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Οδηγίες χρήσης για αντλία Jet SP7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία του 
προϊόντος! 
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Πριν την εκκίνηση… 

Κατάλληλη χρήση 
Όταν χρησιμοποιείται για τον λόγο για τον οποίο σχεδιάστηκε, το μηχάνημα 
ανταποκρίνεται στις οδηγίες ασφαλείας.  
Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει καθαρό νερό στην οικία και τον χώρο του 
κήπου: για πότισμα ή για να αντλεί νερό από πισίνες, λίμνες και δοχεία νερού. Το 
μηχάνημα πρέπει να λειτουργείται μόνο εντός των ορίων του (βλέπε τεχνικά 
χαρακτηριστικά.)  
Μην χρησιμοποιείτε την αντλία για την παροχή πόσιμου νερού ή για την μεταφορά 
τροφίμων.  
Εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά που είναι επικίνδυνα για την υγεία όπως επίσης και 
περιττώματα δεν θα πρέπει να μεταφέρονται με την αντλία.  
Η αντλία δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.  
Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείτε ακατάλληλη. Η ακατάλληλη χρήση ή οι τροποποιήσεις 
στο μηχάνημα ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνει ο κατασκευαστής μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.  
Η χρήση του μηχανήματος για άλλο σκοπό από εκείνον για τον οποίο σχεδιάστηκε και ο 
οποίος δεν περιλαμβάνεται στις οδηγίες αυτές θεωρείται ακατάλληλη και αποδεσμεύει τον 
κατασκευαστή από τις νομικές του ευθύνες.  
Το νόημα των συμβόλων:  
Τα σύμβολα κινδύνου και οι πληροφορίες που δίνονται βρίσκονται στις οδηγίες αυτές 
δίνουν επιπλέον πληροφορίες για την ασφάλεια του χρήστη.  

Πηγή κινδύνου! Η μη τήρηση του συμβόλου αυτού μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό ή και θάνατο.  

 Πηγή κινδύνου! Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για υλικές ζημιές στο μηχάνημα, το 
περιβάλλον και σε ιδιοκτησίες.  

Σημείωση: Το σύμβολο δίνει πληροφορίες που θα σας κάνουν να κατανοήσετε 
καλύτερα την διαδικασία που περιλαμβάνει. 
 
Για την ασφάλειά σας 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

• Για την λειτουργία του μηχανήματος με ασφάλεια, ο χρήστης θα πρέπει να 
διαβάσει και να κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία.  

• Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας! Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό.  

• Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας για μελλοντική αναφορά.  
• Εάν πουλήσετε ή δώσετε το μηχάνημα σε άλλο άτομο θα πρέπει να δώσετε και τις 

οδηγίες χρήσης μαζί.  
• Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Εάν 

κάποιο μέρος του μηχανήματος ή το μηχάνημα παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα θα 
πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.  
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• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρο με εύφλεκτα υλικά ή με κίνδυνο 
έκρηξης.  

• Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα που έχει σβήσει δεν μπορεί να ξεκινήσει ξανά κατά 
λάθος.  

• Μην χρησιμοποιείτε μηχανήματα όπου ο διακόπτης On/Off δεν λειτουργεί σωστά.  
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από παιδιά και άλλα άτομα που δεν γνωρίζουν την 

σωστή λειτουργία του.  
• Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για λόγου για 

τους οποίους δεν έχει σχεδιαστεί.  
• Δώστε προσοχή και λειτουργείστε το μηχάνημα μόνο όταν είστε καλά. Εάν είστε 

κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων ουσιών δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.  

• Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το μηχάνημα.  
• Ακολουθήστε τους κανονισμούς που αφορούν την οικιακή και διεθνή ασφάλεια, 

την υγεία και την εργασία.  
 
Ηλεκτρική ασφάλεια 

• Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε πρίζα η οποία είναι σωστά 
εγκατεστημένη και η οποία διαθέτει γείωση.  

