
APARAT DE SPALAT CU JET
LT704G

MANUAL DE UTILIZARE

AVERTISMENT: Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de echipament.

Producator: LUTIAN MACHINERY CO., LTD.
Adresa: No. 1 Lutian Road, Hengjie, Luqiao, 318056 Taizhou, Zhejiang Province, China

Ver. 1/Rev. 0; Data: 13.07.2018; Traducere a instructiunilor originale                                                                                    1



CUPRINS

Instructiuni de siguranta si avertismente ………………....…………………………………..

Instructiuni de asamblare ……………………..……………………………………………….

Instructiuni de utilizare ………………………………….……………………………………...

Utilizare detergenti …..………………………………………………………………………….

Curatare si Depozitare ………….……………………………………………………………...

Recomandari pentru curatare …………………………………………………………………

Specificatii tehnice …..………………………………………………………………………….

Probleme tehnice ………..……………………………………………………………………...

2

6

10

12

13

14

16

17

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SI AVERTISMENTE

Cititi  toate  avertismentele  de  siguranta  si  instructiunile  inainte  de  utilizarea  produsului.
Nerespectarea indicatiilor de avertizare si a instructiunilor poate provoca electrocutare, incendii si /
sau raniri grave. 

RECOMANDARI DE SIGURANTA IMPORTANTE

NU indreptati jetul de apa de inalta presiune spre oameni sau animale

NU folositi  echipamentul  atunci  cand  sunteti  obositi  sau  va  aflati  sub  influenta  drogurilor,  a
alcoolului sau a medicamentelor.

NU folositi aparatul de spalat cu jet in timp ce stati in apa.

NU atingeti prizele electrice cu mainile ude.

NU permiteti contactul conexiunilor electrice cu apa.

NU porniti aparatul de spalat cu jet fara ca alimentarea cu apa sa fie pornita

NU utilizati apa calda cu acest aparat de spalat cu jet

MASURI DE SIGURANTA IMPORTANTE

AVERTISMENT:  Atunci cand utilizati  acest  aparat,  respectati intotdeauna masurile de siguranta
generale, inclusiv:

1 Cititi toate instructiunile inainte de utilizarea produsului. Pastrati instructiunile intr-un loc 
sigur pentru a le putea consulta ulterior.

2 Nu utilizati  aparatul  atunci cand sunteti  obositi  sau va aflati  sub influenta drogurilor, a
alcoolului sau a medicamentelor.

3 Pericol de ranire – Nu directionati jetul de apa de inalta presiune spre oameni sau animale

4 Nu permiteti accesul copiilor la aparatul de spalat cu jet.

5 Pentru a reduce riscul de ranire, este necesara supravegherea atenta cand aparatul de 
spalat cu jet este utilizat in apropierea copiilor.

6 Utilizatorul trebuie sa cunoasca modul de oprire al aparatului si sa reduca presiunea 
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imediat. Acesta este obligat sa se familiarizeze cu dispozitivele de control ale aparatului.

7 ATENTIE – Intotdeauna aveti grija unde directionati jetul de apa de inalta presiune.

8 Aveti grija ca in spatiul de lucru sa nu fie oameni.

9 Adoptati o pozitie stabila si mentineti-va intotdeauna echilibrul.

10 Se recomanda ca zona de lucru sa aiba un sistem de scurgere pentru a reduce 
posibilitatea unei caderi din cauza suprafetelor alunecoase.

11 Respectati instructiunile de intretinere specificate in manual.

12 Pentru a reduce riscul de electrocutare, pastrati toate conexiunile uscate si departe de sol.
Nu atingeti priza cu mainile ude.

MASURI DE SIGURANTA GENERALE

1 Destinat exclusiv uzului casnic in aer liber.

2 Furtunul  de  inalta  presiune  poate  prezenta  scurgeri  datorita  uzurii,  utilizarii  abuzive,
zgarieri, etc. Nu utilizati un furtun deteriorat.

3 Nu utilizati aparatul de spalat cu jet in apropierea materialelor combustibile, a vaporilor 
combustibili sau a prafului.

4 Unele substante chimice sau detergenti pot fi daunatori daca sunt inhalati sau ingerati, 
provocand rani grave. Folositi un aparat respirator sau o masca daca exista pericolul ca 
vaporii sa fie inhalati. Cititi instructiunile de utilizare de la masca pentru a va asigura ca 
aceasta va oferi protectia necesara impotriva inhalarii vaporilor nocivi.

