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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

VÝSTRAHA 
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A RIADTE SE NIMI – USCHOVAJTE 

SI TIETO POKYNY 

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického zariadenia je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane 
nasledujúcich: 
Toto zariadenie môže byť napájané iba cez prúdový chránič (RCD) s vybavovacím prúdom max 30 mA. Zásuvka 
napájacieho obvodu musí byť umiestnená vo vzdialenosti minimálne 4 m od bazéna a vo výške najmenej 1,2 m nad 
zemou. Táto zásuvka musí byť stále prístupná pre možnosť okamžitého odpojenia filtrácie v prípade nebezpečenstva . 
NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM : Zariadenie sa nesmie používať, ak sú v bazéne 
ľudia . V prípade poškodenia filtrácie je nutné zakázať prístup osôb do bazéna. 
NAPÁJACÍ KÁBEL NEZAKOPÁVAJTE DO ZEME. Napájací kábel umiestnite tak, aby nemohol byť poškodený 
kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty ani inými zariadeniami . 
Riziko úrazu elektrickým prúdom : Vymeňte okamžite poškodený kábel. Keď je napájací kábel poškodený, musí byť 
vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo kvalifikovanou osobou. Aby sa znížilo nebezpečenstvo 
zasiahnutia elektrickým prúdom, nepoužívajte na pripojenie k prívodu elektrického prúdu predlžovací kábel. Zaistite 
vhodne umiestnenú zásuvku. 
Je nebezpečné používať filtráciu s nezodpovedajúcim zdrojom elektrickej energie, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu 
zariadenia . 
Nikdy neodstraňujte uzemnenie alebo akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu prívodného kábla. Nepoužívajte 
rozdvojek. Akékoľvek otázky týkajúce sa uzemnenia zásuviek prediskutujte s kvalifikovaným elektrikárom. 
So zariadením manipulujte opatrne. Neťahajte alebo neprenášajte zariadenie za napájací kábel. Nikdy neodpájajte 
zariadenie zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Chráňte napájací kábel pred poškodením a opotrebovaním . 
Filtráciu nevystavujte pôsobeniu ostrých predmetov, oleja, pohyblivých častí a tepla. 
Pred začatím práce na elektrickom zariadení vždy vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky. Nedodržanie tohto 
postupu vedie k zvýšenému nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom, poranenia a možnej smrti.  
Nepripájajte ani neodpájajte zariadenie mokrými rukami. 
Vždy vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky, keď: 

 prší
 pred čistením a inou údržbou
 ponechávate zariadenie bez kontroly (dovolená apod.)

Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať alebo pred príchodom zimy, je nutné zariadenie odmontovať, odvodniť, 
vyčistiť, vysušiť a uložiť na mieste chránenom pred mrazom. 
UPOZORNENIE: Toto zariadenie je určené na použitie výhradne so skladacími sezónnymi bazénmi. Nepoužívajte ho 
u trvalo zabudovaných bazénov. Skladací bazén je konštruovaný tak, aby sa mohol ľahko rozobrať na uskladnenie a 
znovu zmontovať do pôvodného stavu. Trvale zabudovaný bazén je zapustený do zeme alebo postavený na zemi 
alebo vo vnútri budovy tak, že sa nemôže ľahko rozobrať na uskladnenie.  
Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí), ktoré majú telesné, zmyslové alebo duševné 
obmedzenia, majú nedostatok skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nedohliada alebo im neboli poskytnuté pokyny 
týkajúce sa obsluhy zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadnuť na deti, aby sa 
so zariadením nehrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom. 
POZNÁMKY:  
Filtráciu umiestnite na pevný a rovný podklad . Dávajte pozor, aby pri umiestnení filtrácie vzhľadom k bazénu bolo 
zachované dostatočné vetranie , odvodnenie a prístup pre čistenie filtrácie. Nikdy neumiestňujte filtráciu na miesto 
možného hromadenia vody alebo na miesto, kde sa často chodí okolo bazéna. 
Dbajte na pozíciu bazén a pieskový filter tak dostatočné vetranie, odvodnenie a prístup pre údržbu je k dispozícii. 
Nikdy neumiestňujte pieskový filter v oblasti, ktorá môže akumulovať vodu alebo na pešej ceste s množstvom chodcov.  
Je nutné, aby po inštalácii bazéna bola prístupná zásuvka. Táto zásuvka musí byť najmenej 3,5 m od bazéna. 
Poveternostné podmienky môžu ovplyvniť výkon a životnosť filtrácie. Nadmerné opotrebenie a trhlinky sa môžu objaviť 
počas pôsobenia chladu, tepla alebo vystavenia slnku. Pokiaľ je to možné, chráňte filtráciu pred pôsobením týchto 
podmienok zakrytím. 
Pred použitím zariadenie dôkladne skontrolujte. V prípade zistenia akejkoľvek vady alebo chýbajúcej súčasti už pri 
nákup,  upovedomte okamžite svojho predajcu, Overte si, že súčasti zariadenia zodpovedajú typu filtrácie, ktoré ste si 
chceli zakúpiť.  
Je nevyhnutné vymeniť čo najskôr všetky poškodené diely. Používajte len diely schválené výrobcom.  
Do filtrácie nepridávajte žiadne chemikálie. 



