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Настанова з експлуатації
Руководство по эксплуатации

ПРИМУС ТУРИСТСЬКИЙ
ПРИМУС ТУРИСТСКИЙ

«МОТОР СІЧ ПТ-2»
«МОТОР СІЧ ПТ-3»
0690143600 РЭ

тел.: (06256) 5-54-25

www.smz.donetsk.ua

E-mail: mark@smz.donetsk.ua

Людина починає читати настанову у двох випадках - коли
зовсім усе незрозуміло або коли вже все зламалося.
Якщо після двох годин мучень так нічого й не вийшло, спробуйте почитати настанову.

Прочитана настанова заощаджує час і зберігає вироб від імовірної поломки під час застосування «метода тика».
Виробник просить свого споживача: «Прочитайте, будь ласка, настанову!». Крім бажання полегшити життя споживачу й собі, ми піклуємося й
про безпеку споживача й виробу.
Прочитавши настанову, можна безпечно довести собі й навколишнім,
що ви були праві. Пам'ятайте, що настанова – ваш кращий друг на шляху до безпечної експлуатації вашого апарата.

Человек начинает читать инструкцию в двух случаях - когда
совсем все непонятно или когда уже все сломалось.
Если после двух часов мучений так ничего и не получилось,
попробуйте почитать руководство.
Прочитанное руководство экономит время и сохраняет изделие от вероятной поломки во время применения «метода тыка».
Изготовитель просит своего потребителя: «Прочитайте, пожалуйста, руководство!». Кроме желания облегчить жизнь потребителю и себе, мы
заботимся еще и о безопасности потребителя и изделия.
Прочитав руководство, можно безопасно доказать себе и окружающим,
что вы были правы. Помните, что руководство – ваш лучший друг на
пути к безопасной эксплуатации вашего аппарата.
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Дана настанова з експлуатації (надалі настанова) містить відомості щодо конструкції,
принципу дії, характеристики, а також передбачає основні вимоги по забезпеченню безаварійної роботи і безпечного обслуговування
виробів «Примус туристський «Мотор Січ ПТ-2»,
«Примус туристський Мотор Січ ПТ-3» (надалі
примус).
Підприємство постійно працює над удосконаленням своїх виробів, тому зберігає за собою
право на зміни конструкції примуса, що поліпшують його експлуатаційні якості й дизайн.
Незначні розбіжності між ілюстрацією настанови та Вашим примусом не можуть бути основою для претензій.
Виконання вимог даної настанови забезпечить правильну й безпечну експлуатацію
примуса.
Неправильне обслуговування примуса є причиною більшості проблем, які виникають при
його експлуатації.

E-mail: mark@smz.donetsk.ua

Данное руководство по эксплуатации (в дальнейшем руководство) содержит сведения о
конструкции, принципе действия, характеристики, а также предусматривает основные требования по обеспечению безаварийной работы и безопасного обслуживания изделий
«Примус туристкий «Мотор Січ ПТ-2», «Примус туристкий Мотор Січ ПТ-3» (в дальнейшем
примус).
Предприятие постоянно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому
сохраняет за собой право на изменения
конструкции примуса, которые улучшают
его эксплуатационные качества и дизайн.
Незначительные расхождения между иллюстрацией руководства и Вашим примусом не
могут служить основанием для претензий.
Выполнение требований данного руководства обеспечит правильную и безопасную
эксплуатацию примуса.
Неправильное обслуживание примуса является причиной большинства проблем, которые возникают при его эксплуатации.
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1 ОПИС ТА РОБОТА
1.1 Призначення примуса

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначения примуса

1.1.1 Примус служить для готування їжі й кип'ятіння води в добре вентильованих нежитлових приміщеннях (підсобні приміщення, кухні дач, садові будиночки) і в польових умовах. Примус призначений для туристів, рибалок, мисливців, автоводіїв, дачників і т.п.

1.1.1 Примус служит для приготовления еды и
кипячения воды в хорошо вентилируемых нежилых помещениях (подсобные помещения,
кухни дач, садовые домики) и в полевых условиях. Примус предназначен для туристов, рыболовов, охотников,автоводителей, дачников и т.п.