5 Inainte de pornirea aparatului de spalat cu jet in sezonul rece, verificati toate piesele 
echipamentului si asigurati-va ca nu exista gheata. Nu depozitati aparatul in spatii unde 
temperatura poate ajunge sub 0ºC (32ºF).

6 ESTE INTERZISA MODIFICAREA COMPONENTELOR ECHIPAMENTULUI! Aparatele 
care prezinta piese deteriorate sau lipsa, sau fara carcasa sau capace de protectie, NU 
trebuie utilizate.

7 Mentineti furtunul de inalta presiune conectat la aparatul de spalat cu jet si la pistolul de 
pulverizat atunci cand sistemul este presurizat. Deconectarea furtunului in timp ce 
aparatul este presurizat este periculoasa si poate determina ranirea grava a utilizatorului.

8 Nu lasati aparatul de spalat cu jet nesupravegheat in timp ce comutatorul este in pozitia 
ON.

9 Tineti jetul de apa departe de cablurile electrice, in caz contrar va puteti electrocuta.

SIMBOLURI

Urmatoarele simboluri pot fi aplicate pe aparat sau in manual. Acestea ofera informatii importante
despre produs sau instructiuni pentru o utilizare sigura:

Avertizeaza utilizatorul de un risc potential de vatamare corporala sau
deteriorare a echipamentului.

Clasa II – Echipamentul are izolatie dubla; In acest caz firul de 
impamantare nu este necesar.

Nu expuneti aparatul la ploaie sau in spatii cu umezeala.
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Pentru a reduce pericolul de ranire, cititi manualul de instructiuni 
inainte de utilizare.

Se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie

Pentru a reduce riscul de ranire, nu directionati jetul de apa spre 
oameni sau animale si nu indreptati jetul de apa spre vreo parte a 
corpului.
Furtunurile cu scurgeri si fitingurile deteriorate pot, de asemenea, sa 
cauzeze ranirea grava.

Pentru a reduce riscul ranirii provocate de recul, tineti pistolul de 
pulverizat foarte bine, cu ambele maini, atunci cand aparatul este 
pornit.

Neutilizarea in conditii uscate si nerespectarea instructiunilor de 
siguranta pot duce la socuri electrice.

Nu directionati pistolul de pulverizat spre oameni, animale, aparat, 
sursa de alimentare sau alte aparate electrice.

Echipamentul nu este destinat conectarii la reteaua de alimentare cu 
apa potabila.

In conformitate cu cerintele esentiale din standardele de siguranta ale
directivelor europene aplicabile

Deseurile de echipamente electrice nu trebuie eliminate impreuna cu 
deseurile menajere. Deseurile de echipamente electrice trebuie 
colectate separat si predate unui centru specializat de colectare si 
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o
sursa potentiala de pericol si de poluare a mediului inconjurator. Prin 
eliminarea corecta a acestor tipuri de produse, contribuiti la prevenirea
posibilelor efecte negative asupra mediului inconjurator si asupra 
sanatatii oamenilor. Pentru mai multe informatii privind reciclarea 
deseurilor, va rugam sa contactati autoritatile locale responsabile, 
centrele locale de reciclare sau distribuitorul autorizat.

ACEST ECHIPAMENT TREBUIE CONECTAT LA O PRIZA ELECTRICA CU IMPAMANTARE
Aparatul se livreaza cu cablu de alimentare cu stecher. Recomandam conectarea acestui aparat
numai la o priza corespunzatoare cu impamantare protejata de releu de curent rezidual de 30mA.
Daca nu sunteti siguri ca priza are impamantare, consultati un electrician autorizat sau un tehnician
de intretinere, pentru a verifica.

Tensiunea inscrisa pe eticheta cu specificatii tehnice trebuie sa corespunda cu cea de pe sursa de
alimentare.
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Utilizati numai cabluri prelungitoare cu impamantare, conectate corespunzator la priza si stecher.
Cablul prelungitor trebuie sa aiba un diametru conform instructiunilor de utilizare si sa fie protejat
impotriva stropilor de apa. Conexiunea electrica nu trebuie sa se afle in contact cu apa.

