
Instrukcja montaŜu i konserwacji

FILTR MONOBLOC



Instrukcja do filtra MONOBLOC
Przed montaŜem filtra naleŜy uwaŜnie przeczytać poniŜszą instrukcję, podczas montaŜu i 
uŜytkowania naleŜy przestrzegać instrukcji. NaleŜy zachować niniejszą instrukcję do 
wykorzystania w przyszłości.

• Wszystkie systemy elektryczne muszą być zgodne z następującym standardem:

Europejska Dyrektywa o Niskim Napięciu 2006/95/WE,
EN 60335-2-41, bezpieczeństwo uŜytkowania elektrycznego sprzętu do uŜytku

domowego i podobnego, szczególne wymogi dla pomp,
jak i z wszystkimi przepisami dotyczącymi „budowy instalacji elektrycznych w
określonych obiektach: baseny i fontanny” lub odpowiedników takich przepisów

obowiązujących w kaŜdym regionie lub kraju.

• Instalacja elektryczna musi być wykonana przez elektryka z uprawnieniami. Niniejsze
urządzenie nie jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
sensoryczną lub umysłową ani dla ludzi, którym brak doświadczenia, chyba Ŝe pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcjami uŜytkowania osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo.

• Wysokość piasku nie powinna przewyŜszać 2/3 wysokości zbiornika.
• Podczas uŜytkowania basenu urządzenie nie moŜe być włączone.
• Nie uruchamiać urządzenia bez odpowiedniego zalania pompy wodą.
• Podczas pracy urządzenia nie dotykać filtra mokrymi rękoma.
• Zawsze odłączać zasilanie podczas obsługi filtra lub zaworu.
• NaleŜy upewnić się, czy podłoŜe jest suche, zanim dotknie się urządzenia.
• Nie zanurzać urządzenia ani nie umieszczać w miejscu, gdzie moŜe ulec zanurzeniu.
• Nie pozwalać dzieciom ani dorosłym siadać na urządzeniu ani opierać się o nie.

NaleŜy dopilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa jego

wymianę naleŜy powierzyć producentowi lub jego przedstawicielowi lub w równym
stopniu uprawnionej osobie.

• Urządzenie powinno być podłączone do zasilania (zob. dane na tabliczce
znamionowej pompy) z uziemieniem, zabezpieczone wyłącznikiem róŜnicowo-
prądowym o prądzie róŜnicowym nieprzekraczającym 30mA lub transformatorem
izolującym.

1. ELEMENTY ZESTAWU

Niniejszy sprzęt jest specjalnym urządzeniem, które zostało stworzone i zaprojektowane 
specjalnie do basenów naziemnych. Dzięki innowacyjnemu projektowi i wysokiemu 
poziomowi funkcjonalności łączy w sobie róŜne elementy, jakich wymaga się od filtra wody, 
a mianowicie w jednym otrzymują Państwo filtr, pompę i zawór rozdzielczy. Główne 
elementy filtra są następujące:



Rys. Pozycja Nazwa
1 1A 4-funkcyjna głowica
1 1B 5-funkcyjna głowica
1 1C 6-funcyjna głowica
1 2 Filtr
1 3 Podstawa monoblokowa
1 4 Pompa zaworowa z węŜem

przyłączeniowym
1 5 Pompa

Niektóre elementy sprzętu (piasek krzemowy, węŜe, manometry…) nie są uwzględnione we
wszystkich modelach monobloków

Wymogi prawidłowej instalacji
 Filtr jest łatwy w montaŜu, instalację moŜe wykonać jedna dorosła osoba w czasie około 2
godzin stosując się dokładnie do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Do montaŜu
potrzebne są jedynie następujące narzędzia:

ZADANIE NARZĘDZIE NARZĘDZIE
ALTERNATYWNE

Przykręcenie kołnierzy węŜa Śrubokręt 7mm Stecker Śrubokręt Philips
Przykręcenie śrub pompy Klucz płaski lub klucz

nasadowy
Klucz płaski lub klucz

nasadowy 13
Przycięcie wkładki Obcinak NóŜ

Ochrona rury kolektora Kawałek tworzywa
sztucznego

Kawałek tworzywa
sztucznego

2. PRZED PODŁĄCZENIEM FILTRA

LOKALIZACJA
Umieścić filtr na płaskiej i solidnej powierzchni w odległości minimum 3,5 m od basenu 
(zgodnie ze standardowymi przepisami montaŜu basenowych urządzeń elektrycznych 
obowiązującymi w kaŜdym regionie lub kraju) i na tym samym poziomie co dno basenu, aby 
nie dopuścić do przedostania się powietrza do obiegu czyszczącego i aby mieć pewność, Ŝe 
filtr pozostaje przez cały czas zalany wodą (rys. 2). Filtr powinien być zabezpieczony przed 
słońcem i deszczem oraz znajdować się w odpowiednio wentylowanym miejscu w czasie 
pracy. Nie wolno zakrywać urządzenia podczas pracy.