• Η ασφάλεια θα πρέπει να είναι μικρότερη από 30mA. 
• Σιγουρευτείτε ότι η πηγή του ρεύματος ταιριάζει με εκείνη του μηχανήματος πριν 

το συνδέσετε.  
• Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός των ορίων της τάσης και της 

ισχύος (βλέπε ταμπελάκι).  
• Μην ακουμπήσετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια! Τραβήξτε το καλώδιο από το 

βύσμα και όχι από την πρίζα.  
• Μην διπλώνετε, πατήσετε το καλώδιο και προστατεύστε το από τις αιχμηρές 

επιφάνειες, τα λάδια και την θερμότητα.  
• Μην σηκώνετε το μηχάνημα από το καλώδιο.  
• Ελέγξτε το καλώδιο πριν από κάθε χρήση.  
• Εάν το καλώδιο έχει ζημιά αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Μην 

χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το καλώδιο έχει πρόβλημα.  
• Εάν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.  
• Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση Off πριν να συνδέσετε το μηχάνημα 

στην πρίζα.  
• Σιγουρευτείτε  ότι ο διακόπτης είναι στην θέση Off πριν να αποσυνδέσετε το 

καλώδιο.  
• Αποσυνδέστε το καλώδιο πριν την μεταφορά του μηχανήματος.  

 
Συντήρηση 

• Πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση στο μηχάνημα αποσυνδέστε 
το καλώδιο από την πρίζα.  

• Μόνο οι εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν από εσάς. Οποιαδήποτε άλλη εργασία θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις.  

• Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Μόνο αυτά τα ανταλλακτικά είναι 
κατάλληλα για το μηχάνημα αυτό. Άλλα ανταλλακτικά θα ακυρώσουν την εγγύηση 
και μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και το περιβάλλον του.  
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Οδηγίες ασφαλείας μηχανήματος 
• Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε 

συνθήκες με πολύ υγρασία.  
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με εύφλεκτα υλικά.  
• Μην σημαδεύετε το μηχάνημα με νερό. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  
• Τοποθετήστε την προέκταση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρθει σε επαφή με το 

υγρό που αντλείτε.  
• Μην συνδέετε το μηχάνημα και μην το ενεργοποιείτε εάν υπάρχουν άτομα ή 

κατοικίδια στον χώρο άντλησης (πχ. πισίνα) ή εάν έρχονται σε επαφή με τον χώρο 
άντλησης.  

• Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το 
ρεύμα σε περιόδους μεγάλης απουσίας.  

• Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
προσωπικό. Εάν οι επισκευές δεν πραγματοποιηθούν σωστά υπάρχει κίνδυνος 
σοβαρού τραυματισμού.  

• Το σύμβολα που βρίσκονται στο μηχάνημα θα πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτα 
και υπαρκτά. Στην περίπτωση που υπάρχει φθορά σε κάποιο ταμπελάκι θα πρέπει 
να αντικατασταθεί άμεσα.  

Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία.  
 
Το μηχάνημά σας με μια ματιά 

1. Εισαγωγή 
2. Τάπα αποστράγγισης 
3. Πιεσοστάτης 
4. Λαβή 
5. Διακόπτης On/Off.  
6. Κέλυφος φίλτρου 

 
Τρόπος παράδοσης 

• Αντλία 
• Οδηγίες χρήσης 

 
Συσκευασία και λειτουργία 
Εγκατάσταση 

• Το μηχάνημα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια η οποία να 
είναι κατάλληλη να δεχτεί το βάρος του μηχανήματος όταν αυτό γεμίσει με νερό.  

• Για την αποφυγή κραδασμών, το μηχάνημα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε 
λαστιχένια βάση (λαστιχένιο πατάκι).  

• Ο τόπος εγκατάστασης θα πρέπει να έχει επαρκή εξαερισμό και να είναι 
προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες.  

• Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε λίμνες και πισίνες, το μηχάνημα θα πρέπει να 
τοποθετηθεί έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πέσει μέσα στο χώρο άντλησης. 

• Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι 
υπάρχει αποχέτευση στο πάτωμα ή ότι έχετε μηχανισμό αποφυγής διαρροών.  

