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ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

                Моля, прочетете и спазвайте тези 
първоначални инструкции преди да започнете 
експлоатацията на вашия уред и ги съхранявайте 
за по-нататъшно ползване или следващи 
собственици.  
                  
Освен бележките, съдържащи се тук, трябва 
да се спазват общите разпоредби за безопасност 
и правила за предотвратяване на злополуки 
от местното законодателство. 
                                                                                                                     
Предупрежденията и бележките, прикрепени 
към уреда, предоставят важна информация за 
безопасна работа. 

Нива на опасност           

       ЗАПЛАХА
Показател за непосредствена заплаха, която 
ако не бъде избегната може да доведе до 
тежки наранявания или смърт.                                                                                                                                                    

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показател за вероятно опасна ситуация, която 
ако не бъде избегната може да доведе до тежки 
наранявания или смърт.  

        ВНИМАНИЕ
Показател за вероятно опасна ситуация, която 
ако не бъде избегната може да доведе до 
наранявания.

       ВНИМАНИЕ           
Показател за вероятно опасна ситуация, която 
може да повреда на имущество.
                                                                                                                    

Електрически компоненти
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ

        ЗАПЛАХА

Риск от токов удар.

Никога не докосвайте щепсела и контакта с 
мокри ръце. 
                
Преди всяка употреба проверявайте захранващия 
кабел и щепсела за повреди. Не използвайте 
машината, ако захранващият кабел или важни 
части от машината са повредени, например 
предпазните устройства, маркучите за високо 
налягане, спусъчния пистолет.  
                                                                                                                                                                        
Всички токопровеждащи елементи части в 
работната зона трябва да бъдат предпазени 
от водната струя.  
                                       
Захранващият щепсел и куплунга на 
удължителния кабел трябва да бъдат 
водонепропускливи и никога да не лежат във 
вода. Освен това куплунгът не трябва никога 
да лежи на земята. Препоръчва се да се 
използват кабелни макари, които гарантират, 
че гнездата са на поне 60 мм над земята.

Уверете се, че захранващият или удължителният 
кабел не са повредени чрез прегазване, 
прищипване, влачене или други подобни. 
Защитете захранващите кабели от висока 
температура, масло и остри ръбове.

Винаги изключвайте главния прекъсвач на 
захранването, когато оставяте уреда без 
надзор.                  

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уредът трябва да бъде свързван само към 
електрическо захранване, инсталирано от 
електротехник в съответствие с IEC 60364.                                                                        

Уредът трябва да бъде захранван само от 
променлив ток. Напрежението трябва да 
съответства на посоченото на табелката за 
тип на уреда.                     
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От съображения за безопасност препоръчваме 
да работите с уреда само чрез устройство за 
остатъчен ток (макс. 30 mA).  

Неподходящ удължителен електрически кабел 
може да предизвика опасност. При работа на 
открито, използвайте само електрически 
удължител, който е одобрен и етикетиран за 
тази цел и има подходящ кабел 1 - 10 m: 1.5 
mm2;10 -30 m: 2.5 mm2

Винаги размотавайте напълно цялата дължина 
на удължителя от макарата.

Неподходящ удължителен електрически кабел 
може да предизвика опасност. 

Безопасна работа

      ЗАПЛАХА
Потребителят трябва да използва уреда по 
предназначение. Винаги трябва да се вземат 
предвид условията на място и трябва да се 
внимава за другите хора в близост, когато се 
работи с уреда. 
                    
Преди всяка операция проверявайте важните 
компоненти, като маркуча за високо налягане, 
ръчния пистолет за пръскане и предпазните 
инсталации. Незабавно подменяйте 
повредените компоненти. Не работете с уреда 
когато има повредени компоненти.  
                   
Уредът е проектиран за използване с 
почистващ препарат, доставен или 
препоръчан от производителя. Използването 
на други почистващи препарати или химикали 
може да повлияе неблагоприятно на 
безопасността на уреда.  
                    
