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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

1.1 Všeobecné informace a bezpečnostní varování 

1.1.1 Důležitá varování 

Kvůli ochraně obsluhy a předcházení jakémukoli poškození zařízení je důležité mít před prováděním jakékoli 
činnosti prostudovanou příručku s pokyny a plně porozumět jejímu obsahu. 

1.1.2 Symboly používané v této příručce 

V této příručce se používají následující symboly pro zvýraznění údajů a varování, které jsou zvláště důležité: 

 VAROVÁNÍ:  

Tento symbol označuje zdravotní a bezpečnostní předpisy, určené pro ochranu obsluhy 
a/nebo jakýchkoli nechráněných osob. 

 POZOR:  

Tento symbol udává, že existuje nebezpečí, které může způsobit poškození zařízení a/nebo 
jeho komponent. 

 POZNÁMKA:  

Tento symbol se používá pro zvýraznění užitečných informací. 

1.1.3 Pravidla, předpisy, směrnice a vyhlášky platné pro uživatele 

 VAROVÁNÍ 

Jakékoli nerespektování varování, uvedených v této příručce, může způsobit chybné funkce 
nebo poškození systému. 

1.1.4 Omezení odpovědnosti 

Společnost InterPuls S.p.A. se zříká jakékoli odpovědnosti za újmu osob a zvířat a za hmotné škody, 
způsobené nesprávným používáním zařízení. 
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1.2 Než začnete používat výrobek 

1.2.1 Požadavky, předpisy, směrnice a vyhlášky platné pro pracovníky 

 VROVÁNÍ 

Než začnete používat zařízení, musí si obsluha pečlivě prostudovat příručku. 
 
Zařízení smí používat pouze osoby ve věku nad 18 let a takové, které jsou fyzicky a psychicky 
způsobilé a které absolvovaly příslušné školení a instruktáž s ohledem na obsluhu tohoto 
zařízení. 
 
Během fází montáže a aktivace zařízení je nutné se řídit podle pokynů, uvedených v příručce 
a také podle platných norem, předpisů, směrnic a vyhlášek, které se týkají bezpečnosti                  
a ochrany zdraví na pracovišti. 

1.3 Likvidace 

1.3.1 Obecná nařízení, předpisy, směrnice a vyhlášky 

Spořebiče a zařízení se musí likvidovat pouze a výlučně u speciálně autorizovaných společností pro likvidaci 
odpadů v souladu s veškerou příslušnou legislativou a předpisy.  
Odpady se musí odevzdávat do příslušných autorizovaných společností k recyklaci. 

1.4 Protipožární prevence 

1.4.1 Předmluva 

 POZNÁMKA 

Stroj není vybaven hasicími přístroji. 
 
Obsluha se musí přesvědčit, že místo, kde je zařízení instalováno, je vybaveno  odpovídajícím 
počtem vhodných hasicích přístrojů. Hasicí přístroje musí být umísteny tak, aby byly zřetelně 
viditelné a chráněné před poškozením a nesprávným používáním. 

1.4.2 Bezpečnostní nařízení, předpisy, směrnice a vyhlášky 

 VAROVÁNÍ 

Je přísně zakázáno hasit vodou požáry, které zasáhly elektrická zařízení! 

1.4.3 Charakteristiky hasicích přístrojů 

Používejte práškové, pěnové a halogenové hasicí přístroje, které musí být umístěny poblíž zařízení. 
Pracovníci obsluhy musí absolvovat příslušnou instruktáž o tom, jak hasicí přístroje používat. 

1.5 Použité odkazy do norem 

Směrnice 2006/42/EC (směrnice o strojích). 
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1.6 Označování 

1.6.1 Štítky s údaji, upevněné na stroji 

  
 

Obr. 1                        Obr. 2 
 

Obr. 1: Štítek obsahující identifikační údaje elektromotoru  
Obr. 2: Štítek obsahující identifikační údaje stroje 
 

1) Výrobní číslo: 615AAXXXX 

2) 615:  Skupina výrobků společnosti InterPuls 

3) AA:  Poslední dvě číslice roku výroby stroje 

4) XXXX:  Identifikační pořadové číslo stroje (číslování začíná od 0001 v každém roce) 

5) Typ stroje 

6) Rok výroby stroje 

7) Maximální podtlak 

8) Název společnosti výrobce a adresa 

9) Označení stroje 

1.7 Bezpečnostní obtisky 

 VAROVÁNÍ 

Odstrňování nebo poškozování bezpečnostních obtisků je přísně zakázáno. 
 

