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W poniższej instrukcji następujące znaki graficzne oznaczają: 

 
- wskazuje na ważniejsze informacje zawarte w tej instrukcji 
 

- zwraca uwagę na informacje z zakresu bezpieczeństwa użytkownika oraz 
dotyczące bezawaryjnego użytkowania urządzenia 

 
Jeśli tekst jest ujęty w cudzysłowie oznacza to, że w takim brzmieniu znaleźć go Państwo możecie 
na panelu sterowania pompy. 
 
 
1. Krótki opis. 
 
Pompa perystaltyczna, którą macie Państwo przed sobą, jest urządzeniem nadającym się do pracy 
bezpośrednio w terenie. Przyrząd ten jest zasilany z akumulatora; jego praca jest kontrolowana 
mikroprocesorowo. Zastosowanie mikroprocesora umożliwia płynną regulację obrotów, zapewnia 
ochronę pompy w przypadku przeciążenia i daje możliwość zastosowania szeregu dodatkowych 
funkcji. Wbudowany 12-voltowy, ołowiowo-żelowy (kwasowy) akumulator umożliwia ciągłe 
użytkowanie pompy przez okres 2 do 5 godzin (w zależności od obciążenia urządzenia). Obudowa 
jest odporna na deszcz (IP64), w związku z czym pompa może być bezpiecznie używana w 
warunkach terenowych. Pozycja w jakiej ustawiona jest pompa nie ma znaczenia dla efektywności 
jej pracy. Przyrząd ten został zaprojektowany tak, aby sprostał wymaganiom profesjonalnych 
użytkowników, prowadzących swe badania w długich okresach czasu, nierzadko w 
niesprzyjających warunkach. W tym celu przy produkcji pompy zastosowane są wysokiej jakości 
materiały. Pompa właściwa tego urządzenia jest prostym, ale bardzo trwałym i wydajnym 
przyrządem mechanicznym, składającym się z trzech rolek wytwarzających ciśnienie / podciśnienie 
w rurze. 

 
Pamiętaj, aby nigdy nie wkładać palców do wnętrza komory podczas obracającego się 
wirnika pompy. 
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2. Uruchomienie pompy po raz pierwszy. 
 
Pompa perystaltyczna opuszczając fabrykę jest poddawana bardzo drobiazgowej kontroli. Po 
otrzymaniu urządzenia nasi klienci są proszeni o sprawdzenie, czy pompa oraz ładowarka 
akumulatora nie zostały uszkodzone podczas transportu. Luźne elementy wewnątrz pompy lub 
ładowarki wskazują na uszkodzenie urządzenia. Można to stwierdzić poruszając przyrządem lekko 
na boki. Nie wolno go jednak otwierać. W przypadku wykrycia uszkodzenia należy skontaktować 
się z dostawcą. 

 
Nie uruchamiać pompy przed przeczytaniem niniejszej instrukcji. 
 
Trzymać tę instrukcj ę w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników pompy. 
 
Przed pierwszym uruchomieniem pompy należy naładować akumulator. 

 
Tych kilka prostych czynności zaoszczędzi Państwu rozczarowań (kłopotów) w pierwszym dniu 
pracy! Akumulator ładuje się poprzez podłączenie dołączonej ładowarki (numer kat. 12.25.22.01) 
do gniazda z napisem „External battery/Charge”, które znajduje się na panelu sterowania. Podczas 
ładowania będzie się świecić czerwona dioda. Po czasie niezbędnym  do całkowitego naładowania 
akumulatora dioda ta zgaśnie (odtąd możliwe jest już jedynie bardzo niewielkie doładowanie). Tak 
przygotowana pompa jest gotowa do użytku. 
 