UTILIZAREA CABLULUI PRELUNGITOR

NU SE RECOMANDA utilizarea unui cablu prelungitor cu acest produs. Daca trebuie sa utilizati un
prelungitor,  folositi doar cabluri prelungitoare cu 3 fire, adecvate pentru mediul exterior.  Folosirea
unui astfel de cablu prelungitor diminueaza riscul de electrocutare. Aceste cabluri sunt identificate
prin  marcajul:  "ADECVAT  UTILIZARII  CU  APARATE  EXTERIOARE,  A  SE  DEPOZITA  IN
INTERIOR  ATUNCI  CAND  NU  ESTE  UTILIZAT".  Folositi  doar  cabluri  prelungitoare  a  caror
tensiune de alimentare corespunde cu cea de pe eticheta aparatului. Verificati cablul prelungitor
inainte  de utilizare.  NU UTILIZATI CABLURI PRELUNGITOARE DETERIORATE!  Nu trageti  de
cablu pentru a-l deconecta de la priza. Tineti cablul departe de surse de caldura si margini ascutite.
Intotdeauna  deconectati  cablul  prelungitor  de  la  priza  inainte  de  a  deconecta  aparatul  de  la
prelungitor.

AVERTISMENT!  -  Pentru  a  reduce riscul  de  electrocutare,  pastrati  toate  conexiunile  uscate  si
departe de sol. Nu atingeti stecherul cu mainile ude. 

• Nu utilizati aparatul daca cablul  de alimentare sau componente importante ale aparatului
sunt deteriorate, de exemplu dispozitivele de siguranta, furtunurile de inalta presiune, pistolul
de pulverizat.

• Daca se utilizeaza un cablu prelungitor, stecherul si mufa trebuie sa fie etanse.
• AVERTISMENT: Cablurile prelungitoare necorespunzatoare pot fi periculoase.
• Deconectati stecherul de la priza de alimentare in timpul curatarii si intretinerii aparatului, si

atunci cand inlocuiti piese sau setati aparatul la alta functie.

UTILIZAREA CORECTA A APARATULUI DE SPALAT CU JET

UTILIZATI ACEST APARAT DOAR CU APA RECE!

NU INTRODUCETI APA CALDA IN ACEST APARAT DE SPALAT CU JET!

1 Utilizati aparatul de spalat cu jet la presiunea apei, insa sa nu fie mai mare decat presiunea
nominala a aparatului. Nu porniti aparatul fara a fi conectat la o sursa de apa. Functionarea
aparatului fara o sursa de apa, poate cauza deteriorarea iremediabila a echipamentului.

2 Asigurati-va  ca  apa  utilizata  pentru  aparat  nu  este  murdara,  nisipoasa  si  nu  contine
produse chimice corozive. Folosirea unei surse de apa murdara va compromite durata de
viata a aparatului de spalat cu jet. 

3 ATENTIE – Aparatul de spalat cu jet poate fi utilizat pentru o varietate de aplicatii, inclusiv
spalarea autovehiculelor, barcilor, teraselor, garaje, etc. unde presiunea inalta este 
necesara pentru indepartarea murdariei si a reziduurilor.
Debitul apei de inalta presiune poate deteriora suprafata daca nu este folosit in mod
corespunzator! A se vedea sectiunea "Instructiuni de utilizare" pentru mai multe 
informatii. Intotdeauna verificati jetul intr-o zona deschisa mai intai.

4 NU transportati aparatul tragand de furtunul de inalta presiune. Utilizati manerul din dotare
din partea superioara a aparatului.

5 Intotdeauna tineti pistolul si lancea de inalta presiune cu ambele maini. Tineti o mana pe 
pistol/declansator, in timp ce tineti lancea cu cealalta mana (vezi diagrama).

6 Atunci cand pulverizati detergent, aparatul de spalat cu jet aplica detergentul in zona de 
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lucru doar la presiune scazuta. Dupa aplicarea detergentului, lasati-l cateva minute sa 
actioneze, dupa care indepartati detergentul de pe suprafata de lucru utilizand duza 
reglabila.