Ak sa na čistenie vody v bazéne používajú chemické látky, odporúča sa nevstupovať do bazéna do doby 
odporúčaného filtračného cyklu pre ochranu zdravia používateľov bazéna . 
Používajte iba filtračné média dodaná alebo určené výrobcom. 
Je dôležité pravidelne počas prevádzky kontrolovať sacie otvory, aby boli priechodné a bez nečistôt. 
Počas údržby filtračného systému odporúčame zastaviť filtráciu. 
Raz týždenne vykonávajte preplach a výplach filtračného média. Pre zabezpečenie čistoty vody v bazéne by filtrácia 
mala pracovať aspoň 8 hodín denne. 
Všetky poškodené diely alebo montážne zostavy vymeňte ihneď, ako to bude možné. Používajte len originálne 
náhradné diely dodávané výrobcom, tj. osobou zodpovednou za uvedenie výrobku na trh. 
Pravidelne kontrolujte a čistite všetky filtre a filtračné média, aby sa predišlo ich znečisteniu, ktoré by mohlo brániť 
správnej funkcii filtrácie. Použité filtračné média je nutné likvidovať v súlade s platnými predpismi. Dodržujte všetky 
bezpečnostné pokyny a odporúčania uvedené v návode. 
V prípade pochybností týkajúcich sa filtrácia alebo iných zariadení pre cirkuláciu vody kontaktujte svojho predajcu 
alebo výrobcu. Inštalácia zariadenia na cirkuláciu vody spĺňajú požiadavky európskych i národných predpisov, najmä s 
ohľadom na elektroinštaláciu. 
Akákoľvek zmena pozície ventilu, dĺžky hadíc, sacie a vratné koncovky alebo čerpadla môže spôsobiť zmenu prietoku 
a rýchlosti prúdenia. 
Tento výrobok nie je určený pre komerčné použitie . 
Starostlivo si prečítajte tento návod a uložte si ho pre následnú demontáž a opätovnú montáž zariadenia. Vždy 
postupujte podľa tohto návodu.  
TENTO NÁVOD SI ULOŽTĚ PRE ĎALŠIU POTREBU. 

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA 

Význam symbolu preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach: 
Nevyhadzujte elektrické zariadenia do netriedeného komunálneho odpadu, používajte samostatné zberné 
kontajnery. 
Kontaktujte miestne úrady a zistite si informácie o dostupnom zbernom systéme. 
Pri vyhodení elektrických zariadení na skládky odpadkov alebo do prírody, môžu nebezpečné látky zo 

zariadenia unikať do podzemných vôd, dostať sa do potravinového reťazca a poškodiť vaše zdravie. 
Pri obmene starého zariadenia novým, je predajca zo zákona povinný zadarmo zlikvidovať vaše staré zariadenie. 



