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Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:
 ` требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно 

комплекту поставки;
 ` убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер  

изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации 
и строго выполняйте содерж ащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правиль-
но обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство  
в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Изделие предназначено для эксплуатации при 
ПОЛНОМ погружении. Следите за состоянием 
изоляции сетевого кабеля, не допускайте по-
вреждения изоляции.
При подключении изделия в сеть электропита-
ния используйте только розетки с заземлени-
ем – это поможет избежать удара электриче-
ским током.
Не допускается работа насоса «всухую» 
(без забора воды) и с перекрытым подаю-
щим каналом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация насоса в водо-
емах (прудах, бассейнах), в которых находятся 
или могут находиться люди,   а также запреща-
ется людям находиться в водоеме с работаю-
щим насосом.
Запрещается использовать насос для перека-
чивания сильно загрязненной и/или соленой 
воды, а также иных, кроме воды, жидкостей: 
отравляющих, легковоспламеняющихся, агрес
сивных, взрывоопасных (например, нитрора-
створители, нефть, бензин, керосин), жидких 
пищевых продуктов, фекалий. Температура 
жидкости на входе не должна превышать 35°С.

Назначение  
и область применения

Насос погружной предназначен преимуществен-
но для перекачивания воды из емкостей для дож-
девых стоков. Может применяться для перекачи-

вания воды из водоемов, организации забора 
воды с глубины (колодцы) и подачи на высоту, 
использования в системах аэрации и дренажа  
с учетом технических характеристик модели. До-
пускается использование насоса в умеренно за-
грязненной воде.

Внимательно изучите настоящее руководство 
по эксплуатации, в том числе раздел «Руко-
водство по безопасности» и Приложение «Об-
щие инст-рукции по безопасности». Только так 
Вы сможете научиться правильно обращаться 
с инструментом и избежите ошибок и опасных 
ситуаций.

Изделие предназначено для бытового примене-
ния в районах с умеренным климатом с харак-
терной температурой от +1 °С до +40 °С.

Изделие соответствует требованиям:

 ` Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9, ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные 
сведения и требования, необходимые и доста-
точные для надежной, эффективной и безопас-
ной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенст-
вованию изделия, изготовитель оставляет 
за собой право вносить в его конструкцию незначи-
тельные изменения, не отраженные в настоящем 
руководстве и не влияющие на эффективную 
и безопасную работу изделия.
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Инструкции  
по применению

Устройство

1 Корпус насоса
2 Муфта соединительного шланга
3 Штанга телескопическая подачи воды
4 Защелка провода электропитания 
5 Вентиль клапана регулировки подачи воды
6 Присоединительный штуцер
7 Фиксатор раздвижной телескопической штанги
8 Рукоятка для переноски насоса
9 Регулировочный паз
10 Поплавковый выключатель

Насос пред-
назначен для 
перекачивания 
только чистой 
пресной воды. 
Может при-
меняться для 
перекачивания 
воды из водо-
емов, органи-
зации забора 
воды с глубины 
(колодцы) и по-
дачи на высоту, 
для защиты от затопления подвальных и иных 
помещений; для осушения водоемов, резерву-
аров, котлованов и использования в системах 
аэрации и дренажа с учетом технических харак-
теристик модели. 

Также, при установке вместо выходного штуце-
ра душевой насадки (в комплект не входит), мо-
жет использоваться в качестве душа.

Примерные схемы использования насоса: 

Подготовка к работе

Для правильного подключения насоса необхо-
димо выполнить следующе:

 ` ослабьте фиксатор раздвижной телескопиче-
ской штанги 7, вставьте верхнюю часть штан-
ги и отрегулируйте по высоте емкости; 

 ` вставьте телескопическую штангу 3 в насос 
и наверните до упора соединительную муфту 
2 на выходной штуцер;

Корпус насоса и кран 5 должны смотреть в раз-
ные стороны. Соберите подающий канал, под-
соединив к выходному штуцеру насоса шланг 
с помощью быстросъемного переходника.

При устройстве канала подачи воды примите во 
внимание, что:

 ` производительность насоса напрямую за-
висит от напора (высоты подъема воды). Не 
рекомендуется использовать насос при мак-
симальном напоре – в этом случае подача 
воды будет минимальна (см. график);

ë/ìèí50403020105

 ` гидравлическое сопротивление 10 метров го-
ризонтального участка магистрали равняется 
приблизительно 1 метру подъема.

Установите насос в необходимом месте.

Изменением длины кабеля на участке L (см. 
рис.) от выключателя 10 до паза 9 отрегулируй-
те нижний (уровень выключения насоса) и верх-

Убедитесь, что на изделии и комплекте деталей отсутствуют повреждения, которые могли 
возникнуть при транспортировании. 

Технические характеристики
Артикул ЗНПБ300
Номинальное напряжение питания, В 220

Частота, Гц 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 300

Производительность, л/ч 42

Максимальный напор, м 9

Макс. размер фильтруемых частиц, мм 0,5

Макс. температура воды, °С 35

Термопредохранитель есть

Регулировка выходного потока есть

Соединительные штуцеры быстросъемный / G¾˝

Длина сетевого кабеля, м 10

Уровень звуковой мощности (k=3), дБ –

Уровень звукового давления (k=3), дБ –

Среднеквадратичное виброускорение (k=1.5), м/с2 –

Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 I

Масса изделия / в упаковке, кг 3.9 / 4.4

Срок службы, лет 5

Комплект поставки
Насос погружной 1 шт.

Вентильный кран 1 шт.

Защелка 1 шт.

Телескопическая штанга 1 компл.