 

Nebezpečí 

 

Prostudujte si pečlivě příručku 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem až se 
smrtelnými následky 

 

Nebezpečí vysokých teplot 

 

Nepostřikovat proudem vody 
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2 POPIS STROJE 

2.1 Obecné vlastnosti 

Přenosné soupravy strojů na dojení společnosti Interpuls (PMM KIT) jsou stroje, které umožňují dojení krav, 
ovcí a koz do „ekologických nádob“ (Ecobuckets). 
 
Pokud se odkazujeme na soupravu PMM, myslíme tím pojízdný stroj na dojení s následujícím vybavením: 

1. Plastový rám s koly a zabudiovanou podtlakovou nádrží  

2. Manometr na měření podtlaku 

3. Pulsátor 

4. Nosné rameno svazku dojicích nástavců 

5. Ventil na nastavování podtlaku 

6. Svazek dojicích nástavců 

7. Víko nádoby 

8. Sanitární uzávěra ekologické nádoby 

9. Ekologická nádoba (plastová nádoba) 

10. Trubky pro přívod podtlaku a odvod mléka 

11. Elektrická vývěva 

 
Elektrická vývěva, která je dodávána se strojem je navržena a zkonstruována tak, aby vytvářela podtlak                  
v nádrži, který, řečeno odborně, se používá pro dojení zvířat (krav nebo ovcí) pomocí stroje na dojení                         
s minimálně 1 hlavicí a maximálně se dvěma hlavicemi současně, v závislosti na konfiguraci elektrického 
čerpadla / svazku dojicích nástavců. 
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Svazek pro dojení v soupravě PMM je obvykle vybaven následujícími komponentami: 

1. Sběrná a rozváděcí hlavice 

2. Objímka nástavce pro dojení 

3. Vložka 

 
Souprava PMM od společnosti Interpuls splňuje požadavky platných právních a technických standardů a 
norem z hlediska bezpečnosti a hygieny na pracovišti, ochrany životního prostředí a protipožární ochrany. 

 VAROVÁNÍ 

 Souprava PMM KIT Italia je pojízdný stroj, který smí pracovat pouze pod dohledem. 
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Obecné technické charakteristiky 

Typ elektrické vývěvy, kterou lze 
nainstalovat 

Suchá vývěva: maximální výkon při 50 kPa 170 l/min.  

Suchá vývěva: maximální výkon při 50 kPa 220 l/min.  

Provozní teplota +5 °C ÷ +40 °C 

Maximální nadmořská výška Až 1000 metrů nad hladinou moře 

Hmotnost V závislosti na vybavení 50 ÷ 60 kg 

Rozměry 

Délka  120 cm 

Šířka     58 cm 

Výška 105 cm 
 

Charakteristiky elektrického čerpadla 

Napájení 

V závislosti na modelu elektrického čerpadla může být 
motor v provedení: 

- 230 V ~ / 50 Hz 

- 110 V ~ / 60 Hz 

- 230 V ~ / 60 Hz 

(Viz identifikační štítek motoru) 

Proud 
6,2 nebo 12,5 A, v závislosti na modelu  

(Viz identifikační štítek motoru) 

Konstrukční a provozní charakteristiky 

 S listy 

 Po namontování do rámu musí mít osu uloženou 
vodorovně vzhledem k podlaze. 

 Suché provedení. 

 Vybaveno jednofázovým motorem. 

 Délka přívodního elektrického kabelu 2,3 m 

 Elektrická zástrčka s ochrannýmkontaktem (Schuko) 

 Maximální hotnost 25 kg 

POZNÁMKA 

 Smysl otáčení čerpadla podle vystouplé šipky na 
skříni čerpadla. 