1.2 Технічні характеристики

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основні технічні характеристики приму- 1.2.1 Основные технические характеристики
са зазначені в таблиці 1.
примуса указаны в таблице 1.
Таблиця 1
Таблица 1
Найменування параметрів і розмірів
Наименование параметров и размеров

№

Значення
Значение
ПТ-2

ПТ-3

1

Час виходу на режим, хв.
Время выхода на режим, мин

1…2

1…2

2

Максимальна витрата палива, кг/год, не більш
Максимальный расход топлива, кг/час, не более

0,25

0,25

3

Теплова потужність (при максимальній інтенсивності полум'я), кВт (ккал/год)
Тепловая мощность (при максимальной интенсивности пламени), кВт (ккал/час)

3 (2570)

3 (2570)

4

Ємність балону, л, ±5%
Емкость баллона, л, ±5%

1,0

0,33

5

Об'єм заповнення балона пальним, л, не більш
Объем заполнения баллона горючим, л, не более

0,8

0,25

6

Габаритні розміри, мм, не більш
Габаритные размеры, мм, не более

7

Маса примуса (без палива), кг, не більш
Масса примуса (без топлива), кг, не более

190х140х200 235х185х105
1,5

2,2

1.2.2 В якості робочого палива для примуса
застосовуються чисті (без домішок) автомобільні бензини за ДСТУ 4063-2001 (або іншим
нормативним документам) iз октановим числом не менш 76.
1.2.3 Строк служби, років, не менш … 5

1.2.2 В качестве рабочего топлива для примуса применяются чистые (без примесей) автомобильные бензины по ДСТУ 4063-2001
(или другим нормативным документам) с октановым числом не менее 76.
1.2.3 Срок службы, лет, не меньше … 5

1.3 Комплектність

1.3 Комплектность

1.3.1 Примус продається в упаковці, у зібраному виді. До примусу додаються настанова з
експлуатації та комплект ЗІП. У комлект ЗІП
входить:
 Голкотримач … 1 шт.
 Лійка … 1 шт.
 Кільце ущільнювальне … 1 шт.
 Ущільнювач … 1 шт.
 Ключ … 1 шт.
 Манжета … 1 шт.
 Ущільнення (нитка азбестова L=0.2 м) … 1 шт.

1.3.1 Примус продается в упаковке, в собранном виде. К примусу прилагаются руководство по эксплуатации и комплект ЗИП. В
комлект ЗИП входит:
 Иглодержатель … 1 шт.
 Воронка … 1 шт.
 Кольцо уплотнительное … 1 шт.
 Уплотнитель … 1 шт.
 Ключ … 1 шт.
 Манжета … 1 шт.
 Уплотнение (нить асбестовая L=0.2 м) … 1 шт.
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1.4 Будова і принцип роботи

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Основні вузли примусу (див. рисунок 1): балон (6), корпус-випарник (3), пальник (5), насос (1). Корпус-випарник (3) складається з корпуса, у який вгвинчені з однієї
сторони капсуль (4), а з іншої сторони голка (9). Хвостовик голки ущільнений графітовою ниткою, яка підтискається ущільнювальною втулкою (13).
1.4.2 В примусі ПТ-2 на балоні (6) установлений запобіжний клапан (8) для підбурення
надлишкового тиску парів бензину при перегріву примусу.
1.4.3 Насос (1) має шток (12) з поршнем, на
який встановлена манжета (11). Манжета (11)
забезпечує ущільнення при ході штока (12)
уперед і прохід повітря в порожнину насоса
при ході штока назад. Hа кінець насоса (1)
вкручений зворотний клапан, який складається з гвинта (22), у котрому установлені пружина (16), клапан (15) і прокладка (23). Зворотний клапан запобігає потраплянню бензина в порожнину насоса при русі штока назад.
У гайці (21) встановлене ущільнювальне кільце (17), що забезпечує ущільнення між насосом і балоном.
1.4.4 Бензин під тиском повітря, створюваного насосом (1), надходить через паливну трубку (2) у корпус-випарник (3), що перебуває
над зоною горіння.
Пари бензину, що утворилися під дією високої
температури, виходячи з великою швидкістю з
капсуля (4), інжектирують (підсмоктують) необхідну кількість повітря, змішуються з ним і
направляються в пальник (5).
Підготовлена паливоповітряна суміш, виходячи через отвори набору шайб пальника (5), згоряє.

1.4.1 Основные узлы примуса (см. рисунок 1): баллон (6), корпус-испаритель (3),
горелка (5), насос (1). Корпус-испаритель (3)
состоит из корпуса, в который ввинчены с одной стороны капсюль (4), а с другой стороны
игла (9). Хвостовик иглы уплотнен графитовой нитью, которая поджимается уплотнительной втулкой (13).
1.4.2 В примусе ПТ-2 на баллоне (6) установлен предохранительный клапан (8) для
стравливания избыточного давления паров
бензина при перегреве примуса.
1.4.3 Hасос (1) имеет шток (12) с поршнем, на
который установлена манжета (11). Манжета (11) обеспечивает уплотнение при ходе штока (12) вперед и проход воздуха в полость насоса при ходе штока назад. Hа конец насоса (1)
вкручен обратный клапан, состоящий из винта (22), в котором установлены пружина (16),
клапан (15) и прокладка (23). Обратный клапан предотвращает попадание бензина в полость насоса при движении штока назад. В гайке (21) установлено уплотнительное кольцо (17), обеспечивающее уплотнение между
насосом и баллоном.
1.4.4 Бензин под давлением воздуха, создаваемого насосом (1), поступает через топливную
трубку (2) в корпус-испаритель (3), находящийся над зоной горения.
Пары бензина, образовавшиеся под действием
высокой температуры, выходя с большой скоростью из капсюля (4), инжектируют (подсасы- вают) необходимое количество воздуха, смешиваются с ним и направляются в горелку (5).
Подготовленная топливовоздушная смесь, выходя через отверстия набора шайб горелки (5), сгорает.

