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Gator-XL 8001 –  schemat  instalacji 

 

 
Przed rozpoczęciem pracy dozownika naleŜy otworzyć zawory C i D . 
Następnie zamknąć zwór A i powoli otworzyć zawór B , tak aby woda 
płynęła przez dozownik z szybkością ok. 4l/min. , aŜ roztwór ze zbiornika 
zostanie zassany przez elastyczny przewód do dozownika. Wtedy naleŜy 
zamknąć zawór D i całkowicie otworzyć zawór B.  
Tak odpowietrzony dozownik będzie pracował prawidłowo. 

 
Czyszczenie dyskowego filtra wody.   
Czyszczenie filtra wody podczas kuracji powinno się odbywać co 2 lub 3 
dni. Zanieczyszczenie moŜemy zauwaŜyć po przez róŜne wskazania 
barometrów. Czyszczenie filtra dyskowego odbywa się pod duŜym 
ciśnieniem bieŜącej wody. 
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Czyszczenie zaworu zwrotnego dozownika (8038)  
Niektóre związki chemiczne mogą krystalizować lub osadzać się na 
powierzchniach uszczelniających zawór. JeŜeli się to zdarzy, zawór 
zwrotny 8038 przestanie prawidłowo działać i roztwór dozowany moŜe się 
cofać do zbiornika. Aby temu przeciw działać  naleŜy okresowo 
przeczyścić zawór zwrotny 8038 i skontrolować czy nie ma uszkodzeń   
(rozerwań) nasmarować silikonikiem 8055. W przypadku uszkodzenia 
zaworu 8038 skontaktować się z naszą firma w celu zakupienia zestawu 
8038. 
 

 
 
 

 
 

Czyszczenie filtra roztworu dozowanego 3063. 
Filtr roztworu dozowanego moŜe się zatkać, szczególnie, gdy pompuje się 
substancje  nie całkiem rozpuszczalne w wodzie. Filtr moŜe być 

oczyszczony przez zdjęcie elastycznego przewodu ssącego i przepłukanie 
filtra czystą wodą podłączoną odwrotnie do normalnego przepływu. 
NaleŜy takŜe usuwać osady ze zbiornika roztworu dozowanego. Niektóre 
związki chemiczne wytrącają się z roztworów tworząc osady, które mogą 
zatykać filtr roztworu dozowanego. Zaleca się aby w takich przypadkach 
w pojemniku dozowanego płynu umieścić mieszadło.   
 

 
 
 
 

W przeciwieństwie do innych tego typu urządzeń, Dozownik 
Gator-XL model 8001, został tak zaprojektowany tak, aby mógł 
być serwisowany przez uŜytkownika.    
 
Dozownik ten rzadko ulega takiej awarii, aby musiał być 
zwrócony do dealera lub serwisu fabrycznego. 
 
Wymiana wkładu dozownika (cz. 8031).  Wkład dozownika jest 
naraŜony na działanie drastycznych czynników chemicznych takich jak 
Ŝrące kwasy, korodujące utleniacze, czy substancje o właściwościach 
ściernych. Dlatego wkład ten moŜe wymagać okresowej wymiany*. JeŜeli 
dozownik przestaje pompować, a wkład wykazuje cech zuŜycia naleŜy go 
wówczas wymienić.                       

1. Odkręcić osłonę wkładu od korpusu dozownika 8031XPT. 
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2. Odłączyć tłok od trzonu tłoka dozownika. 
 
ODŁĄCZYĆ ZATRZASKOWY ZESPÓŁ TŁOKA 8039 

 

 
  
 

3. NałóŜ nowy zatrzaskowy zespół tłoka 8039 na trzpień tłoka 
dozownika  

 
 

4. Nakręć nową osłonę wkładu na dozownik 8031XPT 
 

 
 

*Uwaga: MoŜe nie być konieczna wymiana wkładu dozownika i 
tłoka, moŜe wystarczyć wyczyszczenie zaworu zwrotnego. 

