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1 Introducere

1.1 Simboluri utilizate pentru marcarea instrucţiunilor
Toate pictogramele aferente aparatului de curăţare cu înaltă presiune şi componentelor aces-
tuia sunt ilustrate şi explicate în acest manual.

Măsurile de protecţie marcate cu acest simbol trebuie respectate, pentru a preveni rănirea 
persoanelor sau deteriorarea gravă a bunului.

Atenţionare în cazul existenţei unui risc de deteriorare a aparatului sau a componentelor sale 
individuale. 

Acest simbol indică recomandări şi instrucţiuni pentru utilizarea mai uşoară şi în condiţii de 
siguranţă a aparatului de curăţare cu înaltă presiune.

2 Măsuri de protecţie şi tehnici de lucru

Înainte de a începe să utilizaţi pentru prima oară aparatul, trebuie să citiţi cu atenţie acest ma-
nual de utilizare. Păstraţi manualul pentru utilizarea ulterioară.

 AVERTISMENT! 
• Inhalarea aerosolilor poate fi  periculoasă pentru să-

nătate. Dacă este cazul, folosiţi un dispozitiv pentru a 
evita sau reduce producerea de aerosoli, de ex.,  un 
ecran care să acopere duza. Pentru protecţie împo-
triva aerosolilor, folosiţi o mască respiratorie de clasa 
FFP 2 sau mai mare.

• Presiunea înaltă generată de aparat şi conexiunea la 
reţeaua de alimentare electrică sunt surse particulare 
de pericol.

• Aparatele nu vor fi  utilizate de copii sau de personal 
neinstruit. Copiii trebuie să fi e supravegheaţi, pentru a 
fi  siguri că nu se joacă cu aparatul.

• Nu folosiţi aparatul în apropierea persoanelor, decât 
dacă acestea poartă îmbrăcăminte de protecţie.

• Înainte de a pune aparatul în funcţiune, asiguraţi-vă 
că acesta nu prezintă defecţiuni. În cazul în care ob-
servaţi defecţiuni, nu porniţi aparatul, luaţi legătura cu 
distribuitorul Nilfi sk. Izolaţia cablului electric – aceasta 
trebuie să fi e intactă şi să nu prezinte crăpături. În ca-
zul în care cablul electric este deteriorat, acesta trebu-
ie înlocuit de un distribuitor autorizat Nilfi sk.
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• Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză, înainte de 
curăţarea sau întreţinerea aparatului şi în momen-
tul înlocuirii pieselor sau comutării aparatului pe altă 
funcţie.

• Respectaţi reglementările naţionale privind siguranţa 
emise, de exemplu, de către asociaţia de asigurare 
de răspundere a angajatorului, instituţiile de asigurare 
socială, autorităţile pentru securitatea şi sănătatea în 
muncă sau alte organizaţii.

  Accesorii şi piese de schimb
• Pentru a asigura siguranţa aparatului, folosiţi doar pie-

se de schimb originale de la Nilfi sk sau aprobate de 
Nilfi sk.

• Furtunurile, fi tingurile şi racordurile de înaltă presiune 
sunt importante pentru siguranţa aparatului. Folosiţi 
doar furtunurile, fi tingurile şi racordurile recomandate 
de Nilfi sk.

  Condiţii fi zice, senzoriale sau mentale
• Acest aparat nu este conceput pentru a fi  utilizat de 

către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fi zice, 
senzoriale şi mentale reduse sau care sunt lipsite 
de experienţă sau nu posedă cunoştinţele necesare. 
Dacă aparatul este utilizat de persoane cu capacităţi 
fi zice, senzoriale şi mentale reduse sau care sunt lip-
site de experienţă sau nu posedă cunoştinţele nece-
sare, trebuie ca acestea să fi  benefi ciat de suprave-
ghere sau de instrucţiuni privind utilizarea în siguranţă 
a aparatului şi să fi  înţeles riscurile implicate.

  Aplicaţii
Acest aparat a fost dezvoltat doar pentru uzul domestic, 
cum ar fi : 
• Maşini, motociclete, bărci, rulote, remorci, curţi interi-

oare/alei/pavaje, tâmplării, zidării de cărămidă, grăta-
re, mobilier de grădină, maşini de tuns iarba.

Utilizarea aparatului în orice alt scop este considerată 
utilizare necorespunzătoare. Nilfi sk nu îşi asumă res-
ponsabilitatea pentru daunele rezultate în urma unei 
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astfel de utilizări. Responsabilitatea utilizării necores-
punzătoare a aparatului revine exclusiv utilizatorului. 
Utilizarea corespunzătoare presupune şi acţionarea 
corespunzătoare, precum şi efectuarea operaţiunilor de 
întreţinere şi reparaţii specifi cate în aceste instrucţiuni.

  Îmbrăcăminte şi echipamente
Luaţi întotdeauna măsuri pentru a vă proteja, când utili-
zaţi aparatul.
• Purtaţi încălţăminte cu talpă antiderapantă.
• Purtaţi ochelari de protecţie, căşti pentru protecţia 

urechilor şi îmbrăcăminte de protecţie, în timpul ope-
raţiunilor de curăţare.

  Transportul aparatului de curăţare cu înaltă     
 presiune

• Când transportaţi aparatul într-un vehicul sau pe un 
vehicul, trebuie să îl fi xaţi, de exemplu, cu chingi, ast-
fel încât să nu poată să alunece sau să se răstoarne.

• Nilfi sk recomandă ca aparatul să fi e poziţionat orizon-
tal, pe partea din spate, atunci când este transportat 
într-un vehicul sau pe un vehicul.