 
1. Wł./Wył. ze wskaźnikiem 
świetlnym 

2. Przyciski kierunku obrotów 
pompy 

3. Przyciski prędkości obrotowej i 
programowania pamięci A i B 

4. Wąż silikonowy 
5. Zacisk węża silikonowego 

(obejma) 
6. Przyciski wyboru zasilania 

wewnętrznego lub zewnętrznego 
7. Wodoodporna zaślepka 
8. Gniazdo zewnętrznego zasilania 

i ładowania 
9. Zaciski zasilania pompy 

zewnętrznej 
10. Przyciski wyboru uruchomienia 

pompy wewnętrznej lub 
zewnętrznej 

11. Wskaźnik niesprawności pompy 

12. Wskaźnik stanu akumulatora (za 
niskie napięcie) 

13. Płytka dociskowa węża 
silikonowego 
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3. Użytkowanie pompy 
 
Obsługa pompy perystaltycznej odbywa się za pośrednictwem przycisków na panelu sterowania. 
Panel sterowania został zaprojektowany w jasny i przejrzysty sposób, a przyciski opisano i 
zaopatrzono w logiczne piktogramy. Przyciski są pokryte tzw. folią kontaktową reagującą na nacisk. 
Wystarczy delikatnie dotknąć przycisk aby uaktywnić daną funkcję. 
 
3.1 Włączanie 
Włączanie pompy perystaltycznej odbywa się przez naciśnięcie przycisku „On / Off”. Po włączeniu 
zapali się zielona dioda. Ze względów bezpieczeństwa pompa nie zacznie pracować natychmiast po 
jej włączeniu.  
 
3.2  Kierunek obrotów 
Wybierz żądany kierunek obrotów pompy używając do tego celu przycisków „Rotate left” (obroty w 
lewo) lub „Rotate right” (obroty w lewo). Po włączeniu pompy będzie ona automatycznie obracać się 
w prawo. Jest to domyślny kierunek obrotów. Jeśli jest to więc kierunek obrotów przez Państwa 
żądany, nie ma konieczności włączania tego przycisku. W celu zmiany kierunku obrotów nie ma 
konieczności zatrzymywania pompy, można tego dokonać podczas pracy urządzenia. 
 
3.3 Prędkość obrotów 
Tempo obrotów może być zwiększone poprzez naciśnięcie przycisku „speed-up” (zwiększ prędkość). 
Po uruchomieniu pompy prędkość obrotów jest równa zeru. Naciskając przycisk „speed-up” pompa 
zaczyna pracować. Jednorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wzrost prędkości o 10 obrotów na 
minutę. Jeśli będziecie Państwo trzymać przycisk wciśnięty, pompa uzyska swoją maksymalną 
prędkość obrotową po około 5 sekundach. Na tej samej zasadzie, przyciskając przycisk „speed-
down” (zmniejsz prędkość), spowalniamy pracę pompy. Jeśli pojawią się jakieś problemy, należy 
wyłączyć urządzenie używając przycisku „On/Off”. 
 
3.4 Programowanie prędkości obrotowej 
Pompa perystaltyczna (nr kat. 12.25) posiada dwie, dające się zaprogramować, funkcje prędkości 
obrotów. Pozwala to na wprowadzenie do pamięci urządzenia dwóch określanych indywidualnie 
prędkości obrotów. I tak np. można ustalić inne prędkości dla przepompowania piezometru oraz inne 
dla poboru prób. Funkcje te zostały nazwane „Memory A” (pamięć A) i „Memory B” (pamięć B). 

 
Zaprogramowane wartości są przechowywane w pamięci również wtedy, gdy pompa jest 
wyłączona. Obie prędkości oraz kierunki obrotów można zapisać w pamięci. 