ZOZNAM DIELOV 

Pred zostavením filtrácie sa zoznámte s jej súčasťami.  

Ref. Popis Ks P/N 

1 Manometer 1 P61138 

2 Ovládací ventil 1 P61140 

3 Viečko hrdla D 1 P6540 

4 Obruč ventilu 2 P6553 

5 Horné viečko nádoby 1 P6656 

6 Matica adaptéra 3 P6615 

7 Hadicový adaptér 2 P6618 

8 O-krúžok 4 P6005 

9 Hadicová spona 6 P6124 

10 Hadica 1 P6132 

11 Obruč nádoby 2 P6657 

12 Nádoba 1 P6658 

13 Čerpadlo  1 P6659 

14 Čerpadlo (len pre GB) 1 P6659GB 

15 Adaptér na záhradnú hadicu 1 P6614 

16 Podložka 3 P6029 

17 O-krúžok ventila 1 P6149 

18 Stredová trubica 1 P6660 

19 Zberač vody 1 P6661 

20 O-krúžok nádoby 1 P6662 

21 Predfilter 1 P6663 

22 Tesniaci krúžok 1 P6664 

23 Viečko predfiltra 1 P6665 

Voliteľné – nemusí byť súčasťou balenia 

25 Hadica (d 23mm, 3m) 2 P6022 

26 
Sitko 1 P61322

Sitko 1 P61318

PARAMETRE 

Priemer filtra 270 mm 

Účinná filtračná plocha 0,059 m2 

Max. pracovný tlak 0,042 MPa 

Pracovný tlak <0,025 MPa 

Max. teplota vody 35 °C 

Piesok Nie je obsahom dodávky 

Zrnitosť piesku #20 kremičitý, 0,45-0,85 mm 

Množstvo pieskovej náplne Približne 8,5 kg 



OVLÁDACÍ VENTIL 

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a prípadnému zraneniu, 
vždy vypnite filtráciu pred zmenou polohy ovládacieho ventilu. Zmena polohy 
ventilu za prevádzky čerpadla filtrácie môže poškodiť ovládací ventil, a môže 
dôjsť k zraneniu osôb alebo škode na majetku. 
Ako používať ovládací ventil: Zatlačte na páku ovládacieho ventilu a otočte ju do 
požadovanej funkcii. 

POLOHY OVLÁDACIEHO VENTILU 

Ovládací ventil má 6 rôznych polôh, ktoré umožňujú 6 funkcií filtrácie : Filtrovanie, Výplach, Obtok, Preplach, Uzavretie 
a Vypúšťanie (Odpad) 

Filtrovanie: Táto funkcia sa používa na filtráciu 
vody  v bazéne a v tejto polohe pracuje filtrácia 
99% času. Voda je čerpaná cez pieskový filter, 
kde sa čistí a potom sa vracia do bazéna.  

Obtok : Táto funkcia umožňuje vode obiehať cez 
filtráciu a obchádzať pritom pieskový filter . 

Preplach : Táto funkcia sa používa na čistenie 
pieskovej náplne. Voda je čerpaná dole do 
zberača vody, potom prúdi nahor cez pieskovú 
náplň, a vyplavuje nečistoty skrz hrdlo D do 
odpadu. 

Vypúšťanie (Odpad): Táto funkcia odvádza vodu 
z bazéna; slúži k znižovaniu hladiny vody a na 
odstránenie veľkého znečistenia bazénu. Voda je 
čerpaná bez priechodu cez pieskový filter a 
odvádzaná cez hrdlo D do odpadu.  

Výplach : Táto funkcia sa používa pri prvom 
použití novej pieskovej náplne, a pre čistenie 
pieskovej náplne po vykonaní preplachu. Voda je 
čerpaná dole cez pieskovú náplň a vyplavuje 
nečistoty skrz hrdlo D do odpadu. 

Uzavreté: Uzavretie všetkého prietoku vody do 
čerpadla aj do bazéna . NEPOUŽÍVAJTE TÚTO 
FUNKCIU PRI ZAPNUTOM ČERPADLE !!! 