  Detergenţi
• Acest aparat a fost conceput pentru a fi  utilizat folo-

sind produsele de curăţare furnizate sau recomanda-
te de Nilfi sk. Utilizarea altor produse de curăţare sau 
substanţe chimice poate avea efecte negative asupra 
funcţionării aparatului.

  Înainte de a începe lucrul
Inspectarea aparatului
• Nu folosiţi aparatul în cazul în care cablul de alimen-

tare sau piese importante din aparat sunt deteriorate, 
de exemplu, dispozitivul de siguranţă, furtunul de înal-
tă presiune şi accesoriile de pulverizare.

• Butonul declanşator de pe mânerul pistolului trebuie 
să se mişte cu uşurinţă şi trebuie să revină automat în 
poziţia sa de pornire, atunci când este eliberat.

• Păstraţi întotdeauna furtunul de înaltă presiune şi ac-







128  Traducerea Manualului de utilizare original

HR

SL

SK

LV

LT

ET

RO

ZH

BG

KO

TH

MS

cesoriul de pulverizare în stare bună (curate, mane-
vrabile cu uşurinţă) şi corect asamblate.

  Conexiunea electrică

 AVERTISMENT! 
Minimizaţi riscul de electrocutare:
• Tensiunea şi frecvenţa aparatului (a se vedea plăcuţa 

tehnică) trebuie să corespundă cu tensiunea şi frec-
venţa reţelei de alimentare electrică.

• Conectaţi aparatul doar la o instalaţie electrică reali-
zată de către un electrician autorizat şi conformă cu 
IEC 60364-1.

• Se recomandă ca alimentarea cu energie electrică a 
acestui aparat să includă un dispozitiv cu protecţie 
diferenţială, care va întrerupe alimentarea în cazul în 
care curentul de scurgere la pământ depăşeşte 30 mA 
timp de 30 ms.

• Datorită consumului mare de putere al aparatului, 
este necesară o siguranţă fuzibilă adecvată pentru re-
ţeaua de alimentare cu electricitate.

• Cablurile prelungitoare necorespunzătoare pot fi  peri-
culoase. În cazul în care se foloseşte un cablu prelun-
gitor, acesta trebuie să fi e adecvat pentru utilizarea în 
exterior, iar conexiunea trebuie menţinută uscată şi la 
distanţă de sol. 

• Nilfi sk recomandă utilizarea unui tambur de cablu pre-
lungitor, în cazul în care este necesar un cablu prelun-
gitor, care menţine priza la cel puţin 60 mm deasupra 
solului.

• În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta 
trebuie înlocuit de către un distribuitor Nilfi sk autorizat 
sau de către o persoană cu o califi care similară, pen-
tru a evita orice risc.

• În cazul în care conectaţi spălătorul cu presiune mare 
la sistemul de alimentare, impedanţa maxim admisă 
este de 0.4023 Ω (Zmax). Consultaţi furnizorul autori-
zat pentru a vă asigura că echipamentul este conectat 
exclusiv la o sursă de alimentare cu impedanţa egală 
cu această valoare sau mai mică.
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  Racordul de apă
• Aparatul de curăţare cu înaltă presiune poate fi  racor-

dat la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, numai 
după instalarea unei supape de reţinere corespunză-
toare, de tip BA, conform EN 60335-2-79. 

• Supapa de reţinere poate fi  comandată sub numărul 
de referinţă 106411177. 

• De îndată ce apa potabilă a trecut prin supapa de reţi-
nere, ea nu mai poate fi  considerată drept apă potabi-
lă.

• În cazul funcţionării prin aspiraţie (de ex. dintr-un re-
cipient pentru apă pluvială), nu este necesară instala-
rea supapei de reţinere – a se vedea „Racordarea la 
o sursă de apă fără presiune”. Aparatul se poate ra-
corda la o reţea de apă având o presiune de admisie 
de 1 MPa/10 bari şi max. 60°C.

  Dispozitive de siguranţă
Dispozitiv de blocare amplasat pe mânerul pistolu-
lui:
• Mânerul pistolului este prevăzut cu un dispozitiv de 

blocare. Când clichetul este activat, mânerul pistolului 
nu poate fi  acţionat.

Senzor termic:
• Senzorul termic protejează motorul, împiedicând su-

prasolicitarea acestuia. Aparatul va porni la câteva mi-
nute după răcirea senzorului termic.

Dispozitiv de siguranţă la presiune:
• Sistemul este prevăzut cu o supapă hidraulică de si-

guranţă, integrată, care oferă protecţie la presiune ex-
cesivă.

  În timpul lucrului

 AVERTISMENT! 
• Este interzisă utilizarea înaltei presiuni pentru curăţa-

rea suprafeţelor care conţin azbest.
• Pericol de explozie – Nu pulverizaţi lichide infl amabile.
• Nu aspiraţi niciodată lichide care conţin solvenţi (de 

ex., benzină, păcură, diluant de vopsele sau acetonă). 
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Aceste substanţe deteriorează materialele folosite în 
aparat. Pulverizarea acestora este foarte combustibi-
lă, explozivă şi nocivă. 

• Nu îndreptaţi niciodată jetul de apă spre dumneavoas-
tră sau alte persoane, nici măcar pentru a curăţa îm-
brăcămintea sau încălţămintea - risc de rănire.

• Nu îndreptaţi niciodată jetul de apă spre animale de 
companie sau alte animale.

• Nu îndreptaţi niciodată jetul de apă spre echipamente 
electrice sub tensiune sau spre aparat - pericol de 
electrocutare. 

• Ţineţi bine tija de pulverizare, cu ambele mâini. Tija 
de pulverizare este afectată de o forţă de până la 27,4 
N şi de un cuplu de torsiune brusc în momentul acti-
vării butonului declanşator de pe mânerul pistolului, în 
timpul utilizării.

