
2014 wydanie I

Instrukcja Obs³ugi
Hydroforów 

1

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

tel. 801 044 450,  fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl            info@nac.com.pl

Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

tel. 801 044 450,  fax +48 46 833 27 92
www.nac.com.pl        serwis@nac.com.pl

Uwaga! Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub obs³ugi
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.

UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone do obs³ugi terenów przydomowych. U¿ywanie urz¹dzenia do celów profesjonalnych, pó³profesjonalnych 
lub zarobkowych powoduje uniewa¿nienie gwarancji.

SPRZÊT OGRODNICZY

Instrukcja oryginalna 

Model KGP800C KGP1200C                KGP800C KGP1200C        

Silnik

Moc nominalna 800 W 1200 W 800 W 1200 W

Napiêcie 

Kabel przy³aczenowy 

Maksymalna wyajnoœæ 3200 l/h! 3600 l/h 3200 l/h! 3600 l/h

Maksymalna wysokoœæ t³oczenia 40 m 47 m 40 m 47 m

Maksymalna g³êbokoœæ ssania  

Maksymalna œrednica rury ss¹cej 

Zakres ciœnienia roboczego p(w)                      

(Od ciœnienia w³¹czaj¹cego do wy³¹czaj¹cego) 

Klasa ochronnoœci

Stopieñ ochronnoœci

Pojemnoœæ zbiornika 

Waga 12 kg 12,7 kg 13,6 kg 14,5 kg

Rok produkcji 

1cal

I

IPX4

230V~50H

2014

1,2 m H07RN-F 3G1.0mm2!

1,3 - 3,0 bar

Elektryczny

8 m

19 l 50 l

Produkt nie mo¿e s³u¿yæ do kontaktu z wod¹ pitn¹



Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie wa¿ny dla 
zachowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania maszyny. W przypadku 
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1. Uwaga! Niebezpieczeñstwo. 5    noœci
2.  Uwaga niebezpieczeñstwo elektryczne 6.  Zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych oraz nie wolno 
3. Wa¿ne. Przeczytaæ instrukcjê obs³ugi przed usuwaæ wraz z normalnymi komunalnymi

u¿ytkowaniem       a jeœli jest to mo¿liwe, nale¿y oddaæ je do utylizacji.
4. Uwaga: Od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy przed 

konserwacj¹ i napraw¹

Klasa ochron

odpadami 

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze

Tabliczka zmianowa jest umieszczona na tylnej czêœci obudowy kosiarki. Informacje zawarte w tej tabliczce s¹ 

niezbêdne dla ustalenia odpowiednich czêœci zamiennych i czynnoœci obs³ugowych.

1 2 3 4 5 6
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           Wprowadzenie
Zapoznanie siê i stosowanie informacji zawartych w tej instrukcji sprawi, ¿e 
urz¹dzenie bêdzie u¿ytkowane w sposób bezpieczny zarówno dla 
u¿ytkownika, jak i samego urz¹dzenia. Nale¿y instrukcjê przechowywaæ 
przez ca³y okres u¿ytkowania maszyny, gdy¿ zawsze mo¿e zaistnieæ 
koniecznoœæ przypomnienia sobie informacji zawartych w instrukcji, a tak¿e 
nale¿y j¹ przekazaæ wraz z urz¹dzeniem w przypadku odsprzeda¿y maszyny 
lub zmiany u¿ytkownika.