Струите под високо налягане могат да бъдат 
опасни, ако с тях се злоупотребява. Струята 
не трябва да бъде насочвана към хора, 
електрическо оборудване под напрежение или 
към самата машина.

Не насочвайте струята срещу себе си или към 
други хора, за да почистите дрехите или 
обувките.   
                  
Не използвайте уреда когато обсега му има 
хора, освен ако те не носят защитно облекло. 
                   
Носете подходящи лични предпазни средства 
(ЛПС), когато работите с уреда.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уредът не трябва да се експлоатира от деца 
или от необучен персонал.      
         
Този уред не е предназначен за употреба от 
лица (включително деца) с намалени физически, 
сензорни или умствени способности както и от 
такива с липса на опит и знания.
                
Не трябва да се допуска децата да играят с 
този уред. 
             
Наблюдавайте децата и не им позволявайте 
да играят с уреда.   
          
Винаги поставяйте уреда стабилно преди да 
извършите каквато и да е работа върху или с 
уреда, за да предотвратите повреди и аварии.
              
Водната струя, която се изстрелва от дюзата 
за високо налягане, води до сила на откат, 
която действа върху ръчния пистолет за 
пръскане. Уверете се, че сте здраво стъпили, 
а също така здраво държите ръчния пистолет 
и щеката.   
              
Никога не оставяйте уреда без надзор, докато 
работи.    
              
ВНИМАНИЕ

В случай на продължителни прекъсвания, 
изключете уреда на главния прекъсвач или 
издърпайте щепсела.                         
Не работете с уреда при температури под 0ºC. 

3



Други рискове

       
       ЗАПЛАХА
С уредът не трябва да се работи във 
взривоопасна среда.             
 
Опасност от експлозия - Не пръскайте 
запалими течности.
             
Никога не вкарвайте в уреда течности, които 
съдържат разтворители или неразредени 
киселини и разтворители! Това включва бензин, 
разредител на бои и масла. Разпръскваната 
мъгла е силно запалима, експлозивна и отровна. 
Не използвайте ацетон, неразредени киселини 
и разтворители, тъй като те корозират 
материалите, от които е направен уреда. 
                                                                                                                                                  
Никога не използвайте продукта със запалими 
или токсични течности или течности с 
характеристики, несъвместими с правилната 
му работа.  
            
Пазете опаковъчното фолио далеч от деца, 
има риск от задушаване!                   

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При спазване на приложимите разпоредби 
уредът никога не трябва да се използва директно 
към мрежата за питейна вода без системен 
сепаратор. Уверете се, че връзката на вашата 
сградна водна инсталация, на която се използва 
водоструйката, е оборудвана със системен 
сепаратор.
                   
Водата, която е преминала през предпазители 
за обратен поток, се счита за негодна за пиене.
                   
Маркучите, фитингите и куплунгите за високо 
налягане са важни за безопасността на уреда. 
Използвайте само маркучи за високо 
налягане, фитинги и куплунги, препоръчани от 
производителя.

За да осигурите безопасност на работата с 
уреда, използвайте само оригинални резервни 
части от производителя или такива, одобрени 
от производителя.

Изключвайте изделието и го изключете от 
захранването, като изваждате щепсела от 
контакта преди сглобяване, почистване, 
настройки, поддръжка, съхранение и 
транспортиране или преобразуване на 
изделието за изпълняване на друга функция.                    

       ВНИМАНИЕ
Съобразявайте внимателно теглото на уреда, 
когато избирате мястото за съхранение и по 
време на транспортиране, за да 
предотвратите злополуки или наранявания. 
                     
Няколко часа непрекъсната работа с уреда 
може да доведе до изтръпване на ръцете в 
редки случаи. 
                 
→ Носете ръкавици.               
→ Внимавайте ръцете ви да са топли.    
→ Правете почивки през равни интервали. 

Работа с почистващ препарат         

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилната употреба на почистващи 
препарати може да причини тежки 
наранявания или окисляване. 
         
Съхранявайте почистващите препарати далеч 
от достъпа на деца.
        