• Nu porniţi niciodată o maşină îngheţată. Daunele re-
zultate în urma expunerii la îngheţ nu sunt acoperite 
de garanţie!

• Asiguraţi-vă întotdeauna o poziţie sigură şi stabilă.
• Aparatul trebuie operat în poziţie verticală.
• Dacă aparatul este lăsat nesupravegheat sau dacă nu 

este folosit timp de 5 minute, trebuie oprit apăsând în-
trerupătorul de pornire/oprire „O” (1).

  După terminarea lucrului

 AVERTISMENT! 
• Opriţi întotdeauna aparatul şi scoateţi ştecherul din 

priză, după lucru şi când lăsaţi aparatul nesuprave-
gheat.

• Deconectaţi furtunul de admisie apă între aparat şi 
sursa de apă.

• Goliţi întotdeauna pompa, furtunul şi accesoriile pen-
tru apă, după utilizarea aparatului şi înainte de depo-
zitare.
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  Întreţinere şi reparaţii

   AVERTISMENT! 
• Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză, înainte de în-

treţinere, curăţare şi reparaţie.
• Orice reparaţie trebuie să fi e efectuată întotdeauna de 

un atelier Nilfi sk autorizat, cu piese de schimb Nilfi sk 
originale.

• Nu încercaţi să efectuaţi nicio întreţinere care nu este 
descrisă în instrucţiuni.

• Dacă aparatul refuză să pornească, refuză să se 
oprească, vibrează, are fl uctuaţii de presiune, dacă 
motorul huruie, siguranţa sare sau apa nu iese din 
aparat, verifi caţi diagrama de depanare din aceste 
instrucţiuni. În cazul în care apar alte probleme, vă ru-
găm să luaţi legătura cu distribuitorul local Nilfi sk.

  Reciclarea aparatului de curăţare cu înaltă presiune
Aparatul scos din uz trebuie făcut inutilizabil imediat.
• Scoateţi aparatul din priză.
• Tăiaţi cablul electric. 
Nu aruncaţi aparatele electrice împreună cu gunoiul 
menajer. Conform Directivei DEEE 2012/19/CE privind 
aparatele electrice şi electronice vechi, echipamente-
le electrice uzate trebuie colectate separat şi reciclate 
ecologic. Pentru informaţii suplimentare, luaţi legătura 
cu autorităţile locale sau cu cel mai apropiat furnizor.
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3 Descriere

3.1 Utilizare
Acest spălător cu înaltă pre-
siune a fost dezvoltat pentru 
curăţenia de rutină semi-profe-
sională:

- Sarcini profesionale, curăţa-
rea autovehiculelor, a bărcilor, 
a rulotelor şi sarcini minore de 
curăţenie în clădiri şi construcţii

În Secţiunea 5 este descrisă 
utilizarea spălătorului cu înaltă 
presiune pentru diferite sarcini 
de curăţenie. 

Utilizaţi spălătorul cu înaltă pre-
siune numai în scopurile descri-
se în acest manual.

Măsurile de precauţie pentru 
siguranţă trebuie să fi e respec-
tate pentru a preveni deterio-
rarea aparatului, a suprafeţelor 
care urmează să fi e curăţate şi 
vătămările corporale grave.

3.2. Prezentarea elementelor 
operaţionale şi a mode-
lului

A se vedea ilustraţia de la sfâr-
şitul acestui manual.

 1 Comutator de pornire/oprire
 2 Orifi ciu de intrare pentru 

apă (cu fi ltru)
 3 Conexiunea de înaltă pre-

siune (numai la aparatele 
fără rolă de furtun)

 4 Furtun de înaltă presiune
 5 Cablu electric
 6 Buton pentru reglarea presi-

unii şi a volumului de apă
 7 Mâner de pulverizare Ergo 

2000 cu blocare (7a)
 8 Capăt de pulverizare Fle-

xopower Plus
 9 Tijă de pulverizare 4-în-1 

(modelele T și XT)

 10 Recipient detaşabil pentru 
detergent

 11 Unealtă pentru curăţarea 
duzei

 12 Dozarea detergenţilor
 13 Rolă de furtun
 14 Cârlig pentru furtun (numai 

la aparatele fără rolă de 
furtun)

 15 Etichetă model
 16 Buton pentru mâner teles-

copic
 17 Mâner telescopic
 18 Cârlig de cablu rotativ

Specifi caţii: A se vedea etiche-
ta modelului (15) de aparat.

Ne rezervăm dreptul de a modi-
fi ca specifi caţiile.
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4 Înainte de a utiliza spălătorul cu  
 presiune

4.1 Montarea suporturilor 
pentru capul de pulveri-
zare

Montaţi suporturile pentru capă-
tul de pulverizare pe aparat.

4.2 Montarea cârligului pen-
tru cablu (numai la mode-
lele fără rolă de furtun)

Montaţi cârligul pentru cablu 
(14) pe mâner (2 şuruburi).

Notă: cârligul pentru cablu poa-
te fi  montat în partea de faţă, 
precum şi în partea din spate. 
Poziţia frontală va fi  utilizată 
dacă produsul este utilizat îm-
preună cu un cârlig special de 
perete pentru depozitarea pe 
perete.

4.3 Montarea mânerului rolei 
de furtun (numai modele-
le cu rolă de furtun)

1. Împingeţi mânerul rolei de 
furtun pe mânerul troleului 
(fără şuruburi).
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4.4  Montarea cuplajului ra-
pid

1. Înşurubaţi cuplajul rapid pe 
orifi ciul de intrare pentru apă 
(2).

Notă: Filtrul de intrare trebuie 
să fi e întotdeauna montat pe 
ţeava de intrare pentru apă, 
pentru a fi ltra impurităţile mari, 
deoarece acestea ar deteriora 
supapele pompei.