Инструкции по безопасности 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз.
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ний (включения) уровни воды в водоеме или 
емкости: увеличение длины указанного участка 
кабеля повышает уровень включения насоса  
и понижает уровень выключения.
Примечание! Следует иметь ввиду, что уровни 
включения и выключения насоса регулируют-
ся ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому, при установке 
определенного верхнего уровня (включения 
насоса) убедитесь, что в нижнем положении 
выключатель обеспечивает своевременное (до 
оголения водозаборных отверстий в нижней час-
ти) выключение насоса. Также примите во вни-
мание, что при уменьшении длины L уменьша-
ется разность уровней включения и выключения.
При установке в бочку подвесьте насос за изгиб 
трубки.
При необходимости использования в качестве 
душа, можно установить насос в ведро на возвыше-
ние, чтобы выход насоса был выше Вашего роста.

Порядок работы

Откройте кран 5. 

Подключите изделие к электрической сети. 

По электробезопасности изделие соот-
ветствует I классу защиты от поражения 
электрическим током, т.е. должно быть за-
землено (для этого в вилке предусмотре-
ны заземляющие контакты). Запрещается 
переделывать вилку, если она не подходит  
к Вашей розетке. Вместо этого квалифици-
рованный электрик должен установить соот-
ветствующую розетку.

Насос начнет работать автоматически (в зави-
симости от положения поплавкового выключа-
теля).

Вращением регулятора крана 5 установите 
желаемый расход воды.

Примечание! Насос не имеет системы автома-
тического отключения при отсутствии расхода 
воды через него. Поэтому ВСЕГДА сначала 
открывайте кран, потом включайте изделие. 
Не допускается работа насоса с перекрытым 
трубопроводом подачи воды и «всухую» (без 
забора воды).

На Вашем насосе установлен термовыключа-
тель, предотвращающий перегрев электродви-
гателя насоса и выход его из строя.

Примечание! Периодическое самовыключе-
ние и повторное включение насоса в отсут-
ствии видимых неисправностей (посторонний 
шум, падение давления подачи, пульсирова-
ние струи и т. д.) является признаком срабаты-
вания термовыключателя. Это свидетельству-
ет о неблагоприятных условиях эксплуатации: 
высокой температуре окружающего воздуха 
или входной воды; нахождение под прямыми 
солнечными лучами; продолжительной работе 
насоса.

Для выключения насоса по окончании работы 
выньте вилку из электрической розетки.

Перед длительным хранением, а также при 
уборке на зимнее время, отсоедините от изде-
лия шланги и полностью слейте воду из шлан-
гов и изделия.

Рекомендации  
по эксплуатации

Перед началом работы осмотрите и визуально 
проверьте изделие, шланг и сетевой шнур на ви-
димые механические повреждения.

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответст- 
вует номинальному напряжению изделия.

Перед первым использованием или после долго-
го хранения включите изделие и дайте ему по-
работать 5–10 с на холостом ходу. Если в это 
время Вы услышите посторонний шум (с поправ-
кой на «сухую» работу насоса), почувствуете 
сильную вибрацию или запах гари, выключите 
изделие, выньте вилку шнура питания из розетки 
и установите причину этого явления. Не вклю-
чайте изделие, прежде чем будет найдена 
и  устранена причина неисправности.

По электробезопасности изделие соответствует  
I классу защиты от поражения электрическим то-
ком, т. е. должно быть заземлено (для этого  
в вилке предусмотрены заземляющие контак-
ты). Запрещается переделывать вилку, если она 
не  подходит к Вашей розетке. Вместо этого ква-
лифицированный электрик должен установить со-
ответствующую розетку.

Во избежание возможных травм при повреждении 
изоляции, подключение изделия осуществляйте 
ТОЛЬКО через устройство защитного отключения 

УЗО (дифференциальный выключатель) соот-
ветствующего номинала.

Берегите шланг и кабель от воздействия тепла  
и масла, от соприкосновения с острыми и режу-
щими предметами. Не передвигайте изделие за 
кабель или шланг, не перегибайте их. Не извле-
кайте вилку из розетки за кабель.

При работе изделия расположите шланг и сетевой 
кабель таким образом, чтобы они не могли быть 
повреждены:

 ` детьми и животными;
 ` при хождении, подстригании травы, перемеще-

нии садовой техники, копании и других работах 
на участке;

 ` при воздействии тепла, солнечного света, осад-
ков, удобрений и других химических веществ. 

При необходимости, уберите их в защитный канал.

Изделие предназначено для работы при ПОЛНОМ 
погружении в воду. Поэтому регулярно проверяйте 
кабель и корпус внешним осмотром на отсутствие 
видимых механических повреждений изоляции 
(сколы, трещины, истирание, порезы, расслоения). 

При повреждении корпуса или электрического ка-
беля обратитесь в сервисный центр для ремонта 
или замены.

Не превышайте максимальной для насоса глуби-
ны погружения – повышенная нагрузка (увеличен-
ное давление водяного столба) при невозможности 
прокачки воды через насос (ввиду напора, больше 
максимального) может привести к перегреву и по-
вреждению крыльчатки.

Насос охлаждается окружающей водой. Поэтому 
не допускайте работы изделия «всухую» (без за-
бора воды или с перекрытым подающим каналом) 
и не используйте в водоемах или резервуарах  
с температурой воды выше 35°С.

Во избежание выхода изделия из строя НЕ ВКЛЮ-
ЧАЙТЕ и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие при темпе-
ратурах ниже 0°С, а также не оставляйте его рабо-
тающим на ночь при возможности заморозков.

Используйте изделие для перекачивания толь-
ко чистой пресной воды. В противном случае 
примите меры к защите насоса от поступающей 
грязи (например, установите водопропускаю-
щий колпак).

Запрещается использовать насос для перекачи-
вания сильно загрязненной и/или соленой воды,  
а также иных, кроме воды, жидкостей: отравляю-
щих, легковоспламеняющихся, агрессивных, взры-
воопасных (например, нитрорастворители, нефть, 

бензин, керосин), жидких пищевых продуктов, фе-
калий. Температура жидкости на входе не должна 
превышать 35°С.

Регулярно очищайте корпус изделия от накаплива-
ющейся грязи.

Изделие не требует другого обслуживания.