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
2.1 Вказівка щодо безпеки

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Указания по безопасности

2.1.1 Бензин заливати тільки в остиглий примус через отвір для установлення насоса (1) в
балоні (6).
2.1.2 Перед користуванням перевірити відсутність течі бензину перевертанням примусу
пальником (5) униз.
2.1.3 Прогрів корпуса-випарника (3) виконувати полум'ям пального, налитого в пускову
ємність (7).
2.1.4 Для запалювання примусу й посилен-ня
полум'я ключ (10) повертати проти годинникової стрілки, для зменшення полум'я й гасіння - за годинниковою стрілкою.

2.1.1 Бензин заливать только в остывший
примус через отверстие для установки насоса
(1) в баллоне (6).
2.1.2 Перед пользованием проверить отсутствие течи бензина перевертыванием примуса
горелкой (5) вниз.
2.1.3 Прогрев корпуса-испарителя (3) выполнять пламенем горючего, налитого в пусковую
емкость (7).
2.1.4 Для зажигания примуса и усиления
пламени ключ (10) поворачивать против часовой стрелки, для убавления пламени и гашения - по часовой стрелке.
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1 - насос; 2 - паливна трубка; 3 - корпус-випарник; 4 - капсуль; 5 - пальник; 6 - балон; 7 - пускова ємність;
8 - запобіжний клапан; 9 - голка; 10 - ключ; 11 - манжета; 12 - шток; 13 - ущільнювальна втулка; 14 - гайка;
15 - клапан; 16 - пружина; 17 - ущільнювальне кільце; 18 - чаша; 19 - стойка; 20 – голкотримач; 21 – гайка;
22 – гвинт; 23 - прокладка
1 - насос; 2 - топливная трубка; 3 - корпус-испаритель; 4 - капсюль; 5 - горелка; 6 - баллон; 7 – пусковая емкость; 8 - предохранительный клапан; 9 - игла; 10 - ключ; 11 - манжета; 12 - шток; 13 - уплотнительная втулка;
14 - гайка; 15 - клапан; 16 - пружина; 17 - уплотнительное кольцо; 18 - чаша; 19 - стойка; 20 – иглодержатель;
21 – гайка; 22 – винт; 23 - прокладка

Рисунок 1
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2.1.5 Максимальна інтенсивність горіння досягається при повороті ключа (10) на ¼ оберту
проти годинникової стрілки.
2.1.6 Запобіжний клапан (8) спрацьовує автоматично при тиску 0,3 МПа. Розбирання
клапана не рекомендується.
2.1.7 Примус зберігає стійкість при встановлюваній на нього ємності діаметром не більш
200 мм і витримує рівномірно розподілене навантаження не більш 5 кг.
2.1.8 Hадійна робота примуса забезпечується
в діапазоні температур від мінус 30 до плюс
40°С. Примус повинен бути захищений від вітру й атмосферних опадів.

2.1.5 Максимальная интенсивность горения
достигается при повороте ключа (10) на ¼ оборота против часовой стрелки.
2.1.6 Предохранительный клапан (8) срабатывает автоматически при давлении 0,3 МПа.
Разборка клапана не рекомендуется.
2.1.7 Примус сохраняет устойчивость при
устанавливаемой на него емкости диаметром
не более 200 мм и выдерживает равномерно
распределенную нагрузку не более 5 кг.
2.1.8 Hадежная работа примуса обеспечивается в диапазоне температур от минус 30 до
плюс 40°С. Примус должен быть защищен от
ветра и атмосферных осадков.