 

 

Hodnoty hlučnosti dle dle 2006/42/EC, bod 1.7.4.2 u 

Maximální hodnota akustického tlaku 76,1 ± 0,5 dBA 

Hodnota akustické energie 87,5 ± 0,6 dBA 
 

Doporučené parametry pro dobré dojení 

Zvíře Rozsah podtlaku (kPa) Pulsů (min-1) Poměr (%) 

Kráva 48 ÷ 50 60 60/40 

Koza 42 ÷ 44 90 60/40 

Ovce 40 ÷ 42 120 50/50 
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2.2 Schéma zapojení 

Elektromotor má podsvícený kolébkový vypínač (ZAP/VYP)  

 

  VAROVÁNÍ 

Je přísně zakázáno provádět zásahy do elektrického připojení motoru nebo je upravovat. 

  VAROVÁNÍ 

Před zapnutím elektrického čerpadla se přesvědčete, zda napětí elektrické sítě a její 
frekvence odpovídají hodnotám, uvedeným na štítku elektromotoru a elektrického čerpadla. 
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3 POUŽITÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ÚČELU A POUŽITÍ NEODPOVÍDAJÍCÍ 

ÚČELU  

3.1 Použití odpovídající účelu 

- Souprava PMM KIT Italia je stroj navržený a zkonstruovaný pro dojení do nádob od: 1 krávy nebo 1 nebo               

2 koz či ovcí, v závislosti na specifikacích, uvedených podrobně v kapitole 2 této příručky a s komponentami, 

dodanými společností InterPuls.  

- Činnosti, související s dojením, čištěním a údržbou se musí provádět tak, jak je specifikováno v příslušných 

odstavcích této příručky. 

- Stroj je navržen a zkonstruován pro přepravu nádob na mléko („ekologických nádob“ – „Ekobuketů“) o obsahu 

23 neb 30 litrů, a to prázdných nebo naplněných vodou nebo mlékem při teplotách v rozsahu +5 ÷ +40 °C. 

- Rameno je navrženo a zkonstruováno výlučně pro nesení svazků pro dojení. 

Ohledně podrobností, které se týkají nosnosti, viz specifikace v příslušném odstavci „6.4 Maximální 
vkládaná břemena". 

  VAROVÁNÍ 

 Souprava PMM KIT Italia je pojízdný stroj, který musí pracovat pod dohledem. 

  POZNÁMKA 

Obsluha musí být vvždy přítomna od okamžiku kdy se stroj zapne až do okamžiku, kdy se 
stroj vypne (stroj musí být pod dohledem). 
 

3.2 Použití neodpovídající účelu 

Souprava PMM KIT Italia se nesmí používat pro účely jiné, než pro jaké bylo jakékoli z jejích zařízení 
navrženo a které jsou uvedeny v části „Používání odpovídající účelu“. Používání stroje pro účely jiné, než 
pro které byl stroj navržen a a zkonstruován, může způsobit nebezpečné stavy pro pracovníky obsluhy a 
údržby, pro jiné nechráněné osoby a pro samotný stroj.  

  VAROVÁNÍ 

Tímto se konkrétně stanovuje, že: 
- je zakázáno používání pojízdného dojicího zařízení pro přepravu osob nebo zvířat, 
- je zakázáno používat pojízdný dojicí stroj pro přepravu jinou, než je přeprava ekologické 

nádoby,  
- je zakázáno používat pojízdný dojicí stroj pro přepravu jiných druhů tekutin, než těch, 

které byly specifikovány 

  VAROVÁNÍ 

Stroj nebyl navržen ani konstruován pro činnost v potenciálně výbušném prostředí. Je tedy 
zakázáno instalovat a používat stroj v takovémto prostředí. 

  VAROVÁNÍ 

Jakékoli používání jiné, než je přípustné podle této příručkyje považováno za nesprávné a je 
tedy zakázáno. Společnost InterPuls S.p.A. se zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti 
s jakýmkoli používáním odlišným od toho, které je přípustné podle této příručky. 
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  VAROVÁNÍ 

Neskladujte stroj poblíž hořlavých materiálů, pokud jsou části stroje stále ještě horké. 

4 ZBYTKOVÁ RIZIKA 

    VAROVÁNÍ 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÉ VÝSTROJE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Systém elektrického napájení, ke kterému má být stroj připojen, musí mít následující ochrany: 

Ochrana proti nepřímému dotyku: 

stroj musí být napájen pomocí elektrického systému, který je vybaven rozdílovým jističem, 
připojeným k zemnícímu systému dle platných norem a právních ustanovení.  