W modelach, gdzie dostarczane są węŜe przyłączeniowe, długość węŜy będzie
wynosić 4,5 m. W kaŜdym przypadku naleŜy sprawdzić, czy długość węŜa przyłączeniowego 
jest wystarczająca do podłączenia urządzenia na płaskiej, solidnej powierzchni w odległości 
powyŜej 3,5 m od basenu. Jeśli wąŜ nie jest wystarczająco długi, naleŜy skontaktować się z 
producentem lub jego przedstawicielem.

Kiedy urządzenie jest dostarczane bez węŜa, naleŜy zastosować wąŜ o minimalnej długości 4,5 
m, który umoŜliwi podłączenie urządzenia na płaskiej, solidnej powierzchni w odległości 
powyŜej 3,5 m od basenu. Taki wąŜ jest dostępny w formie opcjonalnego zestawu u Twojego 
sprzedawcy.



Jeśli w trakcie instalacji pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, naleŜy skontaktować się ze
sprzedawcą urządzenia.

MONTA ś
Po ustawieniu filtra na miejscu naleŜy:

• Przymocować filtr do podstawy. ZaleŜnie od filtra monoblokowego (rys. 0).
• Przymocować pompę do podstawy przy uŜyciu dostarczonych śrub i

podkładek.
• Umieścić prawidłowo kolektor wewnętrzny w dnie filtra (rys. 9).
• Zakryć wylot kolektora znajdujący się wewnątrz filtra plastikową osłonką, aby

do wewnątrz nie przedostał się piasek (rys. 4).
• Wsypać piasek do wnętrza filtra: Wysokość piasku nie powinna przewyŜszać

2/3 wysokości zbiornika (rys. 4). Piasek krzemowy utrzymuje trwałość przez
nieokreślony okres. Jego wymiana jest konieczna jedynie w przypadku
wysypania. NaleŜy zanotować poziom piasku krzemowego na wypadek
przyszłej jego wymiany (rys. 4).

• Usunąć resztki piasku z otworu filtra i zdjąć plastikową osłonkę.
• NałoŜyć zawór rozdzielczy ze złączką nakrętną i zabezpieczyć metalową taśmą

lub uszczelką.
• Mocno dokręcić śrubę na taśmie metalowej, która łączy zawór z filtrem (rys.

3).
• Połączyć wyjścia (pompa i zwrotny) zaworu rozdzielczego do odpowiednich

węŜy, zamocować je odpowiednio zaciskami (rys. 5).
UWAGA : Sprawdzić, czy węŜe umoŜliwiają umiejscowienie i zamontowanie
urządzenia na płaskiej i solidnej powierzchni w odległości powyŜej 3,5 m od
basenu.
• Podłączyć drugi koniec węŜa ssącego do skimmera za pomocą zacisku.

Powtórzyć tę samą czynność w przypadku końcówki dyszy zwrotnej i
podłączyć wąŜ wylotowy.

• Zgodnie z instalacją naleŜy przeprowadzić pierwszy cykl filtracji. Aby
przeprowadzić ten cykl naleŜy postępować zgodnie ze wskazówkami w sekcji
5.3.

3. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Wszystkie systemy elektryczne muszą być zgodne z następującym standardem:
Europejska Dyrektywa o Niskim Napięciu 2006/95/WE,
EN 60335-2-41, bezpieczeństwo uŜytkowania elektrycznego sprzętu do uŜytku domowego 
i podobnego, szczególne wymogi dla pomp,
jak i z wszystkimi przepisami dotyczącymi „budowy instalacji elektrycznych w określonych 
ramach: baseny i fontanny” lub odpowiedników takich przepisów obowiązujących w kaŜdym 
regionie lub kraju.

Urządzenie powinno być podłączone do zasilania (zob. dane na tabliczce znamionowej 
pompy) z uziemieniem, zabezpieczone wyłącznikiem róŜnicowo-prądowym o prądzie 
róŜnicowym nieprzekraczającym 30mA (poza zestawem; do nabycia w sklepach 
elektrycznych) lub transformatorem izolującym.



4. ZAWÓR ROZDZIELCZY GÓRNY

RODZAJE ZAWORÓW I ICH FUNKCJE
A – zawór 4-funcyjny: Górny zawór rozdzielczy na filtrze stosowany jest do rozdzielania 4
róŜnych funkcji filtra: filtrowanie (filtr), płukanie wsteczne, opróŜnianie, zamykanie.
B – zawór 5-funcyjny: Górny zawór rozdzielczy na filtrze stosowany jest do rozdzielania 5
róŜnych funkcji filtra: filtrowanie (filtr), płukanie wsteczne, spłukiwanie, opróŜnianie,
zamykanie.
C – zawór 6-funcyjny: Górny zawór rozdzielczy na filtrze stosowany jest do rozdzielania 6
róŜnych funkcji filtra: filtrowanie (filtr), płukanie wsteczne, recyrkulacja, spłukiwanie,
opróŜnianie, zamykanie.