2.2 Вказівки по безпеці

2.2 Указания по безопасности

2.2.1 Примус є приладом з відкритою вогневою поверхнею. У зв'язку із цим ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 УСТАНОВЛЮВАТИ ПРИМУС НА ОСНОВІ, ЩО
МОЖЕ ЗГОРЯТИ, БІЛЯ ЗАЙМИСТИХ ПРЕДМЕТІВ, РОЗТАШОВАНИХ БЛИЖЧЕ ОДНОГО МЕТРА;
 ТРИМАТИ ЗАПАСИ БЕНЗИНУ АБО ІНШИХ
ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ РІДИН У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ
БЛИЗЬКОСТІ ВІД ПРАЦЮЮЧОГО ПРИМУСА;
 ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИМУС У ПРИМІЩЕННЯХ БЕЗ ПРИРОДНЬОГО ПРОВІТРЮВАННЯ, А
ТАКОЖ У ЖИТЛОВИХ, ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ, НАМЕТАХ И Т.П;
 ЗАЛИШАТИ ПРАЦЮЮЧИЙ ПРИМУС БЕЗ НАГЛЯДУ;
 ПЕРЕНОСИТИ ПРАЦЮЮЧИЙ ПРИМУС;
 ПЕРЕЛИВАТИ ПАЛЬНЕ, ЯКЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕДПУСКОВОГО НАГРІВАННЯ
КОРПУСА-ВИПАРНИКА (3), ЧЕРЕЗ КРАЙ ПУСКОВОЇ ЄМНОСТІ (7);
 ВІДВЕРТАТИ ГАЙКУ НАСОСА (1), ЗАПРАВЛЯТИ, ДОЗАПРАВЛЯТИ, ЗЛИВАТИ БЕНЗИН,
РОБИТИ РЕМОНТ, ЧИСТИТИ КАПСУЛЬ (4) НА
ПРАЦЮЮЧОМУ АБО НЕОСТИГЛОМУ ПРИМУСІ Й
ПОБЛИЗУ ДЖЕРЕЛ ВІДКРИТОГО ВОГНЮ;
 ЗАЛИВАТИ БЕНЗИН ВИЩЕ НИЖНЬОЇ КРОМКИ ОТВОРУ ДЛЯ НАСОСА (1);
 ЗАСТОСОВУВАТИ БЕНЗИН У СУМІШІ З МАСТИЛАМИ АБО БЕНЗИН, НЕОБУМОВЛЕНИЙ У
ПУНКТІ 1.2.2;
 КОРИСТУВАТИСЯ ПРИМУСОМ ДІТЯМ;
 ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИМУС ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТЕЧІ БЕНЗИНУ.
2.2.2 При запалюванні бензину поза пальником (5) примус загасити. Гасіння примусу виконати поворотом ключа (10) за годинниковою стрілкою до упору з невеликим натиском.
2.2.3 По закінченню роботи скинути тиск у
балоні, відвернувши гайку насоса (1).
2.2.4 При тривалому зберіганні примуса бензин з балона (6) злити.

2.2.1 Примус является прибором с открытой
огневой поверхностью. В связи с этим ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИМУС НА СГОРАЕМОМ
ОСНОВАНИИ, ВОЗЛЕ СГОРАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ БЛИЖЕ ОДНОГО МЕТРА;
 ДЕРЖАТЬ ЗАПАСЫ БЕНЗИНА ИЛИ ДРУГИХ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ В
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ РАБОТАЮЩЕГО ПРИМУСА;
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИМУС В ПОМЕЩЕНИЯХ
БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ, А ТАКЖЕ В ЖИЛЫХ, ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ПАЛАТКАХ И Т.П.;
 ОСТАВЛЯТЬ РАБОТАЮЩИЙ ПРИМУС БЕЗ
НАБЛЮДЕНИЯ;
 ПЕРЕНОСИТЬ РАБОТАЮЩИЙ ПРИМУС;
 ПЕРЕЛИВАТЬ ГОРЮЧЕЕ, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРЕДПУСКОВОГО НАГРЕВА КОРПУСА-ИСПАРИТЕЛЯ (3), ЧЕРЕЗ КРАЙ ПУСКОВОЙ ЕМКОСТИ (7);
 ОТВОРАЧИВАТЬ ГАЙКУ НАСОСА (1), ЗАПРАВЛЯТЬ, ДОЗАПРАВЛЯТЬ, СЛИВАТЬ БЕНЗИН,
ДЕЛАТЬ РЕМОНТ, ЧИСТИТЬ КАПСЮЛЬ (4) НА
РАБОТАЮЩЕМ ИЛИ НЕОСТЫВШЕМ ПРИМУСЕ И
ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ;
 ЗАЛИВАТЬ БЕНЗИН ВЫШЕ НИЖНЕЙ КРОМКИ
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ НАСОСА (1);
 ПРИМЕНЯТЬ БЕНЗИН В СМЕСИ СО СМАЗОЧНЫМИ МАСЛАМИ ИЛИ БЕНЗИН, НЕОГОВОРЕННЫЙ В ПУНКТЕ 1.2.2;
 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИМУСОМ ДЕТЯМ;
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИМУС ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТЕЧИ БЕНЗИНА.
2.2.2 При воспламенении бензина вне горелки (5) примус загасить. Гашение примуса выполнить поворотом ключа (10) по часовой
стрелке до упора с небольшим нажимом.
2.2.3 По окончании работы сбросить давление в баллоне, отвернув гайку насоса (1).
2.2.4 При длительном хранении примуса бензин из баллона (6) слить.

