
i dwururowych, ogrzewania podłogowego, przemysłowych 
instalacjach cieplnych i instalacjach wentylacyjnych oraz 
do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, 
o niskiej lepkości kinematycznej do 10cSt, niezawierających 
ciał stałych, włóknistych, cieczy chłodzących, 
niezawierających olejów mineralnych.
Pompy nie mogą być używane do tłoczenia płynów łatwopal-
nych takich jak olej napędowy czy benzyna.

Rys. 1
1. Wskaźniki świetlne - rodzaj trybu pracy.
2. Wyświetlacz - pobór mocy w WAT, natężenia przepływu 
w m3/h, wysokość podnoszenia w metrach, krzywa 
ustawienia i kody błędu.
3. Przycisk wyboru funkcji ustawienia pompy.
4. Wskaźniki świetlne - rodzaj charakterystyki krzywej 
ustawienia.

2.3. Ogólne dane techniczne
PARAMETRY SPRINTA 2 SPRINTA 2L
Wydajność 4,2 m3/h 3,6 m3/h
Wysokość 
podnoszenia max.

do 8 m do 6,9 m

Max. ciśnienie 
robocze

1.0 MPa 
(10 bar)

1.0 MPa 
(10 bar)

Min. ciśnienie 
robocze przy temp. 
90oC

0,1 MPa 
(1 bar)

0,1 MPa 
(1 bar)

Temperatura 
czynnika

od -10° do 110°C od -10° do 110°C

Klasa 
temperaturowa

TF 110 TF 110

Maksymalna 
temp. otoczenia

40°C 40°C

Średnica przyłączy 25 i 32  mm  25 mm
Napięcie 
zasilające 

1~230 (+/-10%), 
50 Hz

1~230 (+/-10%), 
50 Hz

Częstotliwość 50 Hz  50 Hz
Stopień ochrony IPX5 IPX5
Klasa izolacji F F
Współczynnik EEI ≤0,19 ≤0,18
Max. względna 
wilgotność powietrza

95% 95%

Lpa [dB(A)] ≤ 43 ≤ 43

Pompy są technicznie zabezpiecznone przed: 
• przeciążeniem 
• przegrzaniem 
• przepięciem i brakiem napięcia.

2.4. Klucz oznaczeń
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1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W instrukcji obsługi zawarto istotne informacje dotyczące 
bezpiecznego instalowania i użytkowania wyrobu. Przed 
podjęciem czynności związanych z zainstalowaniem, uru-
chomieniem i użytkowaniem, należy dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do 
bieżącego użytku i celów serwisowych w miejscu dostępnym 
przez obsługę.

1.1. Informacje ogólne
Urządzenie należy eksploatować i obsługiwać zgodnie 
z przeznaczeniem. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu 
i demontażu należy:
• wykluczyć zagrożenie powodowane prądem elektrycznym
• wykonywać prace przy wyłączonym napięciu zasilającym
• przed odłączeniem przewodów z puszki zaciskowej 

sprawdzić bezwzględnie, czy pompa jest odłączona od 
zasilania. Odłączać najpierw przewód fazowy, przewód 
neutralny, a następnie przewód ochronny

• przed demontażem pompy odczekać aż temperatura jej 
poszczególnych części spadnie poniżej 50oC oraz opróżnić 
instalację lub zamknąć zawory odcinające na wlocie 
i wylocie pompy

• przy wymianie i naprawie stosować wyłącznie oryginalne 
części zamienne. Nieprzestrzeganie tego zalecenia zwalnia 
producenta z odpowiedzialności za skutki mogące powstać 
przy zastosowaniu innych części

• po zakończeniu prac ponownie zamontować lub załączyć 
wszelkie urządzenia ochronne.
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1.2. Uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi zaopatrzona jest w następujące znaki 
ostrzegawcze dotyczące bezpieczeństwa:

Znak umieszczony obok zaleceń zawartych 
w instrukcji, których nieprzestrzeganie może 
wpływać na bezpieczeństwo.