Aby zmienić pozycję filtra 4-funcyjnego naleŜy (rys.6):
• Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
• Poluzować górne pokrętło trójkątne na zaworze obracając je aŜ będzie moŜna

podnieść i obrócić pokrywę.
• Obrócić pokrywę aŜ znajdzie się w Ŝądanym połoŜeniu w linii z węŜem wylotowym,

w miejscu, gdzie znajduje się zakotwienie, a Ŝeberko umieszczone jest w obudowie.
• Ponownie dokręcić pokrętło, ale naleŜy uwaŜać, by go zanadto nie zacisnąć, poniewaŜ

moŜna uszkodzić wewnętrzne elementy zaworu.

Aby zmienić pozycję filtra 5/6-funcyjnego naleŜy (rys.7)(rys.8):
• Odłączyć urządzenie od prądu.
• Mocno wcisnąć zawór rozdzielczy przesuwając przednie Ŝeberko aŜ moŜna będzie je

obrócić.
• Nacisnąć delikatnie regulator do momentu ustawienia Ŝeberka przedniego w linii z
Ŝądaną pozycją.

• Powoli zwolnić regulator upewniając się, czy przednie Ŝeberko ustawione jest mocno
na swoim miejscu.

MONTA ś MANOMETRU

BEZ MANOMETRU



5. DZIAŁANIE
Działanie tego typu filtra opiera się na zdolności filtracyjnej piasku krzemowego znajdującego
się w jego wnętrzu. Woda z basenu napędzana pompą filtracyjną przechodzi przez piasek
krzemowy. Piasek działa jako element filtrujący, który zatrzymuje zanieczyszczenia obecne w
wodzie.

Środowisko, drzewa, pyłek kwiatowy, owady i częstotliwość kąpieli to niektóre z czynników, 
które decydują o zanieczyszczeniu wody w basenie. ZaleŜnie od tych czynników, piasek 
krzemowy w filtrze naleŜy czyścić z mniejszą lub większą częstotliwością (zob. sekcja 5.3).

Aby utrzymywać wodę basenową w dobrym stanie, naleŜy uŜywać produktów chemicznych 
zalecanych przez producenta (chlor, ochrona przed glonami, flokulanty itp.).

Nigdy nie naleŜy umieszczać produktów chemicznych w koszu lub w filtrze, poniewaŜ 
moŜe to osłabić zdolność filtracyjn ą zastosowanych materiałów i ograniczyć wydajność 
urządzenia.

 5.1 ZALEWANIE FILTRA

Filtr musi być zawsze odpowiednio zalany wodą. Jeśli filtr nie jest zalany, wewnątrz powstaje
komora powietrza, która powoduje wadliwą cyrkulację wody; co z kolei uniemoŜliwia
prawidłową filtrację wody przez piasek krzemowy i jest szkodliwe dla silnika.

Filtr moŜ e nie być zalany z kilku powodów:

• uruchamiania nowego urządzenia,
• uruchamiania urządzenia po dłuŜszej przerwie,
• po uŜyciu odkurzaczy dna basenu,
• absorpcji powietrza przez skimmer z powodu niskiego poziomu wody w basenie,
• z powodu nieprawidłowego uŜytkowania urządzenia, wieczka skimera do węŜa lub

zatyczki do skimmera.

Kiedy filtr nie jest zalany?
Widzimy, Ŝe filtr nie jest zalany, kiedy:

• Woda dostająca się do filtra brzmi, jakby spływała swobodnie. Oznacza to, Ŝe między
wlotem wody a piaskiem krzemowym powstała komora powietrza.

• Nadmierna ilość bąbelków powietrza uwalniana jest przez dyszę zwrotną.
• Urządzenie czyszczące dno basenu (nie objęte dostawą) nie pracuje z ssaniem, a

piasek krzemowy po czyszczeniu basenu pozostaje czysty.

Jak moŜna zalać filtr?
• NaleŜy sprawdzić, czy wąŜ ssący jest podłączony do skimmera i czy przejście jest

wolne od przeszkód (wtyczka nie jest na miejscu).
• Przy zaworze w pozycji filtra naleŜy lekko poluzować nakrętkę odpływu znajdującą

się obok manometru, tak by uwolnić powietrze zgromadzone wewnątrz filtra.
• Kiedy wypływać będzie wyłącznie woda (przez 1-2 minuty), naleŜy ponownie

dokręcić nakrętkę.