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Indepartarea ambalajului

Dupa deschiderea ambalajului, scoateti toate piesele si verificati-le conform listei incluse:

TIPUL A/B:

A. Conector rapid Corpul principal al aparatului
de spalat cu jet
B. Filtru admisie apa
C. Furtun de inalta presiune
D. Suport pistol de pulverizat
E. Carlig depozitare cablu de alimentare

F. Carlig pentru furtunul de inalta presiune
G. Suport pentru pistol
H. Pistol de pulverizat
J. Lance cu duza reglabila
K. Stift (cui) de curatare

TIPUL C:

A. Conector rapid
B. Filtru admisie apa
C. Suport pentru pistol
D. Suport pentru pistol
E. Carlig depozitare cablu de alimentare
F. Tambur pentru furtun

G. Furtun de inalta presiune 
H. Clema pentru furtun de inalta presiune
J. Pistol de pulverizat
K. Lance cu duza reglabila 
L. Stift (ac) de curatare
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Datorita  transportului  si  ambalarii,  unele  accesorii  pot  fi  furnizate  dezasamblate.  Va  rugam sa
respectati instructiunile de asamblare.

Pasul 1

Prindeti furtunul de inalta presiune (C) la pistolul de pulverizat (H). Introduceti si conectati-l rapid
pentru a evita scurgerile. Atunci cand piesele sunt imbinate corect, utilizatorul nu poate separa cele
doua componente tragand direct de pistol (H). Apasati butonul de blocare al furtunului, dupa care
puteti scoate furtunul de inalta presiune.
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Pasul 2

Insurubati  bine  manerul  aparatului  de  spalat  la  corpul  principal  conform  imaginii  de  mai  jos.
Suruburile vor fi livrate impreuna cu aparatul. Verificati in momentul desfacerii ambalajului. (doar
modelul A/B)

(Modelul A &B)

Pasul 3

Montati carligul pistolului si cel pentru depozitarea cablului de alimentare, fixati suportul pistolului la
corpul  aparatului  conform  imaginii  de  mai  jos.  Suruburile  vor  fi  livrate  impreuna  cu  aparatul.
Verificati in momentul desfacerii ambalajului.
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Pasul 4

Introduceti lancea cu duza reglabila (L) in pistolul de pulverizat (H). Apasati si rotiti duza reglabila in
pistol (H) in sensul acelor de ceasornic pana cand aceasta se fixeaza corespunzator. Cand piesele
sunt cuplate corect, utilizatorul nu poate separa cele doua componente tragand de duza reglabila.
Toate accesoriile trebuie introduse in pistol pentru o utilizare corespunzatoare.

Pasul 5

Montati  furtunul  de  inalta  presiune  (C)  la  racordul  (iesire  apa)  din  aparatul  de  spalat  cu  jet.
Conectati-l corespunzator pentru a evita scurgerile. Cand piesele sunt cuplate corect, utilizatorul nu
poate separa cele doua componente tragand de racord. Apasati Butonul conform directiei sagetii,
dupa care puteti trage furtunul de inalta presiune
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Pasul 6

Insurubati  conectorul  furtunului  la aparatul  de spalat cu jet.  Inainte de montarea conectorului  la
fiting-ul cu filet exterior (male fitting), indepartati capacul din plastic, care este montat pe fiting-ul
aparatului de spalat inainte de expediere. Dupa ce ambele componente au fost instalate, atasati
furtunul de gradina cu surub conector la aparatul de spalat cu jet. Conectati furtunul de gradina la
racordul de alimentare cu apa.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ACEST APARAT SE UTILIZEAZA DOAR CU APA RECE!
NU INTRODUCETI APA CALDA IN ACEST APARAT DE SPALAT CU JET!

Pornirea
Dupa conectarea aparatului de spalat cu jet la reteaua de alimentare cu apa rece, procedati dupa
cum urmeaza:

• Asigurati-va ca, comutatorul ON/OFF este in pozitia OFF (oprit).
• Conectati furtunul de gradina la racordul de admisie.
• Insurubati furtunul la pistolul de pulverizat conform instructiunilor de asamblare, pasul 1.
• Introduceti  lancea  cu  duza  reglabila  la  pistolul  de  pulverizat  conform  instructiunilor  de

asamblare, pasul 2.
• Conectati furtunul de inalta presiune la racordul de iesire al spalatorului cu presiune conform

instructiunilor de asamblare, pasul 3.
• Conectati  furtunul  de gradina la racordul de admisie al  spalatorului  cu presiune conform

instructiunilor de asamblare, pasul 4.
• Deschideti complet robinetul de la reteaua de alimentare cu apa.
• Inainte de pornirea aparatului, apasati butonul de declansare al pistolului de pulverizat pentru

a elimina aerul din pompa si furtun.
• Porniti aparatul de spalat cu jet rotind comutatorul ON/OFF in pozitia ON si apasati butonul

de declansare al pistolului de pulverizat. ATENTIE: Motorul nu functioneaza in mod continuu,
ci doar atunci cand este apasat butonul pistolului de pulverizat.