7

тел.: (06256) 5-54-25

www.smz.donetsk.ua

E-mail: mark@smz.donetsk.ua

2.2.5 Рекомендується застосовувати для готування їжі й кип'ятіння води каструлі ємністю
не більш 3-х літрів.

2.2.5 Рекомендуется применять для приготовления пищи и кипячения воды кастрюли емкостью не более 3-х литров.

2.3 Підготовка примусу до роботи

2.3 Подготовка примуса к работе

2.3.1 Установити примус на тверду горизонтальну поверхню, відвернути гайку (21), вийняти насос (1). Користуючись лійкою, залити
в балон бензин у кількості 50…100 г через
отвір для насоса. Виконати розконсервацію
внутрішньої порожнини балона (6) шляхом
ополіскування бензином, після ополіскування
бензин вилити.
2.3.2 За допомогою лійки залити бензин у балон (6) до нижнього торця горловини. Вставити насос (1) і щільно закрутити гайку (21).
2.3.3 Виконати чищення капсуля (4) голкотримачем (20).
2.3.4 Надягти ключ (10) на квадрат голки (9).
Переконатися, що отвір капсуля (4) перекритий (ключ (10) повернути вправо до упору).
Перевірити
герметичність
перевер-танням
примусу.
2.3.5 Накачати повітря насосом (1), зробивши
20…50 енергійних качков. Переконатися, що
паливна система герметична: відсутнє підтікання палива з-під ущільнювальної втулки (13) або гайки (21).
2.3.6 Забрати на безпечну відстань від примусу ємність із бензином.
УВАГА! ПРИ САМОДОВІЛЬНОМ ПІДНЯТТІ
ШТОКА (12) РОЗПАЛ ПРИМУСУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

2.3.1 Установить примус на твердую горизонтальную поверхность, отвернуть гайку (21),
вынуть насос (1). Пользуясь воронкой, залить
в баллон (6) бензин в количестве 50…100 г
через отверстие для насоса. Выполнить расконсервацию
внутренней полости баллона
(6) путем ополаскивания бензином, после
ополаскивания бензин вылить.
2.3.2 С помощью воронки залить бензин в баллон (6) до нижнего торца горловины. Вставить
насос (1) и плотно закрутить гайку (21).
2.3.3 Выполнить чистку капсюля (4) иглодержателем (20).
2.3.4 Надеть ключ (10) на квадрат иглы (9).
Убедиться, что отверстие капсюля (4) перекрыто (ключ (10) повернуть вправо до упора).
Проверить герметичность перевертыванием
примуса.
2.3.5 Накачать воздух насосом (1), сделав
20…50 энергичных качков. Убедиться, что топливная система герметична: отсутствует подтекание топлива из-под уплотнительной втулки (13) или гайки (21).
2.3.6 Убрать на безопасное расстояние от
примуса емкость с бензином.
ВНИМАНИЕ! ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ ПОДНЯТИИ ШТОКА (12) РОЗЖИГ ПРИМУСА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2.4 Порядок роботи

2.4 Порядок работы

2.4.1 Для прогріву корпуса-випарника (3) заповнити пускову ємність (7) пальним і підпалити. Використовувати як пальне для прогріву
можна спирт, денатурат, бензин і сухе пальне. Сухе пальне застосовувати в кількості
1…2 г (залежно від погоди) у здрібненому на
невеликі шматочки стані й змоченим у бензині.
Рідке пальне для прогріву слід наливати з невеликої посудини (пляшечки).
Прогрів бензином слід робити тільки на відкритім повітрі. У ряді випадків може знадобитися повторний прогрів. Hаприклад, при недостатньому наливі пального або на морозі.
2.4.2 До кінця вигоряння пального в пусковій
ємності (7) відкрити (частково) паливний канал поворотом ключа (10) проти годинникової
стрілки, при цьому з капсуля (4) повинен піти
пароподібний бензин. Підпалити паливоповітряну суміш, що виходить з отворів набору
шайб пальника (5).
2.4.3 Полум'я працюючого пальника (5) по-