  
Atenţie: Dacă fi ltrul 

nu este montat, 
garanţia nu este 

valabilă.

4.5  Montarea furtunului de 
înaltă presiune

Conectaţi furtunul de înaltă 
presiune (4) la mânerul de pul-
verizare (7).

5 Utilizarea spălătorului cu presiune

5.1  Conectarea furtunului de 
înaltă presiune

Aparatele fără rolă de furtun: 
Conectaţi furtunul de înaltă 
presiune (4) la conexiunea de 
înaltă presiune a aparatului (3).

Poate fi  adăugat un furtun de 
prelungire de maxim 7 m.

Aparatele cu rolă de furtun: 
Desfăşuraţi complet furtunul de 
înaltă presiune.
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A

B

5.2  Montarea capului de pul-
verizare

1. Trageţi invers de maneta 
albastră pentru eliberarea 
rapidă (A) a pistolului de 
pulverizare.

2. Introduceţi niplul capului de 
pulverizare (B) în conexiunea 
cu eliberare rapidă şi elibe-
raţi-l.

3. Trageţi capul de pulverizare 
(sau alt accesoriu) înspre 
înainte pentru a verifi ca fap-
tul că acesta este prins în 
siguranţă de pistolul de pul-
verizare.

NOTĂ!
Îndepărtaţi întotdeauna mur-
dăria de pe niplu înainte de a 
conecta capul de pulverizare la 
mânerul de pulverizare. 

5.3  Conectarea la apă Un furtun obişnuit de ½" de min. 
10 m şi max. 25 m este potrivit.

IMPORTANT! Folosiţi numai 
apă fără impurităţi. Dacă exis-
tă nămol, nisip sau sedimente 
în apa de la intrare (de ex. apa 
din fântâna dvs.), trebuie să fi e 
montat un fi ltru suplimentar.

1. Lăsaţi apa să circule prin 
furtunul de apă înainte de a 
conecta aparatul, pentru ca 
nisipul şi murdăria să nu intre 
în aparat.

NOTĂ: Conec-
tarea la reţeaua 
publică conform 
normelor. 

Notă: Verifi caţi că 
fi ltrul este montat 
pe ţeava de apă 

şi că nu există resturi în fi ltru.
2. Conectaţi furtunul de apă la 

sursa de alimentare cu apă 
prin intermediul unui co-
nector rapid (apa la intrare, 
presiunea max.: 10 bari, tem-
peratura max.: 60ºC).

3. Porniţi apa.

5.4  Mâner telescopic

Aparatul are mâner telescopic. 
Pentru a ridica sau lăsa mâne-
rul în jos, apăsaţi butonul (16) 
şi deplasaţi mânerul în sus sau 
în jos. Când se aude un clic, 
mânerul este în poziţia corectă.
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Presiune mare  

Presiune mică/
detergent 

5.5  Pornirea şi oprirea apara-
tului (când este conectat 
la o sursă de apă)

Capul de pulverizare este afec-
tat de o forţă în timpul utilizării 
– de aceea trebuie să îl ţineţi 
întotdeauna ferm, cu ambele 
mâini. IMPORTANT: Îndreptaţi 
duza spre sol.

1. Verifi caţi că aparatul este în 
poziţie verticală.

 NOTĂ: Nu puneţi aparatul în 
iarbă înaltă!

2. Eliberaţi blocajul elementului 
de declanşare.

3. Activaţi elementul de declan-
şare de la mânerul de pulve-
rizare şi lăsaţi apa să curgă 
până la evacuarea totală a 
aerului din furtunul de înaltă 
presiune.

4. Rotiţi comutatorul de pornire/ 
oprire (1) în poziţia „I”.

5. Activaţi elementul de declan-
şare al mânerului de pulveri-
zare.

Reglaţi întotdeauna distanţa, 
adică presiunea duzei pe su-

prafaţa care trebuie să fi e cură-
ţată. 

Nu acoperiţi apa-
ratul în timpul 

utilizării.

Notă: Dacă aparatul este lăsat 
sau neutilizat timp de 5 minute, 
acesta trebuie să fi e oprit de la 
comutatorul de pornire/oprire 
„O” (1):
1. Rotiţi comutatorul de pornire/ 

oprire în poziţia „O”.
2. Scoateţi aparatul din priză.
3. Opriţi alimentarea cu apă şi 

activaţi elementul de declan-
şare pentru a elibera presiu-
nea din aparat.

4. Blocaţi mânerul de pulverizare.

La eliberarea elementului de 
declanşare a mânerului de pul-
verizare, aparatul se opreşte 
automat. Aparatul va porni din 
nou după reactivarea mânerului 
de pulverizare.

5.6  Porniţi aparatul (atunci 
când este conectat la 
recipiente deschise (mo-
delul cu aspiraţie))

Spălătorul poate lua apă de la 
un bazin de colectare a apei de 
ploaie, de exemplu. Furtunul 
pentru sursa de apă nu trebuie 
să fi e lung, aprox. 5 m.

Asiguraţi-vă că bazinul de apă 
nu este amplasat, ca nivel, mai 
jos decât aparatul.

Utilizaţi un fi ltru extern, dacă 
apa conţine impurităţi.

1. Asiguraţi-vă că furtunul de 
apă este umplut complet cu 

apă înainte de a-l conecta la 
aparat.  Puneţi tot furtunul în 
bazin sau în găleată. Pentru 
a evita scurgerile de apă, 
prindeţi furtunul de apă în 
apă şi apoi conectaţi furtunul 
la aparat cu cuplajul rapid şi 
apoi desprindeţi furtunul de 
apă.

