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DÔLEŽITÉ 

POKYNY BEZPEČNOSTI 

Pre inštaláciou a použitím tohto 

výrobku si starostlivo prečítajte 

všetky pokyny a postupujte podľa 

nich. 

 

Model SF80220  6 m
3 

 

Model SF70220  8 m
3 

 

Model SF60220  10 m
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Len pre ilustračné účely. 

 

Nezabudnite vyskúšať aj ostatné skvelé výrobky fy. Intex: bazény, ich 

príslušenstvo, 

bazény a domáce hračky, nafukovačky a člny dostupné u našich dodávateľov 

resp. na web-e. 

Kvôli politike neustáleho vylešovania produktov si fa Intex vyhradzuje právo 

zmeniť parametre a vzhľad čo môže bez upozornenia vyústiť do aktualizácie návodu 

na použitie. 
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DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI 
Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte všetky pokyny a riaďte sa nimi. 

PREČÍTAJTE A RIAĎTE SA TÝMTO NÁVODOM  

UPOZORNENIE 

• Kvôli zníženiu rizika zranenia zabráňte deťom používať tento výrobok. Pri deťoch a postihnutých vždy zabezpečte dozor. 
• Deti sa musia zdržiavať mimo dosahu tohto výrobku a el. napájacích káblov. 
• Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením. Čistenie a užívateľská údžba deťmi by sa nemala vykonávať bez dozoru. 
• Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými  alebo mentálnymi schopnosťami 

alebo nedostatkom skúseností a znalostí za podmienky, že im bol daný dohľad alebo boli oboznámení s používaním zariadenia 

bezpečným spôsobom a chápu riziká jeho používania. 
• Zostavovanie a rozoberanie zariadenia musí byť vykonávané len dospelými osobami. 
• Riziko úrazu el. prúdom. Tento výrobok pripájajte len k uzemnenej zásuvke chránenej  prúdovými chráničmi (GFCI, RCD). Ak 

nedokážete overiť, či je zásuvka chránená pomocou GFCI/RCD, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Nechajte si nainštalovať 

GFCI/RCD,  ktorý má predpísanú hodnotu el. prúdu nepresahujúcu 30mA, kvalifikovaným elektrikárom. Nepoužívajte prenosný 

prúdový chránič (PRCD). 
• Pred odstránením, čistením, obsluhovaním resp. akýmkoľvek prestavovaním tohto výrobku  

 ho vždy odpojte z el. siete. 
• Po inštalácii výrobku musí byť zabezpečený prístup k el. zásuvke. 
• Elektrický kábel nezakopávajte do zeme. El. káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu kosačkami na trávu, 

nožnicami na živé ploty a inými zariadeniami. 
• Napájací kábel sa vymeniť nedá. Ak dôjde k jeho poškodeniu zariadenie by malo byť vyradené. 
• Kvôli zníženiu rizika úrazu el. prúdom nepoužívajte k pripojeniu jednotky k el. zdroju predlžovacie káble, časové spínače, 

zásuvkové adaptéry resp. prevodníky; použite vhodne umiestnený el. vývod. 
• Nepokúšajte sa tento výrobok zapájať resp. odpájať kým stojíte vo vode alebo máte vlhké ruky. 
• Výrobok udržiavajte vo vzdialenosti viac než 2 m od bazéna. 
• Výrobok udržiavajte vo vzdialenosti viac než 3,5 m od bazéna (platí iba pre Francúzsko). 
• Zásuvku tohto výrobku udžiavajte vo vzdialenosti viac než 3,5 m od bazéna. 
• Umiestnite tento výrobok ďalej od bazéna tak, aby sa deťom zabránilo v skoku naň a priblíženiu sa k bazénu. 
• Nepracujte s týmto zariadením, ak sú v bazéne ľudia. 
• Tento výrobok je určený len pre rozkladacie bazény. Nepoužívajte ho pri permanentne inštalovaných bazénoch. Rokladací bazén 

je konštruovaný tak, aby sa kvôli uskladneniu dal ľahko rozobrať a znovu zostaviť do pôvodnej podoby. 
• K zníženiu rizika zachytenia sa nikdy nevstupujte do bazéna ak je sací filter uvoľnený, zlomený, narušený,  
poškodený resp. chýba. Uvoľnené, zlomené, poškodené, prasknuté komponenty sacieho filtra ihneď vymeňte. 
• Nikdy sa nehrajte alebo neplávajte blízko sacích fitingov. Vaše telo resp. vlasy tam môžu uviaznuť a spôsobiť trvalé zranenie resp. 
utopenie. 
• Pred zmenou polohy riadiaceho ventilu filtrácie čerpadlo vždy vypnite, aby tak ste zabránili poškodeniu zariadenia a riziku zranenia. 
• Nikdy nepracujte s výrobkom pri vyššom tlaku, aký je stanovený na filtračnej nádrži. 
• Hazardný tlak. Nevhodne zostavenie krytu ventilu nádrže by mohlo spôsobiť, náhle vystrelenie krytu ventilu a tým následne 

spôsobiť zranenie, poškodenie majetku prípadne smrť. 
• Tento výrobok sa má používať len na účely popísané v manuáli! 

 
NERIADENIE SA TÝMITO UPOZORNENIAMI MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU EL. PRÚDOM, ZAPLETENIU RESP. 

INÝM VÁŽNYM ZRANENIAM RESP. SMRTI. 

