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Ευχαριστούμε για την αγορά του μηχανήματος αυτού.  
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά πριν την λειτουργία του μηχανήματος για πρώτη φορά. Οι 
οδηγίες αυτές περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με 
ασφάλεια. Κατανοήστε όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο 
αυτό.  
Το παρόν προϊόν είναι μια ηλεκτρική αντλία που χρησιμοποιείτε για άντληση νερών και άλλες 
παρόμοιες εργασίες. 
Μετα το άνοιγμα της συσκευασίας βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι μέσα την συσκευασία. 
Αν υπάρχει κάποιο σπασμένο εξάρτημα ή λυπεί κάποιο εξάρτημα μην διστάσετε και επιστρέψτε το 
προϊόν στο κατάστημα που το αγοράσατε.  
Αν παραδώσετε το συγκεκριμένο προϊόν σε κάποιο τρίτο τότε παραδώστε αυτές τις οδηγίες χρήσης 
μαζί με την αντλία.  
 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
• Για να λειτουργήσετε το μηχάνημα αυτό με ασφάλεια, ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει και να 

κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης πριν την πρώτη λειτουργία.  
• Κρατήστε τις οδηγίες κοντά .  
• Εάν δώσετε ή πουλήσετε το μηχάνημα σε άλλο άτομο, θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα από τις 

οδηγίες χρήσης.  
• Τηρήστε όλα τις οδηγίες. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε εσάς ή και 

σε άλλους γύρω σας.  
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι γειωμένες. 
• Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο μεταφοράς ρεύματος για την ανάρτηση και την μεταφορά της 

αντλίας σας.  
• Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και μην το πιέζετε σε κοφτερές 

γωνίες. Οποιοσδήποτε τραυματισμός της μόνωσης του καλωδίου θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα 
την ακύρωση της εγγύησης και την αναπόφευκτη ζημιά της αντλίας σας.  

• Η παροχή ρεύματος σας θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αναγραφόμενη στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της αντλίας σας ή με την αναγραφόμενη στο καρτελάκι πάνω στην αντλία σας.  

• Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στην αντλία σας, προτιμήστε την συντήρηση και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία στον εξοπλισμό σας να την πραγματοποιήσει ένας εξουσιοδοτημένος 
τεχνικός. 

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από αδειοδοτημένους τεχνικούς 
και σύμφωνα με τους κατά τόπους νομούς και τεχνικές οδηγίες. 

• Η αντλία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα διακόπτη ρελέ με τουλάχιστον ρεύμα διαρροής 30 
ΜΑ. 

• Ελέγξτε την σύνδεση στην παροχή ρεύματος πριν την έναρξη λειτουργίας. Αν το καλώδιο είναι 
τραυματισμένο πρέπει να αλλαχθεί με καινούργιο από κάποιο εξουσιοδοτημένο service ώστε να 
αποφύγετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την αντλία σας. 

• Η αντλία αυτή είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας μεγαλύτερα των 8 ετών αλλά πάντα με την 
κατάλληλη επίβλεψη. 

• Η συγκεκριμένη αντλία δεν είναι κατάλληλη για μεταφορά ποσίμου νερού. Υπάρχει κίνδυνος 
μόλυνσης του νερού λόγο διαρροής λαδιού από την αντλία.  

• Μην χρησιμοποιείτε την αντλία αν βρίσκετε κάποιο άτομο μέσα στον χώρο άντλησης 
• Όταν προχωράτε σε επισκευή, καθαρισμό ή συντήρηση της αντλίας αποσυνδέστε την αντλία σας 

από την παροχή ρεύματος.  
• Οι συνδέσεις για τις πρίζες και τις επεκτάσεις πρέπει να είναι στεγανές και μακριά από το νερό. 

Μην αφήνετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο έδαφος. Προτείνετε να τοποθετείτε τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις σε απόσταση τουλάχιστον 60mm από το έδαφος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες με προσοχή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επισκευάζετε το καλώδιο παροχής ρεύματος αν υπάρχει κάποια 
φθορά στην μόνωση ή στην πρίζα. 
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Μακριά και γερά σχοινιά πρέπει να δένονται στην λαβή πριν την πρώτη χρήση. Όταν η αντλία είναι 
βυθισμένη μέσα στο νερό το σχοινί μαζί με μια λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ισορροπήσετε 
την αντλία σας.  
 
Εγκατάσταση  
Ο εξοπλισμός σας αυτός χρειάζεται μια περιοχή τουλάχιστον 60x60 cm 
Το βάθος βύθισης αναγράφετε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Όταν εγκαταστήστε τον εξοπλισμό σας βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα αναρρόφησης της αντλίας σας 
δεν θα μπλοκαριστεί από ξένα αντικείμενα και κρατήστε την αντλία σταθερή.  
 