POZNÁMKA: 
• Uistite sa, že pri vypúšťaní vody dodržiavate všetky legislatívne požiadavky týkajúce sa likvidácie odpadových vôd.

Nevylievajte vodu do miest, kde by mohla spôsobiť škody zaplavením.
• Ak je ovládací ventil nastavený v polohe Preplach, Výplach alebo Vypúšťanie, bude voda vytekať z hrdla D na

ovládacom ventile. Pred spustením čerpadla v tejto polohe ovládacieho ventilu je nutné sňať viečko hrdla D , inak
hrozí poškodenie ventilu, filtrácia a môže dôjsť aj ku škode na zdraví alebo majetku.

• Nezapínajte čerpadlo v polohe ovládacieho ventilu na Zatvorené. Hrozí poškodenie ventilu, filtrácia a môže dôjsť aj
ku škode na zdraví alebo majetku.

• Za prevádzky filtrácie nemanipulujte s pákou ovládacieho ventilu. Hrozí únik vody a poškodenie vnútorných
tesniacich prvkov ovládacieho ventilu.

• Pri bežnom filtrovaní, s ovládacím ventilom v polohe Filtrovanie, majte na hrdle D naskrutkované viečko, aby sa
zabránilo možnému úniku vody cez toto hrdlo .

POUŽITIE HADICOVÝCH ADAPTÉROV 

1. Vložte adaptér (7) do prevlečnej matice (6).
2. Na zostavený adaptér nasaďte hadicu a dotiahnite hadicovú sponu (9).
3. Priložte zostavu na príslušné hrdlo spolu s plochým tesnením a priskrutkujte maticu.
POZNÁMKA: Hadicovú sponu dostatočne utiahnite, ale nepreťahujte. Pred povoľovaním a uťahovaním matíc 
adaptérov vždy vypnite napájanie filtračné jednotky. Pri montáži sa vždy uistite, že tesnenie pod adaptérom nie je 
poškodené a je správne nasadené. 



POUŽITIE ADAPTÉRU NA ZÁHRADNÚ HADICU 

1. Vložte adaptér (15) do prevlečnej matice (6).
2. Priložte zostavu na hrdlo D spolu s plochým tesnením a priskrutkujte maticu.
3. Na adaptér nasaďte záhradnú hadicu opatrenú rýchlospojkou.
POZNÁMKA: Pred povoľovaním a uťahovaním matice adaptéra vždy vypnite napájanie filtračné jednotky. Pri montáži 
sa vždy uistite, že tesnenie pod adaptérom nie je poškodené a je správne nasadené. 

Oddiel I: Montáž 

(Budete potrebovať krížový skrutkovač.) 

1. Opatrne vyberte všetky komponenty z balenia a skontrolujte, či nie je nič poškodené . Ak
je zariadenie poškodené, obráťte sa ihneď na predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili. 

2. Filtrácia by mala byť umiestnená na pevnom, rovnom povrchu, najlepšie na betónovej
doske. Umiestnite filtráciu tak, aby pripojovacie hrdlá a ovládací ventil zostali prístupné pre 
prevádzku, údržbu a zazimovanie. 

3. Norma EN 60335-2-41 TEST vyžaduje, aby filtrácia bola pred používaním upevnená vo
zvislej polohe k zemi alebo k istému podstavcu z dreva alebo betónu. Na podstavci by mali 
byť dva otvory s priemerom 8 mm vo vzdialenosti 285 mm od seba. Položte filtráciu na 
podstavec a spojte ich dohromady utiahnutím vhodných skrutiek a matíc. Celá zostava 
filtrácie s podstavcom by mala byť ťažšia ako 18 kg, aby sa zabránilo náhodnému 
prevráteniu zariadenia.  