Uvedené produktové upozornenia, pokyny a bezpečnostné pravidlá reprezentujú niektoré  všeobecné riziká vodných rekreačných zariadení a 

nepopisujú všetky rizikové a nebezpečné prípady. Pri užívaní si vodných aktivít vás prosíme: používajte zdravý rozum a triezvy úsudok. 
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POPIS SÚČASTÍ 
 

Predtým, než váš výrobok zostavíte, prosíme strávte niekoľko minút pri kontrole 

obsahu a oboznámte sa so všetkými súčiastkami. 
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" * ": Voliteľné. 

 

POZN.: Náčrty len pre ilustračné účely. Skutočný výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke. 
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POPIS SÚČASTÍ 
 

Predtým, než váš výrobok zostavíte, prosíme strávte niekoľko minút pri kontrole 

obsahu a oboznámte sa so všetkými súčiastkami. 

 

REF. Č. POPIS MN. NÁHR. DIEL Č. 
SF80220 SF70220 SF60220 

1 TLAKOVÝ MANOMETER 1 11411 11224 11224 
2 6 CESTNÝ VENTIL 1 11378 11496 11496 
3 KRYT ODTOKU VÝPUSTE BAZÉNA 1 11131 11131 11131 
4 PRÍCHYTKA 1 11380 11380 11380 
5 O-KRÚŽOK NÁDRŹE 1 11379 11379 11379 
6 ŠTÍT PIESKU 1 11382 11382 11382 
7 PREPOJKA CENTRÁLNEJ RÚRKY 1 11815 11813 11814 
8 LATERAL 10 11484 11384 11384 
9 KRYTKA VENTILU VÝPUSTU 1 11456 11456 11456 

10 O-KRÚŽOK VENTILU VÝPUSTU 1 11385 11385 11385 
11 O-KRÚŽOK V TVARE L 4 11228 11228 11228 
12 HADICA S MATICAMI 2 11010 11010 11010 
13 PREPOJOVACIA HADICA PIESKOVEJ FILTR. 1 11820 11388 11535 
14 MATICA LAPAČA LÍSTIA  1 11822 11479 11479 
15 O-KRÚŽOK LAPAČA LÍSTIA 1 11824 11232 11232 
16 KÔŠ 1 11821 11260 11260 
17 MATICA LÔŽKA FILTRA 1 11261 11261 11261 
18 O-KRÚŽOK V TVARE L 1 11412 11412 11412 
19 ODVZDUŠ. VENTIL / VENTIL UVOĽ. SEDIMENTOV 2 10460 10460 10460 
20 O-KRÚŽOK VENTILU 2 10264 10264 10264 
21* PIESTNY VENTIL (VRÁTANE O-KRÚŽKU HADICE A PODLOŽKY) 2 10747 10747 10747 
22* O-KRÚŽOK HADICE 2 10262 10262 10262 
23* PODLOŽKA OSADENIA 2 10745 10745 10745 
24* MATICA FILTRA 2 10256 10256 10256 
25* ROVNÁ GUMENÁ PODLOŽKA FILTRA 2 10255 10255 10255 
26* KONEKTOR FILTRA SO ZÁVITOM 2 11235 11235 11235 
27* NASTAVIŤ. HUBICA PRÍVODU BAZÉNA 1 11074 11074 11074 
28* ROZVODKA B 2 10722 10722 10722 
29* KONEKTOR FILTRA 2 11070 11070 11070 
30* HUBICA PRÍVODU BAZÉNA 1 11071 11071 11071 

31* SITKO FILTRA 1 11072 11072 11072 
32 SKRUTKA 2 11381 11381 11381 
33 MOTOR ČERPADLA A OVLÁDANIE 1 11818 11806 11808 
34 ZOSTAVA PREDFILTRA 1 11826 11371 11371 
35 KRYT LAPAČA LÍSTIA 1 11823 11480 11480 
36 O-KRÚŽOK PRÍVODU MOTORA PIESK. FILTR.  2 11457 11457 11457 
37 NÁDRŽ ČERPADLA PIESK. FILTRÁCIE 1 11804 11802 11803 
38 ZÁKLAD. DOSKA NÁDRŽE ČERPADLA 1 11816 11800 11801 

 
" * ": Voliteľné. 
Pri kúpe súčiastok sa uistite, že správne uvádzate číslo modelu a čísla súčiastok. 
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Vývod BAZÉNA – Inštalácia FILTRA A PIESTOVÉHO VENTILU (vol.) 
 

Sitko filtra zabraňuje veľkým objektom, aby uviazli a/al. poškodili čerpadlo filtrácie. Ak váš bazén má 

nafukovací vrchný kruh, nainštalujte filter, hubicu a piestny ventil pred nafukovaním vrchného kruhu 

bazéna. Čísla dielov tu uvedené označuju tie uvedené v časti Zoznam súčastí  tohto návodu. K inštalácii 

urobte nasledovné: 
 
 

1. Odskrutkujte smerom doľava spojku  
 ventilu z konektora filtra so závitom (26) (pozri 
 obr. 1). Dajte pozor, aby ste nestratili gumenú 

podložku osadenia (23). Umiestnite ventil na bezpečné 

miesto na zemi. 
2.  Odskrutkujte smerom doľava maticu filtra (24) 

z konektora so závitom (26). Ponechajte podložku (25) 
na konektore (26). 