Изпуснете остатъчното налягане, преди да 
изключите маркуча от водоструйката.

Проверявайте преди всяка употреба и на 
редовни интервали дали всички метални 
крепежни елементи са здрави и компонентите 
на продукта са в добро състояние; проверете 
за счупени или износени части. 
                  
Внимавайте за откат: Дръжте с двете си ръце.

Остатъчни рискове

Дори ако работите с този продукт в съответствие 
с всички изисквания за безопасност, 
потенциалните рискове от нараняване и 
повреда остават. 
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Остатъчни рискове

Дори ако работите с този продукт в съответствие 
с всички изисквания за безопасност, 
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Във връзка с конструкцията и дизайна на това 
изделие могат да възникнат следните 
опасности:  
                                                                                                           
Проблеми със здравето, произтичащи от 
вибрациите, когато  инструментът се използва 
за по-дълги периоди от време или не е 
адекватно управляван и правилно поддържан. 
              
Опасност от нараняване и материални щети, 
причинени от летящи предмети.   
                                                      
Наранявания и щети по имущество поради 
счупени аксесоари или внезапен удар на 
скрити предмети по време на употреба.

Устройства за безопасност

        ВНИМАНИЕ
Предпазните инсталации служат за защита на 
потребителя и не могат да бъдат модифицирани 
или пропускани.

Превключвател на захранването
 
Превключвателят на уреда предотвратява 
неволно задействане на уреда. 
             
  Заключване спусъка на пистолета 

Този блокаж заключва лоста на спусъка и 
предотвратява неволното стартиране на 
уреда. 

Преливен клапан  
              

Водата, която е преминала през предпазители 
за обратен поток, се счита за негодна за 
пиене. 
                Клапан за налягане
 
Ако лостът на спусъка се освободи, 
превключвателят за налягане изключва 
помпата, струята с високо налягане спира. 
При дърпане на лоста, помпата се включва 
отново.

  Защитен изключвател за мотора 

Защитата на двигателя изключва устройството, 
ако консумацията на енергия е висока.  
                          

 Лични предпазни средства

       ВНИМАНИЕ
Носете защитно облекло и предпазни очила, 
за да се предпазите от пръски, съдържащи 
вода или замърсители.                                    
 
При използването на почистващи препарати 
под високо налягане могат да се формират 
аерозоли. Вдишването на аерозоли може да 
причини увреждане на здравето. 
                   
— В зависимост от приложението за почистване
    под високо налягане могат да се използват
    напълно екранирани дюзи (напр. за 
    почистване на повърхности), които значително
    намаляват емисиите на водни аерозоли. 
                  
— Използването на такова екраниране не е 
    възможно при всички приложения.

Символи на машината

                        Струята под високо налягане не
                        трябва да бъде насочвана към 
хора, животни, електрическо оборудване под 
напрежение или към самото устройство.                

           Уредът не трябва да се свързва директно
           към обществената мрежа за питейна 
           вода.            
           За защита срещу нараняване, носете 
           антифони и предпазни очила.              
           При работа, носете предпазни ръкавици,
           за защита на ръцете.                  
           Носете неплъзгащи се обувки, които ще
           предпазят краката ви и ще подобрят
           вашата стабилност върху хлъзгави 
           повърхности.               

           Мощността на звука е 92dB(A)
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Правилно използване

Тази водоструйка е предвидена само за 
битови нужди: 
           
Ако се свързва към инсталацията за питейна 
вода, инсталацията трябва да бъде защитена 
срещу обратен поток.    
         
Тази водоструйка е предназначена да работи 
с номинално електрозахранване. 
Предназначението на това изделие включва 
почистване на моторни превозни средства, 
сгради, тераси, фасади и градинско оборудване 
с чиста вода и биоразградими химически 
почистващи препарати. Също така изделието 
може да се използва за почистване на тротоарни 
плочи или улуци за дъждовна вода.   
       
