
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piesková filtrácia BlackStar 2 m3/h 



 

      VÝSTRAHA 
 

BEZPEČNOSTNÁ POKYNY 
  

 
 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A RIADTE SA 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 ZASIAHNUTA 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. Ak 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 ROZDVOJKY. Akékoľvek otázky týkajúce sa uzemnenia zásuviek prekonzultujte 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 opotrebovaním. Filtráciu nevystavujte pôsobeniu 

ostrých predmetov, olejom, pohyblivvých častí a tepla. 

NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Pri práci na elektrickom zariad vypnite elektrinu pomocou ističa a 

uzavrite skrinku ističa. Nedodržanie tohto postupu vedie k zvýšenému nebezpečia zasiahnutím elektrickým prúdom , poranenia a 

možnej smrti. 

VÝSTRAHA: 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 nutné dohliadnuť na deti, aby sa so zariadením nehrali. 

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom. 

Nepripájajte ani neodpájajte zariadenie mokrými rukami. 

Uložte si tento návod pre následnú demontáž a opätovnú montáž zariadenia. Vždy postupujte pod+a tohto návodu. 

UPOZORNENIE: Toto zariadenie je určené na použitie výhradne so skladacími sezónnymi bazénmi. Nepoužívajte ho u trvale 

zabudovaných bazénov. Skladací bazén je konštruovaný tak, aby sa mohol ľahko rozobrat na uskladnenie a znova zmontovať do 

pôvodného stavu. Trvalo zabudovaný bazén je zapustený do krajiny alebo postavený na zemi alebo vo vnútri budovy tak, že sa 

nemôže ľahko rozobrať a uskladniť. 

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 bazénu. 

Dbajte na pozíciu bazéna 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 vystavenie slnku. Ak je to možné, chráňte filtráciu pred pôsobením týchto podmienok zakrytím.  

Pred použitím zariadenie starostlivo skontrolujte. V prípade zistenia akejkoľvek vady alebo chýbajúcej súčiastky už pri nákupe, 

uvedomte 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 po dobu 

odporúčaného filtračného cyklu pre ochranu zdravia užívateľov bazéna. Tento výrobok nie je určený pre komerčné použitie. 

  



ZOZNAM DIELOV  

Pred zostavením filtrácie sa zoznamte s jej súčasťami. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ref.    P opis                            K s   P /N 

1        Manometer                    1      P 6654 
2        Ovlád ací ventil              1      P 6655 

3        V iečko hrdla D               1      P 6540 

4        Obruč ventilu                2      P 6553 

5        Horné vieko nádoby     1      P 6656 

6        Hadic e                          1      P 6132 

7        Obruč nádoby              2      P 6657 

8        Nádoba                        1      P 6658 

9        Čerpadlo                       1      P 6659 
10      P odlo žka                      3      P 6029 

11      O-krúžok                       1      P 6149 

12      S tredová trubica           1      P 6660 

13      Zberač vody                 1      P 6661 

14      O-krúžok                       1      P 6662 

15      P redfilter                       1      P 6663 
16      Tesniaci krúžok              1      P 6664 

17      V ieko predfiltra             1      P 6665 
18      O-krúžok                       4      P 6005 

19      Matice adaptéru           2      P 6615 

20      Hadic ový adapté r         2      P 6618 

21      Hadic ová s pona           6      P 6124 

22      Hadic e                          2      P 6022 

23      Siítko                             2      F4030 

PARAMETRE 

 

P riemer filtra                               274 mm 

Účinná filtračná ploc ha               0,059 m2 

Max . prac ovný tlak                     0,042 MPa 

P racovný tlak                             <0,021 MPa 

Max . teplota vody                      35 °C 

P iesok                                         Nie je obsahom dodávky 

Zrnitost piesku                             #20 krem ič itý, 0,45-0,85 mm 

Množstvo pieskovej náplne          P ribližně 8,5 kg 

 
 
 

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA 

V ýz nam symbolu preškrtnutej pojazdneho kontajnera: 

Nevyhadzujte elektric ké zariadenie do netriedeného komunálneho odpadu, používajte samostatné 

zberné kontaj tnery. Kontaktuj te miestne úrady a  zist ite s i informácie o  dostupnom zbernom 

systéme.  

Pri vyhodení elektrického zariadenia na skládky 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVLÁDACÍ VENTIL 

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poš koze ní zařízení a přípa dnému 

zranění, vždy vypněte fi ltraci před změnou polohy ovládacího ventilu. 

Změna polo hy ventilu za provozu čerpadla filtrace může poškodit 

ovládací venti l, a může do jít ke zranění osob nebo škodě na majetku. 

Jak používat ovládací ventil: Zatlačte na páku ovládacího venti lu a 

 otočte jí do po žadované funkci. 