Znak umieszczony obok zaleceń zawartych 
w instrukcji, które należy wziąć pod uwagę 
w celu zapewnienia bezpiecznej pracy 
pompy.

Znak umieszczony obok zaleceń zawartych 
w instrukcji, które dotyczą ryzyka porażenia 
prądem.

Znak umieszczony obok zaleceń zawartych 
w instrukcji, które dotyczą ryzyka poparzenia 
gorącą cieczą.

Znak umieszczony obok zaleceń zawartych 
w instrukcji, które dotyczą ryzyka poparzenia.

1.3 Kwalifikacje personelu
Prace związane z montażem, podłączeniem, konserwacją 
i przeglądem powinien wykonywać wykwalifikowany per-
sonel posiadający odpowiednie uprawnienia.
Instrukcje obsługi można również pobrać w e-wersji skanując 
umieszczony na opakowaniu oraz niniejszej instrukcji kod QR. 
Instrukcja znajduje się również w zakładce Centrum Klienta: 
www.lfp.com.pl/info/instrukcje

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Budowa pompy
Pompy typu SPRINTA to typoszereg monoblokowych pomp 
wirowych zbudowanych jako jednolity zespół pompa – silnik. 
Korpus pompy z króćcami w układzie liniowym stanowi 
wspólny żeliwny odlew. 
Do napędu pomp zastosowano specjalny jednofazowy silnik 
synchroniczny z magnesem trwałym. Części wirujące silnika 
wraz z łożyskami mają bezpośredni kontakt z medium 
pompowanym. Ceramiczny wał silnika zamontowany 
jest na tulejach grafitowych smarowanych tłoczonym 
medium. Specjalna tuleja ze stali nierdzewnej oddziela 
uzwojenie stojana od przestrzeni wypełnionej pompowanym 
czynnikiem, w której obraca się wirnik silnika. Na silniku 
zamontowana jest przetwornica częstotliwości z układem 
sterującym.
Algorytm sterowania umożliwia zmianę charakterystyk 
hydraulicznych pompy poprzez zmianę prędkości obrotowej 
pompy realizowanej przez przetwornicę częstotliwości.
Nastawy żądanych parametrów i trybu pracy dokonuje się za 
pomocą przycisków na panelu sterującym.

2.2. Przeznaczenie
Pompy przeznaczone są do przetłaczania czystej uzdatnionej 
wody w instalacjach centralnego ogrzewania jedno 

2.5. Dane elektryczne silników i masy pomp
Typ pompy Współ. 

EEI
Pmin 
(W)

Pmax
(W)

Imin 
(A)

Imax 
(A)

Masa 
(kg)

SPRINTA 2L
25/40-70

≤ 0,18 4 35 0,043 0,32 2,1

SPRINTA 2 
25/80

≤ 0,19 5 55 0,053 0,47 2,2

SPRINTA 2 
32/80

≤ 0,19 5 55 0,053 0,47 2,4

2.6. Temperatura czynnika
W celu zapobiegania powstawania kondensacji, w skrzynce 
zaciskowej i w stojanie, temperatura cieczy powinna być 
wyższa od temperatury otoczenia.

Temperatura
 otoczenia  [°C]

Temperatura czynnika
Min. [°C] Max. [°C]

0
10
20
30
35
40

2
10
20
30
35
40

110
110
110
110
90
70

3. PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA
3.1. Montaż pompy
Pompę należy zamontować wewnątrz budynku na prostym 
odcinku rurociągu, pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi, 
zwracając uwagę na to, aby:
• ciśnienie w instalacji nie przekraczało dopuszczalnego ciśnie-

nia roboczego pompy, tj. 1.0 MPa
• wymagany kierunek przepływu był zgodny ze strzałką na 

korpusie pompy
• ciśnienie napływu podczas pracy przy określonej 

temperaturze wody było nie niższe niż podane w tabeli 
z danymi technicznymi w tabeli w pkt. 2.3 

• przy określonej temp. czynnika, temp. otoczenia nie 
przekraczała wartości podanych w tabeli w pkt. 2.6

• przed pompą zamontowany był filtr okresowo kontrolowany 
na drożność

• woda była uzdatniona, a instalacja niezamulona
• system był wypełniony cieczą i odpowietrzony
• oś silnika pompy ustawiona była poziomo!