Тази машина не може да се използва за 
почистване на дрехи, обувки и други текстилни 
изделия. Водната струя не трябва да се насочва 
срещу хора, животни, всякакво електрическо 
оборудване или към самата машина. Не 
пръскайте предмети, които съдържат опасни 
за здравето материали. Машината не трябва 
да се използва със запалими, експлозивни и 
токсични течности. 
          
От съображения за безопасност е важно да 
прочетете цялото ръководство за експлоатация 
преди да започнете да работите с машината и 
да спазвате всички инструкции в него.

Описание на уреда

  

1.   Дръжка  
2.   Кука за захранващия кабел  
3.   Превключвател ВКЛ/ИЗКЛ  
4.   Захранващ кабел  
5.   Изход за водата Преден капак  
6.   Щека   
7.   Пистолет/Дръжка на щеката  
8.   Вход на водата  
9.   Маркуч за високо налягане   
10.  Пистолет със спусък

Технически спецификации
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TGT11316 TGT11316-4
Напрежение 220        -240

Честота 50/60Hz

Мощност 1400W

Степен на защита IPX5

Номинално налягане 70bar(1000psi)

Допустимо налягане 130bar(1900psi)

Номинален поток 5.5L/min

UTGT11316
Напрежение 110        -120

Честота 60Hz

Мощност 1400W

Степен на защита IPX5

Номинално налягане 70bar(1000psi)

Допустимо налягане                                 130bar(1900psi)

Номинален поток 5.5L/min



Монтаж

Монтирайте отделните части, доставени с уреда, 
преди пускането му в експлоатация.

1.  Плъзнете куката за захранващия кабел

2.  Инсталиране на щеката за пръскане    
     • Поставете щеката за пръскане в пистолета
       и я завъртете, докато двете части се 
        заключат напълно.                                                                                                            

3.  Свържете пистолета със спусък
     • Свържете маркуча за високо налягане
       към пистолета със спусък
                  
     • Свържете края на маркуча за високо  
       налягане към спусъка и завъртете гайката,
       както е посочено, за да подсигурите 
       връзката.

4.  Свържете маркуча за високо налягане към
     изхода за водата
    •  Свържете другия край на маркуча за 
        високо налягане към изхода за водата и 
       завъртете черния накрайник , както е 
       посочено, за да подсигурите връзката.

 
5.  Свържете градинския маркуч към входа
     за вода
    •  Свържете адаптера за градински маркуч 
       (женския конектор) към входа за вода на 
       водоструйката, след това навийте 
       градинския маркуч (мъжкия край) в адаптера
       за градински маркуч.
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Стартиране

•  Поставете машината на равна повърхност. 
•  Включете щепсела в контакта.

                          Захранване с вода
За стойностите на свързване вижте табелката 
за тип. 

       ВНИМАНИЕ
Примесите във водата могат да повредят 
високонапорната помпа и аксесоарите.

     - Захранване с вода от водопровода
     - Извличане на вода от отворените 
резервоари водоструйка е подходяща за 
работа със смукателен маркуч YILI с възвратен 
клапан за водочерпене от открити басеини, 
например от водни резервоари или езера.
Напълнете смукателния маркуч с вода.
Завинтете смукателния маркуч чрез водния 
конектор на уреда и го поставете във 
водоизточника (например водосбор за 
дъждовна вода).

Преди работа, обезвъздушете устройството, 
както следва:
•  Включете машината „OFF/ON“.                 
•  Отключете лоста на спусъка на пистолета.               
•  Натиснете лоста на спусъка, машината ще 
   се включи.               
•  Оставете машината да работи (максимум 
   2 минути), докато водата не започне да 
   излиза от пистолета без балончета.                  
•  Освободете лоста на пистолета.
•  Блокирайте лоста на пистолета.

Работа

        ВНИМАНИЕ
Работата на сухо за повече от 2 минути води 
до повреда на високонапорната помпа. Ако 
машината не създаде нужното налягане в 
рамките на 2 минути, изключете устройството 
и продължете в съответствие с инструкциите в 
глава „Отстраняване на неизправности“.  