Τοποθέτηση διακόπτη  

- Ο διακόπτης θέσης της αντλίας σας είναι μια συσκευή που μπορεί να ενεργοποιεί την 
αντλία σας όταν πρέπει, αρκεί να τοποθετηθεί σωστά. Ο διακόπτης θέση ή αλλιώς φλοτέρ 
θα προστατεύσει την αντλία σας από την εν κενό λειτουργία. Το ύψος ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί βάση του μήκους του καλωδίου.  

- Ελέγξτε τα παρακάτω πράγματα πριν την εκκίνηση λειτουργίας της αντλίας σας. 
• Το φλοτέρ πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιά τρόπο ώστε να είναι ανεμπόδιστη η 

αλλαγή μεταξύ του σημείου εκκίνησης και απενεργοποίησης. Αυτό πρέπει να 
ελεγχθεί σηκώνοντας και κατεβάζοντας το φλοτέρ. Με αυτόν τον τρόπο δείτε 
ακριβώς την θέση του φλοτέρ για την ενεργοποίηση αλλά και την απενεργοποίηση. 

• Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δυο σημείων δεν είναι πολύ μικρή αλλά 
ούτε και πολύ μεγάλη. Μια μικρή απόσταση θα σημαίνει ότι η αντλία σας θα 
λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα αλλά με πολλές επαναλήψεις ενώ 
παράλληλα μια μεγάλη απόσταση θα σημαίνει ότι η αντλία σας θα πρέπει να 
λειτουργεί για μεγάλες περιόδους χρόνου χωρίς διαλείμματα.  

• Όταν εγκαταστήσετε το φλοτέρ βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δεν θα επιτρέψει στην 
αντλία να δουλέψει εν κενό.  

• Θέστε το φλοτέρ ώστε να ελέγχει αυτόματα το ύψος του νερού μέσα στην 
δεξαμενή σας ρυθμίζοντας το μήκος του καλωδίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Μην ανασηκώνετε ή στερεώνετε την αντλία σας από το καλώδιο ή από τον αγωγό νερού. Τα 
συγκεκριμένα σημεία δεν  έχουν σχεδιαστεί για ελκτικά η θλιπτικά φορτία.  
Το φλοτέρ θα πρέπει να δουλεύει ελευθέρα και η αντλία να μην λειτουργήσει ποτέ εν κενό χωρίς 
νερό.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Για την ανάρτηση της αντλίας : Μην χειρίζεστε την αντλία σας χωρίς τον αγωγό της μιας και κάτι 
τέτοιο θα προκαλούσε την ασταμάτητη περιστροφή της αντλίας σας στον κάθετο άξονα της.  
Σε παρατεταμένη χρήση της αντλίας σας και ανάρτηση της με σχοινί, αυτό πρέπει να ελεγχθεί για την 
ακεραιότητα του.  
 
Συνδέοντας τον αγωγό κατάθλιψης 
 

- Βιδώστε τον αγωγό στην υποδοχή της αντλίας σας. Χρησιμοποιήστε στεγνωτικά δακτυλίδια και 
μηχανισμούς ώστε να είστε βέβαιοι για την πλήρη στεγάνωσης της κατάθλιψης.  

- Χρησιμοποιήστε τις σωστές διακλαδώσεις ώστε να ασφαλίσετε τον αγωγό στην αντλία σας. 
- Αν χρησιμοποιείτε την αντλία σας περιοδικά χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο αγωγό με 

προσαρμοσμένη μια ανεπίστροφη βαλβίδα πάνω του. Αυτή η κίνηση θα προφυλάξει την αντλία 
σας και δεν θα επιτρέπει την επιστροφή του νερού μετα την άντληση του.  

Χρησιμοποιήστε ένα σκληρό σχοινί για να συγκρατήσετε την αντλία σας και κατεβαστέ την στην 
δεξαμενή σας κρατώντας την διαγώνια ώστε να αποφύγετέ τον σχηματισμό φυσαλίδων στο κάτω 
μέρος της αντλίας σας.  
Κατεβαστέ την αντλία σας αργά αργά και τοποθετήστε την με προσοχή στην θέση που θέλετε όρθια. 
Δέστε το σχοινί σας σε εν σταθερό σημείο και ρυθμίστε ανάλογα το μήκος του ώστε να είναι 
τεντωμένο αλλά να μην ανασηκώνει την αντλία από το βυθό. Η αντλία σας μπορεί να λειτουργήσει 
αφού πρώτα την συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία σας δεν επιτρέπετε να μεταφέρει διαβρωτικές, εκρηκτικές κει 
εύφλεκτες ουσίες. Επίσης απαγορεύετε η άντληση λαδιού, γράσου και υπολειμμάτων 
τουαλέτας. Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 350C.  
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Αντιμετώπιση προβλημάτων. 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για 
αντιμετώπιση προβλημάτων. Οποιαδήποτε ηλεκτρολογικής φύσης επέμβαση στην αντλία σας 
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.  
 