AVERTISMENT  –  PERICOL  DE  RANIRE!  Aparatul  va  incepe  sa  pulverizeze  atunci  cand
butonul de declansare este apasat. Cand opriti aparatul dupa utilizare, in interiorul furtunului
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si aparatului inca exista o presiune inalta. Indreptati pistolul intr-o directie sigura si eliberati
excesul de presiune. NU indreptati jetul de apa de inalta presiune spre oameni sau animale.

PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF) AUTOMATA

Aparatul de spalat cu jet este echipat cu un comutator pentru pornire/oprire automata. Aparatul va
functiona numai atunci cand comutatorul este in pozitia ON, iar butonul de declansare al pistolului
este  apasat.  Atunci  cand  eliberati  butonul  pentru  a  opri  pulverizarea  apei  prin  pistol,  motorul
aparatului de spalat se va opri automat. Pentru a relua utilizarea aparatului de spalat, pur si simplu
apasati din nou butonul de declansare. Pentru a opri utilizarea aparatului de spalat, eliberati butonul
si setati comutatorul aparatului in pozitia OFF. Aparatul trebuie sa fie oprit complet atunci cand nu
este utilizat sau cand este lasat nesupravegheat.

Golirea (aerisirea) pistolului

Este  foarte  important  sa  aerisiti  pistolul  inainte  de  utilizarea  aparatului  de  spalat  cu  presiune.
Consultati "Instructiunile de Asamblare" pentru a asambla aparatul. Pentru a goli pistolul, conectati
furtunul  de  gradina  la  aparatul  de  spalat  cu  jet  si  apasati  butonul  de  declansare  INAINTE de
conectarea la reteaua de alimentare electrica. Acest lucru permite eliminarea aerului din interiorul
aparatului de spalat si pistolului,  inainte de utilizarea echipamentului.  Continuati  sa tineti apasat
butonul  de  declansare  timp  de  aproximativ  1  minut  pentru  a  permite  aerisirea  completa  a
echipamentului. Apa va curge prin pistol la presiune scazuta in timpul acestei proceduri. 

Sistem de blocare de siguranta al pistolului

Acest aparat de spalat cu jet este echipat cu un sistem de blocare de
siguranta a butonului de declansare de la pistolul de pulverizat. Atunci
cand nu utilizati  aparatul  de spalat cu jet,  folositi  sistemul de blocare
pentru a evita cuplarea accidentala a pistolului de pulverizare de inalta
presiune.

Duza de pulverizat reglabila

Duza reglabila va permite utilizatorului sa foloseasca o
varietate de modele de pulverizat de la pulverizare tip
evantai (Diagram 1) pana la jet direct de apa (Diagram
2). Atunci cand utilizati aparatul de spalat cu jet pentru
a curata pardoseli din lemn, obiecte din afara casei,
vehicule, etc., intotdeauna incepeti cu utilizarea spray-
ului tip evantai si incepeti pulverizarea de la o distanta
minima  de  92  cm (36")  pentru  a  evita  deteriorarea
suprafetei materialului curatat. Intotdeauna incepeti sa
pulverizati  intr-o  zona  de  testare  in  care  nu  sunt
persoane si obiecte.
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• AVERTISMENT:  Jeturile  de  inalta  presiune pot  fi  periculoase daca sunt  folosite  in  mod
necorespunzator.  Jetul  de  apa  nu  trebuie  indreptat  spre  oameni,  echipamente  electrice
pornite sau spre aparat in sine.

• NU indreptati  jetul  de  apa spre  dumneavoastra  sau spre  alte  persoane pentru  a  curata
hainele sau incaltamintea.

Deblocarea lancii

Atunci cand duza este infundata, presiunea din interiorul pompei va creste si poate cauza probleme
aparatului. Utilizatorul poate curata duza cu ajutorul acului de curatare indepartand reziduurile.

Pentru  duza  reglabila,  utilizatorul  poate  gresa  colierul  duzei  (de  la  presiune  inalta  la  presiune
scazuta) folosind periodic unsoare insolubila in apa.

UTILIZAREA DETERGENTILOR

APARATUL DE SPALAT CU JET VA DISTRIBUI DETERGENTUL LA PRESIUNE SCAZUTA.
FOLOSITI DUZA DE PULVERIZARE REGLABILA PENTRU A CURATA.