Работа под високо налягане

       ВНИМАНИЕ
Когато използвате струята за почистване 
на боядисани повърхности, спазвайте 
разстояние от поне 30 см, за да избегнете 
повреди.

       ВНИМАНИЕ
Уверете се, че главният превключвател е 
настроен на „OFF/ON“ и поставете щепсела 
в правилно инсталиран контакт.

       ВНИМАНИЕ
•  Водоструйката трябва да се използва на 
   сигурна и стабилна повърхност, поставена в 
   изправено положение.                

 

Свържете машината към електрозахранването 
и водоснабдяването, както е описано.              
•  Отворете водоснабдяването
•  Дръжте пистолета с две ръце.           
•  Насочете дюзата на избрания аксесоар 
   далеч от себе си към повърхността, която 
   ще се почиства.             
•  Отблокирайте спусъка и го натиснете, докато
   през дюзата изтече постоянно количество 
   вода, за да може въздухът, останал в маркуча,
   да излезе.            
•  Освободете спусъка.            
•  Включете превключвателя „OFF/ON“
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•  Дръжте пистолета с две ръце. Насочете 
водната струя към обекта, който трябва да се 
почисти, и натиснете спусъка.  
                   
Освободете лоста на спусъка; машината 
отново ще се изключи и ще спре водната 
струя. Системата остава под високо налягане.
                    
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пазете се от откат при 
натискане на спусъка!

Транспорт

Прекъсване на работата  

•  Освободете лоста на пистолета.
•  Блокирайте лоста на пистолета.
•  Поставете спусъка с пулверизатора в 
   застопорено положение.
•  По време на по-дълги почивки (повече от 
   5 минути) също изключвайте уреда, като 
   използвате ключа „OFF / ON“.
•  Изключете щепсела от контакта.   
               
Освобождавайте маркуча за високо налягане 
от пистолета или машината само когато 
системата не е под налягане. 
                  
СПРЕТЕ КРАНА
•  Натиснете лоста на пистолета, за да освободите
   остатъчното налягане от системата.
•  Освободете лоста на пистолета.
•  Блокирайте лоста на пистолета.

       ВНИМАНИЕ
•  Когато изключвате захранването или маркуча
   за високо налягане, топла вода може да 
   изтече от конектора след работата.                     
•  Прекъснете връзката на машината с 
водопровода.

       ВНИМАНИЕ
Риск от нараняване или повреда!

Винаги имайте предвид теглото на уреда по 
време на транспортиране.

При транспортиране на ръка

Спиране на работа

•  Освободете лоста на пистолета.
•  Изключете машината „OFF / ON“
 
•  Изключете машината и я изключете от 
   водоснабдяването и електрозахранването.                
•  Издърпайте транспортната дръжка, докато
   чуете щракване от фиксирането и на място. 
•  Прикрепете транспортните предпазители,
   ако има такива.                 
•  Дърпайте машината като я държите за 
       транспортната е дръжка.

При транспортиране в моторни 
превозни средства

•  Ако ще транспортирате машината в 
   хоризонтално положение: затворете капачката
   на бутилката с почистващ препарат.                  
•  Наклонете машината към себе си, докато се 
   балансира върху колелетата. След това я 
   преместете чрез транспортната и дръжка.           
•  Защитете машината от всякакви силни удари
   или силни вибрации, които могат да възникнат
   по време на транспортиране в моторни 
   превозни средства.                 
•  Защитете машината срещу преместване и 
   преобръщане.

Съхранение 

       ВНИМАНИЕ
Риск от нараняване или повреда!  
               
Съобразявайте теглото на машината, 
когато я съхранявате.  
                 