 
Programowanie prędkości obrotowej A. 
1. Wyłącz  pompę przyciskiem "On/Off". 
2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk „Memory A” („Speed-up” ↑) przez około od 3 do 6 sekund z 
równoczesnym przyciśnięciem przycisku "On/Off. Po zwolnieniu przycisku „Memory A” („Speed-
up” ↑) pamięć zostanie uaktywniona lecz pompa nie będzie się obracała. Teraz należy ustawić 
kierunek obrotów przez przyciśnięcie stosownego przycisku (np. "Rotate right") oraz  prędkość 
obrotową naciskając dość szybko przycisk „Speed-up” ↑ pamiętając, że każdemu naciśnięciu 
przycisku odpowiada wzrost prędkości o 10 obr./min.  
Dla zapamiętania ustawień w pamięci A należy wyłączyć pompę przyciskiem "On/Off". Jeśli żądana 
wartość prędkości nie zostanie wprowadzona do pamięci urządzenia (prędkość = 0),zachowane 
zostaną poprzednie ustawienia. 
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Programowanie pamięci B. 
W tym celu należy wcisnąć i przytrzymać przycisk "Memory B" ("Speed down ↓") ↑) przez około od 
3 do 6 sekund z równoczesnym przyciśnięciem przycisku "On/Off" oraz wykonać opisane wyżej 
kroki dla pamięci A. 
 
 
Korzystanie z zaprogramowanych parametrów pompy. 
1. Pompa jest wyłączona 
2. Dla uruchomienia zaprogramowanych parametrów w pamięci A przyciśnij krótko (0 – 3 sek) 
przycisk „Memory A” („Speed-up” ↑) i jednocześnie uruchom pompę przyciskiem "On/Off". 
Zwolnij przycisk „Memory A” („Speed-up” ↑) – pompa rozpocznie pracę zgodnie z 
zaprogramowanymi parametrami pamięci A. 
 
Dla uaktywnienia pamięci B 
1. Wyłącz pompę przyciskiem "On/Off" 
2. Dla uruchomienia zaprogramowanych parametrów w pamięci B przyciśnij krótko (0 – 3 sek) 
przycisk „Memory B” ("Speed down ↓") i jednocześnie uruchom pompę przyciskiem "On/Off". 
Zwolnij przycisk „Memory B” ("Speed down ↓") – pompa rozpocznie pracę zgodnie z 
zaprogramowanymi parametrami pamięci B. 
 
 
 
Dodatkowe funkcje pamięci. 
Funkcje te można zaobserwować, gdy po chwilowym wstrzymaniu pracy pompy i późniejszym jej 
uruchomieniu urządzenie pracuje z uprzednio zadaną prędkością i kierunkiem obrotów. Taki stan 
rzecz obserwuje się w dwóch przypadkach: 
 
- Pracująca pompa zachowuje w pamięci zadaną prędkość i kierunek obrotów podczas 

podłączania jej do zasilania zewnętrznego („external battery”). Jeśli z jakichś powodów 
zewnętrzny akumulator nie będzie sprawny i pompa się zatrzyma (zaświeci się wskaźnik „Low 
Battery” – słaby akumulator) to po przełączeniu urządzenia na tryb pracy z akumulatorem 
zewnętrznym przyrząd zacznie pracować zgodnie z uprzednimi parametrami.  
 

 
3.5 Wyłączanie 
Wyłączenie pompy odbywa się przez naciśnięcie przycisku „On / Off”. Jeśli pompa nie była 
używana od co najmniej godziny, a prędkość obrotów jest równa zero, urządzenie automatycznie 
wyłączy się samo.  
 
 
3.6 Ładowanie wewnętrznego akumulatora 
 

 Do ładowania wewnętrznego akumulatora należy wykorzystywać wyłącznie dołączoną            
do zestawu ładowarkę (nr kat. 12.25.22.01). Innego rodzaju ładowarki, takie jak np. 
różnego rodzaju prostowniki do akumulatorów samochodowych mogą uszkodzić pompę.  