 
Lokalizacja dozownika. NaleŜy chronić dozownik Model 8001 przed 
mrozem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Promieniowanie 
ultrafioletowe emitowane przez słońce działa niszcząco na materiał. 
Dozownik moŜe pracować w kaŜdym połoŜeniu, ale gdy zespół ssania 
znajduje się pod dozownikiem, mniejsze jest prawdopodobieństwo 
utworzenia się korka powietrza. Dozownik nie powinien być instalowany 
dalej niŜ 1.2 m od zbiornika z roztworem dozowanym. 

 
Chemikalia. Dozownik z powodzeniem będzie podawać róŜne roztwory, 
takie jak leki, większości kwasów organicznych, związki chloru. Jednak z 
oczywistych względów dozownik nie był testowany dla wszystkich 
związków chemicznych. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić przy 
pompowaniu Ŝrących roztworów. W przypadku podawania zawiesin 
naleŜy w pojemniku z płynem dozowanym zamontować mieszadło. 

 
USTAWIENIA DOZOWNIKA 
Dozownik jest ustawiony tak, aby dodawać 10 ml roztworu na 1 l wody 
przepływającej przez pompę (stosunek rozcieńczenia - 1:100). Dla 
wygody, bezpieczeństwa i dokładności dozownika proporcja ilości 
roztworu dozowanego do przepływającej wody jest ustawiona na stałe. 
Inny stosunek zasilania moŜna uzyskać przez odpowiednie rozcieńczenie 
roztworu dozowanego w zbiorniku. Ilość wody (x), którą naleŜy dolać do 
1 l pierwotnego roztworu do dozowania moŜna łatwo obliczyć ze wzoru: 

x = 10/n –1 
gdzie n jest ilością pierwotnego roztworu dozowanego, którą chcemy 
dodać do 1 litra wody płynącej przez pompę 

 
Np. aby podawać 5ml roztworu do 1l wody naleŜy go rozcieńczyć w 
stosunku 1:1 (1 litr roztworu i 1 litr wody), a 1 ml/1l -  w stosunku 1:9 
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NawoŜenie gleby 
 
Dozownik Gator-XL moŜe dostarczać nawóz podczas nawadniania. Nie 
jest on dostosowany do szybkiego podawania duŜej ilości nawozu. 
 
Np. roztwór dozowany moŜe zawierać 4g/l nawozu rozpuszczalnego w 
wodzie. 4 litry takiego roztwory powinno starczyć na 1000 m2 powierzchni 
gleby.  
 
Dozownik będzie nawoził z szybkością do 16 l/godzinę. 
 
Uwaga: jeŜeli przepływ wody jest większy niŜ 40 l/minutę, załóŜ 
dodatkowy dozownik  lub otwórz zawór A, aby część wody ominęła 
pompę. Dozownik nie powinna pracować szybciej niŜ 2 – 3 stuknięcia na 
sekundę. 
 

12 
WYKRYWANIE USTEREK W MODELU 8001 

 
Objaw MoŜliwy powód awarii Rozwiązanie problemu 

Roztwór dozowany 
podnosi się i opada  w 
przewodzie ssącym, 
podczas gdy woda pły- 
nie i dozownik stuka 

Awaria zaworu 
zwrotnego 8038 

Oczyścić lub wymienić 
zawór zwrotny 8038, 
ewentualnie wymienić 
zestaw naprawczy 
8031XPT 

Zbiornik roztworu 
dozowanego zapełnia 
się wodą 

Awaria zaworu 
zwrotnego  8038 
,zuŜycie się zatrzasku 
tłoka 8039 , i uszczelek 
trzpienia 2011 

Wymienić uszczelki 
trzpienia 2011 oraz 
zatrzask tłoka 8039 , 
oczyścić lub wymienić 
zawór zwrotny 8038 

