
 
 

Οδηγίες χρήσης αντλίας καθαρών υδάτων SP 9060 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ι. Περιγραφή 
1. Καλώδιο με βύσμα 
2. Καλώδιο σύνδεσης με αντλία 
3. Πίνακας 
4. Διακόπτης On/Off 
5. Ασφάλεια 
6. Σύνδεσμος λαστίχου 
7. Ροδέλες 
8. Υποβρύχια αντλία 
9. Εισαγωγές αναρρόφησης 
10. Βυθιζόμενο μοτέρ 
 
ΙΙ. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Περιγραφή  Αντλία καθαρού νερού 

Μοντέλο  SP 9060 

Τάση  230V‐50Hz 

Ισχύς  900W 

Μέγιστη παροχή  4500l/h 

Μέγιστο μανομετρικό  60m 

Μέγιστο βάθος τοποθέτησης  16m 

Ελάχιστο νερό για λειτουργία  50cm 

Μέγεθος σωματιδίων  1.5mm 

Στόμιο  1’’(25.4mm) 

Θερμοκρασία νερού  35ο C 

 
Σύμβολα 

 Προσοχή  κίνδυνος  τραυματισμού  και/ή  υλικής  ζημιάς  και/ή  ζημιάς  του 
μηχανήματος στην περίπτωση μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας 

 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης 

 Κρατήστε άλλα άτομα (ειδικά παιδιά) και κατοικίδια μακριά από το προϊόν και από 
το χώρο εργασίας 

 Αποσυνδέστε  το  μηχάνημα  πριν  την  πραγματοποίηση  εργασίων  συντήρησης, 
καθαρισμού ή άλλης ρύθμισης στο προϊόν και όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Βγάλτε 
το  από  την  πρίζα  εάν  το  μηχάνημα,  το  καλώδιο  ή  η  προέκταστη  πάθουν  κάποια 
ζημιά  κατά  την  χρήση.  Βγάλτε  το  από  την  πρίζα  τραβώντας  το  βύσμα  και  όχι  το 
καλώδιο.  

 Μην  πετάτε  το  μηχάνημα  με  τα  οικιακά  σκουπίδια.  Δώστε  το  σε  κάποιο  κοντινό 
κέντρο ανακύκλωσης.  

 
ΙΙΙ. Οδηγίες ασφαλείας 
Πριν  να  χρησιμοποιήσετε  το  μηχάνημα  αυτό,  διαβάστε  και  κατανοήστε  όλες  τις  οδηγίες 
ασφαλείας.  
Να  τηρείτε  πάντα  τις  οδηγίες  αυτές  για  να  μειώσετε  τον  κίνδυνο  υλικής  ζημιάς  και  τον 
κίνδυνο τραυματισμού.  
 
 
 
 
 
 