2.4.1 Для прогрева корпуса-испарителя (3)
заполнить пусковую емкость (7) горючим и
поджечь. Использовать как горючее для прогрева можно спирт, денатурат, бензин и сухое
горючее. Сухое горючее применять в количестве 1… 2 г (в зависимости от погоды) в измельченном на небольшие кусочки состоянии и
смоченным в бензине.
Жидкое горючее для прогрева следует наливать из небольшого сосуда (пузырька).
Прогрев бензином следует производить только
на открытом воздухе. В ряде случаев может потребоваться повторный прогрев. Hапример, при
недостаточном наливе горючего или на морозе.
2.4.2 К концу выгорания горючего в пусковой
емкости (7) открыть (частично) топливный
канал поворотом ключа (10) против часовой
стрелки, при этом из капсюля (4) должен пойти парообразный бензин. Поджечь топливоздушную смесь, выходящую из отверстий набора шайб горелки (5).
2.4.3 Пламя работающей горелки (5) должно

8

тел.: (06256) 5-54-25

www.smz.donetsk.ua

E-mail: mark@smz.donetsk.ua

винно бути блідо-синім. Якщо полум'я спалахнуло жовтим факелом, який коптить, то пальник (5) слід погасити поворотом ключа (10) за
годинниковою стрілкою й повторити прогрів.
2.4.4 Після прогріву й розпалу регулювання
інтенсивності полум'я проводиться обертанням ключа (10) в ту або іншу сторону й підкачуванням насосом (1). Ключ (10) обертати
плавно до одержання необхідної інтенсивності
горіння.
2.4.5 Контроль теплової потужності здійснюється візуально за кольором розжарення
шайб, який повинен бути від темно-вишневого
до ясно-червоного. Жовто-гарячий (солом'яно-жовтий) колір розжарення шайб свідчить
про теплове перевантаження пальника (5).
2.4.6 Гасіння пальника (5) примусу виконувати поворотом ключа (10) за годинниковою
стрілкою до упору з невеликим натиском.
2.4.7 Після остигання примусу необхідно скинути тиск у балоні (6), відкрутивши гайку насоса (1).
2.4.8 Перед розпалом примусу без дозаправлення балона (6) необхідно покрутити
ключ (10) для вирівнювання тиску (почекати
поки в балоні перестане булькати усмоктуване повітря), потім повернути ключ (10) за годинниковою стрілкою до упору.

быть бледно-синим. Если пламя вспыхнуло
желтым коптящим факелом, то горелку (5)
следует погасить поворотом ключа (10) по часовой стрелке и повторить прогрев.
2.4.4 После прогрева и розжига регули-ровка
интенсивности пламени производится вращением ключа (10) в ту или иную сторону и подкачкой насосом (1). Ключ (10) вращать плавно до получения требуемой интенсивности
горения.
2.4.5 Контроль тепловой мощности осуществляется визуально по цвету накала шайб, который должен быть от темно-вишневого до
светло-красного. Желто-горячий (соломенножелтый) цвет накала шайб свидетельствует о
тепловой перегрузке горелки (5).
2.4.6 Гашение горелки (5) примуса производить поворотом ключа (10) по часовой стрелке до упора с небольшим нажимом.
2.4.7 После остывания примуса необходимо
сбросить давление в баллоне (6), открутив
гайку насоса (1).
2.4.8 Перед розжигом примуса без дозаправки
баллона
(6)
необходимо
покрутить
ключ (10) для выравнивания давления (подождать пока в баллоне (6) перестанет булькать
всасываемый воздух), затем повернуть ключ
(10) по часовой стрелке до упора.

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Примус тримати в чистоті, періодично
протираючи його ганчіркою, змоченої бензином, з метою видалення кіптяви, бруду й залишків їжі, що потрапили на примус при її готуванні. Стежити за чистотою отвору запобіжного клапана (8).
3.2 Манжету (11) й шток (12) насоса (1) слід
періодично змазувати консистентним змащенням, рослинним або тваринним жиром.
3.3 Через 80…100 годин наробітку примусу
або при погіршенні інтенсивності горіння, при
утрудненому повороті ключа необхідно зробити чищення деталей і внутрішніх порожнин
корпуса-випарника (3) від нагару й кіптяви,
для чого:
 викрутити капсуль (4) голкотримачем (20);
 викрутити ущільнювальну втулку (13);
 шилом або іншим подібним предметом витягти ущільнювач (нитка азбестова) і викрутити
голку (9);
 очистити внутрішню поверхню корпусавипарника (3) й зовнішню поверхню голки (9)
від слідів нагару;
 зібрати вузол у зворотній послідовності,
установивши новий ущільнювач із комплекту
ЗІП.