Все другие виды технического обслуживания и ре-
монта должны проводиться только специалистами 
сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. 
В случае появления подозрительных запахов, 
дыма, огня, искр следует отключить изделие  
и обратиться в специализированный сервис-
ный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в ра-
боте изделия, немедленно прекратите его эксплу-
атацию.

В силу технической сложности изделия, кри-
терии предельных состояний не могут быть 
определены пользователем самостоятельно. 
В случае явной или предполагаемой неисправ-
ности обратитесь к разделу «Возможные неис-
правности и методы их устранения». Если не-
исправности в перечне не оказалось или Вы 
не смогли устранить ее, обратитесь в специ-
ализированный сервисный центр. Заключение 
о предельном состоянии изделия или его частей 
сервисный центр выдает в форме соответству-
ющего Акта.

Инструкции  
по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально 
проверьте изделие и сетевой кабель на отсутст-
вие видимых механических повреждений.

При повреждении корпуса или электрического 
кабеля НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие, но обра-
титесь в сервисный центр для ремонта или за-
мены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие в водо-
емах (прудах, бассейнах), в которых находятся 
или могут находиться люди, а также ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ людям находиться в водоеме с рабо-
тающим насосом. Нарушение изоляции изделия 
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приведет к попаданию людей, находящихся в 
водоеме, под опасно высокое напряжение.

Не прикасайтесь к работающим, движущимся 
(в том числе под кожухами, крышками) частям 
изделия. Не производите очистку корпуса и лю-
бые другие работы, не отключив предваритель-
но изделие от сети.

По электробезопасности изделие соответствует 
I классу защиты от поражения электрическим 
током, т. е. должно быть заземлено (для этого  
в вилке предусмотрены заземляющие контак-
ты). Запрещается переделывать вилку, если она 
не подходит к Вашей розетке. Вместо этого ква-
лифицированный электрик должен установить 
соответствующую розетку.

Условия  
транспортирования, 
хранения  
и утилизации

Хранить в чистом виде, в сухом, проветрива-
емом помещении, вдали от источников тепла. 
Не допускать попадания влаги, воздействия 
прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополни-
тельные принад лежности и упаковку следует 
экологически чисто утилизировать.

Гарантийные  
обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества 
обслуживания наших потребителей, поэтому, 
если у Вас возникли нарекания на качество и сро-
ки проведения гарантийного ремонта, пожалуй-
ста, сообщите об этом в службу поддержки ЗУБР 
по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.
Данная гарантия не ограничивает право покупате-
ля на претензии, вытекающие из договора купли-
продажи, а также не ограничивает законные пра-
ва потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты 
ЗУБР на следующих условиях:
1) Гарантия предоставляется в соответствии с ни-
жеперечисленными условиями путем бесплатного 
устранения неисправностей инструмента в тече-
ние установленного гарантийного срока, которые 
доказано обусловлены дефектами материала или 
изготовления. 
2) Гарантийный срок начинается со дня покупки 
инструмента первым владельцем. 
3) Срок и условия гарантии зависят от серии и ар-
тикула инструмента, просим Вас внимательно 
ознакомиться с условиями гарантии на момент 
покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со 
дня продажи.
На серию МАСТЕР (основной цвет корпуса 
серый) устанавливается базовая гарантия сро-
ком 3 года, при условии только бытового при-
менения. В случае профессионального исполь-
зования инструмента серии МАСТЕР базовая 
гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.
На серию ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет 
корпуса синий) устанавливается базовая 
гарантия сроком 3 года. Для серии ПРОФЕС-
СИОНАЛ разрешается эксплуатация в профес-
сиональных целях, за исключением сверхвы-
соких нагрузок или тяжелых внешних условий 
эксплуатации, превышающих нормы, указан-
ные в «Инструкции по эксплуатации». 
 

Расширенная гарантия

На серию МАСТЕР устанавливается расширен-
ная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гаран-
тия предоставляется только при условии бытово-
го применения и регистрации на сайте zubr.ru.
На серию ПРОФЕССИОНАЛ устанавливает-
ся расширенная гарантия 5 лет при условии 
регистрации на сайте zubr.ru. Для серии ПРО-
ФЕССИОНАЛ разрешается эксплуатация в про-
фессиональных целях, за исключением сверх-
высоких нагрузок или тяжелых внешних условий 
эксплуатации, превышающих нормы указанные 
в «Инструкции по эксплуатации». 
Расширенная гарантия предоставляется только 
при условии, если владелец зарегистрирует ин-
струмент в течение 4 недель с момента покупки 

на сайте производителя по адресу zubr.ru в раз-
деле «Сервис». Регистрация расширенной га-
рантии возможна только после подтверждения 
покупателем согласия на обработку персональ-
ных данных, запрашиваемых в процессе реги-
страции. Сроки гарантии на конкретную модель 
инструмента можно проверить на сайте произ-
водителя по адресу zubr.ru. 

4) Гарантия не распространяется на: 

а) Детали, подверженные рабочему и другим 
видам естественного износа, а также на не-
исправности инструмента, вызванные этими 
видами износа. А также на инструмент, име-
ющий полную выработку ресурса, сильное 
внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные не-
соблюдением Инструкции по эксплуатации 
или произошедшие вследствие использова-
ния инструмента не по назначению, во время 
использования в условиях окружающей сре-
ды, выходящих за пределы указанных в Ин-
струкции по эксплуатации, ненадлежащих 
производственных условиях, вследствие пе-
регрузок или недостаточного, ненадлежащего 
технического обслуживания или ухода. К без-
условным признакам перегрузки изделия от-
носятся, помимо прочих: появление цветов 
побежалости, одновременный выход из строя 
ротора и статора, деформация или оплавле-
ние деталей и узлов изделия, потемнение или 
обугливание проводов электродвигателя под 
действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях вы-
сокой интенсивности работ и сверхтяжелых 
нагрузок. 

