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Atomizor JOKA 20 litri cu 

tija, 750W, 8 l/min 

JPS2000 
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Componente                                           Accesorii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asamblare 
Asamblati duza, tija, robinetul impreuna cu furtunul de presiune si 
conectati asamblul la atomizor prin insurubare 
 
 
 
 
 

Alimentare 
Asigurati-va ca motorul este oprit si nu este incins 
    
          Ulei               Benzina fara plumb 
 
               
     
      Ulei:1 
      Benzina: 25 

Nu supra alimentati sau           
stropiti motorul cu 
benzina!! 

3 duze montate pe tija

Prelungitor
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Dilutie si incarcarea rezervorului 
ATENTIE: Pesticidele agricole sunt substante periculoase si trebuie manuite cu atentie. Cititi eticheta 
cu atentie pentru siguranta dumneavoastra!! 
 
Dilutia chimicalelor se va face intr-un recipient separate inainte de alimentarea rezervorului.Asigurati-
va nu au intrat materiale straine in dilutie, pentru a nu infunda aparatul. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Intotdeauna utilizati sita atunci cand umpleti rezervorul!! 
 
Golire: Deschideti capacul de golire al rezervorului  si asigurati-va ca intreaga cantitate de substanta 
s-a scurs, apoi inchideti capacul la loc. Utilizati imbracaminte de protectie in momentul utilizarii 
aparatului!! 
Inainte de utilizare: 

a. Asigurati-va ca este inchis ermetic capacul rezervorului 
b.  Verificati furtunul si partile component ale tijei ca nu exista scurgeri  
c. Intotdeauna opriti aparatul in momentul umplerii/golirii rezervorului sau cand schimbati duza 
d. Cand utilizati aparatul asigurati-va sa nu va pierdeti echilibrul 

 
Pornirea motorului 
MPORTANT: In momentul pornirii motorului asigurati-va ca aveti rezervorul plin! NU 
porniti motorul cand rezervorul este gol 
Apasati butonul de amorsare pana cand combustibilul se vede cum curge prin furtun si 
trageti maneta de soc spre CLOSE.(Cand utilizati aparatul la temperature ridicate sau 
cand motorul este cald maneta de soc se poate seta la jumatate sau la FULL) 
 
Setati maneta de acceleratie la pozitia de mijloc (nu este necesar la maxim) 
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Trageti sfoara demaratorului  incet 2-3 ori 
Trageti sfoara demaratorului  cu putere pentru a porni motorul 
Daca motorul se opreste dupa cateva rotatii, trageti maneta socului la jumatate si trageti sfoara 
demaratorului cu putere pentru repornire. NOTA! In cazul aparatul nu va porni in cazul in care ati tras 
sfoara de mai multe ori, setati socul la pozitia OPEN si trageti sfoara. 
Dupa ce motorul este pornit trageti socul incet si setati maneta de acceleratie la turatie mica si lasati 
motorul sa se incalzeasca 2-3 minute. 

 

Utilizarea aparatului 

 
1.Setati maneta de acceleratie catre catre presiune mare  (H), iar butonul cadranului de presiune pe 
pozitia dorita in functie de utilizare (erbicide, insecticide, sau presiune inalta) 
2.Verificati conditiile de pulverizare si statusul aparatului, puteti aparatul in spate si setati maneta de 
acceleratie la maxim 
3.In momentul deschiderii robinetului, lichidul va iesi prin duzele tijei. 
 
IMPORTANT 
Cand cadranul de presiune este setat pe ERBICIDE SAU INSECTICIDE cu maneta de presiune 
setata pe presiune ridicata, motorul isi va mari numarul de turatii. 
FITI ATENT LA NIVELUL DE COMBUSTIBIL DIN REZERVOR SI ALIMENTATI CAND ESTE 
SCAZUT 
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Oprire 
 
Cand doriti sa opriti aparatul 

1. Inchideti robinetul, si setati maneta de acceleratie la presiune scazuta (L) 
2. Aparati butonul STOP (rosu) 
3. Dupa oprirea aparatului inchideti socul 

 
Oprirea apratului dupa am terminat lucrul 

1. Deschideti capacul de evacuare si evacuati lichidul ramas in rezervor 
2. Incarcati rezervorul cu apa curate, porniti aparatul si curati pompa si furtunul.Evacuati apa 

ramasa  

 
Porniti aparatul la presiune medie pentru 15-20 secunde pentru a pulveriza apa prin duze si tija. Dupa 
terminarea apei din rezervor opriti aparatul imediat. 
 

Intretinere 
 
Intretinere filtru aer 
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Intretinere bujie 

 
 
Depozitare 
 
Dupa utilizarea normala din sezon, depozitati aparatului in felul urmator: 

a. Goliti rezervorul de combustibil si carburatorul 
b. Indepartati bujia si ungeti capacul pistonului cu ulei. Trageti sfoara demaratorului de 2-3 ori 

pentru o ungere complete 
c. Trageti sfoara demaratorului usor si fixate in pozitia de pornire a compresiei 
d. Curatati aparatul complet si acoperiti aparatul pentru a-l proteja de praf, si depozitati-l intr-un 

loc uscat 

 
 
 
 
DEPISTAREA DEFECTIUNILOR 
 
Pompa 

DEFECTIUNE CAUZE MASURI 
Nu avem aspiratie Furtunul nu este strans 

Furtunul este infundat 
Piston uzat 
Obiecte straine in robinet 

Strangeti furtunul 
Curatati furtunul 
Inlocuiti pistonul 
Curatiti robinetul 

Presiune scazuta Prea multe duze 
 
Duze deteriorate 

Micsorati numarul de duze sau 
unele cu un gauri mai mici 
Inlocuiti duzele 
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Motor 
DEFECTIUNE CAUZE MASURI 
Exista benzina, insa bujia nu are 
scanteie 

Bujia are curent 
 
 
Bujia nu are curent 

Prea mult combustibil (inecat) 
Decalaj bujei gresit 
Izolatie bujie defecta 
Unitate TCI defecta sau firele au 
scurt 
Scurt in bobina de aprindere 

Exista benzina si bujia are 
curent 

Compresia este corecta 
Compresia este eronata 

Amestec benzina/ulei incorrect 
Bujia nu este prinsa correct 
Inele pistonului sunt prinse 

Nu exista combustibil in 
carburator 

 Nu exista combustibil in 
rezervor 
Valva combustibil defecta, sau 
ventilarea rezervorului este 
infundata 
Furtun infundat  

 

In cazul in care aveti probleme cu aparatul va rugam sa va adresati unitatii 
vanzatoare sau celei mai apropiate unitati service! 
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Atomizorul JOKA 20 litri cu tija, 750W, 8 l/min se utilizeaza pentru dispersia de perticide sau alte 
lichide cu ajutorul tijelor din dotare. Rezervorul voluminos de 20 litri permite utilizarea acestuia pe 
suprafete intinse. Utilizand tija cu reglarea debitului se poate atinge o inaltime de pulverizare de pana 
la 8 metri, iar cu tija cu duze se ajunge la o inaltime de 5 metri. Ideal pentru stropirea pomilor din 
livezi. 
 
Date tehnice 

• Volum rezervor solutie: 20 litri 
• Diametru: 18 mm 
• Presiune: 15-25 kg/cmp 
• Debit maxim: 8 litri/minut 
• Putere: 0.75 kW/650 rot/min 
• Greutate 10 kg (gol) 
• Motor 2 timpi tip TU26 
• Racire aer 
• Capacitate motor: 25.6 cmc 
• Alimentare amestec benzina 25:1 
• Aprindere electronica 
• Pulverizare cu tija otel 

 