3.  Nainštalujte filter a ventil na nižšiu pozíciu  
 vývodu bazéna (ozn. "+"). Z vnútornej strany 

obloženia bazéna nasuňte konektor (26) do jednej 

z predpripravených dier s podložkou zostávajúcou 

na konektore umiestneného oproti vnútru steny 
 obloženia. 
4.  Pred zostavením natrite závity vazelínou  
 Plochou stranou matice filtra (24) 

Smerujúcou mimo steny obloženia pohybom do prava 

naskrutkujte maticu filtra (24) naspäť na konektor so 

závitom (26) (pozri obr. 2). 
5.  Prstami utiahnite maticu filtra (24) na konektor 
 so závitom (26). 

 
6.  Uchopte zostavu ventilu. Uistite sa, že osadenie  
(23) je na svojom mieste. 
7.  Zaskrutkujte naspäť otáčaním doprava spojku ventilu  
 do konektora so závitom (26) (pozri obr. 3). 

 
8.  Otáčajte rukoväťou piestneho ventilu doprava až do 
uzavretej polohy. Uistite sa že ventil je pevne uzavretý. To 
by malo zabrániť vode vytekať počas napúšťania bazéna 
(pozri obr. 4). 

. 
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Vývod BAZÉNA – Inštalácia FILTRA A PIESTOVÉHO VENTILU (vol.) 
 

1.  Odskrutkujte smerom doľava spojku ventilu

 odkonektora filtra so závitom (26) (pozri 

obr.5). Dajte pozor, aby ste nestratili 

gumenúpodložku osadenia (23).Umiestnite ventil 

na bezpečné miesto na zemi. 
2.  Odskrutkujte smerom doľava maticu filtra (24) 

z konektora so závitom (26). Ponechajte podložku (25) 
na konektore (26). 

3.  Nainštalujte hubicu a ventil do hornej polohy  
 prívodu bazéna. Z vonka obloženia bazéna 

vložte konektor (26) do jednej predpripravených 

dier s podložkou zostávajúcou na konektore, ktorý 

bude umiestnený  oproti vnútrajšku steny 

obloženia. 
4.  Pred zostavením natrite závity s vazelínou 

S rovnou stranou matice filtra (24) smerujúcou von zo 

steny obloženia zaskrutkujte smerom doľava  maticu 

filtra (24) naspäť do konektora filtra (26) (pozri obr. 6). 
5.  Prstami utiahnite nastaviteľnú hubicu prívodu bazéna   
 (27) zaskrutkujte maticu filtra (24) na konektor so záv. (26). 
6.  Uchopte zostavený piestny ventil. Uistite sa, že 
osadenie (23) je na mieste. 
7.  Naskrutkujte pohybom doprava spojku ventilu  
 naspäť do konektora so závitom (26) (pozri obr. 7). 
8.  Otáčajte rukoväťou piestneho ventilu doprava až do  

polohy uzáveru. Uistite sa, že ventil je pevne uzavretý. 
Toto zabráni, aby voda vytekala počas napĺňania bazéna 
(pozri obr. 8). 
9.  Nastavte smer hlavy hubice, aby ukazovala von  z 

vývodu bazéna a aby bola lepšia cirkulácia (pozri obr. 

9). 
10. Obloženie bazéna je takto pripravené naplniť vodou.  
 Prečítajte si návod pre nadzemné bazény a hlavne 
pokyny k ich napúštaniu. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE 

Piesková filtrácia odstraňuje plávajúce častice, ale váš bazén nečistí a nedezinfikuje. Chemické čistenie 
bazéna je špecializovaná oblasť a mali by ste kontaktovať vášho miestneho servisného odborníka. 
 
Model: SF80220 SF70220 SF60220 
Napätie: 220-240 V AC 220-240 V AC 220-240 V AC 
Príkon: 370 W 550 W 650 W 
Maximálny prac. tlak: 2 bary (30 psi) 2 bary (30 psi) 2 bary (30 psi) 
Účinná oblasť filtrácie: 0,07 m2 (0,79 ft2) 0,1 m2 (1,07 ft2) 0,13 m2 (1,44 ft2) 
Maximálna rýchlosť toku: 6055 l/h (1600 G/h) 8137 l/h (2150G/h) 10030 l/h (2650 G/h) 
Odporúčané množstvo 
filtračnej látky: 

23 kg (50 lb.) krem. 
piesku č. 20 
alebo 16 kg (35 lb.). 
skl.piesku   

35 kg (77 lb.) krem. 
piesku č. 20 
al. 25 kg (55 lb.) 
skl.piesku 

. 

krem. piesku č. 20 
55 kg (121 lb.) al. 
skl.piesku 38 kg 
(84 lb.). 

Odporúčaná filtračná látka: 
(nie je súčasťou): 

Kremičitý piesok č.20 12 kg (26 libier) resp. sklovitý 

piesok 8.5 kg (18,5 libier). 
Obmedzená záruka: pozri “Obmedzená záruka” 

POZN.: NEVHODNÉ NA POUŽITIE S KCP- AUTOMATICKÝM SOLNIZAČNÝM SYSTÉMOM S 
NÍZKOU KONC. SOLI (MODEL 6110/6220) 

NÁVOD NA ZOSTAVENIE 
 
POTREBNÉ NÁSTROJE:   Jeden (1) skrutkovač Phillips 
umiestnenie čerpadla a pripevnenie: 
•  Systém sa musí inštalovať na pevnej úrovni a základnej doske bez vibrácií . 
• Má poskytovať miesto chránené od počasia, vlhka, záplav a nízkych 
 teplôt. 
•  Poskytuje adekvátny prístup, priestor a osvetlenie pre rutinnú údržbu . 
•  Motor čerpadla vyžaduje pri ochladzovaní voľnú cirkuláciu  vzduchu. Neinštalujte čerpadlo na  
 vlhkom resp. nevyvetrateľnom  mieste. 

