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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το υδρομασάζ δεν 
μπαίνει σε λειτουργία.

1. Χαμηλή στάθμη ή καθόλου
    νερό στην μπανιέρα.
2. Δεν υπάρχει τροφοδοσία 
    ρεύματος.

3. Ο σωλήνας αέρος αποσυνδέθηκε 
    από το μπουτόν ON/OFF ή από τον 
    πίνακα ελέγχου.

1.  Γεμίστε τη μπανιέρα 30mm 
πάνω από τα jets.
2. Ελέξτε τις ασφάλειες και ανοίξετε 
τον ασφαλοδιακόπτη (στον κεντρικό 
πίνακα του σπιτιού).
3. Επανασυνδέστε και ελέγξτε για 
τυχόν κόμπου ή στριψίματα του 
ελαστικού σωλήνα.

Η αντλία δεν ξεκινά. 1. Δεν υπάρχει ρεύμα σοτν ηλεκτρικό 
πίνακα ελέγχου.

2. Φρακάρισμα αντλίας (εμπλοκή).

1. Ελέγξτε αν όλοι οι διακόπτες 
του ρεύματος είναι ανοιχτοί.  
Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες είναι 
στο ΟΝ.
2. Με κλειστό το ρεύμα γυρίστε 
τον στροφαλοφόρο: πρέπει να 
περιστρέφεται ελεύθερα.  Αν όχι, 
αποσυναρμολογείτε και αφαιρέστε 
το υλικό που προκάλεστε το 
φράξιμο.
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Φτωχή απόδοση. 1. Φραγμένη αναρρόφηση.

2. Φτερωτή μερικώς φραγμένη.

3. Διαρροή από αναρροφημένο αέρα.

4. Jets μερικώς φραγμένα.
5. Ρυθμιστής αέρα κλειστός. 

1. Καθαρίστε τα χώματα από το 
     φίλτρο  αναρρόφησης.
2. Βγάλτε την αντλία και καθαρίστε 
     τη φτερωτή.
3. Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα στην 
     πλευρά αναρρόφησης της 
     αντλίας.
4. Καθαρίστε τα φραγμένα jets.
5. Ανοίξτε το ρυθμιστή αέρα.

Θορυβώδης λειτουργία. 1. Διαρροή αέρα στον αγωγό 
     αναρρόφησης.

2. Περιορισμένη αναρρόφηση λόγω 
     μπλοκαρίσματος του αγωγού.
3. Ξένο υλικό στη φτερωτή της 
     αντλίας.

1. Επισκευάστε τη διαρροή.  
     Ελέγξτε το σωλήνα 
     αναρρόφησης.
2. Απομακρύνετε οτιδήποτε 
     μπλοκάρει τον αγωγό.
3. Ξεμοντάρετε την αντλία και 
     απομακρύνετε το ξένο υλικό.

Η αντλία παρουσιάζει 
“διακοπές”.

1. Χαμηλή τάση που οφείλεται 
     σε ‘’λεπτό’’ καλώδιο ή σε χαμηλή 
     εισερχόμενη τάση ρεύματος.

2. Ανεπαρκής εξαερισμός του 
     ηλεκτροκινητήρα.

1. Ελέγξτε με βολτόμετρο.  
     Αυξήστε τη διατομή του 
     καλωδίου.  Αναφέρετε στη ΔΕΗ 
     τη χαμηλή τάση του ρεύματος.  
     Η τάση στον κινητήρα πρέπει 
     να είναι ±10% από την τάση 
     που αναγράφεται στην ετικέτα 
     του ηλεκτροκινητήρα.
2. Εξασφαλίστε πρόσθετο 
     εξαερισμό στην περιοχή του 
     κινητήρα.

Διαρροή νερού στον 
στροφαλοφόρο της 
αντλίας.

Φθαρμένη φλάντζα αντλίας. Ξεμοντάρετε την αντλία και 
αντικαταστήστε τη φλάντζα.
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