Съхранение на машината

•  Поставете машината на равна повърхност.
•  Отделете пистолета от щеката за пръскане.
•  Натиснете бутона за отблокиране на 
   пистолета и издърпайте маркуча за високо 
   налягане от пистолета.                    
•  Поставете пистолета на мястото за съхранение.
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•  Поставете и двете щеки за пръскане в 
   мястото за съхранение на щеки.                        
•  Щека за отстраняване на замърсявания:
   Дюза насочена към дъното.                   
•  Навийте маркуча за високо налягане и го 
   окачете на поставката за съхранение на 
   маркуча.                   
•  Съхранявайте захранващия конектор в 
   отделението за аксесоари.
•  Преди продължителен период на съхранение,
   както например през зимата, също спазвайте
   инструкциите в раздела за грижи.
•  Винаги съхранявайте водоструйката, частите
   и аксесоарите на място, недостъпно за деца.
   Идеалната температура за съхранение е 
   между 10°C и 30°C. Съхранявайте 
   водоструйката на закрито, за да предотвратите
   разширяването на водата в устройството 
   при условия на замръзване.                        
•  Препоръчваме да използвате оригиналната 
   опаковка за съхранение или покриване на 
   изделието с подходяща кърпа или кутия, за 
   да го предпазите от прах.

Защита от замръзване

       ВНИМАНИЕ
Машината и аксесоарите, от които водата не е 
напълно източена, могат да бъдат унищожени 
при замръзване. Дренирайте напълно водата 
от машината и аксесоарите и ги предпазете от 
замръзване. За да избегнете повреда:              
•  Прекъснете връзката на машината с 
   водопровода.                   
•  Отделете пистолета от щеката за пръскане.
•  Завъртете превключвателя „OFF/ON“ на 
   машината                        
•  Задръжте натиснат лоста на пистолета, 
   докато от него спре да изтича вода.                   
•  Освободете лоста на пистолета.
•  Блокирайте лоста на пистолета.
•  Изключете машината от превключвателя  
   „OFF / ON“                          
•  Съхранявайте машината и всички аксесоари
   в помещение, което не замръзва.

Грижи и обслужване

       ЗАПЛАХА

Риск от токов удар.

Преди извършване на каквито и да било 
работи по машината, изключете 
захранването като  издърпате щепсела.

Маркуч за високо налягане

Маркучът за високо налягане е специално 
конструиран с подсилени стени, може лесно да 
се повреди и трябва да се съхранява внимателно.
•  Не прегъвайте.
•  Не преминавайте с кола върху маркуча.
•  Не излагайте маркуча на остри ръбове или
   ъгли. Неправилната употреба ще доведе до 
   балониране или преждевременна повреда и
   ще обезсили гаранцията.

Почистете ситото в конектора за 
вода

Редовно почиствайте ситото в конектора за 
вода.
Извадете куплунга от конектора за вода и 
изплакнете с топла вода, за да предотвратите 
запушване на помпата от чужди тела.

Почистете дюзата с предоставения инструмент 
с игла за почистване. Извадете щеката за 
пръскане от пистолета. Отстранете всички 
замърсявания от отвора на дюзата и изплакнете.

Спиране на работа

•  Освободете лоста на пистолета.
•  Изключете машината „OFF / ON“
 
•  Изключете машината и я изключете от 
   водоснабдяването и електрозахранването.                
•  Издърпайте транспортната дръжка, докато
   чуете щракване от фиксирането и на място. 
•  Прикрепете транспортните предпазители,
   ако има такива.                 
•  Дърпайте машината като я държите за 
       транспортната е дръжка.

При транспортиране в моторни 
превозни средства

•  Ако ще транспортирате машината в 
   хоризонтално положение: затворете капачката
   на бутилката с почистващ препарат.                  
•  Наклонете машината към себе си, докато се 
   балансира върху колелетата. След това я 
   преместете чрез транспортната и дръжка.           
•  Защитете машината от всякакви силни удари
   или силни вибрации, които могат да възникнат
   по време на транспортиране в моторни 
   превозни средства.                 
•  Защитете машината срещу преместване и 
   преобръщане.

Съхранение 

       ВНИМАНИЕ
Риск от нараняване или повреда!  
               
Съобразявайте теглото на машината, 
когато я съхранявате.  
                 