• Πριν την εκκίνηση, ελέγξτε τον σωλήνα απορρόφησης ότι είναι σφραγισμένος. 
Φούσκες με αέρα είναι μια ένδειξη ότι υπάρχουν διαρροές που μπορεί να 
προκαλέσουν πρόβλημα στην λειτουργία του μηχανήματος.  
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Σύνδεση του σωλήνα απορρόφησης 

Κίνδυνος ζημιάς του μηχανήματος!  
 Ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην ασκεί πίεση στην 
αντλία.  Εάν η πηγή άντλησης είναι βρώμικη θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο 
αναρρόφησης για να προστατεύσετε την αντλία.  

Σημείωση:  
Μια βαλβίδα ελέγχου προτείνεται έτσι ώστε να μην τρέχει το νερό στην περίπτωση που 
σταματήσετε την αντλία.  

• Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι καλά στεγανοποιημένες με ταινία τεφλόν ή 
παρόμοιο. Οι διαρροές προκαλούν εξαγωγή αέρα μειώνοντας την εξαγωγή νερού.  

• Οι συνδέσεις θα πρέπει να στεγανοποιούνται με ταινία στεγανοποιήσεις κατάλληλη 
για το υλικό των σωλήνων που χρησιμοποιείτε.  

• Όλα τα μέρη του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να τοποθετηθούν 
επαγγελματικά. 

• Ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει να είναι όσο πιο κοντός γίνεται, καθώς η 
ικανότητα άντλησης μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση του σωλήνα.  

• Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να ανέβει σταθερά προς την αντλία για να 
αποφευχθούν οι θύλακες αέρα. 

• Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκές παροχή νερού; Το κάτω μέρος του σωλήνα 
αναρρόφησης θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο νερό.  

 
Σύνδεση σωλήνας πίεσης 

 Κίνδυνος ζημιάς του μηχανήματος!  
Ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην ασκεί πίεση στην 
αντλία.   

• Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι καλά στεγανοποιημένες με ταινία τεφλόν ή 
παρόμοιο. Οι διαρροές προκαλούν εξαγωγή αέρα μειώνοντας την εξαγωγή νερού.  

• Οι συνδέσεις θα πρέπει να στεγανοποιούνται με ταινία στεγανοποιήσεις κατάλληλη 
για το υλικό των σωλήνων που χρησιμοποιείτε.  

• Όλα τα εξαρτήματα του σωλήνα πίεσης πρέπει να είναι ανθεκτικά στην συμπίεση. 
• Όλα τα εξαρτήματα του σωλήνα πίεσης θα πρέπει να τοποθετηθούν 

επαγγελματικά.  

  Κίνδυνος τραυματισμού!  
Εάν τα εξαρτήματα δεν είναι ανθεκτικά στην συμπίεση ή εάν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, 
ο σωλήνας μπορεί να σπάσει κατά την λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.  
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Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για βιομηχανική παροχή 
νερού, π.χ. από τις τουαλέτες, το πλυντήριο, κ.λπ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
παροχή πόσιμου νερού.  
Ηλεκτρική σύνδεση 

Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία!  
Μην λειτουργείτε το μηχάνημα μέσα στο νερό.  
Το μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργείται μόνο κάτω από τις παρακάτω συνθήκες:  

• Το μηχάνημα θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζες με προστασία που έχουν 
τοποθετηθεί από επαγγελματίες τεχνικούς και έχουν γείωση. 

• Η τάση και η ασφάλεια προστασίας θα πρέπει να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά 
του μηχανήματος.  

• Κατά τη λειτουργία σε πισίνες, λίμνες κήπου και παρόμοιους χώρους, η συσκευή 
πρέπει να διαθέτει κατάλοιπο ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA μέσω 
προστατευτικής διάταξης με υπολειμματικό ρεύμα. 

• Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα 
πρέπει να είναι αδιάβροχες, δεν πρέπει να βρίσκονται στο νερό.  

• Οι προεκτάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το μηχάνημα αυτό και οι 
μπαλαντέζες να έχουν ξετυλιχτεί τελείως.  