Jeżeli w rurociągu zainstalowany jest zawór zwrotny, to 
pompę należy nastawić tak, aby minimalne ciśnienie 
tłoczenia pompy zawsze było wyższe od ciśnienia zamknięcia 
zaworu zwrotnego. Należy o  tym pamiętać zwłaszcza przy 
proporcjonalnej regulacji ciśnienia (zredukowana wysokość 
podnoszenia przy małych przepływach).

3.2. Zmiana położenia panelu sterującego  
W przypadku montażu pompy w instalacji pionowej 
z kierunkiem przepływu z góry na dół lub w instalacji poziomej, 
należy zmienić położenie całej głowicy pompy w taki sposób, 
aby gniazdo przeznaczone do podłączenia wtyczki zasilającej 
pompę było skierowane w dół. Pozwoli to zachować stopień 
ochrony IP i umożliwi bardziej wygodną obsługę panelu.
W przypadku stosowania izolacji termicznej (SPRINTA 2) 
upewnić się, czy otwory odprowadzania skroplin skrzynki 
silnika nie są zamknięte lub częściowo zatkane. 
W momencie konserwacji zawsze używać nowego zestawu usz-
czelek. Nigdy nie izolować elektronicznego panelu sterującego. 

Ustawienie panelu sterujacego
POZYCJA POMPY UKŁAD CIEPŁOWNICZY 
Na odwrocie instrukcji w wersji obrazkowej (rys. 6) przed-
stawiony jest schemat, na którym pokazane są możliwe 
pozycje montażowe pompy ze szczególnym, dopuszczalnym 
sposobem montażu wtyczki elektrycznej. 

POZYCJA POMPY UKŁAD KLIMATYZACYJNY 
Na odwrocie instrukcji w wersji obrazkowej (rys. 7) przed-
stawiony jest schemat, na którym pokazane są możliwe 
pozycje montażowe pompy ze szczególnym, dopuszczalnym 
sposobem montażu wtyczki elektrycznej.  
Aby zmienić położenie głowicy należy:
• zamknąć zawory odcinające przed i za pompą

Przy odkręcaniu śrub łączących korpus pompy 
z głowicą (silnikiem pompy) z uwagi na  
niebezpieczeństwo poparzenia  gorącą cieczą 
należy zachować szczególną ostrożność.

• odkręcić śruby imbusowe (wykonać to po przekątnej) 
łączące korpus pompy z głowicą (silnikiem pompy)

• obrócić głowicę pompy we właściwe położenie
• przykręcić śruby imbusowe (wykonać to po przekątnej) 

łączące korpus pompy z głowicą (silnikiem pompy)
• otworzyć zawory odcinające, przed i za pompą, zalać pompę cieczą.

3.3. Zabezpieczenie przed mrozem
Jeżeli pompa jest eksploatowana w okresie zimowym, należy pod-
jąć działania niezbędne do zabezpieczenia jej przed zamarznięciem. 

3.4. Podłączenie elektryczne
Podłączenia elektrycznego powinna dokonywać osoba 
z odpowiednimi kwalifikacjami, przy zachowaniu ogólnych 
zasad bezpieczeństwa. Pompę należy podłączyć do 
zewnętrznego wyłącznika głównego, w którym przerwa 
rozłączeniowa wynosi 3 mm na każdym biegunie. Pompa 
musi być prawidłowo uziemiona. Należy zainstalować 
bezpiecznik na zasilaniu i wyłącznik główny. Jako ochronę 
przed porażeniem zaleca się zastosowanie wyłącznika 
różnicowo-prądowego selektywnego na prądy odkształcone.

Urządzenie należy skutecznie odłączyć od 
napięcia na czas prac.