3.1 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
1.  Κρατήστε  το  χώρο  εργασίας  καθαρό.  Οι  ακατάστατοι  χώροι  μπορεί  να  προκαλέσουν 
τραυματισμό.  
2. Λάβετε υπόψην το περιβάλλον εργασίας. Κρατήστε το χώρο εργασίας καλά φωτισμένο 
και με επαρκή εξαερισμό. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 
3. Προστατευτείτε από την ηλεκτροπληξία. Μην έρθετε σε επαφή με γειωμένες επιφάνειες 
(π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ.)  
4. Κρατήστε τα παιδιά μακριά. Μην αφήνετε άλλα άτομα να ακουμπήσουν το μηχάνημα, το 
καλώδιο ή την προέκταση. Όλοι οι θεατές (ειδικά τα παιδιά) θα πρέπει να μένουν μακριά 
από το μηχάνημα και από το χώρο εργασίας. Μην αφήσετε παιδιά να λειτουρήσουν ή να 
ακουμπήσουν το μηχάνημα.  
5.  Αποθηκεύστε  τα  μηχανήματα  που  δεν  χρησιμοποιούνται.  Όταν  το  μηχάνημα  δεν 
χρησιμοποιείται  θα  πρέπει  να  αποθηκεύεται  σε  καθαρό  και  στεγνό  χώρο,  μακριά  από 
παιδιά.  
6.  Μην  υπερφορτώνετε  το  μηχάνημα.  Το  εργαλείο  θα  λειτουργήσει  καλύτερα  και  με 
μεγαλύτερη ασφάλεια εάν χρησιμοποιείται για τον λόγο για τον οποίο σχεδιάστηκε.  
7. Χρησιμοποιείστε το σωστό προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε μικρά μηχανήματα ή εξαρτήματα 
για να πραγματοποιήσετε μια εργασία η οποία χρειάζεται κάποιο μεγαλύτερο εργαλείο για 
να εκτελεστεί σωστά.  
8. Να ντύνεστε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, μπορεί να πιαστούν 
στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Να προστατεύετε τα μακριά μαλλιά.  
9.  Χρησιμοποιείστε  είδη  προστασίας.  Να  φοράτε  είδη  προστασίας  ανάλογα  με  το 
περιβάλλον  εργασίας.  Φορέστε  κράνος,  γυαλιά  προστασίας,  ωτοασπίδες,  μάσκα  σκόνης, 
γάντια  και  υποδήματα  προστασίας  για  να  μειώσετε  τον  κίνδυνο  προσωπικού 
τραυματισμού.  
10. Μην τραβάτε το καλώδιο. Μην μεταφέρετε το μηχάνημα κρατώντας το από το καλώδιο. 
Κρατήστε το μακριά από αιχμηρές επιφάνειες, λάδια και θερμότητα. Ελέγξτε το καλώδιο σε 
τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  φθορές  και  δώστε  το  σε  εξουσιοδοτημένο  σέρβις  εάν 
χρειάζεται επισκευή ή αλλαγή. Ελέγξτε σε τακτά χρονικά διαστήματα και την προέκταση και 
αλλάξτε την εάν χρειάζεται.  
11. Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισσοροπία κατά την τοποθέτηση.  
12.  Συντηρήστε  το  μηχάνμα.  Κρατήστε  το  καθαρό  για  καλύτερη  και  ασφαλέστερη 
λειτουργία.  
13.  Αποσύνδεση  προϊόντος.  Όταν  δεν  χρησιμοποιείται,  πριν  από  επισκευή  και  πριν  να 
αλλάξετε κάποιο εξάρτημα να βγάζετε το μηχάνημα από την πρίζα.  
14. Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι σβηστός όταν 
βάζετε το μηχάνημα στην πρίζα.  
15. Χρήση προεκτάσεων. Όταν χρησιμοποιείτε προέκταση στο εργαλείο σιγουρευτείτε ότι 
ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Για εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιήστε 
μόνο προεκτάσεις οι οποίες είναι κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους.  
16. Δώστε προσοχή. Να προσέχετε αυτό που κάνετε. Να χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Μην 
λειτουργείτε  το  μηχάνημα  εάν  είστε  κουρασμένοι  ή  κάτω  από  την  επήρρεια  αλκοόλ, 
φαρμάκων ή άλλων ουσιών.  
17. Ελέγξτε για σπασμένα μέρη. Πριν την χρήση του μηχανήματος, θα πρέπει να το ελέγξετε 
για σπασμένα ή φθαρμένα μέρη και να ελέγξετε ότι το εργαλείο λειτουργεί σωστά.  
18. Οι χαλασμένοι διακόπτες ή άλλα ανταλλακτικά τα οποία έχουν πρόβλημα θα πρέπει να 
επισκευάζονται  από  εξουσιοδοτημένο  σέρβις.  Μην  χρησιμοποιείτε  κάποιο  μηχάνημα  με 
χαλασμένο διακόπτη.  
19.  Προσοχή!  Η  χρήση  κάποιου  ανταλλακτικού  ή  εξαρτήματος  που  δεν  προτείνει  ο 
κατασκευαστής  μπορεί  να  προκαλέσει  τραυματισμό  ή  και  υλικές  ζημιές. Ο  χρήστης  είναι 



υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκληθεί σε άλλους κατά την διάρκεια 
της χρήσης.  
20. Το μηχάνημα θα πρέπει να επισκευάζεται και να ελέγχεται μόνο από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό  προσωπικό.  Εκτός  εάν  αναγράφει  διαφορετικά  στο  εγχειρίδιο  αυτό,    όλα  τα 
ανταλλακτικά  και  τα  εξαρτήματα  θα  πρέπει  να  ελέγχονται  και  να  αλλάζονται  από 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.  
21. Σημειώσεις:  
Οι οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο αυτό δεν μπορούν να καλύψουν κάθε λεπτομέρια στις 
συνθήκες  που  μπορεί  να  προκύψουν.  Για  το  λόγο  αυτό  ο  χρήστης  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιεί κοινή λογική και προσοχή όταν χρησιμοποιεί το μηχάνημα αυτό.  
 