Ochrana proti přetížení motoru:  

musí být instalována ochrana proti přetížení a odpojovací jistič jako ochrana proti přetížení, 
které přeruší obvod, jakmile se překročí jmenovitý proud stroje. 

    VAROVÁNÍ 

POUŽÍVÁNÍ 

Souprava PMM KIT Italia je pojízdný stroj, který musí pracovat pod dohledem. 

Ochrana stroje není určena pro nepřetržitý provoz. 

    VAROVÁNÍ 

MANIPULACE - PŘEKLÁPĚNÍ 

Je zakázáno stroj zdvihat ze země. Tento stroj byl navržen a zkonstruován pro manipulaci na 
rovném podkladu a tažení a tlačení po něm tak, jak je uvedeno v příslušné části této příručky. 

Je vhodný pro zvládnutí šikmých nájezdů se sklonem pod 5%. 
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Není vhodný pro sjíždění a vyjíždění po schodech.  

Rameno pro manipulaci a rameno pro svazky dojicích nástavců nejsou vhodné pro zdvihání 
osob nebo zvířat; neopírejte se o ně. 

     VAROVÁNÍ 

POHYBLIVÉ ČÁSTI 

Kryt hřídele motoru se nesmí odstraňovat; než zapmete elektrické čerpadlo, přesvědčete se, 
že je správně namontován. 

 VAROVÁNÍ 

OHEŇ 

Pokud jsou části stroje ještě horké, neskladujte stroj poblíž hořlavých materiálů. 
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 VAROVÁNÍ 

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ 

 

 
Používejte bezpečnostní obuv jako prevenci proti úrazům. 

 

 
Používejte rukavice na ochranu proti popálení při styku s horkými  
částmi elektrického čerpadla. 

 

 
Používejte ochranné rukavice a ochranné brýke během přípravy 
kyselých směsí pro omývání. 
 

 

5 Montáž 
Nádrž a její příslušné komponenty jsou dodávány v demontovaném stavu. 
Montáž provádějte podle pokynů v následujících odstavcích. 
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5.1 Montáž nádrže 
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Utahujte momentem 10 Nm 

 UPOZORNĚNÍ: 

Neutahujte příliš silně
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5.2 Montáž komponent nádrže 

Ošetřete teflonem všechny 
závity.
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6000074-00_MI_01.14-EN 

 
PMM KIT Italia – Překlad původní příručky s pokyny pro obsluhu 

a údržbu 

 
   

      
 

TATO PŘÍRUČKA JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI  - InterPuls S.p.A. – JAKÉKOLI KOPÍROVÁNÍ, A TO I ZČÁSTI, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ 

MI - 20 

 

5.3 Montáž trubek a ekologické nádoby 
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6 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

6.1 Používání a bezpečnostní preventivní opatření 

- Za chodu stroje musí být vždy přítomna obsluha. 

- Elektrické čerpadlo dosahuje vysokých teplot, zejména tlumič tak, jak je uvedeno v příslušném 

schématu. Dbejte na to, abyste se horkých částí nedotýkali holýma rukama. 

- Souprava PMM KIT je navržena a zkonstruována tak, aby ji používal jeden pracovník obsluhy. 

Pracovník pověřený obsluhou je odpovědný za to, že zabrání jiným osobám aby se přibližovali ke 

stroji a že jim zabrání, aby se zdržovaly v okruhu 3 metry od tohoto stroje. 

- Je zakázáno provádět jakékoli úpravy na stroji a elektrických přívodech k eletrickému čerpadlu. 

- Přesvědčete se, zda parametry elektrické sítě, ke které má být elektrické čerpadlo připojeno 

odpovídají parametrům stroje a jsou v souladu s platnými požadavky předpisů, nařízení a směrnic. 

- Elektrické čerpadlo je schopné odsávat vzduch v rozmezí teplot, uvedeném ve stati „Technické 

characteristiky“ na straně 10. 

- Před zahájením údržby, čištění nebo oprav vždy odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu. 

  VAROVÁNÍ 

Ochrana proti nepřímému dotyku: 

stroj musí být napájen pomocí elektrického systému, který je vybaven rozdílovými jističem, 
připojeným k zemnícímu systému dle platných norem a právních ustanovení. 