Naplňte nádobu pieskom 

POZNÁMKA: Používajte iba špeciálny filtračný piesok, bez vápenca alebo hliny: # 20 kremičitý piesok o zrnitosti min . 
0,45 - 0,85 mm, o množstve približne 8,5 kg. Pokiaľ použijete hrubší ako je odporúčaná zrnitosť filtračného piesku, 
môže byť filtračná schopnosť filtrácie zhoršená. Ak naopak použijete jemnejší piesok, môže dôjsť k vyplavovaniu 
piesku do bazéna a hrozí riziko poškodenia filtrácie a strate záruky. 

POZNÁMKA: Aby nedošlo k poškodeniu zberača vody pri plnení nádoby pieskom, nalejte trochu vody do spodnej časti 
nádoby, aby došlo k jeho ponoreniu. 

POZNÁMKA: PIESOK NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY. 

1. Skrutkovačom uvoľnite skrutkový spoj
obruče nádoby, zložte obruč a horné veko 
nádoby. 

2. Zoskrutkujte stredovú trubicu a
zberač vody a všetko vložte na dno 
nádoby. Nalejte na dno malé množstvo 
vody, aby sa zberač ponoril. 

3. Pomaly a opatrne pridajte piesok, aby sa
nepoškodil zberač, kým jeho hladina 
nedosiahne medzi značky "MAX" a "MIN" na 
stredovej trubici. Dbajte na to, aby sa piesok 
nedostal do stredovej trubice. Použite 
odporúčaný typ piesku (0,45 - 0,85 mm, cca 
8,5 kg). 



4. Očistite hornú hranu nádoby
od nečistôt a uistite sa, že O-
krúžok je na svojom mieste v 
drážke nádoby. Nasaďte horné 
veko, priložte na spojenie oboch 
častí sponu a pomocou 
skrutkového spoja sponu 
upevnite. 

5. Nasaďte ovládací ventil
do otvoru v hornom veku, 
predtým ale skontrolujte 
správnu polohu O- krúžku 
a čistotu spojovaných 
plôch. 

6. Uistite sa, že hrdlo C na
ovládacom ventile je 
orientované k výstupnému 
otvoru čerpadla C. Nasaďte 
na spojenie ventilu a nádoby 
sponu a pomocou 
skrutkového spoja sponu 
upevnite. 

7. Podľa nákresu v letáku
príslušenstvo namontujte jeden 
hadicový adaptér k jednému koncu 
spojovacej hadice. Hadicu s 
adaptérom naskrutkujte na hrdlo C 
na ventile. Druhý koniec hadice 
pripojte k výtlačnému hrdlu 
čerpadla C, a zaistite hadicovou 
sponou. Uistite sa, že podložka 
alebo O - krúžok sú správne 
umiestnené na oboch koncoch 
hadice. 

Oddiel II: Pripojenie filtrácie k bazénu a pre 
spätný preplach a výplach 

POZNÁMKA: Uistite sa, že ovládací ventil je 
nastavený do polohy Uzavreté.  

Váš bazén musí byť napustený vodou. Uistite sa, že 
sitká sú úplne ponorené vo vode. 

1. Pripojte jeden koniec hadice (25) k hrdlu B na
vstupe do filtrácie a uistite sa, že O - krúžok je 
správne umiestnený. Spoj zaistite dotiahnutím 
hadicovou sponou (9). 

2. Pripojte druhý koniec hadice k bazénu (B).

3. Odstráňte zátku z vnútornej strany bazéna (B) a
vymeňte ju za sitko (26). 

4. Nasaďte hadicu z vonkajšej strany bazéna na
sitko a spoj zaistite dotiahnutím hadicovou sponou (9). 

POZNÁMKA: Je dôležité zabezpečiť, aby všetky prvky: hadice, sitko a prestup bazénovou stenou, boli správne 
zarovnané. 

5. Naskrutkujte hadicu na hrdlo D ovládacieho ventilu (pozri nákres v letáku príslušenstvo pre montáž hadicového
adaptéra) a druhý koniec hadice dajte do miesta, kam môže odtekať voda. 