Zastosowanie hydroforu

Urz¹dzenie jest dopuszczone do u¿ycia wy³¹cznie jako hydrofor  zgodnie z 
opisem i zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w niniejszej instrukcji 
u¿ytkowania.
Ka¿de u¿ycie hydroforu niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji 
jest uznane za niew³aœciwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i 
szkody wynikaj¹ce z takiego postêpowania.
Poprawne u¿ytkowanie hydroforu obejmuje równie¿ respektowanie 
ustanowionych przez producenta warunków pracy, konserwacji, 
sk³adowania i napraw.
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane, naprawiane i konserwowane wy³¹cznie w 
autoryzowanych punktach serwisowych.
Wszelkie zasady bezpiecznego u¿ytkowania, zapobiegania wypadkom i 
unikania zagro¿eñ, musz¹ byæ przestrzegane.
Jakiekolwiek zmiany w budowie urz¹dzenia wprowadzone przez 
u¿ytkownika zwalniaj¹ producenta z odpowiedzialnoœci za powsta³e 
uszkodzenia czy zranienia.
Hydroforu nie stosowaæ do:
- agresywnej cieczy ( benzyna, smary , s³ona woda , etc ...) .
- pompowania œcieków z fekaliami
W razie wypadku lub awarii

W razie wypadku nale¿y natychmiast zatrzymaa wy³¹czyæ
maszyne i wezwaa pomoc (je¿eli tego wymaga sytuacja )
W razie awarii nale¿y zatrzymaa wy³¹czya maszyne i
skontaktowaa sie autoryzowanym serwisem w celu
usuniecia awarii.

10

Zdjêcia i opisy powy¿szej instrukcji  s¹ w³asnoœci¹ firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 
24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i 
rozpowszechnianie tych materia³ów w ca³oœci lub w czêœci bez zgody firmy NAC jest 
zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeœli nie znajdziesz jego rozwi¹zania w Instrukcji Obs³ugi, 

zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj siê 
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu

801044450

lub emailem

serwis@nac.com.pl

pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.

Notatki:
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Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2013/144 rev.1 

Producent: 

 nazwa:   NAC Sp. z o.o. 

 adres:   Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna: 

   nazwa:  Pompa ogrodowa 

 model: KGP800     model: KGP1200 

   nazwa:  Hydrofor ogrodowy 

 model: KGP800C typ:  19L  model: KGP1200C typ: 19L 

 model: KGP800C typ:  50L  model: KGP1200C typ: 50L 

   numer seryjny: 000 000 001 – 100 000 000 

spe³nia zasadnicze wymagania: 

· dyrektywy niskonapiêciowej LVD 2006/95/EC (Dz. U. Nr 155, poz. 1089, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej niebezpiecznych substancji RoHS 2011/65/UE, 

spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: 

o EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzêt do u¿ytku domowego i podobnego - Bezpieczeñstwo 

u¿ytkowania - Czêœæ 1: Wymagania ogólne, 

o EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 Elektryczny sprzêt do u¿ytku domowego i podobnego  

- Bezpieczeñstwo u¿ytkowania - Czêœæ 2-41: Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce pomp, 

o EN 62233:2008 Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzêtu do u¿ytku 

domowego i podobnego z uwzglêdnieniem nara¿ania cz³owieka, 

o EN 55014-1:2006+A1:2009 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - Wymagania dotycz¹ce 

przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ  

- Czêœæ 1: Emisja, 

o EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)  

- Wymagania dotycz¹ce przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych 

urz¹dzeñ - Odpornoœæ na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów, 

o EN 61000-3-2:2006+A1:2001+A2:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)  

- Czêœæ 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pr¹du 

(fazowy pr¹d zasilaj¹cy odbiornika < lub = 16 A), 

o EN 61000-3-3:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)  

- Czêœæ 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napiêcia, wahañ napiêcia i migotania 

œwiat³a w publicznych sieciach zasilaj¹cych niskiego napiêcia, powodowanych przez odbiorniki 

o fazowym pr¹dzie znamionowym < lub = 16 A przy³¹czone bezwarunkowo. 

Deklaracja zgodnoœci traci swoj¹ wa¿noœæ w przypadku zmiany lub modyfikacji produktu. 

Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., 

a osob¹ upowa¿nion¹ do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos. 