Na zostavenie tohto výrobku sa odporúča tím 2 a viacerých ľudí. 

Zostavenie lapača lístia: 
1.   Opatrne vyberte pieskovú filtráciu a jej príslušenstvo z balenia a prehliadnite si ju  
 či na nej nie sú vidieť nejaké známky poškodenia. 
2.   Odskrutkujte smerom doľava kryt  lapača lístia (14) zo predfiltračného osadenia.  
 Vyberte kôš (16) a maticu osadenia filtra (17) (pozri obr. 10). 
3.   Pripojte predfiltračné osadenie k prívodu motora. Pozn.: Konektor v predfiltračnom 

osadení usaďte zarovno s prívodom motora (pozri obr. 11). 

10 11 
14  
35 

16  

17 
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NÁVOD NA ZOSTAVENIE (pokr.) 
 

4.  Otáčavým pohybom doprava zakrúťte maticu filtra (17) na prívod vody do motora (Pozri 
obr. 12.1 a 12.2). 

12.1 12.2 
 
 
 
 
 

17 17 
 
5.  Vymeňte koš (16) a kryt  lapača lístia (14) dajte naspäť do lôžka predfiltra (Pozri  
 obr. 13.1 a 13.2). 

 
14 
35 

16 
 
 
 
 

Inštalácia pieskovej nádoby: 

13.1  13.2 
 
 
 
 
 

19 

1.   Podpornú základovú dosku nádoby umiestnite na zvolené miesto . 
2.   Na túto základovú dosku pripevnite nádobu (pozri obr.  14.1). 
3.   Pripojte zostavu jednotky predfilt. motora k základovej doske nádrže (pozri obr. 14.2).  
 POZN.: Uistite sa, že hadica prívodu vody predfilt. motora smeruje do bazéna. 

Dôležité: V niektorých krajinách, najmä v európskom spoločenstve,  sa od výrobku vyžaduje, 
aby bol pripevnený k zemi alebo k základovej doske v permanentnej polohe hore.  
Ak chcete zistiť, či existuje takáto smernica vo vašej oblasti týkajúca sa čerpadiel filtrácie nadzemných  
bazénov kontaktujte miestne úrady. Ak je to tak, potom sa výrobok môže pripevniť k doske 
pomocou dvoch dier na doske.  
Pozri obr. 14.3. 
Výrobok  sa dá namontovať na cementové základy al. na drevenú dosku, aby sa zabránilo jeho 
náhodnému prevaleniu. 
• Montážne diery majú priemer 6,4 mm a sú vo vzdialenosti 100 mm od seba pri modeli 

SF80220 (vo vzdialenosti 115 mm pri modeloch SF70220 a SF60220). 
• Použite dve skrutky a poistné  matice  s maximálnym priemerom 6,4 mm. 
 

14.1 14.2 14.3 
Model SF80220: 100 mm 

Model SF70220 a SF60220: 115 mm 
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NÁVOD NA ZOSTAVENIE (pokr.) 
 

Plnenie piesku: 
Dôležité: Použite kremičitý piesok al. sklovitý piesok č. 20 s veľ. častíc v rozsahu 0,45 až 0,85 mm (0,018 

až 0,033 palcov). Koef. rovnomernosti menší než 1,75. 

POZN.: Pred naplnením nádrže pieskom sa uistite, že zostava spojky a rúrky je pevne na mieste na 

spodku nádrže a stredná rúrka vo vnútri je vertikálne vystredená. 

1.   Umiestnite kryt nádoby (6) na vrch stredovej rúrky. Pomaly sypte piesok  
 do nádoby. (pozri obr. 15). 
2.   Nádrž vyplňte do polovice odstráňte kryt (6) z vrchu.  
 (pozri obr. 16). 

 
15 16 

6 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Rovnomerne rozložte piesok v nádržke, potom do nej nalejte nejakú vodu a vankúšovým  
efektom tak znížite vrstvu nasypávaného piesku. Toto zabráni, aby spojka potrubia (7) bola 
vystavená prehnanému šoku (pozri obr. 17). Umiestnite kryt (6) naspäť a  pokračujte v sypaní 

piesku do nádoby. 
4.   Piesok by mal byť plnený v int. “MAX” a “MIN” vyznačenom na manometri na strednej  
 rúrke. Piesok rovnomerne rozprestrite a ručne urovnajte (pozri obr. 17 a 18). 

 

7        
MAX  
MIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Odstráňte pieskový kryt (6). 

 
17                                     

MAX  
MIN 

 
18 

7    
MAX     
MIN 

6.   Odplavte všetok piesok okolo horného okraja nádrže. 
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NÁVOD NA ZOSTAVENIE (pokr.) 

UPOZORNENIE 

Nevhodné zostavenie ventilu a príchytky môže spôsobiť, že príchytka a ventil 
vybuchnú a spôsobia vážne zranenie, poškodenie majetku resp. smrť. 

 

Inštalácia 6 cestného ventilu: 
1.   Pomaly znížte kryt 6 cestného ventilu nad nádržkou a  uistite sa, že obchádzajúce  
 potrubie pod týmto krytom  pevne zapadá do horného otvoru stredovej rúrky (7)   
 (pozri obr. 19). 