6. Po kontrole pripojenia hadíc môžete pristúpiť k naplneniu bazéna vodou podľa pokynov v návode na použitie
bazéna. 

Oddiel III: Preplach a Výplach  
Preplach a Výplach je nutné vykonať pred prvým použitím novej pieskovej náplne pre vymytie piesku od jemných 
prachových častíc. 
UPOZORNENIE: NEPOUŽÍVAJTE FILTRÁCIU BEZ VODY 
1. Zatlačte na páku ovládacieho ventilu a otočte ju do polohy pre Preplach.
2. Zasuňte vidlicu filtrácie do zásuvky a spustite filtráciu na 3-5 minút, prípadne na tak dlho, kým z hrdla D nepotečie
čistá voda. 
3. Vypnite filtráciu a ovládací ventil nastavte do polohy pre Výplach.
4. Zasuňte vidlicu filtrácie do zásuvky a spustite filtráciu na cca 1 min.
5. Vypnite filtráciu a ovládací ventil nastavte do polohy Uzavreté.
6. Doplňte vodu do bazéna.
DÔLEŽITÉ: Tento postup zníži množstvo vody v bazéne, ktorú bude treba doplniť. Vypnite filtráciu okamžite, keď 
hladina vody klesá do blízkosti nasávacieho sitka v bazéne. NEPREVÁDZKUJTE FILTRÁCIU BEZ VODY. 



Oddiel IV: Dokončenie inštalácie filtrácie 
Pripojte druhú hadicu 

POZNÁMKA: Je nutné skontrolovať, či prvky inštalácie 
nie sú upchaté. 

POZNÁMKA: Uistite sa, že ovládací ventil je nastavený 
do polohy Uzavreté. 
1. Odpojte hadicu od hrdla D. 
2. Hadicu (25) naskrutkujte na hrdlo A na ventile. 
3. Pripojte druhý koniec hadice k bazénu (A). 
4. Odstráňte zátku z vnútornej strany bazéna (A) a 
vymeňte ju za sitko (26). 
5. Nasaďte hadicu (25) z vonkajšej strany bazéna na 
sitko a spoj zaistite dotiahnutím hadicovou sponou (9). 
POZNÁMKA: Je dôležité zabezpečiť, aby všetky prvky: hadice, sitko a prestup bazénovou stenou, boli správne 
zarovnané. 
 
Oddiel V: Odvzdušnenie 
1. Odstráňte viečko z hrdla D. 
2. Nastavte páku ovládacieho ventilu do polohy Vypúšťanie a počkajte, kým z hrdla D nezačne vytekať voda. 
3. Nastavte ovládací ventil do polohy Filtrovanie. 

POZNÁMKA: Je dôležité, aby sa proces odvzdušnenia opakoval pri každom novom sprevádzkovaní filtrácie napr. po 
zazimovaní, údržbe alebo preplachu piesku. 
 
Oddiel VI: Prevádzka filtrácie 
1. Teraz je filtrácia pripravená na použitie. Nastavte ovládací ventil do polohy Filtrovanie. 
POZNÁMKA: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, než spustíte 
filtráciu, nechajte vyschnúť vodu z filtrácie a jej bezprostredného okolia. Nemanipulujte s 
elektrickým prívodom, ak máte vlhké ruky. 
2. Zasuňte vidlicu prívodného kábla do zásuvky a spustite filtráciu. 
POZNÁMKA: Filtrácia teraz začala svoj filtračný cyklus. Uistite sa, že sa voda vracia späť do 
bazéna a poznačte si tlak na manometri. Všeobecne platí, že pri bežnej prevádzke je tlak na 
manometri menší než 0.25 bar (3,5 PSI). 
 