DETERGENTII BIODEGRADABILI SUNT SPECIAL REALIZATI SA PROTEJEZE MEDIUL
INCONJURATOR SI APARATUL DE SPALAT CU JET. ACESTI DETERGENTI NU VOR

INFUNDA FILTRUL SI VOR PROTEJA PIESELE INTERNE ALE ECHIPAMENTULUI PENTRU O
DURATA DE FUNCTIONARE MAI MARE.

Dozatorul de detergent incorporat va permite utilizatorului sa aplice mai multe forme de detergent
lichid  pe  suprafata  de  lucru.  Aplicarea  detergentului  este  realizata  doar  la  presiune  scazuta.
Introduceti duza reglabila la pistol, si rotiti-o pana in pozitia "     ", astfel incat aparatul de spalat cu
jet sa fie in modul de presiune joasa (a se vedea Figura A mai jos). Scoateti capacul rezervorului de
detergent  si  adaugati  doar  detergent lichid (a se vedea Figura B mai jos).  Nu adaugati  apa in
rezervor. Aparatul de spalat cu jet va amesteca automat apa si detergentul.

Daca aveti  nevoie sa reglati cantitatea de detergent, rotiti  butonul spre stanga pentru a reduce
cantitatea  si  rotiti  butonul  in  partea  dreapta  pentru  a  mari  cantitatea,  in  functie  de  necesitatile
dumneavoastra (a se vedea Figura C mai jos).

Dupa aplicarea detergentului pe suprafata de lucru, rotiti duza reglabila in pozitia " I " si indepartati
detergentul folosind jetul de inalta presiune (a se vedea Figura A mai jos). In modul de presiune
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inalta, aparatul de spalat cu jet nu va distribui detergent.

• AVERTISMENT:  NU  UTILIZATI  PRODUSE  CU  INALBITOR  SAU  CLOR  SAU  ALTE
SUBSTANTE COROZIVE, INCLUSIV LICHIDE CARE CONTIN SOLVENTI (DE EXEMPLU,
GAZ, ULEIURI,  ETC.),  PRODUSE PE BAZA DE FOSFAT DE SODIU, AMONIAC, SAU
PRODUSE DE CURATENIE PE BAZA DE ACIZI.

• ACESTE  PRODUSE  CHIMICE  VOR  DETERIORA  ECHIPAMENTUL  SI  POT  CAUZA
DAUNE SUPRAFETELOR CURATATE. INTOTDEAUNA CITITI ETICHETA.

CURATAREA SI DEPOZITAREA

Oprirea aparatului de spalat cu jet

DUPA TERMINAREA LUCRULUI CU APARATUL DE SPALAT CU JET, RESPECTATI
URMATOARELE INSTRUCTIUNI PENTRU A OPRI APARATUL:

• Setati aparatul de spalat cu jet in pozitia OFF.
• Inchideti robinetul de alimentare cu apa.
• Inainte de deconectarea furtunului de inalta presiune,  indreptati pistolul spre o directie sigura

si eliminati apa de inalta presiune.
• Deconectati furtunul de inalta presiune de la aparatul de spalat cu jet si de pistol.
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• Deconectati furtunul de gradina de la aparatul de spalat cu jet.
• Scoateti racordul de cuplare rapida de la furtunul de gradina si montati piesa de imbinare a

fitingului instalata pe aparatul de spalat cu jet pentru depozitare.
• Eliminati excesul de apa din pompa prin inclinarea echipamentului pe ambele parti pentru a

scurge apa ramasa la fitingurile de admisie si evacuare.
• Scoateti filtrul de la admisie apa si clatiti-l cu apa pentru a indeparta murdaria si reziduurile.

Remontati filtrul dupa ce a fost curatat.
• Goliti rezervorul de detergent, dupa care clatiti-l cu apa.
• Stergeti apa ramasa pe piese si fitinguri.
• Actionati sistemul de blocare al pistolului.
• Depozitati aparatul de spalat cu jet, piesele si accesoriile in spatii cu temperaturi mai mari de

0ºC ( 32ºF).

Depozitarea pe termen lung si in sezonul rece

RESPECTATI TOATE INSTRUCTIUNILE DE OPRIRE DE MAI SUS, 
ADAUGAND URMATORII PASI:

• Dupa deconectarea sursei de alimentare cu apa, si inainte de deconectarea furtunului de
inalta presiune, porniti aparatul de spalat cu jet timp de 2-3 secunde, pana este golita apa
ramasa in orificiile de iesire ale pompei.