г) На профилактическое и техническое обслу-
живание инструмента, например: смазку, 
промывку. 

д) Неисправности инструмента вследствие ис-
пользования принадлежностей, сопутствую-
щих и запасных частей, которые не являются 
оригинальными принадлежностями/частями 
ЗУБР. 

е) На механические повреждения (трещины, 
сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воз-
действием агрессивных сред, высокой влаж-
ности и высоких температур, попаданием 
инородных предметов в вентиляционные от-
верстия инструмента, а также повреждения, 
наступившие вследствие неправильного 
хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся 
части и расходные материалы, вышедшие 
из строя вследствие нормального износа, 
такие как: приводные ремни, аккумулятор-
ные блоки, стволы, направляющие ролики, 
защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, 
пильные цепи, пильные шины, звездочки, 
шины, угольные щетки, ножи, пилки, абрази-
вы, сверла, буры, леска для триммера и т.п. 

з) Инструмент, в конструкцию которого были 
внесены изменения или дополнения. 

и) Незначительное отклонение от заявленных 
свойств инструмента, не влияющее на его 
ценность и возможность использования по 
назначению. 

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремон-
тировавшийся в течение гарантийного срока 
вне авторизованных сервисных центров. Пол-
ный актуальный список авторизованных сер-
висных центров смотрите на сайте zubr.ru.

5) Устранение неисправностей, признанных 
нами как гарантийный случай, осуществляется 
на выбор компании ЗУБР посредством ремонта 
или замены неисправного инструмента на но-
вый (возможно и на модель следующего поколе-
ния). Замененные инструменты и детали пере-
ходят в собственность компании. 

6) Гарантийные претензии принимаются в тече-
ние гарантийного срока. Для этого предъявите 
или отправьте неисправный инструмент в ука-
занный в документации (актуальный список 
сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru) 
сервисный центр, приложив заполненный гаран-
тийный талон, подтверждающий дату покупки то-
вара и его наименование. Инструмент, передан-
ный дилеру или в сервисный центр в частично 
или полностью разобранном виде, под действие 
гарантии не подпадает. Все риски по передаче 
и пересылке инструмента дилеру или в сервис-
ный центр несет владелец инструмента. 

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на 
бесплатное устранение недостатков инструмен-
та, под действие нашей гарантии не подпадают. 

8) После гарантийного ремонта на условиях 
расширенной гарантии, срок расширенной га-
рантии инструмента не продлевается и не воз-
обновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно 
регулярное техническое обслуживание. Пери-
одичность ТО равна сроку службы комплекта 
угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

mailto:zubr%40zubr.ru?subject=
http://www.zubr.ru
http://www.zubr.ru
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Изделие не включается

Нет напряжения в сети Проверьте напряжение в сети

Уровень воды ниже  
установленного максимума Дождитесь включения насоса

Уровень воды ниже  
установленного максимума Дождитесь включения насоса

Сработал термовыключатель Дождитесь остывания насоса

Неисправен электрический компонент, 
поврежден кабель

Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта или замены

Замерзание воды в насосе Создайте условия для размораживания

Изделие не работает  
на полную мощность  
(определяется по напору 
воды)

Низкое напряжение в сети Проверьте напряжение в сети

Засорение канала подачи Очистите канал

Неплотности в соединениях Восстановите уплотнения

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта или замены

Затруднение вращения ротора  
из-за накопившейся грязи

Очистите внутренности изделия или  
обратитесь в сервисный центр для ремонта

Повреждение крыльчатки насоса Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Насос работает; но подачи 
воды нет

Перекрыт кран на выходе Откройте кран

Пережат подающий канал Устраните пережатие

Насос установлен глубоко, слишком 
высоко точка или много точек разбора 
воды – не хватает напора

Измените глубину установки насоса,  
высоту точки водоразбора, закройте 
другие краны

Неплотности в соединениях Восстановите уплотнения

Повреждение крыльчатки насоса Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Насос самопроизвольно вы-
ключился Сработал термовыключатель Дождитесь остывания насоса
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Құрал ТОЛЫҚ батырулы түрде істеуге арнал 
ған. Желілік сым желінің алшақ болуын  
қадағалаңыз, байланыстардың зақымдану
ының алдын алыңыз.
Тоқ көзі желісіне сорғышты  тек қана жер-
ме розеткалар көмегімен іске қосу – бұл тоқ 
көзінен соққы алмау үшін қажет.
Сорғышты «құрғақ» (су алмайынша) жұмыс 
барысында істеу және су жіберілмейтін ка-
нал бойынша пайдалануға болмайды. 
Су қоймаларында (тоғандарда, әуіттерде) 
сорғышты адам бар кезде пайдалануға ТЫЙ-
ЫМ САЛЫНАДЫ, немесе жұмыс сорғышының 
маңында адамдар болмауы тиіс. 
Сорғышты өте лас және/немесе тұзды суды, со-
нымен қатар, судан басқа сұйықтықтарды: улы, 
отқа қауіпті, агрессивті, жарылғыш (мысалы, ни-
тро ерітінділерін, мұнайды, бензинді, керосинді) 
сұйық тағамдық өнімдерді, нысапты сору үшін 
қолданылмайды. Жиналуда сұйықтық темпера-
турасы 35°С – тан аспау қажет.

Тағайындалу  
және қолдану аймағы

Батқан сорғыш ыдысқа жиналған әсіресе жаң-
бырдан пайда болған суды сору үшін арналады. 
Сутоғандардан суды сору, (құдықтардың) терең-

діктен суды тарту үшін, модельдің техникалық 
сипаттамасына сәйкес аэрация және құрғату 
жүйелерінде пайдаланылады. 