5.2 FILTROWANIE
Nigdy nie naleŜy obsługiwać zaworu, kiedy silnik pracuje

Przed pierwszą filtracj ą naleŜy umyć piasek (Część 5.3)
Zawór powinien znajdować się w pozycji filtra (FILTER). Okres eksploatacyjny filtra będzie 
dłuŜszy, jeśli okresy ciągłej pracy nie będą dłuŜsze niŜ 4 godziny. Potrzebę codziennej filtracji 
determinuje ilość wody w basenie w m3 w stosunku do natęŜenia przepływu filtra m3/h dla 
temperatury wody ok. 21ºC i w odległości 3,5 m od basenu. NaleŜy pozostawić silnik w stanie 
spoczynku przez przynajmniej 2h między kaŜdym 4-godzinnym okresem pracy.

Pojemność basenu w m3 / natęŜenie przepływu w m3/h = wymagane godziny
Przykład: 42m3 / 5,5 m3/h = 7,64 godziny (2 cykle po 4 godziny z 2-godzinną przerwą)

Podczas wstępnej filtracji naleŜy pozostawić filtr w stanie spoczynku przez wskazany okres. 
Zaleca się zwiększyć ilość czasu w stosunku do wzrostu temperatury w basenie.

5.3 PŁUKANIE WSTECZNE
Płukanie wsteczne czyści piasek krzemowy we wnętrzu filtra. Osiąga się to poprzez 
odwrócenie kierunku cyrkulacji wody za pomocą zaworu rozdzielczego. Czynność tę naleŜy 
wykonywać regularnie. Dla tego celu naleŜy obserwować kilka czynników, które określają 
stopień zabrudzenia piasku:

• Stwierdzony spadek natęŜenia przepływu po sprawdzeniu prawidłowego stopnia
zalania filtra.

• Manometr wskazuje nadmierne ciśnienie (>1,2 bar lub wskazówka wskazuje między
polem Ŝółtym a czerwonym lub wskazuje pole czerwone).

Aby oczyścić filtr, nale Ŝy zaleŜnie od rodzaju zaworu postępować w następujący sposób:
Zawór 4-funkcyjny (rys. 6):

• Odłączyć filtr od zasilania. Nigdy nie nastawiaj zaworu rozdzielczego podczas pracy
silnika.

• Poluzować górne pokrętło trójkątne na zaworze obracając je do chwili, kiedy moŜna
będzie podnieść i obrócić pokrywę (rys. 6). Ustawić zawór w pozycji płukania
wstecznego, nałoŜyć z powrotem pokrywę na obudowę i ponownie dokręcić pokrętło.
NaleŜy uwaŜać, by go nie przekręcić, poniewaŜ moŜna uszkodzić zawór.

• Podłączyć wąŜ do wylotu odpływu z zaworu i skierować drugi koniec węŜa do
odpływu lub ścieku.

• Filtr powinien popracować przez około 2 minuty (dopóki zanieczyszczenia nie
przestaną wypływać wraz z wodą).

• Zatrzymać pracę filtra i pozostawić bez ruchu przez 2 minuty, tak by piasek osiadł i
przestał przedostawać się do basenu.

• Nastawić zawór w Ŝądanej pozycji (filtrowania lub zamknięcia) (rys. 6) i wyjąć wąŜ z
wylotu odpływu.



• Odłączyć filtr od zasilania. Nigdy nie nastawiaj zaworu rozdzielczego podczas pracy
silnika.

• Mocno wciśnij zawór rozdzielczy przesuwając przednie Ŝeberko aŜ moŜna będzie je
obrócić (rys. 7).

• Nacisnąć delikatnie regulator do momentu ustawienia Ŝeberka przedniego w linii z
Ŝądaną pozycją (rys. 7).

• Podłączyć wąŜ do spustu zanieczyszczeń z zaworu i skierować drugi koniec węŜa do
odpływu lub ścieku.

• Filtr powinien popracować przez około 2 minuty (dopóki zanieczyszczenia nie
przestaną wypływać wraz z wodą). W modelu zaworu (rys. 8) moŜna to obserwować
przez przezroczyste okno umieszczone z boku.

• Zatrzymać urządzenie.
• Nastawić zawór w pozycji płukania i podłączyć filtr na kilka sekund.
• Zatrzymać urządzenie, nastawić zawór w Ŝądanej pozycji filtra (rys. 7), moŜna wyjąć

wąŜ w pozycji opróŜnienia, jeśli chcemy.