POLOHY OVLÁDACIEHO VENTILU 

Ovládací ventil má 6 rôznych polôh, ktor umožňujú 6 fuknicí filtrácie: 
Filtrovanie, Výplach, Obtok, Preplach, Uzatvorené a Vypúšťanie (Odpad).  

 
 

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

 
P replac h: Táto funkcia sa používá k č isteniu 
pieskovej náplne. V oda je čerpaná dole do zberača 

vody, potom prúdi hore cez pieskovú náplň, 
a vyplavuje nečistoty cez hrdlo D do odpadu.  

 
  V ýplac h: Tato funkcia sa používa pri prvom použití 
novej pieskovej náplne, a pre čistenie piseskovej náplne 
po prevedení preplachu. Voda je čerpaná dole cez 
pieskovú náplň a vyplavuje nečistoty cez hrdlo D do              

odpadu.           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtok: Táto funkcia umožňuje vode 

obiehať cez filtráciu a obchádzať pritom 
pieskový filter.   

 

Vypúšťanie (Odpad): Táto funkcia 
odvádza vou z baténa; slúži k znižovaniu 
hladiny vody a k odstráneniu veľkého 
znečisteniu bazéna. Voda je čerpanábez 

prechodu cez pieskový filter a odádzaná 
cez hrdlo D do odpadu. 

 

Uzatvorené: Uzatvorenie všetkého prietoku 
vody do čerpadla aj do bazéna. 
NEPOUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU PRI     

         ZAPNUZOM ČERPADLE. 

POZNÁMKA: 

• Uistite sa, že pri vypúšťaní vody dodržujete všetky legislatívne požiadavky týkajúce sa likvidácie 

odpadových vôd. Nevylievajte vodu do miest, kde by mohla spôsobiť škody zaplavením.  

• Pokud je ovládaví 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 zložiť 
viečko hrdla D, inak hrozí poškodenie ventila, filtrácie a  môže prísť aj ku škode na zdraví a  majetku.  

• Nezapínajte čerpadlo v polohe ovládacieho ventilu na Zatvorené. Hrozí poškodenie ventilu, filtrácie a  môže 
prísť aj ku škode na zdraví a  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 hrdlu D našroubované 

vieko, aby sa zabránilo možnému úniku vody cez toto hrdlo.  
 

Oddiel I: Montáž 

(Budete potrebovat krížový šroubovák.) 

1. Opatrne vyberte všetky komponenty z  balenia a skontrolujte, či nie je nič 
poškodené. Pokiaľ je zariadenie poškodené, obráťte sa ihneď na predajcu, 
u ktorého bolo toto zariadenie kúpené.  

2. Filtrácia by mala byť umiestnená na pevnom, rovnom povrchu, najlepšie na 
betónovej doske. Umiestnenite filtráciu tak, aby pripojovacie hrdla 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 o priemere 8 mm vo vzdialenosti 275 mm od seba. Položte 
filtráciu na podstavec a spojte ich dohromady utiahnutím vhodných šroubou a matíc. 
Celá zostava filtrácie s podstavcom by mala byť ťažšia ako 18 kg, aby sa zabránilo 
náhodnému prevráteniu zariadeniea.  

 

 
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 než odporučenú zrnitosť filtračného 
piesku, môže byť filtračná schopnosť filtrácie zhoršená. Ak použijete jemnejší piesok, môže dojsť 
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 

nádobym, aby došlo k jeho ponoreniu.  



POZNÁMKA: P IESOK NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY . 
 
 

 

1. Šroubovákom uvoľni te šroubový 
spoj  obruče nádoby,  uvolněte š 
roubový spoj obruče nádoby, zložte obruč 

a horné vieko nádoby. 

 

2. Zošroubujte s tredovú trubicu a 
zberač vody a všetko vložte na dno 
nádoby. Nalejte na dno malé 

množstvo vody, aby sa zberač 

ponoril. 

 

3. P omaly a opatrne pridajte p iesok,  aby 
sa nepoškodi l  zberač,  pok iaľ  jeho 
h lad ina nedosiahne medzi  značky 
“MAX” a  “MINI”  na s t redovú 
t rub icu.  Dbaj te  na to ,  aby sa 
p iesok nedosta l  do s t redovej  
t rub ice.  Použi te  odoporučený 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 horé vieko, priložte na 
spojenie oboch častí sponou 
pomocou šroubového spoja 

sponou upevnite.  

 

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

 

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

 

7. Podľa nákresu v letáku 
príslušenstva namontujte jeden 
hadicový adaptér k jednému koncu 
spojovacej hadice. Hadicu 
s adaptérom naš roubujte na hrdlo 

C na ventile. Druhý koniec hadice 

pripojte k vytlačenému hrdlu 
čerpadla C, a zaistite hadicovou 
sponou. Uistite sa, že podložka 

alebo O-krúžok sú správne 
umiestnené na oboch koncoch 
haidce.