Λειτουργία 
Γέμισμα και αναρρόφηση 

Κίνδυνος ζημιάς του μηχανήματος!  
Η αντλία θα πρέπει να γεμίσει με νερό μετά από κάθε νέα σύνδεση ή στην περίπτωση 
απώλεια νερού ή πρόσληψη αέρα. Εκτεταμένη λειτουργία χωρίς επαναπλήρωση νερού 
(στεγνή λειτουργία) θα καταστρέψει την αντλία! 

1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του φίλτρου (6) και αφαιρέστε το φίλτρο.  
2. Γεμίστε με νερό.  
3. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και βιδώστε το κάλυμμα.  
4. Εάν θέλετε να μειώσετε τον χρόνο αναρρόφησης, γεμίστε και τον σωλήνα 

αναρρόφησης (είναι δυνατόν μόνο αν υπάρχει βαλβίδα ελέγχου).  
5. Ανοίξτε τον σωλήνα πίεσης, για να φύγει ο αέρας κατά την αναρρόφηση.  
6. Ξεκινήστε το μηχάνημα.  
7. Όταν το νερό εξέρχεται ομαλά, σβήστε το μηχάνημα.  

Σημείωση: Σας προτείνουμε να τοποθετήσετε βαλβίδα ελέγχου μεταξύ της αντλίας 
και του σωλήνα αναρρόφησης έτσι ώστε το νερό να παραμένει στον σωλήνα αναρρόφησης. 
Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο αναρρόφησης για καλύτερη απόδοση.  
 
Λειτουργία 
  Η αντλία και ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει να συνδεθούν και να τα γεμίσετε.  

 Κίνδυνος ζημιάς του μηχανήματος! 
Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργήσει στεγνή. Επαρκής ποσότητας νερού άντλησης θα 
πρέπει να υπάρχει κάθε στιγμή.  
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1. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.  
2. Πιέστε τον διακόπτη On/Off για να ενεργοποιήσετε την αντλία.  
3. Ανοίξτε το σωλήνα πίεσης.  
4. Ελέγξτε ότι εξέρχεται το νερό.  

Εάν το μοτέρ δεν ξεκινήσει ή η αντλία δεν αυξήσει πίεση σβήστε το μηχάνημα και 
διορθώστε το πρόβλημα. (βλέπε Προβλήματα και λύσεις).  

 Κίνδυνος ζημιάς του μηχανήματος! 
Μην αφήσετε την αντλία νε λειτουργήσει πάνω από 10 λεπτά όσο ο σωλήνας πίεσης είναι 
κλειστός. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και ζημιάς.  
 
 
Συντήρηση 

 Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία! 
Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ρεύμα πριν να πραγματοποιήσετε εργασίες στο 
μηχάνημα.  

Κίνδυνος τραυματισμού!  
Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα και τα εξαρτήματά του έχουν αποσυμπιεστεί πριν να 
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα.  

 Κίνδυνος ζημιάς του μηχανήματος! 
Όλες οι φλάντζες θα πρέπει να αλλάζονται μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση του 
μηχανήματος.  

 Κίνδυνος ζημιάς του μηχανήματος! 
Πριν την τοποθέτηση του καθαρισμένου καλύμματος φίλτρου, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν 
ξένα αντικείμενα μέσα σε αυτό. Η απορρόφηση ξένων σωματιδίων θα προκαλέσει ζημιά 
στο μηχάνημα.  
 

- Τοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο στο κάλυμμα φίλτρου.  
- Βιδώστε το κάλυμμα φίλτρο ξανά. Σιγουρευτείτε ότι έχει στεγανοποιηθεί σωστά.  

Αποθήκευση 
Εάν υπάρχει κίνδυνος πάγου, αποσυνδέστε την αντλία και τα εξαρτήματά της, καθαρίστε τα 
και αποθηκεύστε τα σε ένα σημείο προστατευμένο από την παγωνιά.  