Údržba filtrácie 

POZOR: Pred každou údržbou vypnite filtráciu vytiahnutím vidlice prívodného kábla zo 
zásuvky. Inak hrozí riziko poškodenia majetku, vážneho zranenia alebo i smrti. 
V priebehu prevádzky filtrácie sa v jeho nádobe hromadia nečistoty, ktoré kladú odpor 
prúdenia vody, čo je zrejmé na zvýšenie tlaku na manometri. Ak tlak prekročí 0.25 bar (3 
PSI) alebo zaznamenáte zníženie prietoku vody do bazéna, je čas vyčistiť piesok. 
Pri čistení pieskovej náplne postupujte podľa pokynov uvedených skôr v oddiele II a III: 
Preplach a Výplach. 
POZNÁMKA: Manometer slúži len pre účely údržby. Hodnota tlaku je len orientačná a nemožno ju brať ako presnú. 
POZNÁMKA: Odporúčame čistiť pieskovú náplň pravidelne minimálne raz za mesiac alebo častejšie v závislosti na 
tom, ako často je bazén používaný. 
 

Čistenie predfiltra 

1. Vypnite filtráciu a nastavte ovládací ventil polohy Uzavreté. 
2. Vymeňte sacie sitko vnútri bazéna za záslepku, aby neunikala voda. 
3. Odpojte hadicu od vstupu do filtrácie a odskrutkujte veko predfiltra. 
4. Vyberte predfilter a odstráňte z neho nečistoty. 
5. Nasaďte predfilter späť do pôvodnej polohy . Uistite sa, že je predfilter správne usadený 
späť na svojom mieste. 
6. Uistite sa , že tesniaci krúžok je na svojom mieste . Naskrutkujte späť veko predfiltra. 
7. Namontujte späť hadicu a vymeňte záslepku za sacie sitko. 
POZNÁMKA: Predfilter sa musí pravidelne čistiť . Znečistený alebo upchaný predfilter znižuje výkon filtrácie.  

 



Znižovanie hladiny vody alebo vypúšťanie bazénovej vody 

1. Vypnite filtráciu a nastavte ovládací ventil polohy Vypúšťanie.
2. Odpojte hadicu od bazéna (A) a filtrácie (A) a pripojte ju k hrdlu D na ventile.
POZNÁMKA: Nezabudnite nahradiť sitko zvnútra bazéna za záslepku, aby neunikala voda. 
3. Zapnite filtráciu a nechajte vytekať vodu z bazéna podľa potreby.
VAROVANIE: NEPREVÁDZKUJTE FILTRÁCIU BEZ VODY. 

Zazimovanie 

V oblastiach, kde hrozí riziko zamrznutia vody, musí sa zariadenie a bazén včas pred príchodom mrazov zazimovať 
pre ochranu proti poškodeniu. Na poškodenia spôsobené mrazom sa záruka nevzťahuje. 

1. Vykonajte vyčistenie pieskovej náplne, ako bolo predtým uvedené v oddiele ll a lll.
2. Vypustite bazén podľa pokynov v návode na použitie bazénu.
3. Odpojte obe hadice od bazéna a filtrácie a nechajte z filtrácie vytiecť všetku vodu.
4. Úplne vyprázdnite nádobu od piesku a všetky súčasti vysušte.
5. Uložte filtráciu na suchom mieste, mimo dosahu detí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Problém Pravdepodobná príčina Riešenie

Piesok sa vyplavuje 
do bazéna 

- Piesok je príliš jemný 

- Došlo k presunutiu ovládacieho ventilu z polohy 

Preplach na Filtrovanie bez vypnutia filtrácie 

- Hladina piesku v nádobe je príliš vysoká 

- Zberač vody je rozbitý  

- Odporúčame sa kremičitý piesok # 20 o zrnitosti min . 
0,45 - 0,85 mm 

- Vypnite filtráciu zakaždým pred zmenou polohy 
ovládacieho ventilu 

- Skontrolujte, či je hladina piesku medzi značkami " MAX 
" a " MIN " na stredovej trubici 