OPRITI IMEDIAT APARATUL.
UTILIZAREA CONTINUA A APARATULUI DE SPALAT CU JET FARA CA SURSA DE APA SA

FIE CONECTATA VA CAUZA DAUNE IMPORTANTE APARATULUI!

• Intotdeauna  depozitati  aparatul  de  spalat  cu  jet,  piesele  si  accesoriile  intr-o  zona  cu  o
temperatura mai mare de 0ºC ( 32ºF).

AVERTISMENT: NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE VA CAUZA
DETERIORAREA ANSAMBLULUI POMPEI.

Intretinere
• Acest  aparat  de spalat  cu jet  este livrat  cu un sistem inchis  de lubrifiere,  astfel  nu este

necesara adaugarea de ulei.
• Verificati daca furtunurile si accesoriile prezinta deteriorari inainte de utilizare.
• Verificati  periodic filtrul de admisie pentru depuneri.  Curatati  acest filtru periodic pentru o

performanta maxima a aparatului.

RECOMANDARI PRIVIND UTILIZAREA

AVERTISMENT: INTOTDEAUNA TESTATI JETUL DE APA INTR-O ZONA SIGURA, FARA
OAMENI SI OBIECTE, INAINTE DE A PULVERIZA SUPRAFATA DE LUCRU.

Terase (suprafete) din lemn si vinil
Spalati terasa si zona din jur cu apa curata. Daca utilizati detergent, umpleti rezervorul de detergent
si aplicati-l in zona ce trebuie curatata la presiune scazuta. Pentru rezultate optime, delimitati zona
de  lucru  in  sectiuni  mai  mici  si  curatati  fiecare  sectiune,  una  cate  una.  Lasati  detergentul  sa
actioneze cateva minute, dupa care spalati cu presiune inalta. NU LASATI DETERGENTUL SA SE
USUCE. Intotdeauna curatati  de la stanga spre dreapta si  de sus in jos pentru cele mai  bune
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rezultate.  Curatati  cu presiune inalta  utilizand jetul  de tip  evantai,  mentinand varful  duzei  de
pulverizat  la  o  distanta  de cel  putin  15-23 centimetri  fata  de suprafata  de curatat.  Mentineti  o
distanta si mai mare fata de zona de lucru atunci cand folositi jetul direct. ATENTIE: Pentru lemnul
mai moale, mariti distanta fara de suprafata de curatat.

Terase de ciment, piatra si caramida
Spalati terasa si zona din jur cu apa curata. Daca utilizati detergent, umpleti rezervorul de detergent
si aplicati-l in zona ce trebuie curatata, la presiune scazuta. Clatiti la presiune inalta folosind jetul tip
evantai cu o miscare de maturare mentinand varful duzei de pulverizat la o distanta de cel putin 8-
15 centimetri fata de suprafata de curatat. Mentineti o distanta si mai mare fata de zona de lucru
atunci cand folositi jetul direct.

Autovehicule, barci si motociclete
Spalati suprafata de lucru si zona din jur cu apa curata. Daca utilizati detergent, umpleti rezervorul
de detergent si aplicati-l in zona ce trebuie curatata, la presiune scazuta. Pentru a obtine cele mai
bune rezultate, curatati cate o latura pe rand. Lasati detergentul sa actioneze cateva minute, insa
nu il lasati sa se usuce. Clatiti la presiune inalta folosind jetul tip evantai cu o miscare de maturare
mentinand varful duzei de pulverizat la o distanta de cel putin 20 centimetri fata de suprafata de
curatat.  Mentineti  o distanta si  mai  mare fata de zona de lucru atunci  cand folositi  jetul  direct.
Stergeti suprafata cu o laveta pentru a oferi un aspect de lustruire.

Gratare de gradina, echipament electric si unelte de gradina
Spalati suprafata de lucru si zona din jur cu apa curata. Daca utilizati detergent, umpleti rezervorul
de detergent si aplicati-l  in zona ce trebuie curatata, la presiune scazuta. Lasati  detergentul  sa
actioneze cateva minute, insa nu il  lasati sa se usuce. Clatiti la presiune inalta folosind jetul tip
evantai cu o miscare de maturare mentinand varful duzei de pulverizat la o distanta de cel putin 3-8
centimetri fata de suprafata de curatat. Mentineti o distanta si mai mare fata de zona de lucru atunci
cand folositi jetul direct.