Dôležité: Na 6 cestnom ventile sa nachádzajú tri prípojky hadíc, uistite sa prepojenie 
vývodu (z filtrácie do bazéna) na ventile smeruje do bazéna a, že prívodné 
potrubie(z motora do ventilu) je zarovno s vývodom motora (pozri obr. 20). 

 
19 PRÍVOD 20 

VODY 
 
 
 
VÝVOD  
VODY 

 
 
 
 
7 

 
 

2.   Umiestnite o-krúžok tvaru L (11) na prívod 6 cestného ventilu a na vývod motora čerpadla. 
 Otáčavým pohybom prepojte hadicu pieskovej filtrácie (13) medzi  
 vývod motora čerpadla a pripojenie prívodu 6 cestného ventilu (pozri obr. 21). 
3.   Odstráňte skrutku príchytky a namontujte okolo nádrže a príruby 6 cestného ventilu  
 príchytku, potom vymeňte skrutku a použite skrutkovač Phillips (nie je vo výbave) na  

jej dotiahnutie (pozri obr. 22) 
 

21 22 

13 4 
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Zostavenie prepojenia hadicami pieskovej filtrácie  

UPOZORNENIE 

• Výrobok udržiavajte vo vzdialenosti viac než 2 m od bazéna. 
• Tento výrobok udžiavajte vo vzdialenosti viac než 3,5 m od bazéna (platí len vo Francúzsku). 
• Zásuvku tohto výrobku udžiavajte vo vzdialenosti viac než 3,5 m od bazéna. 
• Umiestnite tento výrobok ďalej od bazéna tak, aby sa deťom zabránilo v skoku naň a 
priblíženiu sa k bazénu. 

6 cestný ventil má  tri hadicové prípoje. 
1. Pripojte jeden koniec hadice (12) k prívodu pred filtrom a ďalší koniec hadice na dolnom  
 konektore s filtrom. Uistite sa, že hadice sú pevne utiahnuté. 
2. Pripojte druhú hadicu (12) medzi vývod 6 cestného ventilu a vrchný konektor  
 s hubicou prívodu. Uistite sa, že hadice sú pevne utiahnuté. 
3.  Tretí hadicový prípoj (výpust/odpadný vývod) na 6 cestnom ventile by mal byť nasmerovaný 
do vhodného výpustového ústia pomocou hadice al. potrubia (nie je v dodávke). Odstráňte 
krytku výpuste pred pripájaním výpust /odpadnej hadice al. potrubia. 
4.  Čerpadlo pieskovej filtrácie je teraz pripravené filtrovať vodu v bazéne. 

 
 
6CESTNÝ VENTIL 

 
 
 
 
 
PRÍVOD 
VODY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝ 

PUST 
 
 
 
 

VÝVOD 
EL.  MOTOR  VODY 
KÁBEL  MOTORA 

 
 
 
 

PRÍVOD 
VODY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRED 
FILTER 

 
PIESTNY 
VENTIL 

 
 
 
 

O-KRÚŽOK 
V TVARE L 

 
 

ODVZDUŠ. FILTER  
 PRÍVOD VODY 

 
 
 
 
 
 

O-KRÚŽOK 
V TVARE L 

 
 

>2M 

 
HLADINA VODY 

 
 
 
 
 

NASTAVITEĽNÁ  
 HUBICA 

PRÍVODU VODY 
 
 
 
 

KONEKTOR 
FILTRA 

SO ZÁVITOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VONKAJŠ.  
STENY OBL. 

 
 

(OBR. NIE JE V MIERKE) 
 
 
Podľa medzinárodného štandardu IEC 60364-7-702 o elektrickej inštalácii plávacích 
bazénov a ostatných podobných zariadení musia byť dodržané nasledovné vzdialenosti: 
• Čerpadlo filtrácie musí byť polohované vo vzdialenosti viac než 2m od stien bazéna. 
• Zásuvka elektrického kábla vedúca k zdroju o 220-240 V čerpadla filtrácie sa musí postaviť 
 vzdialenom viac než 3,5 m od stien bazéna. 
Informujte sa u svojich miestnych úradov pri určení  vhodných noriem a požiadavok na 
“elektrickú inštaláciu bazénov na plávanie a príslušných zariadení”. Nasledovná tabuľka slúži 
len pre info: 

 
Krajina/Oblasť Číslo normy 

Medzinárodný IEC 60364-7-702 
Francúzsko NF C 15-100-7-702 

Nemecko DIN VDE 0100-702 
Holandsko NEN 1010-702 
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Zostavenie prepojenia hadicami pieskovej filtrácie (pokr.) 
 
Pre ostatné bazény, nie fy INTEX: 
Pripojte hadicu (12) k prívodu/vývodu bazéna s veľkou príchytkou hadice. Utiahnite pevne. 

Odstráňte kryt výpuste (3) pred pripojením hadice al. rúrky výpust/odpad. 

PRÍCHYTKA VEĽKEJ 
HADICE 

 

12 
 
 
BAZÉN 

 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
Pre veľkosť bazéna INTEX 16' a nižšie: 
1.  Otáčavým pohybom doľava odtiahnite spojku ventilu z konektora filtra so závitom  
  (26). Buďte opatrní a nestraťte gumenú podložku osadenia (23). 
2.  Uchopte zostavu ventilu. Uistite sa, že podložka osadenia (23) je na mieste. Pripojte  
 rozvodku B (28) k spojke ventilu. 
3.  Odstráňte zátku v stene a následne vložte filter (29 a 31) do nižšej pozície odstávajúceho  
 pripojenia hadice a hubicu (29 a 30) do hornej pozície odstávajúceho pripojenia 
 hadice. Rozvodka B (28) prečnieva cez pripojenie filtra (29) vloženého do pripojenia.  
 Pevne utiahnite. 
4.  Odstráňte kryt výpuste (3) pred pripojením hadice al. rúrky výpust/odpad. 