2. Demontaţi mânerul de pulve-
rizare, capul şi duza.

3. Rotiţi comutatorul de pornire/ 
oprire în poziţia “I” şi lăsaţi 
apa s curgă până când aerul 
a ieşit complet din furtunul de 
apă şi din pompă.

4. Montaţi mânerul de pulveri-
zare şi apoi capul.

5.7  Reglarea presiunii la ca-
pul

Pulverizare  Flexopower Plus
Presiunea poate fi  reglată 
pentru capul de pulverizare 
 Flexpower Plus.
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5.8  Utilizarea cu detergenţi Utilizarea detergenţilor NU este 
posibilă dacă se foloseşte un 
furtun prelungitor.
1. Umpleţi recipientul cu deter-

gent
2. Montaţi capul de pulverizare 

Flexpower Plus şi reglaţi-l la 
joasă presiune. Rotiți duza 
4-în-1 pe poz. Presiune joa-
să/Detergent (a se vedea 
secţiunea 5.7).

3. Reglaţi regulatorul de dozaj 
(12) la volumul necesar de 
detergent (0-5%).

4. Aplicaţi detergentul de jos şi 
de sus.

5.  Lăsați detergentul să acțio-
neze atât timp cât este indi-
cat pe ambalajul detergen-
tului și spălați cu apă curată 
sau folosiți o perie.

Recipientul extern de deter-
gent
1. Scoateţi capacul cu furtun de 

aspiraţie de pe recipientul de 
detergent.

2. Montaţi capacul cu furtun de 
aspiraţie pe recipientul ex-
tern de detergent.

Capacul are fi let standard şi 
se potriveşte pe recipiente 
comune de detergent. Dacă 
recipientul dvs. nu are un astfel 
de fi let standard, scoateţi fi ltrul 
din furtunul de aspiraţie şi scoa-
teţi capacul. Remontaţi fi ltrul în 
furtunul de aspiraţie.

Furtunul de prelungire pentru 
detergent poate fi  scos din 
aparat

20° 

65° 

Modelele T și XT:

Tijă de pulverizare 4-în-1
Presiunea se poate regla pe tija 
de pulverizare 4-în-1.

Presiune joasă/detergent

Tornado/înaltă presiune

Unghi mare/înaltă presiune

Turbohammer/înaltă presiune
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6 Domenii de utilizare şi metode de lucru

6.1  Generalităţi Curăţenia efi ciente cu înaltă presiune se obţine prin respectarea 
următoarelor recomandări, la aceasta contribuind şi experienţa 
dvs. personală cu privire la anumite sarcini de curăţenie. Atunci 
când sunt alese corect, accesoriile şi detergenţii pot spori randa-
mentul spălătorului cu presiune. Mai jos se regăsesc câteva infor-
maţii de bază despre curăţenie.

6.1.1  Detergent şi   
 spumă 

Spuma sau detergentul ar trebui să fi e aplicate pe suprafeţe uscate 
astfel încât substanţa chimică să vină în contact direct cu murdăria. 
Detergenţii sunt aplicaţi de jos în sus, de exemplu pe caroseria 
unei maşini, pentru a evita zonele „foarte curate”, unde detergentul 
se adună în concentrare mai mare şi curge. Lăsaţi detergentul să 
acţioneze câteva minute înainte de a-l clăti, însă nu-l lăsaţi să se 
usuce pe suprafaţa care este curăţată. Notă: Este important ca 
detergenţii să nu se usuce. În caz contrar, suprafaţa care trebuie 
să fi e curăţată poate fi  deteriorată.

6.1.2 Efectul mecanic Pentru a dovedi straturile persistente de murdărie, este posibil 
să fi e nevoie de un efect mecanic suplimentar. Perii speciale de 
spălare oferă acest efect suplimentar care îndepărtează murdăria 
persistentă, urmele de trafi c şi altele asemănătoare.

5.9  Reglarea presiunii / a 
 volumului de apă

Presiunea şi volumul de apă 
la funcţionare pot fi  reglate pe 
aparat prin rotirea butonului de 
reglare a presiunii / volumului 
de apă (6).
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A

7 După ce utilizaţi spălătorul cu presiune

7.1 Depozitarea spălătorului Aparatul ar trebui să fi e de-
pozitat într-o cameră ferită de 
îngheţ!

Pompa, furtunul şi accesoriile 
ar trebui să fi e golite întotdeau-
na de apă înainte de depozita-
re, după cum urmează:

1. Opriţi aparatul (rotiţi comuta-
torul de pornire/oprire (1) în 
poziţia „O” şi detaşaţi furtunul 
şi accesoriile).

2. Reporniţi aparatul şi activaţi 
elementul de declanşare. Lă-
saţi aparatul să meargă până 
nu mai iese apă din mânerul 
de pulverizare.

3. Opriţi aparatul şi scoateţi-l 
din priză. Înfăşuraţi cablul 
electric în jurul cârligelor afl a-
te pe lateralul aparatului.

4. Separaţi mânerul de pulve-
rizare de capul de pulveriza-
re. 

5. Aparate fără rolă de furtun: 
Detaşaţi furtunul de înaltă 
presiune, înfăşuraţi-l şi pu-
neţi-l pe suportul de depozi-
tare.

 Aparate cu rolă de furtun: 
Înfăşuraţi furtunul de înaltă 
presiune pe rola de furtun.

6. Puneţi mânerul de pulveri-
zare, duzele şi celelalte ac-
cesorii pe suporturile de pe 
aparat.

În cazul în care aparatul este 
lăsat din greşeală să îngheţe, 
lăsaţi-l să se dezgheţe şi apoi 
verifi caţi-l pentru a descoperi 
eventualele deteriorări.