 

 

Gdynia, 28 listopada 2013       Piotr Gajos 

miejsce, data    podpis    imiê, nazwiska, funkcja 

         Bezpieczeñstwo elektryczne
Napiêcie pr¹du zasilaj¹cego musi odpowiadaæ wartoœciom podanym na 
tabliczce znamionowej hydroforu (230V, 50Hz). Nie u¿ywaæ innego typu 
zasilania.
U¿ywaæ na linii zasilaj¹cej bezpieczniki przeci¹¿eniowe nadmiarowo-
pr¹dowe z nastawieniem zgodnym z tabliczk¹ znamionow¹ urz¹dzenia o 
pr¹dzie zadzia³ania 10A i wy³¹cznika ró¿nicowo-pr¹dowego o pr¹dzie 
zadzia³ania  30mA. Nie ci¹gn¹æ przed³u¿acza przez ostre kanty i 
przedmioty mog¹ce uszkodziæ izolacje. Nie przeci¹gaæ przed³u¿acza przez 
otwory pod drzwiami czy szpary okienne.
Gniazdko przed³u¿acza musi byæ wodoszczelne, a œrednica przewodu musi 
byæ co najmniej 2,5mm przy d³ugoœci do 50 m.
Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy, które s¹ uszkodzone lub wadliwe.
UWAGA! Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem  
Przed rozpoczêciem prac konserwacyjnych nale¿y wy³¹czyæ hydrofor 
z sieci 
 
          Zasady bezpieczeñstwa
Uwa¿nie przeczytaj instrukcjê. Upewnij siê, ¿e zapozna³eœ siê z 
urz¹dzeniem     
   i jego dzia³aniem .
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ wykorzystywane bez zapoznania siê z treœci¹ 
instrukcji obs³ugi. Przechowuj instrukcjê w miejscu pozwalaj¹cym na 
czêste z niej korzystanie i chroni¹cym j¹ przed zniszczeniem, zgubieniem 
lub utrat¹ czytelnoœci, gdy¿ informacje w niej zawarte s¹ bardzo wa¿ne i 
bêd¹ przydatne przez ca³y okres u¿ytkowania maszyny.

Nale¿y wczeœniej zapoznaæ siê z dzia³aniem urz¹dzenia steruj¹cych i z 
ca³ym wyposa¿eniem hydroforu, gdy¿ w trakcie pracy mo¿e byæ ju¿ na to 
za póŸno.

Przed ka¿dorazowym rozpoczêciem pracy sprawdŸ sprawnoœæ hydroforu.
Przed uruchomienie hydroforu sprawdziæ czy przewód zasilaj¹cy nie jest 
uszkodzony.

Zawsze stosuj siê do zasad bezpieczeñstwa i regu³ postêpowania zawartych 
w tej instrukcji.

Nie wolno dzieciom obs³ugiwaæ urz¹dzenia.
Osoby postronne zw³aszcza dzieci a tak¿e zwierzêta domowe nie mog¹ 
przebywaæ w rejonie pracy hydroforu.
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Nie wolno u¿ywaæ hydroforu z uszkodzonymi os³onami lub bez 
zainstalowanych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, np. os³ony wentylatora  
ch³odz¹cego silnik  itp..
Nie nale¿y przenosiæ hydroforu  podczas pracy gdy¿ hydrofor powinien byæ 
ustawiony na równej poziomej p³aszczyŸnie. 
Nie u¿ywaæ hydroforu przed uprzedniego zalaniem pompy .

Przed uruchomieniem

Zabezpieczenie hydroforu przed przeci¹¿eniem

Instalacja elektryczna do której pod³¹czany jest hydrofor powinna byæ 
wyposa¿ona w wy³¹cznik nadmiarowo-pr¹dowy z regulacj¹ zgodnym z 
tabliczk¹ znamionow¹ urz¹dzenia o pr¹dzie zadzia³ania 10 A. Zabezpieczy to 
przed przeci¹¿eniem, a w konsekwencji przed spaleniem silnika hydroforu.
Napiêcie pr¹du powinno byæ takie, jak wskazano na tabliczce znamionowej. 
Przed rozpoczêciem pracy nale¿y upewniæ siê, ¿e hydrofor  dzia³a poprawnie 
oraz ¿e jest bezpieczny w u¿ytkowaniu. 