Ochrana proti přetížení elektromotoru:  

musí být instalována ochrana proti přetížení a odpojovací jistič jako ochrana proti přetížení, 
které přeruší obvod, jakmile se překročí jmenovitý proud stroje. 

  VAROVÁNÍ 

Nepoužívejte elektrické čerpadlo při ucpané trubce podtlaku   

  VAROVÁNÍ 

Je-li elektrické čerpadlo mokré, nesmí se připojovat do elektrické zásuvky. 

  VAROVÁNÍ 

Než zapnete elektrické čerpadlo, přesvědčete se, zda je namontován kryt hřídele. 

 

6.2 Větrání a chlazení 

- Motor elektrického čerpadla je chlazen vzduchem pomocí ventilátoru, zabudovaného na 

elektromotoru. 

- Důsledně se vyvarujte zakrývání čerpadla za chodu, bránili byste tím přístupu chladicího vzduchu k 

motoru. 

- Nevdechujte horký vzduch, vystupující z motoru. 
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- Zabraňte tomu, aby se do stroje dostala voda a cizí tělesa. 

- Větrací otvory u krytu ventilátoru musí být udržovány zcela čisté. 

- Elektrická čerpadla, která pracují ve venkovním prostředí, musí být zcela chráněna zavedením 

zvláštních opatření na ochranun proti nadměrně nepříznivým povětrnostním podmínkám a/nebo 

přímému slunečnímu záření.  

6.3 Manipulace 

Manipulace se provádí manuálně, tak, že se nadzdvihne zadní část pojízdného dojicího stroje při uchopení  
madla v horní části nádrže tak, aby stroj spočíval na kolech v jeho přední části. 

 

6.4 Maximální nesená zatížení 

Přenosný dojicí stroj je navržen a zkonstruován pro nesení následujících maximálních zatížení: 

1. Prostor nádoby     max 40 kg 

2. Držák svazku dojicích nástavců   Max 5 kg 
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7 ČINNOSTI PŘI DOJENÍ A OMÝVÁNÍ 

7.1 První uvedení do provozu / seřízení stroje 

Po sestavení soupravy PMM KIT Italia podle popisu v kapitole 4 můžete provést první spuštění, které 
potřebujete pro seřízení úrovně podtlaku pro dojení. 
Úroveň podtlaku pro dojení se mění podle druhu zvířat, které je nutno dojit. 
Společnost InterPuls doporučuje údovně pro dojení, uvedené v tabulce „Doporučené parametry pro dobré 
dojení“ v kapitole 2.1. 
Kvůli kalibraci podtlaku proveďte následující: 

 

1. Připojte elektrickou zástrčku k elektrické síti. 

  VAROVÁNÍ 

Ochrana proti nepřímému dotyku: 

stroj musí být napájen pomocí elektrického systému, který je vybaven rozdílovými jističem, 
připojeným k zemnícímu systému dle platných norem a právních ustanovení. 

Ochrana proti přetížení elektromotoru:  

musí být instalována ochrana proti přetížení a odpojovací jistič jako ochrana proti přetížení, 
které přeruší obvod, jakmile se překročí jmenovitý proud stroje. 

  VAROVÁNÍ 

Před zapnutím elektrického čerpadla se přesvědčete, zda napětí elektrické sítě a její 
frekvence odpovídají hodnotám, uvedeným na štítku elektromotoru a elektrického čerpadla. 

 

2. Uzavřete ventil na sběrné a rozváděcí hlavici. 
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3. Zapněte elektrické čerpadlo uvedením vypínače do polohy „I“. 

4. Povolujte / utahujte seřizovací ventil podtlaku tak dlouho, dokud se nedosáhne požadované úrovně podtlaku. 

Okamžitou hodnotu podtlaku, kterou vyvozuje stroj, manometr podtlaku. 
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5. Před zahájením dojení propláchněte komponenty, které přicházejí do styku s mlékem. 