Należy zwrócić uwagę, aby parametry sieci zasilającej były zgodne  
z wymogami podanymi na tabliczce znamionowej. Specjalna 
wtyczka dostarczana jest w komplecie z pompą. Podłączenie 
pompy do zasilania elektrycznego sygnalizowane jest zapaleniem 
się odpowiednich pól świecących na wyświetlaczu.
Sposób podłączenia przewodu do wtyczki do poszczególnych 
pomp pokazano na rysunkach na odwrocie: SPRINTA 2 – rys. 
15 do 19, SPRINTA 2L – rys. 13 do 17.

3.5. Obsługa panelu sterującego
Panel sterujący pompy SPRINTA umożliwia zmianę oraz 
posiada wyświetlacz i wskaźniki wizualizujące aktualne 
parametry (patrz rys. 1).
Za każdym razem, gdy wciśnie się przycisk, zmienia się ustawie-
nie pompy. Pełen cykl składa się z dziesięciu wciśnięć przycisku.
Ustawienia pompy, które wybiera się przez naciskanie przycisku 
są określone przez sześć wskaźników świetlnych na wyświetlaczu.
Poszczególne dane są wyświetlane w sekwencji co 3 sek. Po 
zakończeniu cyklu wyświetlania wyświetlacz wyłączy się 
i pozostanie włączony tylko wskaźnik LED trybu pracy.
Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk wyboru w ciągu 10 sek, 
wyświetlacz wykona 6 cykli wyświetlania po czym przejdzie 
do stanu spoczynku (stand by).
Jeśli ponownie przycisk zostanie wciśnięty w ciągu 10 sek., 
wyświetlacz wykona innych 11 cykli wyświetlania w celu 
przedłużenia czasu odczytu.

3.6. Uruchomienie
Należy się upewnić, że wszystkie podłączenia elektryczne 
zostały prawidłowo wykonane. 
Przed uruchomieniem pompy instalację należy napełnić 
pompowaną cieczą i odpowietrzyć. Po stronie ssącej pompy 
należy zapewnić ciśnienie napływu nie mniejsze niż podano 
w tabeli technicznej pkt. 2.3.

Ciecz znajdująca się w instalacji może mieć 
wysoką temperaturę i być pod dużym 
ciśnieniem, ewentualne jej wypływ przez 
nieszczelności połączeń może następować 
w formie pary – UWAGA NA ZAGROŻENIE 
POPARZENIEM! 

Pompa nie może pracować na sucho!

3.6.1 Odpowietrzenie pompy
Procedura odpowietrzenia pompy – wersja ręczna 
(SPRINTA 2L i SPRINTA 2)
Zaleca się przy pierwszym uruchomieniu załączenie 
pompy (przyciśnij przycisk MODE przez 20 sekund) na 
charakterystykę stałoobrotową III przez 10 minut w celu jej 
odpowietrzenia. Zgromadzone powietrze w pompie może 
powodować głośną pracę urządzenia. Zmniejszenie poziomu 
hałasu pompy świadczyć będzie o jej odpowietrzeniu. 
Dodatkowo proces ten można przyspieszyć odkręcając śrubę 
znajdującą się na czole pompy (patrz rys. 21 na odwrocie).

Procedura odpowietrzenia pompy – wersja automaty-
czna (tylko SPRINTA 2)
Automatyczne odpowietrzenie pompy możliwe jest tylko 
w przypadku SPRINTY 2. Należy wcisnąć przez 3 sek. przycisk 
MODE i funkcja rozpocznie działanie. Pompa przez 1 minutę 
będzie pracowała przy maksymalnej prędkości, po czym wróci 
do trybu ustawień (patrz rys. 22 na odwrocie).
Po uruchomieniu systemu można modyfikować ustawienia 
pompy, aby ją lepiej przystosować do wymogów instalacji.

3.7. Nastawy pompy w zależności od typu instalacji
Zaleca się nastawienie pompy na podany w tabeli odpo-
wiedni rodzaj regulacji w zależności od typu instalacji 
w której pompa będzie zainstalowana.