3.1 Примус содержать в чистоте, периодически протирая его тряпкой, смоченной бензином, с целью удаления копоти, грязи и остатков пищи, попавших на примус при ее приготовлении. Следить за чистотой отверстия
предохранительного клапана (8).
3.2 Манжету (11) и шток (12) насоса (1) следует периодически смазывать консистентной
смазкой, растительным или животным жиром.
3.3 Через 80…100 часов наработки примуса
или при ухудшении интенсивности горения,
при затрудненном повороте ключа необходимо произвести чистку деталей и внутренних
полостей корпуса-испарителя (3) от нагара и
копоти, для чего:
 выкрутить капсюль (4) иглодержателем (20);
 выкрутить уплотнительную втулку (13);
 шилом или другим подобным предметом извлечь уплотнитель (нить асбестовую) и выкрутить иглу (9);
 очистить внутреннюю поверхность корпусаиспарителя (3) и наружную поверхность иглы (9) от следов нагара;
 собрать узел в обратной последовательности, установив новый уплотнитель
из
комплекта ЗИП.
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3.4 Характерні несправності й методи їх усунення

3.4 Характерные неисправности и методы их
устранения

3.4.1 Характерні несправності наведені в таблиці 2.
Таблиця 2

3.4.1 Характерные неисправности приведены
в таблице 2.
Таблица 2

Несправності
Неисправности

Імовірна причина
Вероятная причина

Метод усунення
Метод устранения

З-під ущільнювальної втулки (13), голки (9) просочується бензин
Из-под уплотнительной втулки (13), иглы (9) просачивается бензин

Порушився ущільнювач

Підтягти гайковим ключем ущільнювальну втулку (13). Якщо несправність
залишилася, замінити ущільнювач
Подтянуть гаечным ключом уплотнительную втулку (13). Если неисправность осталась, заменить уплотнение

З-під гайки (14) паливної
трубки (2) просочується бензин і пари бензину
Из-под гайки (14) топливной трубки (2) просачивается бензин и пары бензина

Послаб натяг різьблення гайки (14) з
порушенням герметичності

Підтягти гайковим ключем гайку (14)
до припинення просочування

Ослабло натяжение резьбы гайки (14)
с нарушением герметичности

Подтянуть гаечным ключом гайку (14)
до прекращения просачивания

Корпус-випарник (3) прогрітий, подача бензину здійснена, але примус не працює
Корпус-испаритель (3) прогрет, подача бензина осуществлена, но примус не
работает

а) засмітився отвір капсуля (4);
б) засмітилися нагаром деталі й внутрішня поверхня паливної трубки (2)
а) засорилось отверстие капсюля (4);
б) засорились нагаром детали и внутренняя поверхность топливной трубки (2)

а) прочистити отвір капсуля (4);
б) виконати чищення паливної трубки (2)
а) прочистить отверстие капсюля (4);
б) произвести чистку топливной трубки (2)

З-під гайки (21) насоса (1)
просочується повітря й пари
бензину
Из-под гайки (21) насоса (1)
просачивается воздух и пары бензина

а) гайка (21) недостатньо затягнута;
б) зносилося ущільнювальне кільце (17) насоса (1)
а) гайка (21) недостаточно затянута;
б) износилось уплотнительное кольцо (17) насоса (1)

а) затягти гайку (21);
б) замінити ущільнювальне кільце (17)
а) затянуть гайку (21);
б) заменить уплотнительное кольцо (17)

Накачування й горіння погіршуються. У насос (1) попадає бензин
Накачивание и горение ухудшаются. В насос (1) попадает бензин

Знос прокладки (23)

Розібрати зворотний клапан, замінити
прокладку (23)

Износ прокладки (23)

Разобрать обратный клапан, заменить
прокладку (23)

Насос (1) погано накачує
повітря в балон (6)

а) відсутність змащення на манжеті (11);
б) попадання бруду на манжету (11);
в) зносилася манжета (11);
г) пружина (16) сильно стиснута

Насос (1) плохо накачивает
воздух в баллон (6)

а) отсутствие смазки на манжете (11);
б) попадание грязи на манжету (11);

а) змазати манжету (11) консистентним мастилом;
б) зняти манжету (11), очистити від
бруду;
в) замінити манжету (11);
г) відрегулювати пружину (16) гвинтом (22).
а) смазать манжету (11) консистентной смазкой;
б) снять манжету (11), очистить от
грязи;
в) заменить манжету (11);
г) отрегулировать пружину (16) винтом (22).

Нарушилось уплотнение

в) износилась манжета (11);
г) пружина (16) сильно сжата

3.5 Правила зберігання

3.5 Правила хранения

3.5.1 Примус повинен зберігатися чистим, сухим, зі скинутим тиском усередині балона (6).
При тривалому зберіганні примуса злити паливо
з балона (6).