7.2 Následná spouštění 

1. Uzavřete ventil na sběrné a rozváděcí hlavici.  

2. Zapněte elektrické čerpadlo uvedením vypínače elektromororu do polohy „I“. 

3. Zkontrolujte úroveň podtlaku, zda je stejná jako při předchozím nastavení.  

7.3 Spouštění a zastavování elektrického čerpadla 

Elektrické čerpadlo: 

1. Zapíná se uvedením vypínače elektromororu do polohy „I“. 

2. Vypíná se uvedením vypínače elektromororu do polohy „0“. 



 

 

 
6000074-00_MI_01.14-EN 

 
PMM KIT Italia – Překlad původní příručky s pokyny pro obsluhu 

a údržbu 

 
   

      
 

TATO PŘÍRUČKA JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI  - InterPuls S.p.A. – JAKÉKOLI KOPÍROVÁNÍ, A TO I ZČÁSTI, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ 

MI - 26 

 

7.4 Činnosti při dojení 

Poté, co jste provedli nastavení podle bodu 6.1, můžete provádět dojení. 
 

1. Uzavřete ventil na sběrné a rozváděcí hlavici.  

2. Zapněte elektrické čerpadlo uvedením vypínače elektromororu do polohy „I“. 

3. Zkontrolujte, da je úroveň podtlaku trvale na požadované hodnotě.  

4. Očistěte struky zvířete čistým hadrem. 

 

5. Držte svazek dojicích nástavců v ruce a otevřete ventil na sběrné a rozváděcí hlavici. 

 

 POZNÁMKA 

Tato poloha vložek zabraňuje snižování podtlaku 
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6. Nasuňte nástavce na struky tak, že budete držet dojicí nástavce svisle a budete struky zasouvat po jednom do 

dojicích nástavců. 

 
7. Sledujte dojení a ověžujte si, zda se mléko nachází v dojicích nástavcích 

8. Pokud se již mléko nenachází v dojicím nástavci, uzavřete ventil sběrné a rozváděcí hlavice a odstraňte svazek 

dojicích nástavců ze struků. 

9. Doporučuje se, aby vemena byla čištěna speciálním dezinfekčním roztokem (smáčením). 
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7.5 Mytí 

7.5.1 Mytí komponent po dojení 

Při ukončení každého dojení, omyjte komponenty, které přicházejí to styku s mlékem, tedy: svazek dojicích 
nástavců, trubky na mléko, ekologickou nádobu („Ecobucket“), víko ekologické nádoby a sanitární uzávěru 
ekologické nádoby, za použití: 

- Vody a speciálních saponátů v dostatečném množství tak, aby dylo dostatečné naplnění výrobku.  

 

Dále Vám doporučujeme, abyste rozváděcí a sběrnou hlavici / dojicí nástavce omývali 2× až 3× týdně 
omývali a vymývali roztoky ve složení: 

- Voda + kyselina dusičná nebo fosfodusičná v koncentracích, které NEPŘESAHUJÍ 3%. 

 

1. Naplňte nádrž studenou vodou (ne více než 20 litrů).  

2. Vložte dojicí nástavce do nádrže při otevřeném ventilu. 

 
3. Proveďte první propláchnutí  Zapněte elektrické čerpadlo a jednou až dvakát vysajte vodu z rozváděcí a 

dojicí hlavice a dojicích nástavců. 

4. Naplňte nádobu horkou vodou (o maximální teplotě 80 °C), ne více než 20 litrů  

5. Přidejte saponát v roztocích dle příručky pro saponát. 

6.  

7. Omyjte horkou vodou  Zapněte elektrické čerpadlo a vysajte dvakrát vodu + saponát z rozváděcí a dojicí 

hlavice a dojicích nástavců. 
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8. Vyčistěte vnitřek vložek pomocí speciálního kartáče. 

9. Propláchněte dvakrát nasátím studené vody (bez saponátů). 

10. Omyjte části ekologické nádoby a příslušné víko a sanitární uzávěru s plovákem pomocí kartáče s měkkými 

štětinami. 

  VAROVÁNÍ:  

Nepoužívejte drátěný kartáč 

 

7.5.2 Mytí přenosného dojicího stroje 

  VAROVÁNÍ 

Tyto operace mytí a omývání se musí provádět při vypnutém elektrickém čerpadle a 
zástrčkou vytaženou ze zásuvky. 

 

Doporučuje se umývat nádrž pojízdného dojicího stroje jedénkrát měsíčně. 
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1. Vyšroubujte zátku pulsátoru. 

2. Zaveďte pryžovou hadici, připojenou k vodovodnímu kohoutku do vnitřku nádrže a nádrž zbavte zbytků / 

nečistot. 

