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Λειτουργία 
 
Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί ισχυρό μαγνητικό κινητήρα και επαγωγική δομή, με μικρό μέγεθος, 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή απόδοση και άλλα πλεονεκτήματα. 
 

Χρήση 
Μπορεί να ξεκινήσει άμεσα και να λειτουργήσει στο νερό και να τοποθετηθεί σε ένα επίπεδο 
στήριξης (εμποδίζοντας κυρίως την υπερβολική λάσπη γύρω από την αντλία).  
Σημείωση: δεν μπορεί να είναι ξηρή λειτουργία. Επιπλέον, η λειτουργία πρέπει να συμμορφώνεται 
με τους κανόνες ασφαλείας. 
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Συντήρηση 
Καθαρισμός του φίλτρου βαμβακιού: Μετά την χρήση της αντλίας, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε 
τακτικά. Πριν από τον καθαρισμό, πιέστε το γύρω από το φίλτρο βαμβακιού για να αποσπάσετε την 
απορροφημένη λάσπη και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Όταν το νερό είναι πολύ θολό, 
πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως για να εξασφαλιστεί η καθαρή βούρτσα. 
Τμήμα εργασιών καθαρισμού: Μόνο όταν το γυμνό μάτι βλέπει τη συσσώρευση λάσπης, απαιτείται 
καθαρισμός. Καταρχάς, αφαιρέστε το κάλυμμα του στροφείου. τότε τραβήξτε προσεκτικά τον 
κινητήρα. Στη συνέχεια, τραβήξτε έξω τον άξονα (Να είστε προσεκτικοί! Ο μαγνητικός άξονας είναι 
εύθραυστος, οπότε προσπαθήστε να μην χρησιμοποιήσετε βίαια τη μηχανική λειτουργία). Τέλος, 
πλύνετε τα διάφορα εξαρτήματα με νερό. Κατά την επανασυναρμολόγηση, τοποθετήστε τον άξονα 
στη σωστή θέση. στη συνέχεια βάλτε το φλοτέρ, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του καλουπιού 
(λόγω  του μαγνητικού αποτελέσματος, ο δρομέας θα ολισθαίνει αυτόματα στην κοιλότητα του 
καλουπιού). Ευθυγραμμίστε τον άξονα. Βάλτε το κάλυμμα του στροφείου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή 
για να ρυθμίσετε τη θέση του καλύμματος του στροφείου, για να εξασφαλίσετε σταθερότητα. 
Φορτώστε το φίλτρο βαμβακιού. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου. Μπορείτε να το βάλετε στο 
νερό για να συνεχίσετε να εργάζεστε. Σημείωση: το χειμώνα μπορεί να υπάρχει δυσλειτουργία του 
λόγω ψύξης ή συσσώρευσης λάσπης. 
 

Ασφάλεια 
Φροντίστε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε όταν το καλώδιο σπάσει. Το κομμένο καλώδιο δεν 
συντηρείται. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος όταν αφαιρείτε την αντλία. 
Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω περιβαλλοντικές εργασίες: Το δίκτυο χρήσης δεν συνδέεται στις 
συνδέσεις στο φορητές. Το καλώδιο έχει φαινόμενο διαρροής. Η τάση τροφοδοσίας δεν ταιριάζει με 
την ονομαστική τάση κατά την εγκατάσταση ή το χειρισμό. Είτε όξινο είτε αλκαλικό, το νερό περιέχει 
υψηλή συγκέντρωση χλωρίου. 
Τα παραπάνω θα επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, καθώς και θα θέσουν σε κίνδυνο την 
προσωπική ασφάλεια. Επιτρέπεται επίσης, εάν κάποια άλλη χρήση είναι σύμφωνη με τους  
κανονισμούς. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μοντέλο     NP1150 | ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ INOX 
Τάση ρεύματος/ Συχνότητα  230 V / 50 Hz 
Ισχύς    75 W 
Τύπος προστασίας   IPX8 
Μέγιστο μανόμετρικο ύψος  2.6 m 
Μέγιστη παροχή    2600 l/h 
Μέγιστο βάθος τοποθέτησης  3 m 
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