IDB - 35

Manual de Instrução - Motobomba IDB – 35
1. Instalação

A MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, garante seus produtos
contra imperfeições de fábrica, nas condições abaixo estabelecidas:
A - REGRAS GERAIS
A - 1. Serão substituídas em garantia, todas as peças reconhecidas como
deficientes ou defeituosas.
A - 2. As peças substituídas serão de propriedade da MAQTRON IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
A - 3. Serão atendidas em garantia, no caso de apresentarem imperfeições para o
uso todas as peças, desde que sofram avaliação do nosso departamento técnico.
A - 4. Os serviços de garantia serão efetuados nas dependências de oficina
autorizada, sendo que as despesas de transporte serão por conta do cliente.
A - 5. A MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. reserva-se o direito de
alterar as especificações de seus desenhos ou produtos, sem qualquer aviso prévio
e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas especificações nos produtos
anteriormente vendidos.
A - 6. A fábrica não se responsabiliza por garantia extras não impressas no presente
Certificado, bem como não assume responsabilidades pela validade do prazo de
garantia, quando o canhoto do Certificado não for remetido à fábrica logo após o
preenchimento.
B - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
B - 1. A reclamação deve ser feita diretamente ao Revendedor/Oficina Autorizada ou
na fábrica, logo após a constatação do defeito.
B - 2. Que os defeitos não sejam oriundos do uso impróprio do produto, acidentes
ou quedas, transportes, força maior, elementos da natureza ou inobservância das
orientações contidas no Manual de Instruções.
B - 3. A permanência de uma imperfeição por falta de aviso (reclamação),
certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos
obriga a cortar em definitivo a garantia do produto.
C - PRAZO DE VALIDADE
C - 1. A validade será de 6 (seis) meses, a contar da data de venda ao comprador, a
qual deverá constar no Certificado de Garantia, juntamente com o número da Nota
Fiscal.

a- Instale a Motobomba em local próprio, fixando-a em uma base plana.
b- Faça uma instalação elétrica correta para trabalhar com a Motobomba.
Utilizar plug e tomada de três pinos (2P+T) dois pólos mais terra, para um
manuseio seguro de sua motobomba. É necessário que o aterramento (fio
terra) seja bem instalado. Chame um eletrecista de sua confiança e
c a p a c i t a d o .
U s e
f i a ç ã o
c o r r e t a .
c- INSTALAÇÃO CORRETA – A bomba IDB 35 é fornecida ao mercado bi-
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d- No caso em que houver
a necessidade de alterar a
ligação, abra a tampa da
bomba (plástica) e mude
a posição das chapas,
colocando-as na ligação
desejada 110 ou 220 volt.
O esquema de ligação
também consta no lado
interno da tampa.
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2.Preucações/Manutenção
a- Sempre que notar vazamento de água embaixo da bomba, verifique se
não danificou o selo mecânico, se necessário, troque-o.
b- Caso a Motobomba tenha ficado por muito tempo parada, poderá
travar devido a oxidação da água com o ferro. Caso isto ocorra, proceda
da seguinte forma:
b.1 - Desligue a Motobomba da fonte de energia;
b.2 - Retire a tampa traseira do motor, (é só puxar);
b.3 - Com o auxílio de uma chave de fenda, gire o eixo do motor para

3. Características Técnicas
Modelo: IDB-35

Peso
Vazão Máxima
Altura Máxima
Sucção Máxima
Voltagem
Motor Monofásico
Sucção/Recalque

5,30Kg
2.160L/h
35 m
9m
110v ou 220v
1/2CV
1”
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