Сорғыш шамалы кір суды соруға пайдаланылады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқы-
ңыз, соның ішінде бөлімді «Қауіпсіздік туралы 
нұсқаулыққа» және Қосымшаға «Қауіпсіздік жө-
ніндегі ортақ нұсқаулыққа» назар аударыңыз. 
Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз да, 
және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Құрал тұрмыстық жағдайда қоңыржай климат 
төнірегінде +1°С -тан +40°С температура шама-
сында пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

 ` Кеден одағының техникалық регламенті бойын-
ша КО ТР 004/2011 «Төменгі вольтті жабдықтың 
қауіпсіздігі туралы « 4 бабы,  1-5, 9 абзацтары, ТР 
ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр 
магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары.

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талап-
тарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану 
туралы мағлұматтарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұ-
мыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда 
құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен 
құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне 
байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

Kұрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:
 ` сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде 

көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
 ` кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендігіне және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының 

барына көз жеткізіңіз.
Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған 
талаптарды бұлжытпай орындаңыз.
Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.
Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады. 

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының зақымданбағандығына көз 
жеткізіңіз.

Техникалық сипаттамасы
Артикул ЗНПБ300
Тоқ көз кернеуі , В 220

Тоқ жиілігі, Гц 50

Атаулы тұтыну қуаттылық, Вт 300

Нәтижелілік, л/сағ. 42

Максималды қысым, м 9

Сүзгіленетін бөлшектердің максималды мөлшері, мм 0,5

Судың максималды температурасы, °С 35

Термосақтандырғыш бар

Шығу ағысының реттеуіші бар

Байланыстыратын штуцер тез шешiлетiн / G¾˝

Желілік сым желінің ұзындығы, м 10

Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ –

Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ –

Орташа квадратты діріл тездеткіші (k=1.5), м/с2 –

МСТ бойынша қауіпсіздік классы 12.2.007.0-75 I

Салмағы, кг 5,8

Қызмет көрсету мерзімі, жыл 5

Жиынтықтау
Батқан сорғыш 1 дана

Қылта құбыр 2 дана

Шығу штуцері 1 дана

Қауiпсiздiк бойынша нұсқаулар 1 нұсқа

Пайдалану жөніндегі нұсқау 1 нұсқа
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Пайдалану  
жөніндегі нұсқау

Жабдық

1 Сорғыштың корпусы
2 Штанганы байланыстыратын жалғастырғыш
3 Су беретін телескопиялық штанга
4 Электр тоқ көз сымы өтетін ілгек
5 Су беруді ретейтін клапанның бұрандасы
6 Жалғастырылатын штуцер
7 Жылжымалы телескопиялық штанганың  
       тұрақтандырғышы
8 Сорғышты тасымалдайтын тұтқа
9 Реттелетін ойық
10 Қалтқы тәрізді ажыратқыш
Сорғыш тек 
қана таза тұщы  
суды соруға 
арналады. Су 
қоймалары, 
суды (құдық-
тардан) терең-
діктен тартады 
және жоғары 
тартады, жертө- 
лелердің және  
басқа орындар-
дың су толу- 
ынан алып қалу;  
сутоғандарын, қоймаларды, шұңқырларды 
құрғатуға және модельдің техникалық сипаттама-
сына сәйкес аэрация және құрғату жүйелерінде 
пайдаланылады.

Сонымен қатар, душ қондырмасының шығу шту- 
церінің орнына (жиынтыққа кірмейді) душ ретін-
де пайдалануға болады. 

Суретте сорғыштың үлгі ретінде схемасы 
көрсетілген.

Жұмысқа дайындық

Баратын каналды сорғыштың шығу штуцерiне 
шлангты байланыстыру үшiн тез шешiлетiн 
ауыстырып-қосқыш арқылы құраңыз.

Су беретін каналды орнатқанда мынаны ескер-
ген жөн:

 ` сорғыштың нәтижелілігі тікелей (суды тарту 
биіктігі) қысымға байланысты. Сорғышты мак- 
сималды қолдану кеңес етілмейді, өйткені 
бұл – судың тартуы минималды болуын ту-
дырады (графикке қара);

 ` 10 метрлік горизонтальды магистральдің жер 
телімінің гидравликалық кедергісі 1 метр  
биіктікке тең болады. 

Қажетті орынға сорғышты орнатыңыз.

Сорғышты қажетті орынға орналастырыңыз.  
сым желінің ұзындығын L жер телімінде (сурет-
ті қараңыз) өзгерту арқылы 5 ажыратқыштан 
4 саңылауға дейін сутоғанда немесе ыдыста 
судың төменгі (сорғыштың өшіру деңгейі) және 
жоғарғы (қосу) деңгейін реттеңіз: көрсетілген 
жер телімнің сым желісінің сорғыштың қосылу 
және өшірілу деңгейін арттырады.

Ескерту! Сорғыштың қосылу және өшірілу 
деңгейлері БІР УАҚЫТТА реттеледі. Сондық- 
тан да белгілі бір жоғарғы деңгейді (сорғыш-
ты қосу) орнатқанда төменгі күйдегі ажырат- 
қыш өз уақытысында (төменгі бөлімде су саңы-
лауларында суды толықтай жинайтындығына) 
қамтамассыздайтындығына көз жеткізіңіз. Соны-
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мен қатар есте сақтаңыз, L ұзындығы кеміген 
сайын қосылу және өшірілу деңгейі де азаяды. 
Бөшкеге орнатқанда оны құбырдың иілген 
жерінен іліңіз.

Душ ретінде қажет болса, сорғышты Сіздің 
бойыңыздан жоғары болатындай шелекке ор-
натыңыз. 

Жұмыс реті 

5 кранды ашыңыз. 

Құралды электр тоқ көзіне қосыңыз.

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақаттану
дан I сақтау классына сәйкес келеді, яғни 
жерме (бұл үшін айырда жерме байланы-
стар қарастырылған) болуы керек. Розеткаға 
ажыратқыш келмесе, оны ауыстыруға тый-
ым салынады. Оның орнына электр маманы 
қажетті розетканы орнатқаны жөн. 