5.4 ODPROWADZANIE WODY Z BASENU
Dostępne jest następujące oprzyrządowanie do wspomagania procesu odprowadzania wody z 
basenu: przenośna pompa zanurzeniowa AR2071.
Filtr pozwala odprowadzić niemal całą wodę z basenu po zakończeniu okresu kąpielowego. 
Aby wykonać tę czynność naleŜy nastawić zawór w pozycji opróŜniania (rys. 6) (rys. 7) bez 
zatyczki w filtrze, podłączyć wąŜ do wylotu odpływu i skierować drugi koniec węŜa do 
odpływu lub ścieku.
ZaleŜnie od modelu skimmera (zob. właściwą instrukcję), naleŜy postępować w następujący 
sposób:

5.4.1. Ze skimmerem ściennym (dla basenów Dream Pool):

• Zdjąć kosz wewnętrzny ze skimmera i zakryć wlot ssawny dostarczoną dla tego celu
zatyczką.

• Odłączyć wąŜ ssawny od wlotu skimmera. Poluzować zacisk, który mocuje wąŜ,
dzięki któremu woda nie wycieka i nie maleje poziom zalania.

• Zdjąć wąŜ, zatykając jego końcówkę, aby utrzymać poziom zalania i natychmiast
zanurzyć go w basenie.

• ObciąŜyć koniec węŜa ssawnego cięŜkim przedmiotem, który nie uszkodzi
wyściełania i zmusi go do opadnięcia na dno.

• Uruchomić pompę i odprowadzić wodę z basenu. NaleŜy pamiętać, Ŝe filtr nie
odprowadzi całej wody z basenu. Kiedy pozostanie jeszcze kilka centymetrów wody,
a pompa nie zasysa juŜ wody, naleŜy ją wyłączyć.

• Jeśli zamierzamy ponownie napełnić basen, naleŜy najpierw ręcznie usunąć pozostałą
wodę nieuszkadzając wykładziny basenu (linera)

• Jeśli zamierzamy rozmontować basen, moŜna zwinąć liner z pozostałą wodą na środku
i po usunięciu płyty, rozwinąć liner i całkowicie go opróŜnić. Czynność tę naleŜy
wykonać tylko przy demontaŜu basenu.

Zawór 5/6-funkcyjny (rys. 7, rys. 8):



Oprócz odpływu basenowego moŜna zastosować system filtracyjny do odprowadzenia wody
z basenu:

• Podnieść skimmer samonośny aŜ do wysokości, w której wisi na zewnątrz basenu, aby
nie dopuścić do przedostania się wody do skimmera.

• Odłączyć wąŜ ssawny od wlotu skimmera. Poluzować zacisk, który mocuje wąŜ,
dzięki któremu woda nie wycieka i nie maleje poziom zalania..

• Zdjąć węŜa, zatykając jego końcówkę, aby utrzymać poziom zalania i zanurzyć go
natychmiast w basenie.

• ObciąŜyć koniec węŜa ssawnego cięŜkim przedmiotem, który nie uszkodzi
wyściełania i zmusi go do opadnięcia na dno.

• Uruchomić pompę i odprowadzić wodę z basenu. NaleŜy pamiętać, Ŝe filtr nie
odprowadzi całej wody z basenu. Kiedy pozostanie jeszcze kilka centymetrów wody,
a pompa nie zasysa juŜ wody, naleŜy ją wyłączyć.

• Jeśli zamierzamy ponownie napełnić basen, naleŜy najpierw ręcznie usunąć pozostałą
wodę nie uszkadzając basenu.

WąŜ nie powinien kontynuowa ćssania na dnie basenu. Pompa moŜe zosta ćpowaŜnie 
uszkodzona, jelśi pracuje bez obiegu wody lub moŜe doj śćdo uszkodzenia wykładziny 
basenu (linera).

5.5. CZYSZCZENIE DNA BASENU
Do czyszczenia dna basenu naleŜy uŜyć filtr a pompy z jednym z następujących akcesoriów: 
urządzenie czyszczące „Rinon” / AR-206, „Oval” urządzenie czyszczące / AR 207 (potrzebny 
będzie takŜe wąŜ o średnicy 38 mm / AR-210 i tyczka / AR-102).
W przypadku pytań dot. gwarancji lub serwisu po-sprzedaŜowego, naleŜy skontaktować się 
ze sprzedawcą.
WąŜ, który jest dłuŜszy od długości wymaganej, aby dosięgnąć do wszystkich punktów 
basenu jest trudny w obsłudze. NaleŜy odciąć zbędną część węŜa. Sprawdzić, czy gumowe 
końcówki zabezpieczają uszczelnienie.