NU PORNIŢI NICIODATĂ UN 
APARAT ÎNGHEŢAT

Daunele provocate de 
îngheţ nu sunt acoperite de 
garanţie!

7.2 Înfăşurarea cablului 
electric şi a furtunului de 
înaltă presiune

înfăşurate cu atenţie.

1. Înfăşuraţi cablul electric pe 
cârligele dedicate. Clemă 
integrată pentru o bună sus-
ţinere. Cârligul de jos poate 
fi  rotit pentru a elibera cablul 
electric.

2. Există două modele de spă-
lător cu înaltă presiune: A) 
cu cârlig pentru depozitarea 
furtunului de înaltă presiune 
(14) – B) cu rolă de furtun 
(13).

Pentru evitarea accidentelor, 
cablul electric şi furtunul de 
înaltă presiune ar trebui să fi e 

7.3  Depozitarea accesoriilor Accesoriile standard (mânerul 
de pulverizare, capul de pulve-
rizare (A) şi unealta de curăţare 
a duzei), pot fi  depozitate pe 
spălătorul cu presiune.
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8 Întreţinere

AVERTIZARE! Scoateţi în-
totdeauna aparatul din priză 
înainte de întreţinerea sau cu-
răţarea aparatului.
Pentru a asigura o durată de 
utilizare lungă şi fără probleme, 
urmaţi recomandarea de mai 
jos:

• Spălaţi furtunul de apă, 
furtunul de înaltă presiune, 

capul de pulverizare şi acce-
soriile înainte de montare.

• Curăţaţi conectorii de praf şi 
nisip.

• Curăţaţi duzele.

Toate reparaţiile ar trebui să fi e 
realizate la un atelier autorizat, 
cu piese de schimb originale.

8.1 Curăţarea fi ltrului de la 
alimentarea cu apă

de utilizare. Slăbiţi cu atenţie 
fi ltrul cu cleştele şi curăţaţi-l. 
Verifi caţi că este intact înainte 
de a-l monta din nou.

Filtrul de apă trebuie să fi e în-
totdeauna montat în ţeava de 
apă de la intrare pentru a fi ltra 
diferitele impurităţi, deoarece 
acestea ar deteriora supapele 
pompei.

ATENŢIE: Dacă fi ltrul nu este 
montat, garanţia nu este vala-
bilă.

8.2 Curăţarea duzei Înfundarea duzei poate cauza 
suprapresiune în pompă. De 
aceea, duza trebuie să fi e cură-
ţată imediat.

1. Opriţi aparatul şi deconectaţi 
duza.

2. Curăţaţi duza. IMPORTANT: 
Unealta de curăţare (11) ar 
trebui să fi e utilizată numai 
atunci când duza este deta-
şată

3. Spălaţi duza invers cu apă.

8.3 Curăţarea aerisirii apara-
tului

Aparatul ar trebui să fi e păstrat 
curat pentru ca aerul de răcire 

să treacă fără probleme prin 
aerisirea aparatului.

8.4 Lubrifi erea cuplajelor Pentru a asigura o conectare 
uşoară şi faptul că şaibele nu  

se usucă, cuplajele ar trebui să 
fi e lubrifi ate periodic.

Curăţaţi fi ltrul de la alimentarea 
cu apă în mod regulat, o dată 
pe lună sau mai des, în funcţie 
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9 Reparaţii minore

Vă rugăm să vă asiguraţi că verifi caţi cele de mai jos înainte de a contacta organizaţia pentru service 
a Nilfi sk-ALTO:

Simptom Cauză Acţiune recomandată

Aparatul nu porneşte Aparatul nu este în priză Băgaţi aparatul în priză.
 Priză defectă Încercaţi la o altă priză.
 Siguranţă sărită Înlocuiţi siguranţa. Opriţi celelalte aparate.
 Prelungitor defect Încercaţi fără prelungitor.

Presiune variabilă Pompa aspiră aer Verifi caţi că furtunurile şi conexiunile sunt
  etanşe.
 Supape murdare, uzate Curăţaţi-le sau înlocuiţi-le sau apelaţi la 
 sau blocate distribuitorul local Nilfi sk-ALTO.
 Garnituri uzate la pompă Curăţaţi-le sau înlocuiţi-le sau apelaţi la  
  distribuitorul local Nilfi sk-ALTO.

Motorul bâzâie Tensiune joasă sau tempe- Activaţi elementul de declanşare de pe mâ-
 ratură joasă nerul de pulverizare.

Aparatul se opreşte A sărit siguranţa Înlocuiţi siguranţa. Opriţi celelalte aparate.
 Tensiune la reţea incorectă Verifi caţi că tensiunea din reţea corespunde  
  specifi caţiilor de pe eticheta modelului.
 Senzor termic activat Lăsaţi spălătorul să se răcească timp de 5  
  minute
 Duza parţial blocată Curăţaţi duza (a se vedea secţiunea 7.2)

Sare siguranţa Siguranţă prea mică Treceţi pe o instalaţie cu consum de curent  
  mai mare decât cel de pe aparat.
  Puteţi încerca fără prelungitor.

Aparatul pulsează Aer în furtun/pompă Lăsaţi aparatul să meargă cu elementul de  
  declanşare deschis până când acesta re- 
  vine la presiunea normală de funcţionare
 Alimentare necorespunză- Verifi caţi că sursa de apă corespunde
 toare cu apă specifi caţiilor necesare (a se vedea eticheta  
  modelului) NB! Evitaţi utilizarea furtunurilor  
  lungi şi subţiri (min. 1/2")
 Duză parţial blocată Curăţaţi duza (a se vedea secţiunea 7.2)
 Filtru de apă blocat Curăţaţi fi ltrul (a se vedea secţiunea 7.1)
 Furtun îndoit Îndreptaţi furtunul

Aparatul porneşte sau    Contactaţi cel mai apropiat service Nilfi sk- 
se opreşte singur des  ALTO.
 Scurgeri la mânerul de Înlocuiţi suportul/bila/garnitura la supapa 
 pulverizare mânerului de pulverizare. 