 
 

29 a 30 
 
 

3 BAZÉN 
 
 

29 a 31 
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POKYNY NA PREVÁDZKU 

 

UPOZORNENIE 

• Riziko úrazu el. prúdom. Tento výrobok pripájajte len k uzemnenej zásuvke chránenej  
prúdovými chráničmi (GFCI, RCD). Ak nedokážete overiť, či je zásuvka chránená 
pomocou GFCI/RCD, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Nechajte si nainštalovať 
GFCI/RCD,  ktorý má predpísanú hodnotu el. prúdu nepresahujúcu 30mA, 
kvalifikovaným elektrikárom. Nepoužívajte prenosný prúdový chránič (PRCD). 
• Kvôli zníženiu rizika úrazu el. prúdom nepoužívajte k pripojeniu jednotky k el. zdroju 
predlžovacie káble, časové spínače, zásuvkové adaptéry resp. prevodníky; 
použite vhodne umiestnený el. vývod. 
• Nepokúšajte sa tento výrobok zapájať resp. odpájať kým stojíte vo vode alebo máte vlhké 
ruky. 
• Nikdy neprevádzkujte tento výrobok pri tlaku vyššom než je max. pracovný tlak uvedený 
na nádobe filtrácie. 
• Pred zmenou polohy 6 cestného ventilu čerpadlo vždy vypínajte. 
• Prevádzkovanie tohto zariadenia  bez vody pretekajúcej systémom môže vyvolať 
rizikový tlak, ktorý môže spôsobiť výbuch, nebezpečné zranenia,  
poškodenia majetku a smrť. 
• Toto čerpadlo nikdy netestujte so stlačeným vzduchom. Nikdy neprevádzkujte s 
vodou, ktorá má teplotu vyššiu než 35° C (95° F). 

 
 
Polohy 6 cestného ventilu a ich funkcia: 
 
Poloha ventilu Funkcia Smer toku vody 

FILTER 
(pozri obr. 23) 

Normálna filtrácia a vysávanie 
bazénu 

Z čerpadla do filtračnej zmesi do 
bazéna 

BACKWASH 
(pozri obr. 24) 

Obráti tok vody na vyčistenie filtračnej 
zmesi 

Z čerpadla cez  filtračnú zmes do 
vývodu ventilu odpad/výpust 

RINSE 
(pozri obr. 25) 

Pre počiatočný štart čistenia piesku a 
zaplnenie pieskovej výstelky po spät. chode 

Z čerpadla cez  filtračnú zmes do 
vývodu ventilu odpad/výpust 

WASTE 
(pozri obr. 26) 

Pre vysávanie priamo do odpadu, 
zniž. hladiny al. vypúšťanie bazéna  

Z čerpadla do vývodu ventilu 
odpad/výpust odpoj. filtračné médium 

RECIRCULATE 
(pozri obr. 27) 

Pre cirkuláciu vody naspäť do bazéna 
bez prechodu cez filtračnú látku 

Z čerpadla do vývodu ventilu 
odpad/výpust odpoj. filtračné médium 

CLOSED 
(pozri obr. 28) 

Vypína všetok tok  filtrácie a bazéna 
“Nepoužívajte tento mód za behu čerpadla” 

 

 
23 24 25 

 

 

 

 

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE Str. 14 

http://www.lacnebazeny.sk/


E
T

S
A

 W
 

E
T

S
A

 W
 

GARDEN & POOL CENTRUM, spol. s r.o.,www.lacnebazeny.sk 
(195IO)  SAND FILTER PUMP  SLOVAK  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U  04/30/2014 

 
 

Slovak 195A 

 

POKYNY NA PREVÁDZKU (pokr.) 
 

26 27 28 
 
 
 
 
 
 

Počiatočné naštartovanie a prevádzka: 

Pred prevádzkou sa uistite, že: 
• Boli všetky hadice pripojené a pevne utiahnuté a bol nasypané správne množstvo filtračnej  
 zmesi. 
• Celý system je pripojený k uzemnenému typu lôžka chráneného prúdovým 
 chráničom, prerušovačom (GFCI)  al. ističom pred zvyškovým prúdom (RCD). 

POZOR 

Riadiaci ventil filtrácie má uzavieraciu polohu. Čerpadlo 
by nemalo byť nikdy zapnuté ak ventil je v polohe uzávera. Ak čerpadlo je v 
prevádzke s uzavretým ventilom, môže nastať situácia s možnosťou explózie. 

1.  Otáčajte úplne doľava pákami piestnych ventilov až kým sa nezastavia. Toto otvorí ventily a  
 umožní vode tiecť do čerpadla pieskovej filtrácie.  S vodou pritekajúcou do čerpadla piesk. filtr. 
 tlak vody umožní, aby vzduch uviaznutý vo vnútri unikol z odvzdušňovacích ventilov (19).  
 Akonáhle unikne všetok vzduch voda z ventilov začne vytekať (19). Ak k tomu dôjde jemne  
 prstom ventily (19) otáčavým pohybom doprava utiahnite. 

Dôležité: Aby sa zabránilo uviaznutiu vzduchu najprvotvorte dolný ventil (ku ktorému je pripojená  
prívodná hadica) a potom horný ventil (vývodná hadica).Otvorte odvzdušňovacie ventily  
počkajte, až kým z nich nezačne vytekať voda a potom odvzdušňovacie ventily  
uzavrite. 