 
Niedozwolone jest użytkowanie lub ładowanie pompy w miejscach, gdzie występuje 
niebezpieczeństwo wybuchu.  
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W celu zagwarantowania długiego funkcjonowania akumulatora 12 V (nr kat. 12.25.02) został on 
zabezpieczony przed możliwością całkowitego rozładowania. Jeśli napięcie w akumulatorze spadnie 
poniżej 10,5 V, pompa samoczynnie się wyłączy - jednocześnie zapali się czerwony wskaźnik 
„Battery low” (rozładowany akumulator). W takim przypadku akumulator wymaga doładowania. W 
tym celu włóż wtyczkę ładowarki do gniazda wtykowego oznaczonego „External battery / Charge” 
(Akumulator zewnętrzny / Ładowanie). Ładowarka, z chwilą gdy napięcie w akumulatorze na powrót 
osiągnie wymaganą wartość (zazwyczaj następuje to po 14 – 48 godzinach), automatycznie 
zaprzestanie ładowania i przełączy się na tzw. doładowanie. W tym momencie zgaśnie czerwony 
wskaźnik „Battery low”. Ładowarkę można pozostawić podłączoną do pompy bez ryzyka 
uszkodzenia akumulatora. Ze względów bezpieczeństwa akumulator został umieszczony w odrębnej, 
gazoszczelnej części obudowy, która posiada własną, zewnętrzną wentylację. Dzięki temu, jeśli 
jakieś substancje lotne wydostałyby się z akumulatora, nie będą miały możliwości zbierania się 
wewnątrz obudowy.  
Gdy pompa jest intensywnie użytkowana i akumulator wymaga codziennego ładowania, istnieje 
możliwość specjalnego przystosowania ładowarki. Zmian tych dokonuje się fabrycznie, w firmie 
Eijkelkamp, a polegają one na zwiększeniu natężenia prądu dostarczanego przez ładowarkę. 
Zapobiega to niepożądanemu skróceniu żywotności akumulatora podczas jego intensywnej 
eksploatacji. Ważnym jest, aby pamiętać, że po takim przystosowaniu ładowarki nie może ona być 
już dłużej (tak jak to miało miejsce uprzednio) podłączona do akumulatora (pompy) przez 
nieograniczony czas. 
Aby akumulator utrzymywał przez długi czas odpowiednią pojemność należy zawsze po 
zakończonych pompowaniach naładować go. Jeśli pompa perystaltyczna nie jest używana 
akumulator wymaga doładowania uzupełniającego raz na miesiąc. 
 
3.7 Zewnętrzne zasilanie 
Zewnętrzny akumulator (12 V, minimum 6 Ah) można podłączyć do gniazda wtykowego „External 
battery / charge) za pośrednictwem kabla o nr kat. 12.25.05. Strata napięcia w tym kablu wynosi 0,5 
V przy normalnym spadku natężenia 2,5 A. Jeśli wi ęc, w związku z powyższą charakterystyką, 
pojawiłyby się jakieś problemy, można zastosować grubszy i/lub krótszy kabel. 
 
Podłączenie zewnętrznego akumulatora: 
Z uwagi na to, iż urządzenie zużywając znaczne ilości prądu wymaga 12 V napięcia, dystans 
pomiędzy pompą a akumulatorem musi być ograniczony. Pompa może być zasilana zarówno z 
akumulatora zewnętrznego (nr kat. 12.25.02) jak i samochodu. W tym celu kabel został wyposażony 
w specjalne złącze, które podłącza się w miejsce samochodowej zapalniczki. Zasilanie zewnętrzne 
jest uruchamiane za pomocą wyłącznika „Fxternal battery”. Jednocześnie akumulator wewnętrzny 
jest wyłączany automatycznie. 
 
3.8 Pompa zewnętrzna 
Do pompy perystaltycznej można podłączyć 12 V pompę zanurzeniową (nr kat. 12.12.06 i 12.12.08). 
W płycie czołowej urządzenia znajdują się dwa zaciski oznaczone jako „External Pump”. Można do 
nich podłączyć maksymalnie 2 wspomniane wcześniej pompy. Wyjścia te są chronione 6 A 
bezpiecznikiem. Pracę tych pomp kontroluje się za pośrednictwem panelu sterowania. Polaryzacja 
prądu przy podłączeniu pompy zanurzeniowej nie ma znaczenia; urządzenie pracuje równie dobrze w 
obu kierunkach (patrz instrukcja obsługi pomp zanurzeniowych Gigant i Whale). W przypadku 
zastosowania innego rodzaju pompy (zawsze 12 VDC, maksymalnie 6 A) „+” (12 V) powinien być 
podłączony do czerwonego (dodatniego) zacisku, a „-„ (0 V) do czarnego (ujemnego). 
 