Aparatul porneşte, dar  Pompa/furtunurile sau Aţteptaţi să se dezgheţe pompa/furtunurile
nu iese apă deloc acesoriile sunt îngheţate sau accesoriile.
 Lipsă sursă de apă Conectaţin sursa de apă.
 Filtru de apă blocat Curăţaţi fi ltrul (a se vedea secţiunea 7.1)
 Duză blocată Curăţaţi duza (a se vedea secţiunea 7.2)

Scade presiunea la Butonul pentru reglarea  Poziţionaţi corect butonul pe presiunea de
pompă presiunii/volumului de apă  funcţionare corespunzătoare.
 nu este poziţionat corect 

Dacă apar alte probleme decât cele de mai sus, vă rugăm contactaţi distribuitorul local Nilfi sk-ALTO.



142 Traducerea Manualului de utilizare original

HR

SL

SK

LV

LT

ET

RO

ZH

BG

JA

KO

TH

MS

10 Informaţii suplimentare

10.1 Condiţii de garan-
ţie 

Condiţiile noastre generale de 
afaceri se aplică în ceea ce 
priveşte garanţia. 

Pot fi  modifi cate în funcţie de 
dezvoltările tehnice ulterioare.

11 Date tehnice principale

Tip POSEIDON 
2-20 

POSEIDON 
2-22 T

POSEIDON 
2-22 XT

POSEIDON 
2-25 XT

POSEIDON
2-25 P

POSEIDON  
2-29

POSEIDON
2-29 (KR)

POSEIDON  
2-29 XT

Presiune nominală bari/
MPa 69/6,9 120/12 120/12 140/14 140/14 150/16 150/15 150/15

Impact la curăţare kg/forţă 2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9

Debit de apă
Qmax/
QIEC
l/min

-/2,4 
gallon 8,6/7,8 8,6/7,8 10,2/9,0 10,2/9,0 10,2/9,5 10,2/9,5 10,2/9,5

Tensiune/fază/
frecvenţă/ curent V/-/Hz/A 120/1/

60/15
230/1/
50/10

230/1/
50/10

230/1/
50/12,6

230/1/
50/12,6

230/1/
50/14,5

230/1/
60/14,5

230/1/
50/14,5

Temperatura 
maximă a apei °C 60 60 60 60 60 60 60 60

Cablu m 5 5 5 5 5 5 5 5

Pompă Rotaţii/ 
minu 3400 2800 2800 2800 2800 2800 3400 2800

Mărimea duzei 1/8" 475 350 350 370 0.370 0.370 0.370 0.370
Nivelul presiunii 
sonore dB(A) 77,4 76,1 76,1 77,4 77,4 73,5 79,7 79,7

Nivelul puterii sono-
re garantate dB(A) 92 91  91 92 92 88 94 94

Vibraţii conform ISO 
5349-1 m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Greutate kg 28,1 27,1 27,1 28,1 28.1 28.1 26.3 28.1
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12 Declaraţia de conformitate CE
Noi,

Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DANEMARCA

Prin prezenta numai declara, că produsul:
Produs Descriere Tip
Masina de spalat de inalta presiune 
- sectiunea de consum

120 / 230 V 1~, 50 / 60 Hz, 
IPX5

Poseidon 2-20, 2-22 T, 2-22 XT, 
2-25 XT, 2-25 P, 2-29, 2-29 XT 

este în conformitate cu următoarele standarde:
Identifi carea și versiune Titlu
EN 60335-1:2012 Aparate electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Securi-

tate. Partea 1: Prescripții generale
EN 60335-2-79:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. 

Partea 2-79: Prescripții particulare pentru aparate de curățat la 
presiune mare și aparate de curățat cu vapori

EN 55014-1:2006+A1:2009
+A2:2011

Compatibilitate electromagnetică - Cerințe pentru aparate electro-
casnice, scule electrice și aparate similare - Partea 1: Emisii

EN 55014-2:1997+A1:2001
+A2:2008

Compatibilitate electromagnetică - Cerinţe pentru aparate electro-
casnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate. 
Standard de familie de produse 

EN 61000-3-2:2006+A1:2009
+A2:2009

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite - Limite 
pentru emisiile de curent armonic (curent absorbit de către aparat 
până la 16 A pe fază, inclusiv)

EN 61000-3-11:2000 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-11: Limite - 
Limitarea fl uctuaţiilor de tensiune şi a fl ikerului în reţelele publice de 
joasă tensiune, pentru echipamente cu un curent absorbit până la 
16 A pe fază, inclusiv şi care fac obiectul unei conectări condiţionate

EN 50581:2012 Documentația tehnică pentru evaluarea produselor electrice și elec-
tronice cu privire la restricționarea substanțelor periculoase

În urma dispozițiilor::

Directiva 2006/42/CE - Maşini industriale 
Directiva 2004/108/CE – Compatibilitatea electromagnetică
Directiva 2011/65/CE - RoHS
Directiva 2000/14 privind nivelului emisiilor de zgomot – Procedura de evaluare a conformității în con-
formitate cu anexa V.
Nivelul de zgomot măsurat: 73-80 dB(A); Nivelul de zgomot garantat: 88-94 dB(A)

Hadsund 07-09-2015 Anton Sørensen
Senior Vice President – Global Operations
R&D – Vacuum Cleaners and High Pressure Washers

Loc Data Nume, titlu Semnătură
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www.nilfi sk.cz 