Zalewanie węŜa urzdązenia czyszczcąego dno basenu
Umieścić urządzenie czyszczące dno basenu w basenie pionowo wraz z tyczką i węŜem. Ma 
napełnić się wodą, a reszta węŜa ma znajdować poza wodą. NaleŜy powoli zanurzać wąŜ w 
odcinkach 50 cm, zanurzanie powinno następować jednocześnie z napełnianiem się danego 
odcinka wodą. NaleŜy doprowadzić do całkowitego wypełnienia węŜa wodą. Jeśli wąŜ nie 
jest w pełni zalany, urządzenie czyszczące dno basenu nie będzie zasysać wody i urządzenie 
czyszczące moŜe ulec uszkodzeniu, jeśli będzie zmuszone do pracy, kiedy jest puste.

ZaleŜnie od modelu skimmera (zob. właściwą instrukcję), naleŜy postępować w następujący 
sposób:

5.5.1. Ze skimmerem ściennym (dla basenów Dream Pool):

• Umieścić dodatkowe wieczko skimera do węŜa wewnątrz skimmera z wlotem
skierowanym do góry, bez zdejmowania kosza.

• Zalać wąŜ.
• Przeciągnąć końcówkę węŜa przez otwór skimmera od wewnątrz basenu

dopilnowując, by nie przedostało się powietrze. Podłączyć wąŜ wieczko skimera do

 5.4.2. Ze skimmerem samonośnym (dla basenów Magic Pool):



węŜa wciskając go w szczelinę, aby utworzyć połączenie. Następnie umieścić go
poziomo wprowadzając wąŜ dalej. NaleŜy uwaŜać, aby nie uszkodzić podczas tej
czynności skimmera.

• Poziom wody skimmera powinien być maksymalny i powyŜej pokrywy i węŜa, aby
zapobiegać przedostaniu się powietrza.

• Uruchomić pompę w pozycji FILTER i oczyścić dno basenu.

5.5.2. Ze skimmerem samonośnym (dla basenów Magic Pool):

• Zdjąć pierścień pływający ze skimmera i bez zdejmowania wstępnego kosza
filtruj ącego umieścić dodatkowe wieczko skimera do węŜa wewnątrz skimmera z
wlotem skierowanym do góry oraz zanurzyć skimmer w basenie na tyle, by przez
pokrywę ssawną nie przedostawało się powietrze.

• Zalać wąŜ wodą.
• Po sprawdzeniu, czy nie przedostaje się powietrze, naleŜy podłączyć wąŜ do wieczko

skimera do węŜa. Połączenie między węŜem a wieczkiem powinno być zawsze
zanurzone, aby zapobiegać przedostawaniu się powietrza.

• Uruchomić pompę i oczyścić dno basenu.

5.6 ZAWÓR 5/6-FUNKCYJNY Z FUNKCJĄ SPŁUKIWANIA (RYS.7) (RYS.8)
Po zakończeniu cyklu opróŜniania filtra i nastawieniu funkcji w pozycji „FILTER” przez 
kilka sekund woda doprowadzana do basenu będzie zmętniała. Aby uniknąć doprowadzania 
takiej wody do basenu moŜna zastosować ustawienie zaworu w pozycji „RINSE” 
[spłukiwanie]. Działa ona w następujący sposób: bezpośrednio po opróŜnianiu naleŜy 
zatrzymać pompę, nastawić zawór w pozycji „RINSE” (rys. 7) i ponownie uruchomić pompę 
na minutę, następnie zatrzymać pompę i nastawić zawór w pozycji „FILTER”.

5.7. ZAWÓR 6-FUNKCYJNY Z FUNKCJĄ RECYRKULACJI
Z zaworem w tej pozycji woda doprowadzana jest bezpośrednio z pompy do basenu bez 
przechodzenia przez filtr (rys.7).

5.8 NASTAWIENIE FUNKCJI ZAMKNI ĘCIA
Nastawianie zaworu w pozycji „CLOSED” (zamknięcia) stosuje się, aby zapobiegać 
cyrkulacji wody przez węŜe i filtr.

6. WYMIANA KABLI
Jeśli przewód zasilania zostaje uszkodzony, jego wymianę naleŜy powierzyć producentowi 
lub jego przedstawicielowi lub w równym stopniu uprawnionej osobie.

7. KONSERWACJA
Po zakończeniu sezonu filtr naleŜy przechowywać w suchym miejscu, gdzie będzie osłonięty
przed działaniem czynników atmosferycznych. Z tego powodu po przeprowadzeniu



końcowego płukania wstecznego czyszczącego piasek krzemowy, naleŜy zdemontować węŜe
i odprowadzić wodę z filtra przez zatyczkę wylotu zbiornika, aŜ do całkowitego opróŜnienia.

Po całkowitym usunięciu wody z filtra naleŜy ostroŜnie usunąć resztę piasku z gwintu przed
ponownym nałoŜeniem zatyczki. Niewykonanie tej czynności moŜe doprowadzić do
uszkodzenia gwintu.