Należy pamiętać,  że uruchomienie pomp zewnętrznych z panelu sterowania wyłącza 
pompę wewnętrzną. Można więc używać bądź pompy perystaltycznej bądź pomp   

zewnętrznych. 
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4. Zastosowanie pompy 
 
Pompa perystaltyczna może służyć do pompowania zarówno cieczy jak i gazów. Pompa jest 
samozasysająca. Nawet wówczas, gdy pompa pozostaje w spoczynku i nie pracuje, jedna z jej rolek 
wywiera cały czas nacisk na wąż silikonowy. Dzięki temu, że wąż pozostaje całkowicie zaciśnięty, 
gazy ani ciecze znajdujące się wewnątrz węża nie mogą się przemieścić. Pompa obracając się 
odpompowuje ciecz lub gaz wyrzucając go z wnętrza węża. Po „przejściu” rolki wąż rozkurcza się 
gwałtownie zasysając nową porcję cieczy (gazu) do środka. 
Węże silikonowe. dostarczane są w kilku średnicach i posiadają różne właściwości chemiczne.  

Jeśli pompa jest używana przy deszczowej pogodzie należy osłonić pompę od wpływu 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Padający deszcz może skutkować 
ślizganiem się rolek pompy po elastycznej powierzchni węża co wydatnie utrudni 
pompowanie. Jeśli nie istnieje inna możliwość należy w takiej sytuacji zadbać 
przynajmniej o to, by urządzenie było usytuowane panelem sterowania do dołu. Jako 
rodzaj statywu można wykorzystać do tego celu uchwyt. Dzięki takiemu postępowaniu 
woda nie będzie się zbierać na płycie czołowej urządzenia. Koniecznie należy sprawdzić 
czy przy takim ustawieniu przyrządu woda nie ma możliwości dostania się poprzez 
otwory wentylacyjne w pobliże akumulatora. 

 
Urządzenie pracować musi zawsze przy założonej przeźroczystej osłonie rolek pompy. 
Chroni ona bowiem łożyska pompy przed zniszczeniem – izoluje je od wpływu brudu i 
wilgoci. Osłona zapewnia też bezpieczeństwo użytkownikowi – wirnik pompy obraca się 
z bardzo dużą prędkością! Zapobiega również przed zsunięciem się elastycznego węża z 
rolek, a tym samym nie dopuszcza do zaniku ciśnienia i siły ssącej. 

 
 
4.1 Rodzaje węży silikonowych 
W urządzeniu należy stosować elastyczne węże silikonowe do pomp o całkowitej (= podwójnej) 
grubości ścianki od 3,5 do 4,0 mm. Sztywność elastycznych, giętkich węży musi wynosić od 50 do 
55 stopni Shore'a. Im większa jest elastyczność tym silniejsza jest siła ssąca. W związku z tym węże 
do pomp o najcieńszych ściankach mają największą siłę ssącą (wytworzone jest pełne podciśnienie). 
Do produkcji węży  o takiej charakterystyce stosuje się, w zasadzie, stosunkowo drogą, elastyczną 
gumę silikonową. 
Węże transportowe – głównie stosuje się węże z polietylenu. Stosuje się też czasami bardzo drogi 
teflon, który nie wchodzi w reakcje chemiczne z agresywnymi substancjami występującymi niekiedy 
w wodze. W sytuacjach, gdy wąż musi wytrzymać wysokie ciśnienie (np. podczas filtracji in-line) 
istnieje niebezpieczeństwo poluźnienia połączeń na styku wąż PE - wąż silikonowy. Aby temu 
zapobiec należy założyć na końcówki węży opaski zaciskowe. Nie trzeba tego wykonywać od strony 
zasysającej a jedynie od strony tłocznej. 
 
