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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
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. 
Μετά 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.  
 
 
Τύπος και πηγή κινδύνου: 
Ο τραυματισμός ή ο θάνατος είναι πιθανό να προκληθούν σε περίπτωση άρνησης να υπακούσετε 
σε αυτήν την προειδοποίηση κινδύνου. 
 
1. Για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού, οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά και να 

κατανοήσουν τις οδηγίες πριν από την πρώτη εφαρμογή. 
2. Οι χρήστες πρέπει να τηρούν όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Διαφορετικά, εσείς και οι άλλοι 

ενδέχεται να υποστείτε τραυματισμό. 
3. Θα πρέπει να διατηρείτε όλες τις οδηγίες εφαρμογής και ασφάλειας για περαιτέρω παραπομπή. 
Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται όταν έχει λογικές λειτουργίες. 
 
4. Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τεχνικές προδιαγραφές 

που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης. 
5. Η ημι-στατική και στατική μορφή του εξοπλισμού έχει σχεδιαστεί για να μεταφερθεί στο σπίτι και 

στον κήπο: Ψεκάστε το νερό και ποτίστε. 
6. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της περιοχής απόδοσης του. Μην χρησιμοποιείτε 

τον εξοπλισμό που έχει μη φυσιολογικό διακόπτη. 
7. Ο εξοπλισμός απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την παροχή νερού ή τη μεταφορά τροφής. 
8. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε χώρο που περιέχει εύφλεκτο υγρό ή αέριο. 
9. Όταν τα εξαρτήματα που δεν δοκιμάζονται και αναγνωρίζονται από τους κατασκευαστές 

χρησιμοποιούνται αντικανονικά, ο εξοπλισμός είναι πιθανόν να μην λειτουργήσει σωστά από την 
απρόβλεπτη βλάβη. 

10. Κάθε εφαρμογή που αποκλίνει από τον επιδιωκόμενο σκοπό όπως καθορίζεται στις οδηγίες θα 
θεωρηθεί ως μη εξουσιοδοτημένη εφαρμογή, με αποτέλεσμα τα προβλήματα που 
δημιουργούνται να είναι ανεξάρτητα από τους κατασκευαστές. 

11. Βεβαιωθείτε ότι ο κλειστός εξοπλισμός δεν θα ξανά ενεργοποιηθεί κατά λάθος. 
12. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται στην υποδοχή που έχει σωστή εγκατάσταση και γείωση. 
13. Το καλώδιο ασφάλειας πρέπει να χρησιμεύει ως διακόπτης ρεύματος όταν το υπολειπόμενο 

ρεύμα υπερβαίνει τα 30mA. 
14. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος μπορεί να ικανοποιήσει τους κανονισμούς σύνδεσης πριν 

από τη σύνδεση του εξοπλισμού. 
15. Μην λυγίζετε, εξάγετε, τραβάτε ή οδηγείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε τους 

σχετικούς κινδύνους που προκαλούνται από τη θραύση της γραμμής. 
16. Ελέγξτε την πρίζα και το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από την εφαρμογή. Όταν το καλώδιο 

τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το φις. Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό 
που έχει υποστεί βλάβη. 

17. Όταν ο εξοπλισμός είναι σε αδράνεια, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει τραβηχθεί προς τα έξω. Εν 
τω μεταξύ, ο εξοπλισμός έχει κλείσει, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. 

 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
• Όσον αφορά τη σταθερή εφαρμογή, εφαρμόστε τέσσερις βίδες για να σφίξετε σταθερά τη 

συσκευή στο στήριγμα θεμελίωσης. 
• Όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τη την πισίνα στον κήπο, ο εξοπλισμός θα υπόκειται 

σε ειδική ρύθμιση για να αποφευχθεί η υπερχείλιση και η πτώση. 
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• Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφευχθούν καιρικά 
φαινόμενα. Σε περίπτωση λειτουργίας σε εσωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το πάτωμα 
είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό αποστράγγισης ή μηχανισμό στεγανότητας. 

• Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και εξασφαλίστε την αεροστεγανότητα του πριν 
την εκκίνηση. Όταν ο αφρός του αέρα απορροφάται στον εύκαμπτο σωλήνα, ο εξοπλισμός 
είναι πιθανόν να είναι εκτός λειτουργίας επειδή υπάρχει διαρροή. 

 
Τύπος και πηγή κινδύνου! 
Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μηχανική δύναμη ή τάση, πρέπει να εγκατασταθεί ο αγωγός 
αναρρόφησης. Όταν ο αγωγός μεταφοράς είναι μολυσμένος, παρακαλούμε εφαρμόστε φίλτρο 
για καθαρισμό και προστασία. 
 