Сорғыш автоматты (таңдалған режимге және 
ажыратқыштың қалтқыларына байланысты) іске 
қосылады. 

5 кранның реттеуішін бұрау арқылы қажетті су 
шығынын орнатыңыз. 

Ескерту! Сорғышта су шығыны автоматты өшіру 
жүйесі болмаса, ол өшірілмейді. Сондықтан 
ӘРҚАШАН ең алдымен кранды ашыңыз, кейін 
құралды қосыңыз. Жабық құбыр жүйесі және 
«құрғақ» күйде (су тартпайынша) сорғышпен 
жұмыс істеуге болмайды.

Сіздің сорғышыңызда сорғыштың электр қоз-
ғалтқышты қызудан және оны істен шығуын 
алдын алатын термоажыратқыш орнатылған. 

Ескерту! Сорғышты күнделікті өшіру және оны  
қайта қосу көзге түсетін ақаулар (бөтен шу, су 
баратын қысымның төмендеуі, ағымның тұра- 
қсыз ағуы ж.т. б.) табылмаса, онда термо-
ажыратқыштың қосылуын белгілі болады. Бұл 
пайдалану ережелерін дұрыс қолданбаған-
дықты білдіреді: қоршаған ауаның жоғарғы тем- 
пературасы немесе кіру су; тікелей күн сәул-
есінің түсуі; ұзақ мерзімдегі су шығыны әрдай-
ым сорғышқа әсер ету болып табылады.

Жұмыс аяқталған соң, сорғышты  электр розет-
кадан айырды алыңыз.  

Ұзақ мерзімде сорғышты сақтасаңыз, сонымен 
қатар қысқы уақытта жинасаңыз, онда шлангті 
және құралды судан босатыңыз.

Пайдалану  
жөніндегі кеңестер

Жұмыс алдында құралда немесе шлангта және  
желілік бауда көзге түсетін механикалық ақаул-
ардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Құралдың атаулы кернеуі Сіздің желіңіздегі керне-
уге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Ең алғаш рет немесе ұзақ уақыттан кейін құралды 
пайдаланғанда оны қосыңыз және ол 5–10 с бос 
жүрісте іске қосылсын. Егер осы уақытта Сіз бөтен 
шуды (сорғышты «құрғақ күйге» ауыстырғанда) 
естісеңіз, зор дірілді естісеңіз немесе жану иісін 
сезсеңіз, онда құралды өшіріңіз, розеткадан тоқ 
көз сымының ажыратқышын ажыратыңыз және 
осы ақаудың себебін анықтаңыз. Құралды істен 
шығу себебі анықталғанға дейін қоспаңыз.

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақаттанудан  
I сақтау классына сәйкес келеді, яғни жерме (бұл 
үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) 
болуы керек. Розеткаға ажыратқыш келмесе, 
оны ауыстыруға тыйым салынады. Оның орнына 
электр маманы қажетті розетканы орнатқаны жөн.

Жарақаттанудың және байланыстың зақым-
дануының алдын алу үшін құралды қосу атаулы 
өлшемі сәйкес келетін сақтау ажырату құрылғысы 
САҚ (дифференциалды ажыратқышы) арқылы 
ҒАНА жүзеге асады.

Шлангты және сым желіні жылу және майдың, 
өткір және кескіш заттардың әсерінен сақтаңыз. 
Құралды сым желі немесе шланг арқылы тасы-
маңыз, оны майыстырмаңыз. Сым желі арқылы 
желілік розеткадан айырын ажыратпаңыз. 

Құралды қолданғанда құбыр жүргізілген шлангты 
және желілік сым желіден зардап шекпес үшін 
аулақ болыңыз:

 ` балалар мен жануарлардан;
 ` іс-әрекет кезінде, шөпті орғанда, бау-бақша тех- 

никасының орнын ауыстырғанда, қазғанда жә- 
не басқа да учаскідегі жұмыстарда сақ болыңыз;

 ` жылу әсерінен, күн сәулесінен, шөгінділерден, 
тыңайтқыштар және басқа химиялық заттардан 
абай болыңыз.
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Қажет болса, оларды сақтау каналында сақтаңыз. 

Құрал тек қана сумен ТОЛЫҚ батырылған күйде 
пайдаланылады. Сондықтан сым желіні және кор- 
пусты әрқашанда көзге түсетін механикалық ақау- 
ларға (нақысқа, жарыққа, тозуына, үзіктерге, 
қабат-тасуына) тексеріңіз.

Корпус немесе электр сым желісі зақымдалса, 
онда қызмет көрсету орталығына ауыстыру жә-
не жөндеу бойынша хабарласыңыз. 

Сорғыштың максималды бату тереңдігінен асу –  
бұл шамадан тыс жүктеме (су бағананың қы-
сымының артуы) сорғыш арқылы су тарту 
мүмкін емес (максималды қысым салдары-
нан) жағдайы қалақшалардың қызуы мен істен 
шығуына әкеледі. 

Сорғыш тартылатын су арқылы суиды. Сон-
дықтан да құралды «құрғақ» (су  тартпай немесе 
су жинайтын каналды жабылған күйде) және су 
тоғанында немесе температурасы 35°С артық  
су қоймаларында пайдалануға болмайды.

0°С төмен температурада құралды ҚОСПАҢЫЗ 
және ҚОЛДАНБАҢЫЗ, сонымен қатар оны суық 
мерзім уақытында тастамаңыз. 

Құрал тек қана таза суды сору үшін қолданылады. 
Әйтпесе сорғышты қосылудан және түсетін 
кірден (мысалы, су өткізгіш қалпақты орнатыңыз) 
сақтаңыз.

Сорғышты өте лас және/немесе тұзды суды, 
сонымен қатар, судан басқа сұйықтықтарды: 
улы, отқа қауіпті, агрессивті, жарылғыш (мы-
салы, нитро ерітінділерін, мұнайды, бензинді, 
керосинді) сұйық тағамдық өнімдерді, нысапты 
сору үшін қолданылмайды. Шығуда сұйықтық 
температурасы 35°С –тан аспау қажет.