3.2 Ειδικές προειδοποιήσεις για την χρήση της αντλίας 
1. Να γνωρίζετε τους διακόπτες και την κατάλληλη χρήση του εργαλείου.  
2. Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.  
3. Μόνο  ενήλικες  θα  πρέπει  να  λειτουργούν  το  εργαλείο.  Ανήλικα  άτομα  ή  άτομα  χωρίς 
γνώση για  την λειτουργίας  της αντλίας αυτής δεν θα πρέπει  να  την  χρησιμοποιούν  εκτός 
εάν επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.  
4.  Εάν  το  καλώδιο  πάθει  κάποια  ζημιά,  θα  πρέπει  να  αλλαχτεί  από  εξουσιοδοτημένο 
σέρβις.  Εάν  το  καλώδιο  πάθει  κάποια  ζημιά  κατά  την  χρήση  θα  πρέπει  να  το  βγάλετε 
αμέσως  από  την  πρίζα  και  να  δώσετε  το  μηχάνημα  για  επισκευή. Μην  ακουμπήσετε  το 
καλώδιο ή την προέκταση μέχρι να αποσυνδέσετε το μηχάνημα από την πρίζα.  
 
3.3 Προδιαγραφές ασφαλείας 
1.  Η  τάση  του  ρεύματος  θα  πρέπει  να  αντιστοιχούν  στην  τάση  του  μηχανήματος.  Μην 
χρησιμοποιήσετε άλλου είδους ρεύματος.  
2. Η αντλία θα πρέπει να έχει μια ασφάλεια τοποθετημένη με έναν ασφαλειοδιακόπτη που 
να  μην  υπερβαίνει  τα  30Ma.  Συνδέστε  τον  πίνακα  πριν  να  λειτουργήσετε  την  αντλία.  
Συμβουλευτείτε κάποιον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.   
3. Ελέγξτε το καλώδιο σε τακτά χρονικά διαστήματα για φορές.  
4. Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση σιγουρευτείτε ότι είναι κατάλληλη για αυτήν την χρήση 
και κρατήστε την μακριά από αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πηγές θερμότητας.  
5.  Το βύσμα  της προέκτασης  θα πρέπει  να  είναι  με  δυο πόλους  +  γείωση  του  τύπου 10‐
16Α/250V, σε συμφωνία με το ΙΕC και τα Ευρωπαικά στάνταρ. Το καλώδιο της προέκτασης 
θα πρέπει να είναι  ίσο ή μεγαλύτερο του 1mm2  . Το καλώδιο δεν θα πρέπει να είναι πιο 
ελαφρύ από Η07 RN‐F.  
6.  Όταν  αποσυνδέετε  το  καλώδιο  από  την  πρίζα  θα  πρέπει  να  το  τραβάτε  μόνο  από  το 
βύσμα του και όχι από το ίδιο το καλώδιο.  
7.  Εάν  χρησιμοποιήσετε  την  αντλία  για  να  αδειάζετε  μια  μικρή  λίμνη,  δεν  θα  πρέπει  να 
υπάρχουν  άλλα  άτομα  ή  κατοικίδια  μέσα  στην  λίμνη.  Παρομοίως  για  να  αποφύγετε  τα 
ατυχήματα κατά την λειτουργία απαγορεύετε να κάνουν μπάνιο, να πλένουν, να υπάρχουν 
κατοικίδια ή να ποτίζουν γύρω από την περιοχή λειτουργίας της αντλίας. 
8.  Όταν  η  αντλία  βυθίζεται  δεν  θα  πρέπει  να  την  κρατάτε  από  το  καλώδιο  αλλά 
χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο εξάρτημα όπως για παράδειγμα κάποιο σχοινί το οποίο θα 
είναι συνδεδεμένο στις ροδέλες. (7) 
9. Μπορεί να προκύψει ρύπανση του νερού από την διαρροή λιπαντικού.  
10.  Εάν  η  αντλία  δεν  είναι  σε  καλή  κατάσταση,  μην  την  χρησιμοποιήσετε.  Δώστε  την  σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή.  
 