 
 

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 

sitka sú celkom ponorené vo vode.  

1. Pripojte jeden koniec hadice k hrdlu B na vstup 

do filtrácie a uistite sa, že P-krúžok je správne 

umiestnený. Spoj zaistite dotiahnutím hadicovou 

sponou.  

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

3. Odstráňte zátku z vnútornej strany bazénu (B) a 

vymeňte ju za sitko.  

4. Nasaďte hadicu z vonkajšej strany bazéna na 

sitko a spoj zaistite dotiahnutím hadicovou 

sponou.  

POZNÁMKA: Je dôležité zaistiť, aby všetky prvky: hadice, sitrko a prechod bazénovou stenou, boli správne zarovnané. 
Našroubujte hadicu na hrdlo D ovládacieho ventilu (viď nákres v letáku príslušenstvo pre montáž hadicového 
adaptéru) a druhý koniec hadice dajte do miesta, kam môže odtekať voda.  

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



Oddiel III: Preplach a Výplach 

Preplach a Výplach je nutné vykonať pred prvý m použitím novej pieskovej náplne pre vymytie piesku od 

jemných prachových častíc. 

UPOZORNENIE: NEPOUŽÍVAJTE FILTRÁCIU BEZ VOD Y 

1. Zatlačte na páku ovládacieho ventilu a otočte ju do polohy pre Preplach. 

2. Zasuňte vidli cu filtrácie do zásuvky a spusťte filtráciu na 3-5 mi nut, prípadne na tak dlho, pokiaľ z hrdla D nepotečie 

čistá voda. 

3. Vypnite filtŕáciu a ovládací venti l nastavte do polohy pre Výplach. 

4. Zasuňte vidli cu filtrácie do zásuvky a spusťte filtráciu na cca 1 min. 

5. Vypnite filtráciu a ovládací venti l nastavte do polohy Uzavreté. 

6. Doplňte vodu do bazénu. 

DÔLEŽITÉ: Tento postup zníži mno žstvo vody v bazéne, ktorú bude nutné doplniť. Vypnite filtráciu okamžite, 

akonáhle hladina vody klesne do blízkosti sacieho 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 našroubujte na hrdlo A na ventile. 

3. Pripojte druhý koniec hadice k bazénu (A). 

4. Odstráňte zátku z vnútornej strany bazéna (A) a vymente ju za sitko. 

5. Nasaďte hadi cu z vnútornej strany bazéna na sitko a spoj zaistite dotiahnutím  hadicovou sponou. 

POZNÁMKA: Je dôležité zaistiť, aby všetky prvky: hadice, sitko a prechod bazénovou stenou, boli správne 

zarovnané. 
 

 
Oddiel V: Odvzdušnenie 

1. Odstraňte viečko z hrdla D. 

2. Nastavte páku ovládacieho ventilu do polohy Vypúšťanie a počkajte, pokiaľ z hrdla D ne začne vytekať voda. 

3. Nastavte ovládaci ventil do polohy Filtrovanie. 

POZNÁMKA: Je dôležité, aby sa proces odvzdušnenia opakoval pri každom novom sprevádzkovani filtrácie 

napr. po zazi movaní, údržbě alebo preplachu písku. 
 

 
Oddiel VI: Prevádzka filtrácie 

1. Teraz je filtrácia pripravena k používaniu.Nastavte ovládací ventil do polohy Filtrovanie.  

POZNÁMKA: Aby sa zabránilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, než spustíte 

filtráciu, nechajte vyschnúť vodu z filtrácie a jeho bezprostredného okolia. Nemanipulujte s 
elektrickým prívodom, pokiaľ máte vlhké ruky.  

2. Zasuňte vidli cu prívodného káblu do zásuvky a spuste tak filtráciu.  

POZNÁMKA: Filtracia teraz zahájila svoj filtračný cyklus. Uistite sa, že sa voda vracia 

späť do bazéna a poznamenajte si tlak na manometri. Všeobecne platí, že pri bežnej 

prevádzke je tlak na manometri menší ako 0.021 MPa (3 PSI) (zelená plocha). 
 

 

Údržba filtrácie 
POZOR: Pred každou údržbou vypnite filtráciu vytiahnutím vidlice prívodného kábla 
zo zásuvky. Inak hrozí riziko poškodenia majetku, vážneho zranenia alebo aj 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 0.021  
MPa (3 PSI) alebo zaznamenáte zníženie prietoku vody do bazéna, je čas vyčistiť piesok . 
Pri čistení pieskovej náplne postupujte podľa pokynov uvedených predtým v oddiele II a III:  
Preplach a Výplach. 
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 ovládacie venti l polohy Uzavreté. 
 2. Vymeňte sacie sitko vnútri bazéna za záslepku, aby neuniká la 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. Našraubujte veko predfiltra. 
 7. Nainštalujte späť hady ci a vymeňte záslepku za sacie sitko. 
 POZNÁMKA: Predfilter sa musí pravidelne alebo stit. Znečistený alebo upchatý predfilter znižuje výkon filtrácie. 
 