Құралдың корпусын жиналған кірден әрқашан 
тазартыңыз.

Құрал басқа қызмет көрсету шараларын қажет 
етпейді.

Барлық  техникалық қызмет көрсету орталығын-
да және жөндеу жұмыстар мамандар көмегімен 
жасалуы тиіс.

Құралды істеуін қадағалаңыз. Құралда ақаудың 
болғандығына күмәндансаңыз, онда құралды 
сөндіріңіз және арнайы қызмет көрсету орталы-
ғына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны 
қолданбаңыз.
Құралдың техникалық күрделілігіне байланысты 
шекті күйдің критериясы тұтынушы өздігімен 
анықталмайды. Анық немесе болжамалы 
ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы 
мүмкін және оларды жою амалдары» тура-
лы Бөлімге назар салыңыз. Егер тізімде ақау 
көрсетілмесе немесе Сіз оны жоя алмасаңыз, 
онда арнайы қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз. Құралдың шекті күйі немесе 
оның бөлшектері туралы қорытындыны қызмет 
көрсету орталығы сәйкес Акт нұсқасында береді.

Техника қауіпсіздік 
ережелері 

Жұмыс бастамас бұрын құралды және сымжеліні 
механикалық ақауларға тексеріңіз.

Корпус немесе электр сым желі зақымдалса, 
құралды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ, қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз.

Су қоймаларында (тоғандарда, әуіттерде) сор- 
ғышты адам бар кезде пайдалануға ТЫЙЫМ СА-
ЛЫНАДЫ, сонымен қатар жұмыс сорғышының 
маңында адамдар БОЛМАУЫ ТИІС. Оқшаудың 
болу салдарынан су қоймасының барлық айма-
ғында тоқ көзінің болуы зардап шегуге әкеледі.

Жұмыс кезінде айналмалы (былғары астында, 
қақпақтарды) құралдың бөлшектерін ұстамаңыз. 
Құралды желіден ажыратпайынша корпусты  
тазартпаңыз және басқа да жұмыстарды орын-
дамаңыз. 

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақаттанудан 
I сақтау классына сәйкес келеді, яғни жерме 
(бұл үшін айырда жерме байланыстар қа-
растырылған) болуы керек. 

Розеткаға ажыратқыш келмесе, оны ауыстыруға 
тыйым салынады. Оның орнына электр маманы 
қажетті розетканы орнатқаны жөн. 

Тасымалдау, сақтау 
және кәдеге жарату 
шарттары

Таза күйде жылу көздерінен алшақ, құрғақ, 
желдетілетін бөлмеде сақтаңыз. Ылғал болуының, 
тікелей күн сәулелерінің түсуінің алдын алыңыз.

Өндіруші қаптамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды,  
қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық 
талаптарға сәйкес кәдеге жарату керек.

Kепiлдеме 
мiндеттемелерi
Біз әрқашан біздің тұтынушыларға сапалы 
қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, 
сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдікті 
жөндеу жұмыстарының мерзімдеріне риза 
болмасаңыз, бұл туралы ЗУБР қолдау қызметіне 
мына электрондық мекен-жай бойынша хабарла-
са аласыз: zubr@zubr.ru.
Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату 
келісім-шарты бойынша шағымдану құқығына 
шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың 
заңды құқықтарына қайшы келмейді.  
Біз ЗУБР аспаптарына кепілдікті келесідей 
шарттарға тиісті ұсынамыз:
1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті 
орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға 
тиісті немесе өндірушіден кеткен ақау екендігі 
дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын 
тегін орындау болып табылады. 
2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының 
аспаты сатып алу күнінен басталады.  
3) Кепілдіктің мерзімі және шарты құралдың се-
риясы мен артикуліне байланысты болып табы-
лады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап 
кепілдік шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.

Негізгі кепілдік 
Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап 36 айды 
құрайды.
МАСТЕР (корпустың негізгі түсі сұр) сериясына 
жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайында 
қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды 

құрайды. МАСТЕР сериясының құралын кәсіби 
жағдайында қолданылғанда негізгі кепілдік сату 
күнінен бастап 1 жылды құрайды.
ПРОФЕССИОНАЛ (корпустың негізгі түсі көк) 
сериясын жататын құралды қолданғанда негізгі 
кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. ПРОФЕССИ-
ОНАЛ сериясына жататын құралды «Пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалар-
дан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемелерінен 
немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану 
жағдайынан басқа, кәсіби мақсатта қолдануға 
рұқсат беріледі. 

Кеңейтілген кепілдік

МАСТЕР сериясына жататын құралды 
қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды 
құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық 
жағдайында қолданғанда және zubr.ru сайтында 
тіркелгеннен кейін ұсынылады.
ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын құралды 
қолданғанда zubr.ru сайтында тіркелгеннен 
кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды 
құрайды. ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын 
құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» 
көрсетілген нормалардан тыс, жоғары 
қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан 
тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, кәсіби 
мақсатта қолдануға рұқсат беріледі. 
Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт 
бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды 
сатып алу сәтінен бастап 4 аптаның ішінде 
өндірушінің  сайтында «Сервис» бөлімінде келесі 
мекен-жай бойынша: zubr.ru тіркелген жағдайда 
ғана қарастырылады. Кеңейтілген кепілдік-
ті тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке 
мағлұматтарды өндеуге өз келісіміңізді берген-
нен кейін ғана мүмкін болады. Құралдың белгілі 
бір моделіне тиісті кепілдік мерзімдері өндіруші 
сайтында келесі мекен-жай бойынша: zubr.ru тек-
серуге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайларды 
қарастырмайды: 

а) Жұмыс барысында және өздігінен тозған 
бөлшектер, сонымен қатар осындай тозу 
түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары 
болып табылады. Сонымен қатар толығымен 
ресурсты жойған, шамадан тыс сыртқы неме-
се ішкі ластану белгілері бар құрал жатады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы 
келетін құрал ақауы немесе құралдың 
мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған 
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ортаның қолайсыз жағдайында, өндірістік 
лайықты емес жағдайында пайдалану, 
жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық 
қызмет немесе қадағалау болмағандықтан 
шарт бойынша қарастырылмайды. Құралға 
мыналардан басқасы, шамадан тыс 
жүктеменің түсуін көріністері ретінде бо-
лып табылады: түстің кетуі, бірден ротор 
және статордың бір уақытта істен шығуы, 
бөлшектердің және құрал үзіктерінің дефор-
мациясы немесе балқуы, жоғарғы темпе-
ратура салдарынан электр қозғалтқыштың 
қараюы немесе күюі.

в) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста 
және шамадан тыс жүктемеде қолдану. 

г) Құралға профилактикалық және техникалық 
қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу. 

д) ЗУБР түпнұсқасы емес жабдықтарды/
бөлшектері болып табылмайтын 
жабдықтарды қолдану салдарынан құралдың 
істен шығуы. 

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар 
ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы 
ылғалдылық және жоғарғы температура, 
электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына 
бөгде заттардың түсу, сонымен қатар дұрыс 
емес сақтау және металл бөлшектердің кор-
розия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Өздігінен тез тозатын бұйымдар мен 
қосымша бөлшектерге және шығындалған 
материалдарға болып табылатын соның 
ішінде: жетек белбеулері, аккумулятор 
блогтары, діңгектер, бағыттауыш роликтер, 
сақтау қаптамалары, цангалар, патрондар, 
табандар, ара шынжырлары, ара шинала-
ры, жұлдызшалар, шиналар, көмір щеткала-
ры, пышақтар, ара кескіштері, абразивтер, 
тескіш темірлері, бұрғылары, триммерге 
арналған бау ж.т.б. жатады.  

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе 
қосымшалар енгізілуі. 

и) Құралдың құндылығына және мақсатына 
тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім 
ауытпаушылық. 

к) Авторландырылмаған қызмет көрсету 
орталықтарында кепілдікіті мерзім ішінде 
құралды бөлшектеген немесе жөндеу 
болып табылады. Толық іс жүзіндегі 
авторландырылған қызмет көрсету 
орталықтарының тізімі zubr.ru сайтында 
көрсетілген.

5) Бізбен расталған кепілдікті жағдай төңірегінде 
ақауды жою ЗУБР компаниясының құзіретінде 
жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына 
(келесі ұрпақтағы модельге) ауыстыру болып 
табылады. Ауыстырылған құралдар мен 
бөлшектер компания меншігіне кіреді.
6) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішін-
де қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды 
құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету 
орталықтарының тізімін zubr.ru сайтында) қызмет 
көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты 
және атауы көрсетілген, растайтын кепілдікті та-
лонмен қоса әкеліңіз немесе жіберіңіз. Жартылай 
немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге не-
месе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол 
кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге 
немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген 
құралға құралдың иесі жауапкершілік тартады.
7) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары 
атқарылатын аталған басқа шағымдар түсіруге 
рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік 
төңірегінде қарастырылмайды.
8) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша 
жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары 
орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі 
ұзартылмайды және жаңартылмайды. 
9) Барлық техникалық электр құралдарға мін-
детті түрде техникалық қызмет көрсету қажет. 
Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) жиілігі көмір 
щеткалар жиынтығының қызмет көрсету мерзіміне 
тең болып табылады.
10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау Ықтимал себеп Жою амалдары

Сорғыш қосылмаған жағдайда

Желі тоқтан айырылған Желідегі кернеуді тексеріңіз

Су деңгейі тиісті максимумынан төмен Сорғыш қосылуын күтіңіз

Термоажыратқыш іске қосылды Сорғыш сууын күтіңіз

Электр компоненті бұзылған, сымжелі 
зақымдалған 

Жөндеу және ауыстыру жұмыстары 
туралы қызмет көрсету орталықтарына 
хабарласыңыз

Сорғышта су қатуы Тоңазыту шараларын қолданыңыз 

Сорғыш толық қуаттылыққа 
істемейді (су қысымымен 
анықталады)

Желідегі кернеудің төмендеуі  Желідегі кернеуді тексеріңіз

Беріліс каналының ластануы Беріліс каналын тазартыңыз 

Байланыстардағы тығыз еместік Тығыздықты қалпына келтіріңіз 

Орама жанды немесе орамада үзіг бар
Жөндеу және ауыстыру жұмыстары 
туралы қызмет көрсету орталықтарына 
хабарласыңыз

Ротор айналымы шаңтозаңнан тежеген  
Құралдың ішкі бөлшектерін тазартыңыз 
және жөндеу жұмыстары туралы қызмет 
көрсету орталықтарына хабарласыңыз 

Сорғыш қалағының зақымдануы Жөндеу жұмыстары туралы қызмет 
көрсету орталықтарына хабарласыңыз

Сорғыш қосылады, 
бірақ су жоқ

Кран шығу орнында жабулы Кранды ашыңыз

Жіберуші канал майысқан Майысуды жойыңыз

Сорғыш терең орналастырылған,  
су алынатын көздер көп немесе биік 
орналасқан, су қысымы жеткіліксіз 

Сорғыштың тереңдігін, су алынатын 
көздер биіктігін өзгертіңіз,  
басқа крандарды жабыңыз

Байланыстардағы тығыз еместік Тығыздықты қалпына келтіріңіз 

Сорғыш қалағының зақымдануы Жөндеу жұмыстары туралы қызмет 
көрсету орталықтарына хабарласыңыз

Сорғыш өздігінен өшті Термоажыратқыш іске қосылды Сорғыш сууын күтіңіз