3.5.1 Примус должен хранится чистым, сухим,
со сброшенным давленим внутри баллона (6).
При длительном хранении примуса слить топливо из баллона (6).
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4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Примус туристський «Мотор Січ ПТ-2»,
«Мотор Січ ПТ-3» виготовлений та прийнятий
відповідно до обов'язкових вимог державних
(національних) стандартів, чинної технічної
документації, технічних умов ТУ У 3.8814307794-162-96 і визнаний придатним до
експлуатації.

4.1 Примус туристский «Мотор Січ ПТ-2», «Мотор Січ ПТ-3» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальних) стандартов, действующей технической документацией, технических условий ТУ У 3.88-14307794-162-96 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ВТК
Штамп ОТК

Дата виготовлення
Дата изготовления

5 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Даним гарантійним зобов'язанням виробник підтверджує право покупця на безоплатне
усунення недоліків і несправностей (дефектів), що виникли з вини виробника протягом
гарантійного строку.
5.2 Гарантійний
строк
експлуатації –
12 місяців від дати продажу, при її відсутності –
від дати виготовлення.
5.3 Виробник гарантує безвідмовну роботу
примуса при дотриманні користувачем правил
єксплуатації, обслуговування й зберігання,
встановлених даною настановою.
5.4 Примус не підлягає гарантійному обслуговуванню в наступних випадках:
 при
проведенні
попереднього ремонту
примусу користувачем самостійно;
 при порушення умов експлуатації примусу,
які обумовлені у настанові з експлуатації;
 при внесенні змін у конструкцію примусу;
 псування, механічні ушкодження примусу
при неправильному транспортуванні й зберіганні, недбалому ставленню, падінню, ударах
і т.д.;
 при використанні неоригінальних запасних
частин і приналежностей.
5.5 Гарантійне обслуговування не здійснюється:
 при відсутностї настанови з експлуатації;
 при неоформленій інформації про покупку
(не заповнені поля гарантійного талону);
 при не повної комплектності;
 якщо примус не очищений від бруду;
 після закінчення гарантійного строку.
5.6 При наявності претензій до виробу або
якості сервісного обслуговування просимо Вас
звертатися до нас у письмовій формі за адресами або дзвонити за телефонами:
 в Україні:
 АТ «МОТОР СІЧ» Сніжнянський машинобудівний завод, вул. Терешкової, 3, м. Сніжне, Доне-

5.1 Данным гарантийным обязательством изготовитель подтверждает право покупателя
на бесплатное устранение недостатков и неисправностей (дефектов), возникших по вине
изготовителя в течение гарантийного срока.
5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи, при ее отсутствии – от
даты изготовления.
5.3 Изготовитель гарантирует безотказную работу примуса при соблюдении пользователем
правил эксплуатации, обслуживания и хранения, установленных данным руководством.
5.4 Примус не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
 при проведении предварительного ремонта
примуса пользователем самостоятельно;
 принарушениеусловий эксплуатациипримуса,оговоренных в руководстве по эксплуатации;
 привнесении измененийв конструкциюпримуса;
 порча, механические повреждения примуса
при неправильной транспортировке и хранении, небрежном обращении, падении, ударах
и т.д.
 при использование неоригинальных запасных частей и принадлежностей.
5.5 Гарантийное обслуживание не осуществляется:
 приотсутствиируководства по эксплуатации;
 при неоформленой информации о покупке
(не заполнены поля гарантийного талона);
 при не полной комплектности;
 если примус не очищен от грязи;
 по истечении гарантийного срока.
5.6 При наличии претензий к изделию или качеству сервисного обслуживания просим Вас
обращаться к нам в письменном виде по адресам или звонить по телефонам:
 в Украине:
 АО «МОТОР СИЧ» Снежнянский машиностроительный завод, ул. Терешковой, 3, г. Снеж-
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цька обл., 86503;
тел.: (06256) 5-32-95 дод. 5-24;
е-mail: mark@smz.donetsk.ua;
 АТ «МОТОР СІЧ», проспект Моторобудівників,
30/А, м. Запоріжжя, 69068;
тел.: (061) 720-47-66;
е-mail: ortnp.vtd@motorsich.com;
 у Російській Федерації:
 Ярославське шосе, 109, будинок 1, м. Москва,
129337;
тел.: (495) 411-51-22

E-mail: mark@smz.donetsk.ua

ное, Донецкая обл., 86503;
тел.: (06256) 5-32-95 доб. 5-24;
е-mail: mark@smz.donetsk.ua;
 АО «МОТОР СИЧ», проспект Моторостроителей, 30/А, г. Запорожье, 69068;
тел.: (061) 720-47-66;
е-mail: ortnp.vtd@motorsich.com;
 в Российской Федерации:
 Ярославское шоссе, 109, строение 1, г. Москва,
129337;
тел.: (495) 411-51-22
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