Stosowanie przed³u¿acza

Nale¿y u¿ywaæ tylko przed³u¿aczy przeznaczonych do u¿ytku na zewn¹trz 
pomieszczeñ. Przekrój kabla powinien wynosiæ co najmniej 2,5 mm 
(maksymalna d³ugoœæ kabla: 50 m). Dopasowaæ przy³¹cze urz¹dzenia do 
przed³u¿acza wprowadzaj¹c go do podwieszenia kabla znajduj¹cego siê przy 
r¹czce. Przed³u¿acz o d³ugoœci powy¿ej 50 metrów spowoduje obni¿enie 
wydajnoœci hydroforu i istnieje mo¿liwoœæ jej uszkodzenia.
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 umieszczony w dolnej czêœci obudowy pompy. W przypadku braku korka 
spustowego trzeba odkrêciæ nakrêtkê wê¿a antywibracyjnego 
umieszczonego przy zbiorniku Rys1.8.Pochylenie zestawu w czasie 
spuszczania wody pomo¿e w dok³adniejszym poró¿nieniu pompy i zbiornika  
Kasacja
Ka¿de urz¹dzenie ma okreœlony czas technicznego ¿ycia. Po tym okresie 
urz¹dzenie nie nadaje siê do dalszej eksploatacji. Wówczas nale¿y 
zdemontowaæ urz¹dzenie oddzielaj¹c czêœci z tworzywa sztucznego od 
czêœci metalowych i przekazaæ je do w³aœciwych punktów skupu .
Ryzyko resztkowe
Pomimo tego, ¿e producent hydroforu ponosi odpowiedzialnoœæ za  
konstrukcjê eliminuj¹c¹ niebezpieczeñstwo, pewne elementy ryzyka 
podczas pracy s¹ nie do unikniêcia. Ryzyko resztkowe wynika z b³êdnego 
zachowania obs³uguj¹cego urz¹dzenie
Najwiêksze niebezpieczeñstwo wystêpuje przy wykonywaniu 
nastêpuj¹cych zabronionych czynnoœci:
 u¿ytkowania hydroforu przez dzieci
 u¿ywania hydroforu do innych celów, ni¿ opisane w instrukcji obs³ugi.
u¿ywanie hydroforu przez osoby nie zapoznane z instrukcj¹ obs³ugi
Ocena ryzyka resztkowego
Przy przestrzeganiu zaleceñ podanych w instrukcji obs³ugi zagro¿enie 
resztkowe przy u¿ytkowaniu hydroforu mo¿e byæ wyeliminowane 
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania siê do powy¿szych zaleceñ  

Problem Mo¿liwa przyczyna Rozwi¹zanie

Turbina zablokowana Od³¹czyæ pompê od zasilania i wyczyœæiæ turbinê 

Praca "na sucho"(np..opuœci³o siê lustro wody w 

armaturze ss¹cej 
Sprawdziœ zawór zwrotny (mo¿e byæ zabrudzony)

Brak zasilania Sprawdziœ zabezpieczenie i przewody 

Wy³¹cznik termiczny wy³¹cz pompê z powodu 

przeci¹¿enia 

Od³¹czyæ pompê od zasilenia wyczyœæ turbinê ,zwróciæ 

uwagê na maksymaln¹ têperaturê cieczy (350C)

Przerwane obwody elektryczne silnika 

Uszkodzony zawór ciœnieniowy 

Uszkodzony zawór ciœnieniowy Oddaæ hydrofor do serwisu 

Du¿a nieszczelnoœæ po stronie ciœnieniowej Usun¹æ nieszczelnoœæ
Pompa nie w³¹cza siê 