Typ instalacji Nastawa pompy

Ogrzewanie 
podłogowe

SPRINTA 2 SPRINTA 2L
Charakterystyka I, II
lub III stałociśnieniowa

Charakterystyka I, II
lub III stałoobrotowa

Instalacje 
jedno lub 
dwururowe

SPRINTA 2 SPRINTA 2L

Charakterystyka I, II 
lub III proporcjonalno-ciśnieniowa

Jeśli zalecany rodzaj nastawy nie zapewnia komfortu 
cieplnego należy zmienić nastawy w pompie np: na wyższą 
charakterystykę. Ze względu na dużą bezwładność cieplną 
układów ciepłowniczych nie należy zbyt pochopnie dokony-
wać zmiany nastaw.

3.8. Rodzaje regulacji
Z panelu sterowania pompy można ustawiać następujące funkcje:
• charakterystykę I, II lub III stałoobrotową (SPRINTA 2 

i SPRINTA 2L).
Wybór jednej z trzech nastaw stałej prędkości obrotowej 
umożliwia uzyskanie typowych charakterystyk jak w trady-
cyjnej pompie trzybiegowej z biegiem I, II lub III (patrz rys. 
18 lub 20 na odwrocie).
W tym trybie regulacji pompa pracuje ze stałą prędkością 
obrotową.

• charakterystykę I, II lub III stałociśnieniową (SPRINTA 2).
Wysokość podnoszenia utrzymywana jest na stałym 
poziomie, niezależnie od zmian przepływu w instalacji. Za 
pomocą przycisku można wybrać I, II lub III charakterystykę 
stałociśnieniową (patrz rys. 18 lub 20 na odwrocie).
W tym trybie regulacji ciśnienie różnicowe jest utrzymy-
wane na stałym poziomie, niezależnie od zapotrzebowania 
wody. Punkt pracy Hs można ustawić na wyświetlaczu. 

• charakterystykę I, II lub III proporcjonalno-ciśnieniową 
(SPRINTA 2 i SPRINTA 2L).
Pompa automatycznie dopasowuje wysokość podnoszenia 
do aktualnego przepływu w instalacji. Wraz ze wzrostem 
wydajności pompy rośnie wartość wytwarzanego ciśnienia. 
Za pomocą przycisku można wybrać I, II lub III charakterystykę 
proporcjonalnociśnieniową (patrz rys. 18 lub 20 na odwrocie).
Utrzymując wciśnięty przycisk MODE przez 20 sek. można uzys-
kać dostęp do Menu Zaawansowanego z możliwością wyboru 
6 różnych krzywych regulacji proporcjonalno-ciśnieniowej.

3.9. Przegląd zakłóceń
Liczba 
mignięć 
ikony 
krzywej 
wysokości 

SPRINTA 2L

2 mignięcia PRACA: błąd sterowania, może być 
spowodowany przez błędne parametry, 
zablokowany wirnik, niewłaściwe napięcie

3 mignięcia ZWARCIE: zwarcie pomiędzy fazą lub 
pomiędzy fazą, a uziemieniem 

4 mignięcia PRZECIĄŻENIE: uszkodzenie oprogramowania 
5 mignięcia BEZPIECZEŃSTWO: błąd modułu zabezpie- 

czającego, może być spowodowany nagłym 
przeciążeniem lub innym uszkodzeniem 
sterownika

Kody 
błędów 

SPRINTA 2  

E1 SUCHOBIEG 
E2 PRACA: błąd sterowania, może być 

spowodowany przez błędne parametry, 
zablokowany wirnik, niewłaściwe napięcie

E3 ZWARCIE: zwarcie pomiędzy fazą lub 
pomiędzy fazą a uziemieniem 

E4 PRZECIĄŻENIE: uszkodzenie oprogramowania 
E5 BEZPIECZEŃSTWO: błąd modułu zabezpie- 

czającego, może być spowodowany nagłym 
przeciążeniem lub innym uszkodzeniem 
sterownika

Kasowanie alarmów następuje poprzez naciśnięcie przycisku 
wyboru żądanej charakterystyki. Jeżeli alarm świeci się 
w dalszym ciągu należy skontaktować się z serwisem LFP.