Προσοχή: 
Συνιστάται να εγκαταστήσετε μια τιμή ελέγχου για να αποφύγετε την απενεργοποίηση του 
εξοπλισμού που προκαλείται από την απουσία νερού κατά τη διάρκεια της αντλίας. 

 
• Όλες οι διεπαφές που συνδέονται με τον αγωγό αναρρόφησης πρέπει να σφραγίζονται με 

ταινία στεγανοποίησης. Η ηλικία διαρροής θα μειώσει την εξάτμιση του αέρα. 
• Η διεπαφή του σπειρώματος του μεταλλικού σωλήνα σφραγίζεται με στεγανωτική ταινία. 
• Όλα τα εξαρτήματα του αγωγού αναρρόφησης εγκαθίστανται από επαγγελματίες. 
• Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mm. Ο 

σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να είναι ανθεκτικός στη σύσφιξη και να είναι κατάλληλος για 
το περιβάλλον. 

• Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο μήκος σωλήνα θα μειώσει τη χωρητικότητα 
μετάδοσης, ο αγωγός αναρρόφησης θα είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος. 

• Ο αγωγός αναρρόφησης πρέπει να ανυψώνει σταθερά την αντλία για να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε φυσαλίδα. 

• Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση αναρρόφησης διαθέτει επαρκή παροχή νερού. Ο ακροδέκτης 
του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να βυθίζεται συνεχώς στο νερό. 

• Όλα τα εξαρτήματα του αγωγού πίεσης πρέπει να είναι συμπιεσμένα. 
• Όλα τα εξαρτήματα του αγωγού πίεσης εγκαθίστανται από επαγγελματίες. 

 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Ο εξοπλισμός μπορεί να συνδεθεί σταθερά στο σύστημα σωληνώσεων (όπως εσωτερική παροχή νερού 
σε σπίτια). Σε αυτή την περίπτωση, ο εξοπλισμός πρέπει να εφαρμόζει τον πολύ εύκαμπτο σωλήνα για 
να συνδεθεί με το σύστημα σωληνώσεων για να αποφευχθεί η δόνηση. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού! 
Όταν τα εξαρτήματα δεν είναι σε θέση να αντέξουν τη συμπίεση ή η εγκατάσταση είναι 
λανθασμένη, ο αγωγός πίεσης είναι πιθανόν να σκάσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Κίνδυνος για την εκτόξευση υγρού! 
 
Προσοχή: 
Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται μόνο για βιομηχανική παροχή νερού, όπως η τουαλέτα και το 
πλυντήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε υγρό περιβάλλον. 
 
Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

1. Ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο στην πρίζα, η οποία έχει επιπλέον προστατευτικές επαφές, οι 
οποίες πρέπει να είναι εγκατεστημένες, γειωμένες και ελεγμένες από επαγγελματίες 
ηλεκτρολόγους. 

2. Η τάση ισχύος και η ασφάλεια πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
3. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με προστατευτική διάταξη για διαρροή 

ρεύματος μικρότερο από 30mA όταν λειτουργεί ο εξοπλισμός στην πισίνα, στον κήπο και σε 
παρόμοιους χώρους. 

4. Σε περίπτωση εξωτερικής λειτουργίας, η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. Ο 
εξοπλισμός δεν πρέπει να λειτουργεί με νερό. 
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5. Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να έχει αρκετή διατομή αγωγού. Το καλώδιο πρέπει να 
ξετυλιχθεί τελείως. 

 
Κίνδυνος για ζημιά στον εξοπλισμό! 
Η αντλία γεμίζει με νερό όταν συνδέεται ο νέος εξοπλισμός. Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε 
επιπλέον νερό κατά τη διάρκεια της επέκτασης. Η ξηρή λειτουργία του εξοπλισμού ενδέχεται να 
προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της μη επανδρωμένης επιτήρησης. 
 
 
Πλήρωση και αναρρόφηση 

1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της αντλίας. 
2. Η αντλία πρέπει να γεμίσει πλήρως με νερό. 
3. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και βιδώστε το κάλυμμα της αντλίας και τα εξαρτήματα 

στεγανοποίησης. 
4. Όταν είναι απαραίτητο να μειωθεί ο χρόνος αναρρόφησης, συμπληρώστε τον εύκαμπτο σωλήνα 

αναρρόφησης. 
5. Ανοίξτε τη σωλήνωση πίεσης (βρύση ή ακροφύσιο) για να αποφύγετε τη διαρροή αέρα κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής. 
6. Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό. 
7. Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό όταν το νερό εξαντλείται ομοιόμορφα. 
8. Καθαρίστε το φίλτρο μετά τη χρήση. 

 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1. Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης. 
2. Ο εξοπλισμός θα εκπληρώνει μόνο τις εργασίες συντήρησης και απομάκρυνσης προβλημάτων 

όπως καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης. Άλλα ελαττώματα πρέπει να αφαιρεθούν από τους 
ειδικούς. 