Znižovanie hladiny vody alebo vypúšťanie bazénovej vody 
 1. Vypnite filtráciu a nastavte ovládacie ventily do polohy Vypúšťanie. 
 2. Odpojte hadicu od bazéna (A) a filtrácia (A) a pripojte ju k hrdlu D na ventilu. 
 POZNÁMKA: Nezabudnite nahraditeľné t sitko zvnútra bazéna za záslepku, aby Neun kala voda. 
 3. Zapnite filtráciu a nechajte vytekať vodu z bazéna podľa potreby. 
 VAROVANIE: NEPREVÁDZKUJTE FILTRÁCIU BEZ VODY. 
 
Zazimovanie 
V oblastiach, kde hrozí riziko zamrznutiu vody,sa musí zariadenie a bazén včas pred príchodom mrazov zazimovať pre 
ochranu proti poškodeniu. Na poškodenie spôsobené mrazom sa záruka nevzťahuje. 
1. Preveďte 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 filtrácia a nechajte z filtrácie vytiecť všetku vodu. 
4. Úplne vyprázdnite nádobu od piesku a všetky súčasti vysuš te. 
5. Uložte filtráciu na suchom mieste, mi mo dosahu detí. 
 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

P roblém 
 

P iesok sa 
vyplavuje do 

bazéna 

Pravdepodobná príčina 
 

- Pieso je príliš jemný 

- Došlo k pres unutiu ovládacieho ventilu z polohy 
Preplac h na Filtrovanie bez vypnutia filtrácie 

- Hl adina pies ku v nádobe je príliš vysoká 

- Zberač vody je rozbitý 

Riešenie 
 

- Doporučuje sa kremič itý piesok # 20 o zrnitosti min. 
0,45 - 0,85 mm 

- Vypnite filtráciu zakaždým pred zm enou 

polohy ovládacieho ventilu 

- Zkontrolujte, či je hladina pies ku medzi znač kami "MAX 
" a " MIN " na stredovej trubici 

- Vymente zberač vody 

Žiadny prietok vody 
 
 
 
 
 
 
 

Nadmerný tl ak vo 
filtri 

- Zás lepky v bazéne neboly ods tránené 

- Nebolo vykonané odvzdušnenie 

- Ovládací ventil je nas tavený na polohu 
Uzavreté 

- Predfilter je upchaný 

- Filtrácia je vadná 
 

- Špinavý filter 

- Povrch piesku zvápenatel  

- Nedos tatečný proplac h 

- Manometer je rozbitý 

- Odstráňte záslepky a vložte sitka 

- Urobte odvzdušnenie 

- Nas tavte polohu Filtrovanie 

- Vyčis tite predfilter 

- Zavolajte servis 
 

 
- Urobte preplach piesku 

- Skontrolujte kvalitu piesku a prípradne ho vymente 

- Urobte preplach, pokiaľ do odpadu nepotečie čis tá 
voda 

- Vymente manom eter 

Únik vody z hrdla D 
ovládac ieho ventilu 

 
Únik vody z 
konektorov 

- Ovládací ventil je m edzi dvoma polohami 

-Tesnenie je poškodené 
 

- Podložka konektoru nie je na s vojom mieste 

- Podložka konektoru je prasknutá 

- O- krúžok na hadici je poškodený 

- Uvoľnite hadice 

- Vyberte jednu polohu 

- Vymente tesnenie 
 

- Umiestnite podložku správne 

- Vymente podložku 

- Vymente O-krúžok 

- Hadice utiahnite 



ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 
Filtrácia bola vyrobená z kvalitného materiálu. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané nezávadnými, 
záruka platí po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s 
návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. 
- Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR 
- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu 
- Odporúčame, aby pri zakúpení výrobku bola prekontrolovaná jeho kompletnosť 
- Po zakúpení filtrácii odporúčame, aby bola prekontrolovaná neporušenosť transportného obalu a filtrácie či 
iného znehodnotenia. V prípade akéhokoľvek poškodenia neodkladne informujte predajcu. 
- Ak vykazuje filtrácia zjavné vady, ktoré sa prejavia aj hneď po sprevádzkovanie a pre ktoré zariadenie 
nemožno užívať, tak vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu 
- Filtrácia môže byť inštalovaná a prevádzkovaná iba podľa pokynov uvedených v tomto návode 
 
 
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA: 
- Opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie, nesprávneho používania, prípadne nesprávneho 
uskladnenia 
- Chyby spôsobené mechanickým poškodením 
- Chyby spôsobené vplyvom živelných síl 
- Bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania 
 

 
 