Съхранение на машината

•  Поставете машината на равна повърхност.
•  Отделете пистолета от щеката за пръскане.
•  Натиснете бутона за отблокиране на 
   пистолета и издърпайте маркуча за високо 
   налягане от пистолета.                    
•  Поставете пистолета на мястото за съхранение.
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       ВНИМАНИЕ

•  Ситото не трябва да бъде повредено.
•  Издърпайте ситото с помощта на плоски 
   клещи
•  Почистете ситото под течаща вода.
•  Поставете отново ситото в конектора за 
   вода.

        ОПАСНОСТ 

Риск от токов удар.
Изключете уреда и извадете главния щепсел, 
преди да извършвате каквито и да е работи по 
обслужване и поддръжка. Ремонтните 
дейности и работата по електрическите 
компоненти трябва да се извършват само от 
оторизиран сервиз. Можете сами да 
отстраните някой незначителни неизправности 
с помощта на следния преглед. Ако се 
съмнявате, моля, консултирайте се с 
оторизиран сервиз.

Отстраняване на неизправности
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Симптом Причина Препоръчително действие

Машината не може да 
се стартира.

Машината не е включена в 
изправен контакт.
Изгорял предпазител.
Дефектен удължителен кабел.

Включете машината. Опитайте друг 
контакт.
Подменете предпазителя. Изключете 
други машини. 
Опитайте без удължител.

Непостоянно налягане. Помпата засмуква въздух.
Клапаните са замърсени, 
износени или заседнали.
Уплътненията на помпата 
са износени.

Проверете дали маркучите и 
конекторите са херметически 
затворени.
Почистете и заменете или се 

Почистете и заменете или се 
обърнете към местния дистрибутор

обърнете към местния дистрибутор

Машината спира Неправилно мрежово напрежение 

Активиран термодатчик 

Дюзата е частично блокирана

Проверете дали мрежовото 
напрежение съответства на 
спецификацията на етикета на модела.
Оставете водоструйката да се охлади 
за 5 минути.
Почистете дюзата

Машина пулсира Въздух в захранващия маркуч
Недостатъчно захранване от 
водопреносната мрежа. Дюзата е 
частично блокирана.
Водният филтър е блокиран. 
Маркучът е прегънат.          

Оставете машината да работи с 
отворен спусък, докато се възстанови 
редовното работно налягане. 
Проверете дали водоснабдяването 
отговаря на необходимите 
спецификации.
Обърнете особено внимание! 
Избягвайте да използвате дълги, 
тънки маркучи (мин. 1/2 "). Почистете 
дюзата / Почистете филтъра 
Изправете маркуча
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Машината стартира, 
но не излиза вода

Помпа / маркучи или аксесоари 
са замръзнали. 
Няма подаване на вода.                
Водният филтър е блокиран 
/ Дюзата е блокирана.

Изчакайте помпата / маркучите или 
аксесоарът да се размразят. Свържете 
входящата вода.

Почистете филтъра / Почистете 

дюзата
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TGT11316; UTGT11316; TGT11316-4 Разглобен вид
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TGT11316; UTGT11316; TGT11316-4; 
Списък с резервни части

No. Описание на частта Кол-во

1 Превключвател 1

2 Преден корпус 1

3 Поставка за захранващия кабел 3

4 Помпа 11 и 8040 мотор 1

5 Превключвателна кутия 1

6 О-пръстен, ø 8.5×1.8 1

7 Лост за превключване 1

8 ON/OFF Превключвател 1

9 Индукционен комплект (като опция) 2

10 Кондензаторен комплект 0.2uF 

(като опция)

1

11 Капак на превключвателя 1

12 Винт, ST2.9×１6 5

13 Дръжка 1

14 Винт, ST4.8×１6 8

15 Държач за щека 1

16 Конектор за вода 1

17 Захранващ кабел 1

18 Капак за кабела 1

19 Скоба за кабела 1

20 Винт, ST3×１2 2

23 Пистолет за пръскане 1

24 Регулируема щека 1

25 Маркуч за високо налягане 1



Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035



www.totalbusiness.com

1400 W

Произход: PRC
Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. 
No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park

ВОДОСТРУЙКА