DENMARK
Nilfi sk-ALTO Danmark
Industrivej 1
Hadsund, DK-9560
www.nilfi sk-alto.dk 

FINLAND
Nilfi sk-Advance OY Ab 
Koskelontie 23E 
Espoo, FI-02920 
www.nilfi sk.fi 

FRANCE
Nilfi sk-Advance SAS
Division ALTO
BP 246
91944 Courtaboeuf Cedex
www.alto-fr.com

GERMANY
Nilfi sk-ALTO
eine Marke der Nilfi sk-Advance GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
www.nilfi sk-alto.de 

GREECE
Nilfi sk-Advance A.E. 
8, Thoukididou Str. 
Argiroupoli,Athens, GR-164 52
www.nilfi sk.gr

HOLLAND
Nilfi sk-Advance B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
www.nilfi sk.nl 

HONG KONG
Nilfi sk-Advance Ltd. 
2001 HK Worsted Mills Ind’l Bldg.
31-39 Wo Tong Tsui St. 
Hong Kong, Kwai Chung, N.T.
www.nilfi sk.com 

HUNGARY
Nilfi sk-Advance Kereskedelmi Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy 
II. Rákóczi Ferenc út 10.
www.nilfi sk.hu 

INDIA
Nilfi sk-Advance India Limited 
Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 
Cardinal Gracious Road, Chakala 
Andheri (East), Mumbai 400 099 
www.nilfi sk.com

IRELAND
Nilfi sk-Advance 
1 Stokes Place 
St. Stephen’s Green 
Dublin 2, Ireland
www.nilfi sk-alto.ie 

ITALY
Nilfi sk-Advance S.p.A. 
Strada Comunale Della Braglia, 18 
Guardamiglio, Lombardia, I-26862 
www.nilfi sk.it

JAPAN
Nilfi sk-Advance Inc. 
1-6-6 Kita-Shinyokohama 
Kouhoku-Ku 
Yokohama 223-0059 
www.nilfi sk-advance.co.jp

KOREA
Nilfi sk-Advance Korea Co., Ltd
3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro
Seongdong-gu, Seoul, Korea 
www.nilfi sk.co.kr

MALAYSIA
Nilfi sk-Advance Sdn Bhd
SD 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Malaysia 
www.nilfi sk.com

MEXICO
Nilfi sk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. 
Agustin M. Chavez 1, PB-004
Col. Centro Ciudad Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
www.nilfi sk-advance.com.mx

NEW ZEALAND
Nilfi sk-Advance NZ Ltd
Danish House
6 Rockridge Avenue
Penrose Auckland NZ 1135 
www.nilfi sk.com.au 

NORWAY
Nilfi sk-Advance AS 
Bjørnerudvejen 24 
Oslo, N-1266
www.nilfi sk-alto.no

PERU
Nilfi sk-Advance S.A.C. 
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú 
Lima 
www.nilfi sk.com  
  
POLAND
Nilfi sk-Advance Sp. z.o.o   
ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 
Pruszków, PL-05-800 
www.nilfi sk-alto.pl 

PORTUGAL
Nilfi sk-Advance, Lda. 
Sintra Business Park 
Zona Industrial Da Abrunheira
Edifi cio 1, 1o A 
Sintra, P-2710-089 
www.nilfi sk.pt

RUSSIA
Nilfi sk-Advance LLC 
Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st fl oor 
Moscow, 127015 
www.nilfi sk.ru

SLOVAKIA
Nilfi sk-Advance s.r.o.
Bancíkovej 1/A
SK-821 03 Bratislava
www.nilfi sk.sk

SOUTH AFRICA
WAP South Africa (Pty) Ltd 
12 Newton Street 
1620 Spartan, Kempton Park
www.wap.co.za

SINGAPORE
Den-Sin 
22 Tuas Avenue 2 
Singapore 
www.nilfi sk.com

SPAIN
Nilfi sk-Advance, S.A. 
Torre D’Ara 
Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª 
Mataró, E-0830222 
www.nilfi sk.es

SWEDEN
Nilfi sk-Advance AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Website: www.nilfi sk-alto.se

SWITZERLAND
NA Sondergger AG
Nilfi sk-ALTO Generalvertretung
Mühlestrasse 10
CH-9100 Herisau
www.nilfi sk-alto.ch

TAIWAN
Nilfi sk-Advance Ltd. 
Taiwan Branch (H.K.) 
No. 5, Wan Fang Road, Taipei 
www.nilfi sk-advance.com.tw 

THAILAND
Nilfi sk-Advance Co. Ltd. 
89 Soi Chokechai-Ruammitr 
Viphavadee-Rangsit Road 
Jomphol, Jatuchak
Bangkok 10900 
www.nilfi sk.com 

TURKEY
Nilfi sk-Advance Prof. Tem. Ek. Tic. A.S. 
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7  
Ümraniye, Istanbul 34775
www.nilfi sk.com.tr 

UNITED KINGDOM
Nilfi sk-ALTO 
Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate 
Penrith, Cumbria 
GB-CA11 9BQ
www.nilfi sk-alto.co.uk

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfi sk-Advance Middle East Branch 
SAIF-Zone, P. O. Box 122298
Sharjah
www.nilfi sk.com 

USA
Nilfi sk-Advance
14600 21st Ave. North
Plymouth MN 55447-3408
www.nilfi sk-alto.us

Nilfi sk-Advance, Inc.
Industrial Vacuum Division
740 Hemlock Road, Suite 100
Morgantown, PA 19543
www.nilfi sk-alto.us

VIETNAM
Nilfi sk-Advance Co., Ltd.            
No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward                
Ba Dinh Dist. Hanoi   
www.nilfi sk.com

HEAD QUARTER