 
 
 



3.4  Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τις εφαρμογές τις αντλίας 
Οι παρακάτω συνθήκες θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την χρήση της αντλίας:  

1. Η  αντλία  θα  πρέπει  να  εγκατασταθεί  και  να  χρησιμοποιηθεί  σύμφωνα  με  του 
κανονισμούς και του νόμους της εκάστοτε χώρας.  

2. Η  αντλία  χρησιμοποιείται  για  πηγάδια  με  μικρή  διάμετρο.  Χρησιμοποιείτε  σε 
περιοχές με χαμηλό επίπεδο νερού, μεγάλο μανομετρικό και μακρινή απόσταση για 
την άντληση του νερού.  

3. Οι  αντλίες  αυτές  προτείνονται  για  τν  άντληση  καθαρού  νερού  και  μη  χημικών 
υγρών.  

4. Δεν είναι κατάλληλη για την άντληση εύφλεκτων υλικών ή για λειτουργία σε χώρου 
όπου υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.  

5. Όταν την αποθηκεύετε μην τοποθετείτε άλλα κουτιά από πάνω.  
6. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από την 

μη τήρηση των οδηγίων χρήσης και ασφάλειας.  
7. Η άντληση θα πρέπει να γίνετε σε καθαρό νερό με θερμοκρασία κάτω των 35ο C ή 

άλλων μη χημικών υγρών με PH από 6,8 έως 8.  
8. Η διάμετρο των σωματιδών του νερού θα πρέπει να είναι μικρότερη των 0,2mm.  
9. Η αντλία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε πισίνες.  
10. Σημείωση: Η εγκατάσταση  της αντλίας  είναι  λίγο περίπλοκη.  Για  το λόγο αυτό θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.  
11. Προσοχή:  Κατά  την  εγκατάσταση  εφαρμόστε  τους  κανονισμούς  ασφαλείας  που 

ισχύουν στην χώρα σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική.  
 
IV. Εκκίνηση 

a) Πριν  την  εγκατάσταση  της  αντλίας  σιγουρευτείτε  ότι  η  πηγή  ρεύματος  είναι 
γειωμένη και συμφωνεί με τους κανονισμούς.  

b) Μην υποτιμάτε την περίπτωση πνιγμού διότι η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε 
αρκετά μεγάλο βάθος.  

c) Σιγουρευετείτε  ότι  δεν  υπάρχουν  εύφλεκτα  υλικά  ή  επικίνδυνα  αέρια  στο 
περιβάλλον εργασίας.  

d) Εάν  η  εγκατάσταση  χρειαστεί  ηλεκτροκόλληση,  πάρτε  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα 
ασφαλείας.  

e) Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει χώμα ή άλλα σωματίδια και ότι η αντλία μπορεί να 
βγεί και να ξανά μπεί στο πηγάδι εύκολα.  

f) Προσοχή:  Εάν  υπάρχει  αμφιβολία  για  την  ασφάλεια  της  αντλίας  μην    την 
χρησιμοποιείτε.  

4.1 Άνοιγμα συσκευασίας 
4.1.1 Έλεγχος αντλίας 
1. Αφαιρέστε το προϊόν από την συσκευασία και ελέγξτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά κατά 
την μεταφορά.  
2. Ελέγξτε τις τιμές της αντλίας και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν με τις τιμές του ρεύματος.  
3.Πριν  την  εγκατάσταση,  ελέγξτε  ότι  τα  χαρακτηριστικά  της  αντλίας  καλύπτουν  την 
εργασίας που θέλετε να πραγματοποιήσετε.  
4. Ελέγξτε ότι ο άξονας της αντλίας περιστρέφετε ελεύθερα.  
 