Πρόβλημα Αίτια Λύση 
Η αντλία δεν εκκινεί την 
λειτουργία της 

1.Αποσυνδεδεμενη από την παροχή 
ρεύματος 
2.Το φλοτέρ δεν έχει ενεργοποιηθεί 

1.Ελεγξτε ότι η αντλία σας είναι συνδεδεμένη 
στο ρεύμα. 
2.Σηκωστε το φλοτέρ πιο ψηλά για να ελέγξετε 
την λειτουργία του. 

Καμία έξοδος νερού 1 Εμπόδιο στην αναρρόφηση της 
αντλίας 
2 Ο αγωγός της εξόδου είναι 
τσακισμένος σε κάποιο σημείο  

1 Καθαρίστε την εισαγωγή από τυχόν εμπόδια 
και σκουπίδια. 
2 Επανατοποθετήστε τον αγωγό της εξόδου 
ώστε να μην τσακίζει 

Η αντλία δεν σταματάει την 
΄λειτουργία της 

Το φλοτέρ δεν μπορεί να βυθιστεί 
για να τερματίσει την λειτουργία της 
αντλίας 

Τοποθετήστε την αντλία σε θέση και 
τοποθετήστε το φλοτέρ με τέτοιο τρόπο που 
να του επιτρέπεται να βυθιστεί πλήρως 

Πολύ μικρή παροχή νερού στην 
έξοδο 

1 Εμπόδιο στην είσοδο του νερού 
2 Σκουπίδια και πετρούλες έχουν 
φθείρει κρίσιμα κομμάτια της 
αντλίας σας  

1 Καθαρίστε την είσοδο της αντλίας σας 
2 Καθαρίστε την αντλία σας και 
αντικαταστήστε φθαρμένα ανταλλακτικά με 
καινούργια γνησιά. (Για ανταλλακτικά 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και 
αυτός θα σας καθοδηγήσει για τον τρόπο 
απόκτησης τους)  

Η αντλία απενεργοποιείτε μετά 
από μια σύντομη περίοδο 
λειτουργίας. 

1 Αν το νερό είναι πολύ βρώμικο η 
αντλία θα δυσκολευτεί στην 
λειτουργία της και αυτό θα έχει σαν 
συνέπεια την ενεργοποίηση της 
θερμικής ασφάλειας της αντλίας 
σας. 
2 Αν η θερμοκρασία του υγρού που 
αντλείτε είναι πολύ υψηλή, θα 
επέμβει η θερμική ασφάλεια και θα 
απενεργοποιήσει την αντλία σας 

1 Αποσυνδέστε την αντλία σας από την παροχή 
ρεύματος και καθαρίστε την 
2 Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του 
αντλούμενου νερού δεν υπερβαίνει τους 350 C 

 
 
Καθάρισμα 
 
Καθαρίστε την αντλία σας ξεπλένοντας την με καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε ένα πινέλο για να 
απομακρύνετε επιμονή βρωμιά και λάσπη από το σώμα της. Βυθίστε μετά την αντλία σας σε ένα 
κουβά με καθαρό νερό και λειτουργήστε την σηκώνοντας το φλοτέρ για λίγη ώρα.  
 
Αποθήκευση  
 
Αν υπάρχει κίνδυνος παγετού αφαιρέστε την αντλία σας και τα εξαρτήματα της από τον χώρο που 
την έχετε εγκαταστήσετε και αποθηκεύστε την σε ένα στεγνό και προφυλαγμένο μέρος.  

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μοντέλο     NP1100 | ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ INOX/ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
Τάση εισόδου ρεύματος  230 V / 50 Hz 
Ισχύς    900 W 
Τύπος προστασίας   IPX8 
Μέγιστο μανόμετρικο ύψος  8.5 m 
Μέγιστη παροχή    15500 l/h 
Μέγιστο βάθος τοποθέτησης  7 m 
Μέγιστο μέγεθος κόκκου  35 mm 
 
*Το μέγιστο μέγεθος κόκκου δεν αναφέρεται σε χαλίκι αλλά σε υλικό που μπορεί να διαλυθεί μέσα στην αντλία. 
Η αναρρόφηση χαλικιών μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή της αντλίας και θα επιφέρει την ακύρωση της 
εγγύησης.  



6 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

 
 

 
 
 
 



7 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM



8 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

 
 
 

 
 
 
 



9 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



12 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

 

 
 
 
 
 



13 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

 
 
TECHNICAL DATA 
Technical data 
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