2.  Uistite sa, či vývod výpust/odpad na 6 cestnom ventile nie je zakrytovaný a pripojený  
 k výpustu. 
3.  Uistite sa, že čerpadlo je vypnuté pritlačte 6-cestný ventil a 29 

prepnite ho do polohy “BACKWASH” (pozri obr. 24 a 29). 
Dôležité: Aby sa zabránilo poškodeniu 6 cestného ventilu 1 
vždy ho pred otáčaním pritlačte. 2 
Vždy pred zmenou polohy 6 cestného ventilu vypnite 

čerpadlo. 
4.  Zapnite čerpadlo (pozri obr. 30). Voda cirkuluje  
 naspäť cez pieskové médium a do odpad/výpust vývodu.  
 Spätne prečisťujte až kým nepozorujete čistú vodu vo vývode 

odpad/výpust al. cez  priehľadný vývod prípojky. 30 
POZN.: Počiatočné spätné prečistenie filtra sa odporúča  
na vyčistenie akýchkoľvek nečistôt vo filtračnej pieskovej  
zmesi. 

 
 
 
 

ČASOVAČ    OFF    ON 
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POKYNY NA PREVÁDZKU (pokr.) 
 

5.  Vypnite čerpadlo, natočte 6 cestný ventil do polohy “RINSE” (pozri obr. 25). 
6.  Zapnite čerpadlo a spustite ho na približne jednu minútu na vyrovnanie lôžka piesku  
 po spätnom prečistení pieskovej látky. 
7.  Vypnite čerpadlo, zmeňte 6 cestný ventil do polohy “FILTER” (pozri obr. 23). 
8.  Zapnite čerpadlo. Systém by teraz mal pracovať v normálnom filtračnom móde. Nechajte ho  
 bežať až sa dosiahne potrebná priezračnosť vody a ale nie viac než 12 hodín denne . 
9.  Zaznamenajte si počiatočnú hodnotu na manomentri, keď je filtračná látka čistá. 

POZN.: Počas počiatočného nastavenia systému  môže byť nutné často spätne prečisťovať 
kvôli špinavým nečistotám prítomným vo vode a piesku. Ako filtrácia odstráni nečistoty a prach 
z vody v bazéne, nazhromaždené nečistoty v pieskovej látke môžu zapríčiniť zvýšenie tlaku a 
zmenšenie toku. Ak k systému nie je pripojené žiadne vysávacie zariadenie a ukazateľ na 
tlakovom manometri je v žltej zone je čas spätne prečistiť pieskovú látku pozri “BACKWASH” v 
rámci časti “počiatočné naštartovanie a prevádzka”. 
Vysávacie zariadenie (t.j. auto čistič bazénov Intex) pripojené k systému môže tiež spôsobiť  
zníženie prietoku a zvýšenie tlaku. Odstráňte akékoľvek vysávacie zariadenie zo systému a  
skontrolujte či ručička na manometri spadla zo žltej do zelenej zóny. 

Prevádzka systému v móde “ČASOVAČ” alebo manuálne: 
Obsluha čerpadla pieskovej filtrácie v móde “FILTER”  pod riadením podľa “ČASOVAČA”: 
A.   Nastavte číselník časovača na potrebnú hodnotu prevádzkových hodín.  
 Pozri tabuľku doby prevádzky (pozri obr. 31). 
B.   Zapnite čerpadlo  stlačením vypínača do polohy “  ”, čerpadlo filtrácie teraz 

filtruje vodu a zastaví sa ak sa prevádzkové hodiny skončia. Zabudovaný časovač bude 
teraz v každodennej prevádzke podľa zvoleného počtu hodín. 

C.   Ak je nutné, doba prevádzky sa dá znovu nastaviť. Nasledujte kroky A - B. 
Manuálna obsluha čerpadla ( bez módu “ČASOVAČ”): 
A.   Zapnite čerpadlo prepnutím vypínača do polohy “-” čerpadlo pieskovej filtrácie teraz  
 filtruje vodu. 
B.   Pre vypnutie čerpadla prepnite vypínač do polohy “O”. 

 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÍSELNÍK 
(HOD.)  

ČASOVAČ    OFF    ON 

DÔLEŽITÉ 

Ak neustále dochádza k problémom, prosím kontaktujte naše Zákaznícke   
oddelenie. Pozrite separátny leták  “Autorizované servisné strediská”. 
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Tabuľka doby prevádzky bazénov INTEX (bez solnizačného systému INTEX) 
 

Táto tabuľka ukazuje dobu prevádzku požadovanú pri priemernom používaní čerpadla piesk. filtrácie  

pri nadzemných bazénoch.Ak sa system pripojí k jednotke “solnizačného systému Intex” doba behu 

čerpadla filtrácie bude dlhšia než potrebná doba prevádzky jednotky solnizačného systému Intex. 

 
 

 
Rozmery bazéna 

Kapacita vody (Stanovená 
podľa 90% pre bazén Frame a 
80% pre bazén Easy Set a 
Oval) 

Doba prevádzkypumpy piesk.filtr. 
(Pre jeden cyklus) /(hod.) 