3. Παρακαλούμε εφαρμόστε τα αρχικά εξαρτήματα. Μόνο αυτά τα ανταλλακτικά εξαρτήματα είναι 
ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τον εξοπλισμό. Όταν αντικατασταθούν άλλα 
εξαρτήματα, η εγγύηση δεν θα ισχύει και εσείς και το περιβάλλον σας κινδυνεύετε να εκτεθείτε σε 
κίνδυνο. 

 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό πριν από οποιαδήποτε λειτουργία του εξοπλισμού. 
 
Προσοχή: 
Τύπος και πηγή κινδύνου! 
Όλα οι φλάτζες ανανεώνονται όταν αποσυναρμολογούνται τα εξαρτήματα. 
 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα εύκολα από τον 
εαυτό σας. Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τεχνική υποστήριξη. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολλή δουλειά και πιθανά έξοδα. 
 
Αν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε τις βλάβες, επικοινωνήστε απευθείας με τους τοπικούς 
προμηθευτές. Μην ξεχνάτε ότι η επισκευή από άλλους θα ακυρώσει την εγγύησή σας και τις αξιώσεις 
αποζημίωσης και θα προκαλέσει το πρόσθετο κόστος. 
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Σφάλμα Αιτίες Αντιμετώπιση προβλήματος 
Η αντλία δεν λειτουργεί. 1. Η τάση τροφοδοσίας 

έχει ελαχιστοποιηθεί 
2.  Ο κινητήρας 

υπερθέρμανσης 
προκαλείται κυρίως 
από: Υπερβολικά 
υψηλή θερμοκρασία 
υγρού. 

3. Είτε προκαλείται από 
απόφραξη ξένου 
σώματος 

4. Εάν το κύκλωμα έχει 
διαρροή ρεύματος 
μπορεί να θέσει σε 
λειτουργία τον 
διακόπτη; 

5. Σφάλμα Κινητήρα 

1. Ελέγξτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας, το φις, την πρίζα 
και την ασφάλεια. 
2. Μάθετε τους 
συγκεκριμένους λόγους και 
επιλύστε το. 
3. Καθαρίστε το φίλτρο. 
4.Επικοινωνήστε με τον 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
5. Επικοινωνήστε με τους 
συνεργάτες της υπηρεσίας. 

Η αντλία νερού παραλείπει να 
αντλεί νερό ανεξάρτητα από τη 
λειτουργία της. 

1. Είτε προκαλείται από την 
απόφραξη της εισόδου 
αναρρόφησης; 
2. Εάν η αντλία έχει αέρα; 
3. Εάν η αντλία είναι 
μπλοκαρισμένη από ξένο 
σώμα; 

1. Ξεμπλοκάρετε την είσοδο. 
2. Ελέγξτε την 
αεροστεγανότητα των 
συνδέσμων. 
3. Καθαρίστε το φίλτρο. 

Υπερβολικά χαμηλή υδραυλική 
κεφαλή. 

1. Εάν η υδραυλικό κεφαλή έχει 
υπερβολικά μεγάλο ύψος; 
2. Εάν ο αγωγός πίεσης έχει 
υπερβολικά μικρή διάμετρο; 
3. Εάν ο αγωγός πίεσης έχει 
αποκλειστεί; 
4. Είτε προκαλείται από την 
απόφραξη της εισόδου 
αναρρόφησης; 
5. Εάν ο αγωγός πίεσης είναι 
συρρικνωμένος; 
6. Εάν ο αγωγός πίεσης είναι 
στεγανός; 

1. Ικανοποιήστε το μέγιστο 
ύψος υδραυλικής κεφαλής. 
2. Εφαρμόστε το σωλήνα 
πίεσης που έχει μεγάλη 
διάμετρο. 
3. Ξεμπλοκάρετε τον αγωγό. 
4. Καθαρίστε την είσοδο 
αναρρόφησης. 
5. Ευθυγραμμίστε τη γραμμή 
πίεσης. 
6. Σφραγίστε τον αγωγό πίεσης 
και βιδώστε τη σύνδεση. 

Η αντλία έχει πολύ δυνατό ήχο 
κατά τη λειτουργία; 

Αντλία εισπνευσμένου αέρα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
αρκετό υγρό. Ελέγξτε την 
αεροστεγανότητα των 
συνδέσμων. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μοντέλο                                                NP1140 | ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 
Τάση- Συχνότητα                                  230 V- 50Hz 
Ισχύς                                                       800W 
Τύπος Προστασίας                               IPX4 
Μέγιστο μανόμετρικο                         13.5m 
Μέγιστη μεταφορά ποσότητας         15000l/h                                     
Μέγιστη πίεση                                      1.35 bar   
Μέγιστο μέγεθος κόκκου                   2.5mm   
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