
4
4
4
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DŮLEŽITÉ! Konstrukční schéma obsažené v pokynech je poskytováno pouze pro ilustrativní účely. 
Uživatel nemůže nástroj sám upravit. Tím dojde ke ztrátě záruky a poškození nářadí. Veškeré opravy 
nástroje by měl provádět kvalifikovaný mechanik s použitím originálních dílů nebo jejich identických 
náhrad.
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XVI. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle ISO / IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce:  BASS S.C 
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552, pošta Magdalena 

PROHLÁŠENÍ, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE 

Název produktu: Spalovací čerpadlo (označené ochrannou známkou BASS POLSKA) 
Model: BP-7907 

Parametry produktu:

 Výkon motoru 5,5 KW /2" 
Výkon čerpadla 30 (m3/h) 
Výtlak vodního sloupce 30 m 
Otáčky motoru 3600 ot./min
Sací výška 5m (Max: 8m) 
Nepřetržitý provoz: S2 30min 

Prohlášení: Produkt, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic EU/ES: 

1. 2006 / 42 / ES - směrnice o strojních zařízeních 
2. 2000 / 14 / ES a 2005/88 / ES - směrnice o hluku 
3. 2004 / 108 / ES - směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 
4. 2004 / 26 / ES - směrnice o emisích podle norem: 

EN 55012: 2007 + A1: 2009 
EN 61000-6-1: 2007 
EN 12100: 2010 
EN 15014121: 2007 

Osoba odpovědná za přípravu a uložení technické dokumentace: Marek Belniak

Mroków, 17/12/2015            Michał Skiba
........................................ ....................................
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