3.10. Sposób zagospodarowania zużytego sprzętu
Zużyty produkt opisany w tej instrukcji zalicza się do zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Z mocy Ustawy 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 
11 września 2015 roku zabrania się mieszania ZSEE z innymi 
odpadami lub wrzucania ich do odpadów komunalnych, 
ponieważ jest to niebezpieczne dla środowiska i prowadzi do 
braku możliwości odzysku surowców wtórnych. Niestosowanie 
się do tych regulacji zagrożone jest karą grzywny.

Produkty, których dotyczą powyższe regu-
lacje prawne oznaczone są symbolem 
selektywnego zbierania, który składa się 
z przekreślonego kołowego kontenera na 
odpady.

Oznakowanie takie umieszcza się na produkcie, a jeżeli jest to 
uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu – na opakowaniu 
i dokumentach dołączonych do produktu.
Wszelkie informacje dotyczące systemu zbierania, w tym 
zwrotu, ZSEE produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp Sp. z o.o. 
są dostępne na www.lfp.com.pl

Prawidłowy sposób zagospodarowania ZSEE umożliwia 
zachowanie cennych zasobów i zabezpiecza przed 
negatywnym wpływem ZSEE na zdrowie i środowisko, które 
może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie 
z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

4. PUNKTY SERWISOWE
Lista autoryzowanych punktów serwisowych Leszczyńskiej 
Fabryki Pomp Sp. z o.o. jest dostępna na www.lfp.com.pl
BARTOSZ, Białystok, ul. Sejneńska 7, tel. 85 745-57-12
UNITERM, Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 19, 
tel. 33 814-96-48
ASPO, Bydgoszcz, ul. Jana Pawła II 148, tel. 52 375-38-64 
PROGRES, Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, tel. 52 322-35-30
ELFRACORR, Gdańsk, ul. Partyzantów 70, tel. 58 341-50-60
EMET-IMPEX-SERWIS, Gliwice, ul. Robotnicza 2, 
tel. 32 763-66-63 
HYDRO, Grudziądz, ul. Szosa Toruńska 40, tel. 56 450-62-06
HYDRO-MARKO, Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139, 
tel. 62 747-16-09
PE-TER, Jelenia Góra, ul. Wolności 26, tel. 75 752-41-12  
MARTECH, Kalisz, ul. Wrocławska 18, ul. 62 501-16-40
BUDAGROS-BIS, Koszalin, ul. Mieszka I-go 24, 
tel. 94 341-04-76
INWEST-SERWIS, Lublin, ul. Zemborzycka 53, 
tel. 81 446-77-91
HYDROSERVICE, Łódź, ul. Janosika 142, tel. 42 679-28-77
HYDMET, Nowy Targ, ul. Szaflarska 64, tel. 18 266-22-36
ARMATURA, Olsztyn, ul. Towarowa 5, tel. 89 533-68-47
AKOSPOL, Opole, ul. Cygana 5, tel. 77 454-75-06  
Zakład Elektr. A. Fiszer, Poznań, os. Tysiąclecia 72, 
tel. 61 848-40-44 
RAD-POMP, Radomsko, ul. M. Dąbrowskiej 110, 
tel. 44 683-96-40
REIN, Rzeszów, ul. Staromiejska 75, tel. 17 860-03-00 
PEC SERWIS, Siedlce, ul. Sokołowska 182, tel. 25 633-12-61
GRUND-POMP SERVICE, Skierniewice, 
Sierakowice Prawe 69B, tel. 46 835-34-35
Zakład Elektr. A. Drozd, Słupsk, Włynkówko 42c, 
tel. 59 841-31-76  
ZERUT, Sosnowiec, Kukułek 25A, tel. 32 266-31-16 
BARTOSZ, Suwałki, ul. E. Plater 1, tel. 87 566-49-98  
ZUH SERWIS T. Hudzik, Szczecin, ul. Miernicza 14B, 
tel. 91 469-35-14  
AND-BUD, Tarnobrzeg, ul. Kopernika 32, tel. 15 823-40-72
SILPOMP, Warszawa, ul. Próżna 10, tel. 22 620-40-62 
WIRPOMP, Warszawa, ul. Dobra 11, tel. 22 826-51-75  
HYDRAL, Warszawa, ul. Racławicka 99a, tel. 22 757-91-09 
MGB, Wejherowo, ul. Przemysłowa 17a, tel. 58 672-75-15
Zakład Elektr. A. Gaczoł, Wieliczka, ul. Trąbki 160, 
tel. 12 288-09-61
Handel i Usługi A. Moś, Wilamowice, ul. Staszica 5, 
tel. 33 845-76-90 
MAGA-INST, Wrocław, ul. Głogowska 6, tel. 71 373-50-19  
Zakład Elektr. A. Cechol, Wrocław, ul. Kraszewskiego 17b, 
tel. 71 329-11-67 
PHU POLIMAX P. Lipiecki, Września, ul. Fabryczna 34, 
tel. 61 437-97-42  
AQUA, Zielona Góra, ul. M. C. Skłodowskiej 25, 
tel. 68 324-08-98 
HYDRO, Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 1, tel. 68 324-59-24