4.1.2 Ελέγξτε το μοτέρ 
1.  Ελέγξτε  ότι  το  μοντέλο,  η  ισχύς,  η  τάση,  η  φάση  και  η  συχνότητα  ταιριάζουν  με  τις 
απαιτήσεις σας.  
2. Ελέγτε ότι το καλώδιο είναι καλά τοποθετημένο και σε καλή κατάσταση.  
3. Σημειώστε το μοντέλο, τον κωδικό και το serial nr της αντλίας για μελλοντική χρήση.  
 



4.2 Συνθήκες χώρου εγκατάστασης 
1. Το πηγάδι όπου θέλετε να τοποθετήσετε την αντλία θα πρέπει:  
‐ να είναι ίσιο,  
‐ ο τοίχος του πηγαδιού να έχει μια απόσταση από την αντλία.  
Σιγουρευτείτε ότι όταν λειτουργεί η αντλία σε κάποιο βάθος δεν ακουμπάει στα τοιχώματα 
του πηγαδιού.  
2. Τοποθετήστε έναν σωλήνα στον σύνδεσμο εξαγωγής (6) και σφίξτε το καλά. Τοποθετήστε 
ένα σχοινί στις ροδέλες (7) και προετοιμαστείτε να κρεμάσετε την αντλία.  
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να κρεμάσετε την αντλία.  
Το βάθος βύθισης της αντλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 μέτρα και η απόσταση από 
το πάτο του πηγαδιού θα πρέπει να είναι άνω των 50cm.  
Σας  προτείνουμε  να  τοποθετήσετε  ένα  δίχτυ  φίλτρου  γύρω  από  την  αντλία  για  να  μην 
εισέρχονται σωματίδια στην εισαγωγή της αντλίας.  
3. Το μοτέρ θα πρέπει να κρατηθεί αρκετά κρύο.  
Το  πηγάδι  θα  πρέπει  να  παρέχει  αρκετό  νερό  για  να  εξασφαλίσει  την  μέγιστη  ροή  που 
αναγράφεται στα χαρακτηριστικά της αντλίας. Εάν η κατάσταση και η δομή του πηγαδιού 
δεν  μπορούν  να  εξασφαλίσουν  την  αναφερόμενη  ποσότητα  νερού,  η  θερμοκρασία  του 
νερού μπορεί  να  υπερβεί  τους  40ο  C,  μπορείτε  να  μειώσετε  το φορτίο  της  αντλία  για  να 
αποφύγετε την υπερθέρμανση του μοτέρ.  
4. Δεν  είναι απαραίτητη η  εγκατάσταση αντεπίστροφης βαλβίδας στον σωλήνα εξαγωγής 
διότι υπάρχει είδη ενσωματομένη μέσα στην αντλία.  
5. Εγκαταστήστε ανιχνευτές που κόβουν την παροχή ρεύματος στην αντλία όταν το επίπεδο 
νερού πέσει σε σημείο που αφήνει την αντλία εκτθειμένη.  
 
4.3. Ηλεκτρική εγκατάσταση 
4.3.1 Πηγή ρεύματος 
1.  Ελέγξτε  την  τάση,  συχνότητα  και  ισχύ  του ρεύματος ότι  ταιριάζουν με  τις ανάγκες  του 
μοτέρ.  
2. Η τάση του ρεύματος θα πρέπει να είναι 50‐60 Hz όταν η τάση είναι 220‐240V.  
3. Προσέξτε μην υπάρχει επαφή του ρεύματος με το υγρό που αντλείτε.  
 
Χ1 Μέγιστο βάθος =15m 
X2 Ελάχιστο ύψος υγρών άνω του κάτω μέρους της αντλίας =20cm 
X3 Ελάχιστη διάμετρος =Ø 11cm  
X4 Ελάχιστη απόσταση από τον πάτο του πηγαδιού και τον πάτο της 
αντλίας =1m 

‐ Κατεβάστε την αντλία στο πηγάδι 
‐ Αν το βάθος είναι μεγαλύτερο από 3 μέτρα, δέστε το καλώδιο 

στο  σχοινί  σε  τακτά  διαστήματα,  χρησιμοποιώντας 
συνδέσμους ανθεκτικούς στη διάβρωση. 