Jedynie w takim przypadku moŜna korzystać z zatyczki wylotu zbiornika filtra.

BARDZO WA śNE: Po dłuŜszym okresie nieuŜywania urządzania, przed uruchomieniem
filtra, naleŜy sprawdzić, czy filtr jest odpowiednio zalany.

>>>>7.1 CARE OF THE PUMP
7.1 UTRZYMANIE POMPY
Pompa filtracyjna jest przeznaczona do pracy bez specjalnych prac konserwacyjnych.
Niektóre zuŜywające się elementy lub te, które są naraŜone na zuŜycie, mogą mieć krótszy
okres eksploatacyjny niŜ okres gwarancyjny urządzenia.
W przypadku wszelkiej formy prac konserwacyjnych naleŜy skontaktować się z centrum
usługowym.

ROZWI ĄZYWANIE PROBLEMÓW I POMOC TECHNICZNA
Filtr i jego instrukcja zostały specjalne opracowane dla domowego uŜytku. Nie ma potrzeby
profesjonalnej pomocy, za wyjątkiem sytuacji szczególnych. PoniŜej przedstawiono kilka
problemów, które mogą pojawić się podczas okresu eksploatacji filtra i z którymi moŜna
poradzić sobie samodzielnie. W przypadku pytań z zakresu gwarancji lub usług po-
sprzedaŜowych, naleŜy skontaktować się ze sprzedawcą.

Przy przenoszeniu, manipulacji filtrem lub zaworem, NALEśY ODŁĄCZYĆ zasilanie.

Problem Przyczyna Rozwiązanie
Sprawdzić czy zaciski i
terminale są w odpowiedniej
pozycji i czy są odpowiednio
zamocowane.

Przeciek wody.
Zlokalizować przyczynę
utraty wody. Jeśli woda nadal przecieka,

naleŜy skontaktować się z
centrum po-sprzedaŜowym
producenta.

Zawór nie jest ustawiony w
pozycji „FILTER”.

Odłączyć filtr i nastawić
zawór w odpowiedniej
pozycji.

Zawór jest powyŜej poziomu
wody i nie jest zalany.

Ustawić filtr w odpowiedniej
pozycji i zalać go.

Po uruchomieniu filtra brak
jest przepływu w dyszy
zwrotnej.

NałoŜono pokrywę ssawną
lub zatyczkę skimmera.

Zdjąć pokrywę ssawną lub
zatyczkę skimmera.

Niski poziom wody w
skimmerze.

Zapełnić basen i zalać filtr.
Praca przerywana.

Filtr nie jest zalany. Zalać filtr.
Niskie natęŜenie przepływu w
filtrze.

Wskutek uŜytkowania filtr
jest brudny.

Wykonać płukanie wsteczne.



Filtr nie jest zalany. Zalać filtr.
Połączenie między zaworem a
filtrem jest brudne.Woda wypływa przez wylot

filtra. Poluzowanie taśmy
metalowej.

Usunąć piasek z wylotu.
Umieścić odpowiednio zacisk
na zaworze i docisnąć mocno
taśmę metalową.

Zmienić pokrywę zaworu.
Uszkodzenie wewnętrznego
zacisku wskutek
niewłaściwego uŜytkowania
produktów chemicznych.

Nie umieszczać produktów
chemicznych w kosztu
skimmera do wstępnej
filtracji.

Zawór filtra przecieka przez
wyjście na zwór spustowy
(WASTE) [opróŜnianie].

Głowica zaworu uszkodzona
wskutek niewłaściwego
uŜytkowania (nadmierne
dokręcenie).

Wymienić głowicę zaworu,
nie dokręcać nadmiernie.

Silnik nie startuje. Nie wydaje
Ŝadnego dźwięku ani
wibracji.

Brak zasilania.
Sprawdzić, czy prąd linii
zasilających płynie.

Silnik nie startuje, ale słychać
buczenie.

Problem z silnikiem.
NaleŜy skontaktować się ze
sprzedawcą.
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PL - CERTYFIKAT GWARANCJI
1 WARUNKI OGÓLNE
1.1 Zgodnie z tymi postanowieniami sprzedawca gwarantuje, że produkt odpowiadający tej gwarancji ("Produkt") jest w 
idealnym stanie w momencie dostawy.
1.2 Okres gwarancji na produkt wynosi dwa (2) lata od momentu dostarczenia go nabywcy.
1.3 W przypadku jakiejkolwiek wady Produktu, o której Kupujący poinformował sprzedającego w okresie Gwarancji, 
sprzedawca będzie zobowiązany do naprawy lub
wymiany Produktu na własny koszt chyba że jest to niemożliwe lub nieuzasadnione.
1.4 Jeżeli naprawa lub wymiana Produktu nie jest możliwa, kupujący może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub, jeśli 
wada jest wystarczająco
istotna, rozwiązania umowy sprzedaży.
1.5 Wymienione lub naprawione części objęte niniejszą gwarancją nie przedłużą okresu gwarancji oryginalnego Produktu, ale 
będą miały osobną gwarancję.
1.6 Aby niniejsza gwarancja weszła w życie, nabywca musi przedstawić dowód daty zakupu i dostawy Produktu.
1.7 Jeżeli po sześciu miesiącach od dostarczenia Produktu do nabywcy powiadomi o wadzie produktu, nabywca musi 
przedstawić dowód pochodzenia
i istnienie rzekomej wady.
1.8 Niniejsze świadectwo gwarancji wydawane jest bez uszczerbku dla praw odpowiadających konsumentom na mocy 
przepisów krajowych.