Najcieńszy wąż stosowany w pompie posiada średnicę 4 x 8 mm, przy sile ssącej równej 8 - 9,5 metra 
słupa wody (msw). Ciśnienie wywierane wnosi 25 - 30 msw, a przepływ osiąga maksymalnie wartość 
1 l/min przy 400 obr./min. 
Zwykły (standardowy) wąż posiada średnicę 6 x 10 mm, siła ssąca 6 - 9 msw, ciśnienie 25 - 30 msw, 
a wartość przepływu maksymalnie 2,4 l/min. 
 
Wymienione powyżej wartości mogą się zmieniać z uwagi na wahania w grubości ścianek i ich 
sztywności. Jest to jedynie orientacyjna charakterystyka węży silikonowych. 
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4.2 Instalacja węża silikonowego 
 
Przed przystąpieniem do instalowania węża silikonowego wyłącz pompę 
 

Silikonowy wąż długości 28 do 30 cm (wąż silikonowy jest dostarczany na oddzielne zamówienie – 
nie jest wyposażeniem standardowym pompy) instaluje się w następujący sposób: 
 
Metoda 1. 
Po odkręceniu i zdemontowaniu przeźroczystej osłony wirnika pompy należy poluźnić zacisk 
przyciskający wąż. Następnie wsuwamy koniec rurki do lewego lub prawego sferycznego 
wyprofilowania na zacisku węża. Jednocześnie palcami obracamy wirnik  (odpowiednio: dolne 
wyprofilowanie – obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara; górne wyprofilowanie – obrót w 
przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara). Całą czynność kontynuujemy do momentu, gdy 
końcówki silikonowego węża będą wystawały równomiernie z obu wyprofilowanych otworów na 
zacisku. Teraz można już ponownie dokręcić zacisk. 
 
 
Metoda 2. 

 
Metoda wymaga bardzo dużej uwagi i ostrożności gdyż wirnik pompy b ędzie w ruchu ! 
 

Należy włączyć pompę, ustawić kierunek obrotów wirnika (zwykle "w prawo") a następnie możliwie 
najmniejsze obroty wirnika. Zwalniamy teraz zacisk do węża i wsuwamy koniec węża silikonowego 
do dolnego, sferycznego wyprofilowania na zacisku węża i tak nim operujemy aby jedna z rolek 
wirnika wciągnęła wąż do komory. Lekko popychając wąż do wnętrza komory pozwalamy aby został 
on powoli przesunięty  przez całą komorę aż do chwili kiedy wyjdzie przez górne sferyczne 
wyprofilowanie. W tym momencie wyłączamy pompę i dokręcamy płytkę dociskową węża. 
Zacisk musi mocno przytrzymywać wąż, gdyż w przeciwnym razie będzie on powoli wypychany na 
zewnątrz komory przez pracujący wirnik pompy. Może to spowodować zablokowanie silnika i 
zatrzymanie pompy.  
Dobrze jest założyć dodatkowy zacisk (obejma) na wąż silikonowy. Obejma jest mocowana zawsze 
po zewnętrznej stronie płytki dociskowej. Jako obejma może być użyta taśma samoprzylepna 
stosowana przez elektryków.  
 
Należy zadbać, aby podczas pracy urządzenia obudowa wirnika pompy, rolki i elastyczne silikonowe 
węże były zawsze suche. Ślizgające się  wirujące rolki, powodują w konsekwencji znaczny spadek 
wydajności pompy.  
 
