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1. Pumpun  käyttöönotto  
§ Ennen	  kuin	  alat	  käyttämään	  pumppua,	  olisi	  hyvä	  voidella	  pumppua	  kaatamalla	  sisään	  

ruokalusikallinen	  ruokaöljyä	  
§ Pumppuun	  kiinnitetään	  pohjasta	  32	  mm	  letku	  (mittaa,	  että	  letkun	  pituus	  on	  riittävä.	  Huomioi,	  

että	  pumpun	  nostokorkeus	  on	  5	  metriä).	  Kiinnitys	  tapahtuu	  1	  ¼	  tuuman	  letkuliittimellä.	  
§ Lämmitä	  letkua	  kuumalla	  vedellä	  ja	  välittömästi	  lämmittämisen	  jälkeen	  työnnä	  se	  voimakkaasti	  

voideltuun	  letkuliittimeen	  (käytä	  voiteluun	  ruokaöljyä	  tai	  muuta	  myrkytöntä	  öljyä).	  
§ Kiristä	  letku	  letkunkiristimellä	  liittimeen.	  Älä	  kiristä	  liian	  pitkälle	  koska	  erittäin	  kovan	  voiman	  

käyttäminen	  voi	  mahdollisesti	  vaurioittaa	  liitintä.	  
§ Liitä	  takaiskuventtiili	  letkun	  toiseen	  päähän	  ja	  kiristä	  paikoilleen	  letkunkiristimellä.	  
§ Laske	  letku	  kaivoon	  ja	  varmista	  että	  se	  menee	  runsaasti	  vesipinnan	  alapuolelle.	  
§ Kiinnitä	  pumppu	  tukevasti	  pulteilla	  kaivon	  rakenteisiin	  kiinni.	  
§ Kaada	  pumpun	  sisään	  ”siemenvettä”	  ja	  aloita	  pumppaaminen.	  

2. Pumpun  huoltaminen  ja  kunnossa  pito  
§ Muistakaa,	  että	  pumppu	  pitää	  tyhjentää	  vedestä	  ennen	  kylmiä	  säitä.	  Pumpun	  jäätyminen	  voi	  

halkaista	  valurautaisen	  rungon.	  Samalla	  on	  hyvä	  myöskin	  tyhjentää	  vesiletku	  ja	  tarvittaessa	  
nostaa	  pois	  kaivosta	  pakkasten	  ajaksi.	  

§ Kerran	  vuodessa,	  vaikka	  keväällä	  käyttöönoton	  yhteydessä	  on	  hyvä	  ensimmäiseksi	  voidella	  
pumppu	  lusikallisella	  ruokaöljyä.	  

§ Männän	  tiivisteen	  vaihdossa	  on	  hyvä	  antaa	  männän	  liota	  vedessä	  ensi	  30	  minuuttia,	  ennen	  kuin	  
yrität	  poistaa	  nahkaista	  männän	  tiivistettä.	  Liottaminen	  auttaa	  irroittamaan	  tiivisteen	  
helpommin	  männän	  rungosta.	  Mäntä	  saadaan	  poistetuksi	  avaamalla	  pumpun	  päälikansi	  ja	  
irroittamalla	  sokkatappi	  käsikahvan	  tangosta.	  

	  