5. GWARANCJA
Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. gwarantuje zgodność 
wykonania pompy SPRINTA 2/2L z dokumentacją konstruk-
cyjną, jej jakość oraz pewność działania, przy założeniu, że 
wyrób został zainstalowany i jest używany zgodnie z zalece-
niami niniejszej instrukcji obsługi.
W przypadku zaistnienia niedomagań w pracy lub stwierdzenia 
usterek powstałych z naszej winy, zobowiązujemy się do naprawy 
lub wymiany na wolną od wad. W takim przypadku pompę 
należy dostarczyć do serwisu Leszczyńskiej Fabryki Pomp Sp. z o.o. 
lub jej najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. 
Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie się do 
niniejszej instrukcji obsługi oraz ogólnych zasad postępowania 
z grupami pompowymi i silnikami elektrycznymi. Wyłączone 
z gwarancji są awarie spowodowane wadliwym montażem, 
podłączeniem i eksploatacją, a w szczególności zawilgoceniem 
połączeń elektrycznych.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru 
z zawartą umową.
Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty zakupu przez 
użytkownika, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty 
wprowadzenia do dystrybucji.
Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie dowodu 
zakupu pompy.

PRODUCENT
LFP Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno, www.lfp.com.pl

SERWIS
tel. +48 65 52 88 680, GSM: +48 605 552 463 
fax +48 65 52 99 550, e-mail: serwis@lfp.com.pl
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Oznaczenie typoszeregu

Średnica króćców przyłączeniowych
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INSTRUKCJA
OBSŁUGI
Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi dla pomp typoszeregu 
SPRINTA: SPRINTA 2 i SPRINTA 2L.
1. Informacje wspólne dla obu typów pomp 

ponumerowane zostały na zielono. Po 
podłączeniu hydraulicznym (rys. 12), kolejne kroki 
postępowania z każdą z pomp zostały opisane 
kolorowymi cyframi oraz oznaczone liniami: na 
żółto – SPIRNTA 2, na czerwono – SPRINTA 2L. 

2. Niebieskie strzałki pokazują kierunek obrotów, 
elementy do regulacji, naciśnięcia oraz liczbę 
i sekwencję/ kolejność czynności do wykonania.

3. Wspólne ramki: żółta, czerwona oraz białe tło 
zawierają opis trybów pracy pomp. Przechodzenie 

pomiędzy trybami oraz poruszanie się w ramach 
danego trybu następuje poprzez kolejne 
naciśnięcia przycisku MODE.

4. W polu 18 i 20 umieszczono cyfry opisujące 
poszczególne tryby pracy pompy (od 1 do 9) oraz 
sposób ich graficznej prezentacji na wyświetlaczu. 
Dla ułatwienia orientacji te same cyfry znajdują 
się obok na krzywych pracy pomp.

5. Na poszczególnych etapach montażu 
i sterowania pompą należy zwrócić uwagę na 
niebezpieczeństwa oznakowane odpowiednimi 
ikonami: poparzenia, porażenia prądem oraz 
wypływu cieczy roboczej (patrz rys. 1).
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