2 WARUNKI INDYWIDUALNE
2.1 Niniejsza gwarancja obejmuje produkty, o których mowa w niniejszej instrukcji.
2.2 Niniejszy Certyfikat Gwarancji będzie obowiązywać wyłącznie w krajach Unii Europejskiej.
2.3 Aby ta gwarancja była skuteczna, nabywca musi ściśle przestrzegać instrukcji producenta zawartych w dokumentacji 
dostarczonej z Produktem, w przypadkach, w których ma zastosowanie zgodnie z zakresem i modelem Produktu.
2.4 W przypadku określenia harmonogramu wymiany, konserwacji lub czyszczenia niektórych części lub komponentów 
produktu gwarancja zostanie udzielona tylko, jeśli ten harmonogram został dotrzymany.

3 OGRANICZENIA
3.1 Niniejsza gwarancja będzie miała zastosowanie wyłącznie do sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, rozumienia 
przez "konsumenta", osobę, która kupuje Produkt do celów nie
związanych z jego działalnością zawodową.
3.2 Normalne zużycie wynikające z użytkowania produktu nie jest gwarantowane. W odniesieniu do zużytych lub zużywalnych 
części, komponentów i / lub materiałów,
takie jak baterie, żarówki itp. będą miały zastosowanie postanowienia zawarte w dokumentacji dostarczonej z produktem.
3.3 Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy Produkt; (I) został nieprawidłowo użytkowany; (II) został naprawiony, 
serwisowany lub obsługiwany przez osoby nieuprawnione
osoby lub (III) zostały naprawione lub serwisowane bez użycia oryginalnych części. W przypadkach, gdy wada Produktu jest 
wynikiem nieprawidłowej instalacji lub
rozruchu, ta gwarancja będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy wspomniana instalacja lub uruchomienie zostanie zawarte 
w umowie sprzedaży produktu i została przeprowadzona przez
producenta lub na jego odpowiedzialność.



SEGREGACJA ODPADÓW
1.1 W celu zmniejszenia ilości odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zmniejszenia 
niebezpieczeństwa komponentów, zachęcenia do ponownego użycia aparatury, oceny odpadów 
i stworzenia odpowiedniego systemu przetwarzania odpadów oraz poprawy efektywności 
ochrony środowiska, ustanowiono zbiór zasad w odniesieniu do wytwarzania produktu i innych 
zasad dotyczących właściwego traktowania środowiska, gdy te produkty się stają odpadem.
1.2 Ma to również na celu poprawę praktyk środowiskowych wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w towary elektryczne i elektroniczne, w tym producentów, dystrybutorów, 
użytkowników, a szczególnie tych bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie odpadów 
pochodzących z tych urządzeń.
1.3 Od 13 sierpnia 2005 r. Istnieją dwa sposoby pozbycia się tego urządzenia:
1.4 Jeśli kupisz nowy, równoważny aparat lub który ma takie same funkcje, jak ten, który chcesz 
zbywać, możesz przekazać go bezpłatnie
dystrybutorowi przy dokonywaniu zakupu, lub
1.5 Możesz zabrać go do lokalnych punktów zbiórki.
1.6 Obejmujemy koszty przetwarzania odpadów.
1.7 Aparatura jest oznaczona symbolem "przekreślonego pojemnika na odpady". Ten symbol 
oznacza, że   urządzenie podlega innej selekcji odpadów, odmiennej od ogólnych zasad selekcji.
1.8 Nasze produkty zostały zaprojektowane i wyprodukowane przy użyciu najwyższej jakości 
materiałów i komponentów przyjaznych dla środowiska, które można ponownie wykorzystać i 
poddać recyklingowi. Mimo to kilka części tego produktu nie ulega biodegradacji i dlatego nie 
należy pozostawiać ich w środowisku. Do poprawnego recyklingu tego produktu, proszę 
całkowicie odłączyć silnik elektryczny od reszty sprzętu do filtracji.
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