 
 
 
 
5. Awarie i konserwacja 
 
5.1 Awarie 
Jeśli będziecie Państwo użytkować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i zastosujecie się do 
wszystkich informacji zawartych w tej instrukcji, problemy z jego funkcjonowaniem będą się 
pojawiać jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Wiąże się to z zastosowaniem w produkcji pompy 
perystaltycznej jedynie najwyższej jakości materiałów. Pompa jest chroniona przed przeładowaniem, 
błędnym użyciem funkcji i na wypadek zwarcia. Poniżej znajduje się lista problemów, które mogą 
się pojawić. Ma ona Państwu pomóc w wypadku zaistnienia awarii. 
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� Po włączeniu przycisku „On / Off” nie zapala się zielona dioda. 
 
- Akumulator jest całkowicie wyładowany. Z praktycznego punktu widzenia może to mieć 

miejsce jedynie w sytuacji, kiedy akumulator wykazuje wewnętrzne zwarcie lub jeśli przez długi 
czas pompa nie była ładowana. W takim przypadku należy naładować lub wymienić akumulator.  

- W wyniku przeładowania uaktywnił się wewnętrzny system zabezpieczający. Przeładowanie 
akumulatora wynikać może z zastosowania złego rodzaju ładowarki lub zwarcia w miejscu 
przyłączenia ładowarki i pompy (gniazdo wtykowe „Charge”). W tej sytuacji należy najpierw 
usunąć przyczynę awarii. Po odczekaniu 1 minuty pompa może zostać ponownie włączona; 
wewnętrzny system zabezpieczający samoczynnie się wyłączy. 

 
� Mruga wskaźnik wyczerpania akumulatora („Battery low”). 

 
- Akumulator jest prawie całkowicie wyczerpany, w związku z czym należy go doładować lub 

podłączyć zewnętrzne zasilanie. 
 
� Pompa przestała pracować; mruga wskaźnik wyczerpania akumulatora („Battery low”). 

 
- Akumulator jest całkowicie wyczerpany. Należy naładować akumulator lub podłączyć 

zewnętrzne zasilanie, a następnie wyłączyć pompę za pomocą przycisku „On / Off”, by chwilę 
później znów ją włączyć. 

 
� Akumulator po naładowaniu szybko się rozładowuje. 

 
- Podłącz ładowarkę do sieci 220 V i do gniazda wtykowego „Charge”. Dioda ładowarki powinna 

się zaświecić. Jeśli po krótkim czasie dioda gaśnie oznacza to, że akumulator nie pracuje 
poprawnie. 

 
- Akumulator jest zużyty lub zepsuty, w związku z czym należy go wymienić. Na czas wymiany 

można pompę podłączyć do zasilania zewnętrznego. 
 
� Wybrano tryb pracy z zasilaniem zewnętrznym („External battery”); świeci się wskaźnik 

rozładowanego akumulatora; mruga wskaźnik zewnętrznego zasilania („External 
battery”). 

 
- Napięcie dostarczane przez zewnętrzne źródło zasilania jest niewystarczające, źle lub w ogóle 

nie podłączono zewnętrznego źródła zasilania; polaryzacja zewnętrznego źródła zasilania jest 
odwrócona. Po usunięciu przyczyny awarii należy wyłączyć mrugającą diodę przy pomocy 
przełącznika zasilania wewnętrznego („Internal battery”). 

 
� Siła ssąca pompy i ciśnienie są niewystarczające. 

 
- Obudowa wirnika pompy oraz rolki są zawilgocone. Należy wysuszyć obudowę wirnika, rolki 

oraz wąż silikonowy. Trzeba zadbać, aby wirnik pompy i okalające go części nie stały się znowu 
mokre (trzeba okryć te części urządzenia). 

- Silikonowy wąż przesunął się wewnątrz komory i zamiast być ułożony w poprzek rolek biegnie 
miejscami wzdłuż ich osi (najbardziej podatne na to są węże o średnicy 4 x 8 mm). W celu 
usunięcia usterki należy zwolnić zacisk mający za zadanie unieruchomienie węża (tuż poniżej 
wirnika pompy), a następnie prawidłowo naciągnąć wąż silikonowy. Po tych czynnościach 
trzeba ponownie dokręcić płytkę dociskową.  