Silnik pompy pracuje ,ale 

spada ciœnienie i wydajnoœæ 

Pompa w³¹cza siê i 

wy³¹cza bez poboru wody 

Nieprawid³owy monta¿ po stronie ss¹cej Skontrolowaæ szczelnoœæ armatury ss¹cej 

Oddaæ hydrofor do serwisu 

Pompa nie uruchamia siê 

lub nagle zatrzymuje siê w 

czasie pracy 

Nieszczelnoœæi po stronie ciœnieniowej 
Sprawdziæ szczelnoœæ pod³aczonych przewodów i 

urz¹dzeñ 

Usuwanie usterek
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Dostawa
Hydrofor dostarczony jest przez producenta w opakowaniu kartonowym.
 Po zapoznaniu siê dok³adnie z instrukcj¹ obs³ugi oraz rysunkami 
monta¿owymi,pod³¹czenie hydroforu nie powinno sprawiaæ zbytnich 
trudnoœci. Wszystkie potrzebne elementy do  monta¿u znajduj¹ siê w 
opakowaniu.
Rozpakowanie
UWAGA! Instrukcja stanowi integraln¹ czêœæ maszyny. Wszystkie wa¿ne 
informacje odnoœnie bezpiecznej obs³ugi hydroforu s¹  wydrukowane t³ust¹ 
czcionk¹, lub oznaczone odpowiednim piktogramem.

Przygotowanie do transportu

Przechowywanie i konserwacja
W okresie zimowym gdy pompa jest nie u¿ywana nale¿y zabezpieczyæ ja przed 

mrozem .Je¿eli pompa w zimie jest nie u¿ywana istnieje mo¿liwoœæ jej 
zamarzniêcia w tym celu trzeba dok³adnie spuœciæ wodê z pompy i ze 
zbiornika i w tym celu nale¿y odkrêciæ korek spustowy

Do transportu hydrofor nie musi byæ przygotowany.
Dla ewentualnego zmniejszenia  gabarytów nale¿y od³¹czyæ w¹¿ ss¹cy i w¹¿ 
t³ocz¹cy .

1 - W³¹cznik / wy³¹cznik 8 -   W¹¿ t³ocz¹cy antywibracyjny  
2 - Kabel zasilaj¹cy 9 -   Silnik 
3 - Wy³¹cznik ciœnieniowy(z regulacj¹) 10 - Pompa
4 - Manometr 11 - Zbiornik na wodê 
5 - Króciec ss¹cy  12 - Nó¿ki podpieraj¹ce z otworami do monta¿u
6 -Króciec t³ocz¹cy 13 - Nakrêtka wê¿a atywibracyjnego (umo¿liwiaj¹ca           
7 -Korek umo¿liwiaj¹cy zalanie pompy spuszczenie wody z pompy i zbiornika) 

Rys.1

1

7
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 Uruchomienie 
Przed uruchomieniem hydroforu  nape³niæ wod¹ rurê ssawn¹ (maksymalna 
œrednica rury nie mo¿e przekroczyæ 1 Cal) (Rys.1.1) i kad³ub 
(Rys.1.2) przez otwór korka wlewowego (Rys.1.3) Upewniæ siê ,¿e nie 
wystêpuj¹ przecieki, po czym zamkn¹æ korek. Otworzyæ elementy 
odcinaj¹ce na rurze t³ocz¹cej(np. kurek wody)w celu umo¿liwienia ujœcia 
powietrza podczas zasysania W³o¿yæ wtyczkê hydroforu do gniazdka 
wtykowego z napiciem przemiennym 230 V i w³¹czyæ w³¹cznik na obudowie 
silnika hydrofor natychmiast rusza.Pompy zastosowane w hydroforach s¹ 
typu samozasysaj¹cego, dlatego te¿ mo¿liwe jest ich uruchamianie bez 
nape³nienia wod¹ rury ssawnej, jest jednak konieczne dok³adne nape³nienie 
kad³uba pompy woda. Zale¿y to od d³ugoœci i œrednicy rury ssawnej. W 
niektórych przypadkach mo¿e byæ konieczne kilkakrotne nape³nienie 
kad³uba pompy wod¹.Zale¿y to od d³ugoœci i œrednicy rury ssawnej. Je¿eli 
hydrofor pozostaje nie u¿ywany przez d³ugi okres czasu, przed jego 
ponownym uruchomieniem nale¿y powtórzyæ wszystkie opisane wy¿ej  
czynnoœci.           

Rys.1

1

2

3

Filtr wstepny 

Zawór zwrotny 

(stopowy)