ATENTIE: NU spalati gratarul de gradina atunci cand este foarte fierbinte. Pericol de ranire
datorita aburului fierbinte care se poate forma.

ATENTIE:  Deconectati  echipamentul  electric  de la  priza de electrica  Inainte  de curatarea
acestuia. 
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SPECIFICATII TEHNICE

Model LT 704G-2100 LT 704G-2500

Tensiune de alimentare AC 220-240 V AC 220-240 V

Frecventa 50 Hz 50 Hz

Putere de intrare 2100 W 2500 W

Presiune nominala 110 bar 130 bar

Presiune maxima 140 bar 160 bar

Debit nominal 7 L/min 7 L/min

Debit max. 7.8 L/min

Presiune max. a apei de alimentare 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar)

Temperatura max. a apei 50ºC 50ºC

Greutate 18.6 kg (A)
18.8 kg (B)
19.3 kg (C)

20.3 kg (A)
20.5 kg (B)
19.5 kg (C)

Nivel presiune acustica (K=3dB(A)): LpA 75 dB 75 dB

Nivel putere acustica (K=3dB(A)): LwA 86 dB 86 dB

Nivel putere acustica garantat (K=3dB(A)): LwA 95 dB 95dB

Nivel vibratii (K=1.5 m/s²) < 0.381  m/s² < 0.381  m/s²

Lungime furtun 9 m

Grad de protectie IP X5

GARANTIE
Aceste produse beneficiaza de o garantie conform certificatului de garantie, cu conditia ca:

1. Produsul in cauza sa fi fost utilizat si intretinut conform instructiunilor de utilizare;
2. Produsul sa nu fi fost avariat (stricat) datorita neatentiei, utilizarii necorespunzatoare sau

abuzive.
3. Sa nu fi fost modificat sau reparat de catre o persoana neautorizata.

Costul transportului produselor de la proprietar la service-ul autorizat si de la service la proprietar,
revine in responsabilitatea proprietarului. De asemenea, si riscul la care sunt supuse produsele in
timpul transportului, apartine proprietarului.

Daunele de la impact nu sunt acoperite de garantie. 
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PROBLEME TEHNICE

ATUNCI CAND COMUTATORUL ESTE IN POZITIA "I", ECHIPAMENTUL NU PORNESTE
CAUZE POSIBILE
Priza electrica este defecta
Tensiune de alimentare necorespunzatoare
Cablul de alimentare nu este conectat la reteaua 
electrica

SOLUTII
Verificati stecherul, priza si sigurantele
Verficati tensiunea
Conectati cablul de alimentare la priza

POMPA NU ATINGE PRESIUNEA CORESPUNZATOARE SAU FLUCTUEAZA
CAUZE POSIBILE
Filtrul de la admisie apa este infundat
Pompa trage aer
Supapele de aspiratie sunt infundate / uzate
Diametrul furtunului de gradina este prea mic
Alimentarea cu apa este limitata
Alimentarea cu apa este insuficienta

SOLUTII
Scoateti si curatati filtrul
Strangeti conexiunile / sistemul de golire
Curatati sau inlocuiti supapele
Inlocuiti cu furtun de gradina de ¾ inch (19 mm)
Verificati furtunul
Deschideti complet robinetul de apa

APARATUL DE SPALAT CU JET ARE SAU NU MENTINE PRESIUNEA
CAUZE POSIBILE
Exces de aer in conducta de apa si in pompa

SOLUTII
Opriti aparatul si alimentarea cu apa
Sistem golire / Tineti apasat butonul de declansare 
al pistolului

APARATUL DE SPALAT CU JET PRODUCE UN ZGOMOT EXCESIV
CAUZE POSIBILE
Orificiu de admisie blocat
Supapele sunt uzate, murdare sau infundate
Filtrul este murdar

SOLUTII
Verificati supapele de admisie
Verificati, curatati si inlocuiti supapele
Verificati, curatati si inlocuiti filtrul

MOTORUL SE OPRESTE IN TIMPUL UTILIZARII
CAUZE POSIBILE
Tensiunea este mai mica decat cea recomandata

SOLUTII
Verifcati daca tensiunea este corespunzatoare

Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. 
Ele se pot schimba fara notificare prealabila.
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