 
4.3.2 Καλώδιο 
1.  Το  καλώδιο  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  χρήση  σε  νερό  και  να  ταιριάζει  με  τα 
χαρακτηριστικά του μοτέρ. Το καλώδιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 40 μέτρα σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.  
2.  Εάν  η απόσταση  του  ρεύματος  είναι  μακριά  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείτε  καλώδιο με 
μεγαλύτερη διάμετρο.  
3. Σας προτείνουμε να κραμάσετε την αντλία και να εγκαταστήσετε μια ασφάλεια διαρροής 
στην σύνδεση του καλωδίου.  
4.  Ρυθμίστε  το  καλώδιο  στο  σωλήνα  παροχής  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  μην  μπορεί  να 
τυλιχτεί στην αντλία.  



5. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει σωστή γείωση στην συνδέσεις των καλωδίων.  
6. Το καλώδιο της γείωσης θα πρέπει να συνδέετε πρώτα όταν τοποθετείτε την αντλία και 
να το αποσυνδέετε τελευταίο όταν βγάζετε την αντλία.  
7. Συνδέστε το καλώδιο σε κατάλληλη πρίζα με 2 πόλους και γείωση 10‐16Α/250V η οποία 
να διαθέτει και ασφάλεια.  
 
4.4 Πίνακας 
1. Το καλώδιο θα πρέπει να συνδέετε στο πίνακα.  
2. Ελέγξτε ότι τα στοιχεία του πίνακα ταιριάζουν με το ρεύμα.  
3. Σύμφωνα με τα στάνταρ, ο πίνακας αποτελείτε από έναν πυκνωτή, διπολικό διακόπτη και 
διακόπτης προστασίας υπερφόρτωσης.  
4. Ελέγξτε ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ότι ο πίνακας συμφωνούν με τους τοπικούς 
κανονισμούς ασφαλείας.  
5.  Εάν  ενεργοποιηθεί  ο  διακόπτης  προστασίας  υπερφόρτωσης,  ελέγξτε  το  λόγο  της 
υπερφόρτωσης και ξεκινήστε την αντλία ξανά.  
6. Προσοχή: Είναι ευθύνη του ατόμου που πραγματοποιεί την σύνδεση να 
προσέξει  ότι  όλες  οι  συνδέσεις  είναι  σύμφωνες  με  τους  τοπικούς 
κανονισμούς ασφαλείας.  
 
Ο  πίνακας  περιλαμβάνει  προστασία  υπέρτασης.  Σε  περίπτωση  που 
ενεργοποιηθεί ενεργήστε στον διακόπτη (7). 
 
4.5 Εγκάτάσταση αντλίας 
1.  Εάν  η  αντλία  τοποθετηθεί  σε  κλειστό  χώρο  όπου  υπάρχουν  και 
εύφλεκτα  υλικά  θα  πρέπει  να  γίνει  πάντα  τηρώντας  τους  κανονισμούς  ασφαλείας  της 
περιοχής.  
2.  Η  αντλία  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  κάθετη  θέση  και  0,5m  πάνω  από  τον  πάτο  του 
πηγαδιού (σιγουρευτείτε ότι η αντλία είναι σταθερά τοποθετημένη).  
3. Οι εισαγωγές αναρρόφησης δεν θα πρέπει να είναι βουλωμένες  (π.χ. από χόρτα ή άλλα 
αντικείμενα).  Για  το  λόγο αυτό δεν θα πρέπει  να  τοποθετείτε  την αντλία απευθείας στον 
πάτο του πηγαδιού.  
4. Ελέγξτε ότι ο άξονας της αντλίας κινείτε σωστά.  
5. Η αντλία μπορεί να εγκατασταθεί είτε με μεταλλικό σωλήνα είτε με εύκαμπτο σωλήνα.  
6. Στην περίπτωση του εύκαμπτου σωλήνα, η αντλία θα πρέπει να στηριχτεί με ένα σχοινί 
από υλικό που δεν μπορεί να χαλάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σχοινί θα πρέπει να 
περαστεί μέσα από τις ροδέλες (7).  
7.  Ελέγξτε  της  αντλία,  το  μοτέρ,  καλώδιο  ή  την  σύνδεση  της  πρίζα  εάν  είναι  σε  καλή 
κατάσταση. Όλες οι βίδες θα πρέπει να είναι καλά σφιγμένες.  
8. Μετά από την σύνδεση της αντλίας στην πρίζα, αφήστε το μοτέρ να λειτουργήσει χωρίς 
φορτίο για μερικά δευτερόλεπτα για να ελέγξετε ότι λειτουργεί σωστά η αντλία.  
9. Σημείωση: Μπορείτε να πιάνετε το καλώδιο με πιαστράκια πάνω στο σωλήνα εξαγωγής 
κάθε 3 μέτρα.  
 