Roztwór dozowany nie 
podnosi się   w 
przewodzie ssącym, 
podczas gdy woda 

ZuŜycie się zatrzasku 
tłoka 8039 
Zatkany  filtr roztworu 
dozowanego 3063 

Wymienić zatrzask 
tłoka 8039. 
Oczyścić lub wymienić 
filtr 3063   

płynie i dozownik 
stuka 

Zatkany zawór zwrotny 
8038 
 

Oczyścić lub wymienić 
Zawór zwrotny 8038 

Dozownik nie pompuje 
roztworu dozowanego i 
dozownik nie stuka  

Awaria silnika Zregenerować silnik 
zestawem naprawczym 
8032-100    
Skontaktować się z 
Firmą MARDAR 

Ciśnienie wody za 
małe 

Filtr wody zatkany Oczyścić filtr lub wy-
mienić wkład  

Wymiana uszczelek trzpienia tłoka 2011 

 
Odkręcić wkład dozownika 8031XPT  odłącz węŜyk ciśnieniowy 3020 
,następnie chwyć filtr chemiczny 1051-A2 wepchnąć do środka i przekręć 
w prawo po czym moŜna wyciągnąć odkręcamy zieloną nakrętkę 1022 i 
mamy trzpień tłoka 1032-A1 na wierzchu i zmieniamy uszczelki trzpienia 
tłoka 2011. 
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GWARANCJA 
Dozownik Gator-XL jest wykonany z materiałów o najwyŜszej jakości. 
Jak kaŜde urządzenie mechaniczne, dozownik wymaga okresowego 
czyszczenia i przeglądów, aby poprawnie działał. Uszczelki i 
powierzchnie uszczelniające zuŜywają się w czasie pracy i nie podlegają 
gwarancji. Dozownik nie podlega gwarancji, gdy jest uŜywana z innym 
medium niŜ woda i nie ma gwarancji pracy ze wszystkimi związkami 
chemicznymi. 
Gwarantuje się,  Ŝe wszystkie materiały i jakość wykonania stosowana w 
wyprodukowaniu dozownika GATOR – XL model 8001 są wolne od 
defektów. Wadliwe części wewnętrzne będą wymienione lub zreperowane 
w ciągu roku od zakupu, a wadliwe części obudowy zewnętrznej będą 
wymienione lub zreperowane w ciągu 2 lat od zakupu, pod warunkiem, Ŝe 
uszkodzenia nie zostały spowodowane działaniem agresywnych 
chemikaliów,  niewłaściwym uŜywaniem, brakiem dbałości, niewłaściwą, 
niedbałą, nieprawidłową instalacją lub normalnym zniszczeniem.  
Jakakolwiek odpowiedzialność wg tej gwarancji jest ograniczona do 
wymiany, lub zreperowania produktu uznanego przez producenta za  
wadliwy. Producent nie jest odpowiedzialny za straty pośrednie lub będące 
następstwem uszkodzenia produktu i jakiekolwiek odszkodowanie ze 
strony producenta nie moŜe być większe niŜ kwota zapłacona za 
zakupiony produkt.   
Dla reperacji w ramach gwarancji powinieneś uzyskać Zwrotny Numer 
Autoryzacji od fabrycznego centrum autoryzacji.  Zapakuj i wyślij 
kompletne  urządzenie wraz z opisem problemu, fakturą zakupu, adresem 
zwrotnym i nr telefonu do centrum serwisowego i opłać koszty przesyłki. 
Napisz Zwrotny nr autoryzacji na opakowaniu paczki. Wysyłający jest 
odpowiedzialny za wszelkie  uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego 
zapakowania przesyłki.  
Fabryczne centrum serwisowe określi, czy produkt będzie reperowany w 
ramach gwarancji i natychmiast zwróci zreperowany lub nowy produkt do 
odebrania w centrum serwisowym. Koszty przesyłki od centrum 
serwisowego do klienta pokrywa klient. 

 
 
 
 Gwarantem i centrum serwisowym w Polsce jest importer 
dozownika Gator - XL – Firma MardaR 
Firma MardaR,  Marynin 1,  21- 030 Motycz. Polska 
Tel./fax. – 081 503 20 30 
Tel. kom. 0601 32 07 75 
 
 
 
 
 
 