3. Vypusťte vodu k tomu určenými pstranními výpustmi. 
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Rám pojízdného dojicího stroje smí být omýván tlakovým mycím zařízením.   

 

  VAROVÁNÍ 

Nepostřikujte elektromotor a skříň elektrického čerpadla proudy vody. 

  VAROVÁNÍ 

Nepřipojujte zástrčku elektrického čerpadla k přívodu elektrického proudu, pokud je pojízdný 
dojicí stroj  mokrý. 

 VAROVÁNÍ 

Neskladuje stroj poblíž hořlavých materiálů, pokud jsou jeho části ještě horké. 
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8 ÚDRŽBA OBECNĚ 

8.1 Požadavky na skladování 

Pojízdný dojicí stroj musí být skladován na suchých místech při teplotách mezi +5 a +25 °C. 
Musí být chráněn před prachem a vlivy prostředí. 

8.2 Periodická údržba 

 
Č. 

 
Komponenty  

 
Četnost kontroly 
 

 
Údržba, která se má provádět 

1 Kryt ventilátoru 
elektromotoru 

Jedenkrát 
měsíčně 

Zkontrolujte zda není kryt zanesen, pokud ano, očistěte jej tak, 
že odstraníte kartáčem nečistoty, usazené uvnitř.  

2 Vložky  Jedenkrát za 6 
měsíců nebo  po 
2500 dojeních 

Vyměňte vložky po uplynutí jejich životnosti 6 měsíců nebo po  
2500 dojeních 

3 Vyměňte lopatky 
elektrického 
čerpadla 

Jedenkrát ročně Vyměňte lopatky jedenkrát ročně: 
- Vyšroubujte 3 šrouby na krytu                                           
               čerpadla 
- Vyjměte lopatky 
- Vložte 4 nové lopatky 
- Utáhněte 3 šrouby na krytu a to: 

o utahovacím momentem 20 Nm u čerpadel   
        s výkonem for 170 l/min 
o utahovacím momentem 10 Nm u čerpadel                 
        s výkonem 220 l/min 

 VAROVÁNÍ 

Výměna se musí provádět při zástrčce vytažené ze 
zásuvky pro přívod elektrického ze sítě a je-li čerpadlo 
studené. 

 

4 Pulsátor Jedenkrát za 2 
měsíce 

Čistěte pulsátor podle listu s pokyny. 

5 Pulsátor Jedenkrát ročně Kvalifikovaní pracovníci, vybavení testerem pulsátoru 
provedou kontrolu poměru a frekvence.  

6 Trubky a hadice  Jedenkrát ročně Vyměňte pryžové díly. 



 

 
PMM KIT Italia – Překlad původní příručky s pokyny pro 
obsluhu a údržbu 

 
6000074-00_MI_01.14-EN 

 

 

   

 

TATO PŘÍRUČKA JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI   - InterPuls S.p.A. - JAKÉKOLI KOPÍROVÁNÍ, A TO I ZČÁSTI, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ 

MI - 33 

 

9 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
 

Č. 
 
Komponenty  

 
Zjištěný problém 

 
Řešení 

1 Elektrické 
čerpadlo 

Nelze spustit Kontaktujte prodejce a nepoužívejte elektrické čerpadlo. 

 VAROVÁNÍ 

Nepokoušejte se provádět zásahy do elektromotoru / 
vypínače. 

2 Elektrické 
čerpadlo 

Rozpojuje jistič 
obvodu 
elektrického 
systému 

Kontaktujte prodejce a nepoužívejte elektrické čerpadlo. 

 WARNING 

Nepokoušejte se provádět zásahy do elektromotoru / 
vypínače. 

3 Elektrické 
čerpadlo 

Nepřechází do 
režimu podtlaku 

Zkontrolujte, zda: 

- jsou trubky a hadice správně připojeny 

- nejsou trhliny na vložkách, trubkách, hadicích, 
pulsační trubce 

- jsou řádně uzavřeny kohouty pro odpouštění 
kondenzátu 

- je víko nádoby utěsněné 

- není zablokován ventil pro nastavování podtla 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovozce:  

 

 

 
 
 

       www.forstagro.cz 

 
Forst Agro s.r.o.  Radětínská 1157, 39301 Pelhřimov  
 
Tel.: +420 565 325 675 
E-mail  info@forstagro.cz 
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