4.6 Λειτουργία 
1. Πριν να ξεκινήσετε την αντλία ελέγξτε:  
‐ την κατεύθυνση που περιστρέφεται το μοτέρ.  
‐ ότι η σύνδεση των καλωδίων είναι σωστή.  
‐ ότι το καλώδιο και ο σωλήνας εξαγωγής είναι σωστά τοποθετημένοι.  
‐ ελέγξτε ότι οι βαλβίδες είναι ανοιχτές 
2. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις του σωλήνα για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει διαρροή νερού.  



3.  Ξεκινήστε  την  αντλία  για  να  ελέγξετε  την  κατάσταση  του  νερού  που  βγαίνει  από  την 
αντλία. Εάν δείτε ότι λειτουργεί σωστά αφήστε την αντλία να λειτουργήσει μέχρι το νερό 
που θα βγαίνει να είναι καθαρό.  
4.  Μετά  την  εκκίνηση  ελέγξτε  ότι  το  μοτέρ  ξεκινάει  και  σταματάει  χωρίς  θόρυβο  και 
κραδασμούς.  
5. Αφού λειτουργήσει η αντλία για 15 λεπτά ελέγξτε την εξαγωγή, την εισαγωγή και τα άλλα 
χαρακτηριστικά της αντλίας.  
6.  Ελέγξτε  την  απόδοση  της  αντλίας.  Εάν  είναι  λιγότερο  από  αυτό  που  πρέπει  υπάρχει 
περίπτωση η αντλία να υπερθερμανθεί.  
7.  Εάν  παρατηρήσετε  οτιδήποτε  αφύσικο,  όπως  για  παράδειγμα  κάποιος  περίεργος 
θόρυβος κλπ. σταματήστε αμέσως την αντλία για έλεγχο.  
8. Μην πλένετε, κολυμπάτε κλπ. στον χώρο όπου λειτουργεί η αντλία.  
9.  Προσέξτε  να  μην  ακουμπήσει  κάποιος  την  αντλία  όταν  λειτουργεί,  υπάρχει  κίνδυνος 
τραυματισμού.  
 
V. Λειτουργία 
5.1 Κατάλληλη χρήση 
1.  Η  αντλία  αυτή  είναι  κατάλληλη  για  οικιακή  ιδιωτική  χρήση  σε  καθαρά  νερά  όπου  τα 
σωματίδια έχουν διάμετρο μικρότερη από 0,2mm. 
2. Η αντλία είναι βυθιζόμενη. Το βάθος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15m.  
3. Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε για την άντληση χημικών κλπ.  
4. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35ο C.  
5.  Οποιαδήποτε  άλλη  χρήση  μπορεί  να  προκαλέσει  ζημιά  στην  αντλία  ή  να  προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό.  
 
5.2 Χρήση 
1. Συνδέστε τον πίνακα στην πρίζα.  
Η αντλία θα ξεκινήσει και θα σταματήσει όταν πατάτε το διακόπτη.  
2. Προσοχή! Μην λειτουργείτε την αντλία χωρίς νερό.  
Ελέγξτε το επίπεδο του νερού συχνά όταν λειτουργεί η αντλία για να δείτε εάν κατεβαίνει 
πολύ χαμηλά και η αντλία λειτουργεί χωρίς νερό.  
Η αντλία θα πρέπει να έχει βυθιστεί πριν να την βάλετε σε λειτουργία.  
 