 Κίνδυνος ζημιάς του μηχανήματος! 
Η παγωνιά θα προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα και τα εξαρτήματά του, επειδή περιέχουν 
συνεχώς νερό.  
Αποσυνδέστε και αποθηκεύστε 

1. Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το από την πρίζα.  
2. Ανοίξτε το σωλήνα πίεσης και αφήστε όλο το νερό να εξέλθει.  
3. Αδειάστε τελείως την αντλία ξεβιδώνοντας την βίδα αποστράγγισης (2).  
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4. Αποσυνδέστε τους σωλήνες αναρρόφησης και πίεσης από το μηχάνημα.  
5. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε χώρο με θερμοκρασία τουλάχιστον 5ο C.  

 
Προβλήματα και λύσεις 

 Κίνδυνος τραυματισμού!  
Οι ακατάλληλες επισκευές μπορεί να κάνουν το μηχάνημα να μην λειτουργεί με ασφάλεια. 
Αυτό προκαλεί κίνδυνο σε εσάς και το περιβάλλον σας.  
Σε πολλές περιπτώσεις μικρά σφάλματα μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στην 
λειτουργία. Συνήθως μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα αυτά μόνοι σας. Συμβουλευτείτε 
τον παρακάτω πίνακα πριν να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μπορεί να 
γλιτώσετε χρόνο.  
 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Η αντλία δεν 
λειτουργεί 

Δεν υπάρχει ρεύμα Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα 
και την πρίζα 

Το μοτέρ υπερθερμαίνεται από την 
θερμοκρασία του υγρού 

Χρησιμοποιήστε σε υγρό με την 
σωστή θερμοκρασία.  

Το μοτέρ υπερθερμαίνεται εξαιτίας των 
εγκοπών εξαέρωσης 

Καθαρίστε τις εγκοπές 
εξαέρωσης 

Ασφάλεια προστασίας είναι 
ενεργοποιημένη 

Απενεργοποιήστε την 
ασφάλεια. 

Το μοτέρ έχει πρόβλημα Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Η παροχή είναι πολύ 
χαμηλή. Δεν έχει 
αρκετή πίεση 

Έλλειψη νερού Εξασφαλίστε επαρκή ποσότητα 
νερού 

Ο σωλήνας αναρρόφησης δεν είναι 
στεγανοποιημένος 

Στεγανοποιήστε τον σωλήνα 
αναρρόφησης 

Το ύψος αναρρόφησης είναι πολύ 
ψηλό 

Ρυθμίστε το ύψος 
αναρρόφησης σύμφωνα με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το φίλτρο είναι βουλωμένο Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο 
Η βαλβίδα ελέγχου είναι βουλωμένη Καθαρίστε ή αλλάξτε την 

βαλβίδα 
Διαρροή νερού μεταξύ του μοτέρ και 
της αντλίας 

Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Η αντλία είναι βουλωμένη ή έχει 
πρόβλημα 

Καθαρίστε την αντλία με 
καθαρό νερό 

Αέρας στην αντλία ή στο σωλήνα 
αναρρόφησης 

Γεμίστε την αντλία με νερό Για 
σωλήνες αναρρόφησης με 
βαλβίδα ελέγχου γεμίστε και 
τον σωλήνα 

Αλλαγή στις συνθήκες αναρρόφησης Ελέγξτε την ποιότητα του νερού 
Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει κολλήσει 
στο έδαφος 

Μειώστε τον σωλήνα. 
Χρησιμοποιήστε φίλτρο 
αναρρόφησης. 

Εάν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το πρόβλημα επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις θα ακυρώσει την 
εγγύηση του μηχανήματος.  



Απορρίμματα 
Διάθεση του μηχανήματος 
 Τα μηχανήματα που έχουν στο σύμβολο του διαγραμμένου κάδου δεν θα πρέπει να 
πετιούνται με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να δίνονται σε κέντρο ανακύκλωσης για 
την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.  
Επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κωδικός 016687 
Μοντέλο SP7000 
Τάση 230V / 50Hz 
Ισχύς 600 W 
Προστασία IPX4 
Μέγιστο ύψος 35m 
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8m 
Μέγιστη ποσότητα άντλησης 3000L/h 
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 35ο C 
Διάμετρο σωλήνα 33mm (G1’’) 
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