- Vymeňte zberač vody 

Žiadny prietok vody  - Záslepky v bazéne neboli odstránené 

- Nebolo vykonané odvzdušnenie 

- Ovládací ventil je nastavený na polohu 
Uzavreté 

- Predfilter je upchatý 

- Filtrácia je chybná  

- Odstráňte záslepky a vložte sitká 

- Vykonajte odvzdušnenie 

- Nastavte polohu Filtrovanie 

- Vyčistite predfilter 

- Zavolajte servis 

Nadmerný tlak vo 
filtre 

- Špinavý filter 

- Povrch piesku zvápenatel  

- Nedostatočný preplach 

- Manometer je rozbitý 

- Vykonajte preplach piesku 

- Skontrolujte kvalitu piesku a prípadne ho vymeňte 

- Vykonajte preplach, kým do odpadu nepotečie čistá 
voda 

- Vymeňte manometer  

Únik vody z hrdla D 
ovládacieho ventilu  

- Ovládací ventil je medzi dvoma polohami 

- Tesnenie je poškodené  

- Vyberte jednu polohu 

- Vymeňte tesnenie 

Únik vody z 
konektorov 

- Podložka konektora nie je na svojom mieste 

- Podložka konektora je prasknutá 

- O-krúžok na hadicu je poškodený 

- Uvoľnené hadice  

- Umiestnite podložku správne 

- Vymeňte podložku 

- Vymeňte O-krúžok 

- Hadice utiahnite  



Obmedzená záruka Marimex SK 

Na výrobok, ktorý ste si zakúpili, sa vzťahuje obmedzená dvojročná záruka. Spoločnosť Marimex SKposkytuje záruku na kvalitu 
výroby a tesnosť sústavy. Nevzťahuje sa na netesnosti spôsobené chybnou montážou alebo nedostatočným dotiahnutím spojov. 

Pre uplatnenie záruky musí byť úplne vyplnený tento formulár a vrátený autorizovanému predajcovi spoločne s kópiou vášho 
dokladu o zakúpení. 

Všetko je nutné odoslať na adresu popredajného servisu autorizovaného predajcu. Ohľadom podrobností sa obráťte na svojho 
predajcu.  

Spoločnosť Marimex SK nie je zodpovedná za ekonomické straty zahŕňajúce náklady na vodu a chemikálie. S výnimkou 
výmeny výrobku, nie je spoločnosť Marimex SK zodpovedná za následky netesností. Spoločnosť Marimex SK nevymení 
výrobky, ktorých údržba bola zanedbaná alebo ktoré neboli používané podľa pokynov návodu na použitie. 

Poznačte si výrobné číslo (Batch Number) filtrácie umiestené na jeho telese. 

Výrobné číslo  _________________________________________   Dátum nákupu  

KOMU: SERVISNÉ ODDELENIE SPOLOČNOSTI Marimex SK 

DÁTUM      ____________________________________________   Zákaznícke číslo (ak je)      

Fax/E-mail/Tel.: Obráťte sa prosím na kontakt vo vašej krajine podľa informácií uvedených na zadnej strane návodu alebo kontaktujte svojho 
predajcu.  

Vyplňte prosím celú vašu adresu. Poznámka: nevyplnenia úplné adresy spôsobí neskoršie doručenie. 

Požadované informácie: 

Meno:  _________________________  Adresa: PSČ:  

Krajina:  _______________________  Mesto: 

Telefón:  _______________________  Mobil:   E-mail:  

Predajca:  ________________________________  Označte výrobok, ktorý ste si zakúpili (item code):  

Popis problému 

 Únik vody 

 Prevádzková porucha 

 Položka je nekompletná, chýbajúca súčasť – uveďte kód, ktorý nájdete v návode na použitie. _________________________ 

 Iné, prosím popíšte ___________________________________________________________________________________ 

DÔLEŽITÉ: VYMENENÉ BUDÚ LEN POŠKODENÉ DIELY, NIE CELÝ VÝROBOK. 

Pri žiadosti o náhradné diely nám musí zákazník zaslať aj stránku z návodu, kde krížikom označí chýbajúce alebo chybnú súčasť.  

Všetky poskytnuté informácie musia byť kompletné, aby sme vám mohli pomôcť. 

S týmto dokumentom je nutné zaslať aj kópiu dokladu o zakúpení. 
MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ AJ NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY: www.marimex.sk