5.3 Συμβουλές χρήση 
1.  Εάν  η  εξαγωγή σταματήσει  ενώ η αντλία συνεχίζει  να  λειτουργεί,  σβήστε  την αμέσως. 
Βγάλτε την από την πρίζα και ελέγξτε πιο είναι το πρόβλημα.  
2.  Ο  πίνακας  έχει  θερμική  προστασία.  Στην  περίπτωση  υπερθέρμανσης,  το  μοτέρ  θα 
σταματήσει  αυτόματα.  Μόλις  η  θερμοκρασία  επανέλθει  στα  φυσιολογικά  πιέστε  το 
διακόπτη reset (5) και ξεκινήστε την αντλία.  
 
VI. Συντήρηση και αποθήκευση 
Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή εργασία συντήρησης βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα.  
 
6.1 Συντήρηση 
1. Η αντλία δεν χρειάζετε συγκεκριμένο καθαρισμό.  
2. Εάν όμως αφαιρέσετε την αντλία από το πηγάδι για αποθήκευση ξεπλήντε την με καθαρό 
νερό.  
3. Πριν από κάθε χρήση σιγουρευτείτε ότι όλα τα μέρη της αντλία είναι σε καλή λειτουργική 
κατάσταση.  
4. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό της αντλίας.  



5.  Εάν  υπάρχει  κίνδυνος  να  παγώσει  το  νερό  μην  βυθίσετε  την  αντλία.  Αφιαρέστε  την, 
αδειάστε την και αποθηκεύστε την σε ασφαλές μέρος.  
6.  Μην  αφήνετε  την  αντλία  στο  πηγάδι  εάν  δεν  την  χρησιμοποιείτε  για  μεγάλο  χρονικό 
διάστημα.  
7. Όταν σταματάει η αντλία να λειτουργεί λόγου κάποιου προβλήματος, αποσυνδέστε την 
από την πρίζα και ελέγξτε το πρόβλημα.  
8.  Εάν  η  αντλία  παρουσιάσει  πρόβλημα  και  στο  μοτέρ  και  στην  αντλία  δώστε  την  σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.  
9. Ελέγξτε τακτικά: τις συνδέσεις, το καλώδιο και τον σωλήνα εξαγωγής.  
 
6.2 Η αντλία σταματάει να λειτουργεί 
Μην  προσπαθήσετε  να  ανοίξετε  την  αντλία!  Δώστε  την  σε  εξουσιοδοτημένο  σέρβις  για 
έλεγχο και επισκευή.  
 
6.4 Προβλήματα 

Πρόβλημα  Αιτία  Λύση 

Δύσκολη εκκίνηση  1 Χαμηλή τάση 
2 Φτερωτή μπλοκαρισμένη 
3 Λάθος καλωδιο 

1 Ρυθμίστε την τάση 
2 Ξεμπλοκάρετε την 
φτερωτή 
3 Αλλάξτε το καλώδιο 

Χαμηλή εξαγωγή νερού  1 Μεγαλύτερο μανομετρικό 
2 Εισαγωγή και το φίλτρο 
μπλοκαρισμένα 
3 Φτερωτή φθαρμένη 
4 Χαμηλό επίπεδο νερού 
5 Σωλήνας εξαγωγής δεν 
είναι συνδεδεμένος σωστά ή 
έχει διαρροή 

1 Χαμηλώστε το μανομερικό 
2 Ξεμπλοκάρετε το φίλτρο 
και την εισαγωγή 
3 Αλλάξτε την φτερωτή 
4 Ρυθιμίστε το βάθος της 
αντλίας 
5 Ελέγξτε τον σωλήνα 

Ξαφνική παύση  1 Ο διακόπτης 
αποσυνδέθηκε ή χάλασε η 
ασφάλεια 
2 Φτερωτή μπλοκαρισμένη 
3 Καμμένα πηνεία0 

1 Ελέγξτε την ασφάλεια και 
εάν το ρεύμα που 
χρησιμοποιείτε είναι σωστά 
2 Ξεμπλοκάρετε την 
φτερωτή 
3 Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

 
6.4 Αποθήκευση 
Καθαρίστε την αντλία. Αποθηκεύστε την σε στεγνό και καθαρό χώρο μακριά από παιδιά.  
 
6.5 Απορρίμματα 
Όταν η αντλία πάψει να λειτουργεί παρακαλούμε να μην την πετάξετε με τα οικιακά σας 
απορρίμματα αλλά να την δώσετε σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 