- Należy się upewnić czy stosowany wąż jest odpowiedniego rodzaju (czy jest przeznaczony do 
pracy w wirniku pompy). Trzeba sprawdzić grubość ścianek węża. 

- Obudowa wirnika uległa odkształceniu. Należy zmierzyć suwmiarką odległość od wewnętrznej 
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strony obudowy pompy do środka czarnych, plastikowych rolek (okrągła, plastikowa część z 
otworem na końcu głównego wałka). Odległość ta musi być jednakowa w każdym miejscu 
(±0,15 mm). 

- Podczas pracy urządzenia musi być zawsze założona przeźroczysta osłona rolek pompy. Chroni 
ona bowiem łożyska przed zanieczyszczeniem – izoluje je od wpływu brudu i wilgoci. Osłona 
zapobiega również przed zsunięciem się elastycznej rurki z rolek, a tym samym nie dopuszcza 
do zaniku ciśnienia i siły ssącej. Zapewnia ona również bezpieczeństwo użytkownikowi – wirnik 
pompy obraca się z bardzo dużą prędkością! 

 
� Pompa samoczynnie wyłącza się po krótkiej chwili; zapala się wskaźnik awarii pompy 

(„Pump fault”); mruga przycisk wł ączający urządzenie („On / Off”). 
 
- Silnik pompy jest przeciążony. Uaktywnił się wewnętrzny system zabezpieczający, wyłączający 

urządzenie. Należy sprawdzić czy do wnętrza węża nie został zassany piasek lub czy pompa nie 
jest blokowana w żaden inny sposób. Trzeba usunąć przyczynę nadmiernego obciążenia silnika. 
System zabezpieczający wyłącza się za pomocą przełącznika „On / Off”. 

  
� Silnik wewnątrz pompy pracuje, ale nie obraca się wirnik urz ądzenia. 

 
- Przyczyną może być luźne połączenie pomiędzy silnikiem a wirnikiem pompy. Te dwie części 

należy dokręcić wzajemnie do siebie wykorzystując w tym celu mały śrubokręt. W celu 
przeprowadzenia tej czynności należy zdemontować podstawę obudowy.  

 
� Mruga wskaźnik zewnętrznej pompy („External pump”). 

 
- Wybrano tryb pracy z pompą zewnętrzną, ale nie podłączono tego typu urządzenia. Sprawdzić 

należy połączenie i wyłączyć mrugający wskaźnik za pomocą przełącznika wewnętrznej pompy 
(„Internal pump”). 

 
5.2 Konserwacja 
Pompa perystaltyczna (nr kat. 12.25) została tak zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom osób 
pracujących w warunkach terenowych. Może ona być stosowana przy pobieraniu prób do bardzo 
dokładnych analiz. Aby przyrząd mógł spełniać ostre normy poboru takich prób, jak również mógł 
Państwu długo służyć, należy zastosować się do kilku poniższych reguł.  
Trzeba regularnie czyścić całe urządzenie używając do tego celu wilgotnej szmatki zwracając 
szczególną uwagę na głowicę pompy, jej osłonę, rolki oraz płytkę dociskową mającą za zadanie 
stabilizowanie silikonowego węża. Panel sterujący i obudowę urządzenia można czyścić miękką, 
wilgotną szmatką i jeśli to konieczne, delikatnym (nie ścierającym!!!) środkiem czyszczącym.  

 
Do czyszczenia pompy nigdy nie używać agresywnych detergentów rysujących 
czyszczone powierzchnie, ani żadnych rozpuszczalników! 
 
Zaleca się, aby pompę, jeśli jest używana niemalże codziennie, oddawać raz w roku do 
serwisu fabrycznego. 

 Serwis fabryczny w Polsce jest prowadzony przez firmę  
 GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o, ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin, tel. 91 482 00 90, 

faks: 91 482 60 87, e-mail: geomor@geomor.com.pl. 