(Galónov) (litrov) SF80220 SF70220 SF60220 
NADZEMNÉ BAZÉNY INTEX (AGP-čka) 

 
 
 
BAZÉN EASY 
SET

®
 

457cmx84cm(15'x33") 2587 9792 2   
457cmx91cm(15'x36") 2822 10681 2   

457cmx107cm(15'x42") 3284 12430 2   
457cmx122cm(15'x48") 3736 14141 4   
488cmx107cm(16'x42") 3754 14209 4   
488cmx122cm(16'x48") 4273 16173 4   
488cmx132cm(16'x52") 4614 17464 4   
549cmx107cm(18'x42") 4786 18115 4 2 2 

549cmx122cm(18'x48") 5455 20647 4 2 2 
 

 
KRUHOVÝ 

BAZÉN  
METAL 

FRAME 

457cmx91cm(15'x36") 3282 12422 2   
457cmx107cm(15'x42") 3861 14614 4   
457cmx122cm(15'x48") 4440 16805 4   
488cmx122cm(16'x48") 5061 19156 4   
549cmx122cm(18'x48") 6423 24311 6 4 4 

640cmx132cm(21'x52") 9533 36082 6 4 4 

732cmx132cm(24'x52") 12481 47241 8 6 6 
 
 
 

BAZÉN ULTRA 

FRAME 
 

488cmx122cm(16'x48") 5061 19156 4   
549cmx122cm(18'x48") 6423 24311 4 4 4 

549cmx132cm(18'x52") 6981 26423 6 4 4 

610cmx122cm(20'x48") 7947 30079 6 4 4 

671cmx132cm(22'x52") 10472 39637 8 4 4 

732cmx132cm(24'x52") 12481 47241 8 6 6 

792cmx132cm(26'x52") 14667 55515 12 8 8 

SADA BAZÉNOV 

SEKVOJ. SPIRIT
® 

478cmx124cm(15'8"x49") 4440 16805 4   
508cmx124cm(16'8"x49") 5061 19156 4 2 2 

569cmx135cm(18'8"x53") 6981 26423 6 4 4 
BAZÉN OVAL 

FRAME 
305cmx549cmx107cm(10'x18'x42") 2885 10920 2   
366cmx610cmx122cm(12'x20'x48") 4393 16628 4 2 2 

 
 
OBDL.BAZÉN 

ULTRA FRAME   

274cmx457cmx122cm(9'x15'x48") 3484 13187 4 2 2 

274cmx549cmx132cm(9'x18'x52") 4545 17203 4 2 2 

305cmx610cmx132cm(10'x20'x52") 5835 22085 4 4 2 

366cmx732cmx132cm(12'x24'x52") 8403 31805 6 4 4 

488cmx975cmx132cm(16'x32'x52") 14364 54368 12 8 6 

POZN.: Pozícia nastavenia časovača na “12” hodín znamená ďalších 20 minút k skutočnému nastaveniu. 
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TABUĽKA DOBY PREVÁDZKY PRE OSTATNÉ BAZÉNY 
 

Táto tabuľka ukazuje dobu prevádzky potrebnú na priemernom použití čerpadla pieskovej filtrácie u nadzemných 

bazénoch. 

 
 
Objem vody 

 
Doba prevádzky čerpadla pieskovej filtrácie (pre jeden cyklus) / 

(hod.) 

(Galónov) (litrov) SF80220 SF70220 SF60220 

3000 11355 2   

4000 15140 4 2 2 

4440 16805 4 2 2 

5000 18925 4 2 2 

6000 22710 4 4 2 

7000 26495 6 4 4 

8000 30280 6 4 4 

9000 34065 6 4 4 

10000 37850 8 6 4 

11000 41635 8 6 4 

12000 45420 8 6 6 

13000 49205 12 6 6 

14000 52990 12 8 6 

15000 56775 12 8 6 

16000 60560 12 8 8 

17000 64345 12 8 8 

18000 68130 12 12 8 

19000 71915 12 12 8 

20000 75700  12 8 

21000 79485  12 12 

22000 83270  12 12 

23000 87055  12 12 

24000 90840  12 12 

25000 94625  12 12 

26000 98410  12 12 
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Čistenie predfiltrácie motora a jej údržba 

 

1.  Uistite sa že čerpadlo filtrácie je vypnuté, následne vytiahnite el. kábel zo  
 zásuvky. 

2.  Otáčavým pohybom čo najviac doprava uzavrite ventily. Toto ventily uzavrie a zabráni  
 tomu, aby z bazéna vytekala voda. 
 
3.  Najprv uvoľnite tlak otvorením  
 ventilu uvoľnenia sedimentov (19)  

Nachádzajúceho sa na nižšej strane 

umiestnenia predfiltrácie (pozri obr. 32). 
 
 
 
1 

 
 

4.  Otáčaním doľava odskrutkujte kryt  
 lapača lístia (14) potom odstráňte koš (16) 

a o-krúžok lapača lístia (15) z osadenia  35 
predfiltrácie (pozri obr. 33). 

 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

19 
 

33 
14 

15 

16 
 
 
 
 

5.  Koš vyprázdnite a vyčistite pomocou záhradnej hadice na odstránenie  
 nečistoty z koša môžete použiť plastovú kefu. Nepoužívajte kovovú kefu. 
6.  Vyčistite a vypláchnite vnútro miesta predfiltrácie a o-krúžok lapača lístia pomocou  
 záhradnej hadice. 
7.  Znovu nainštalujte o-krúžok lapača lístia, koš a kryt do umiestnenia predfiltrácie. 
8.  Ventil uvoľnovania sedimentov (19) uzavrite. 
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STAROSTLIVOSŤ O BAZÉN A CHEMIKÁLIE 
 
 
•  Na udržiavanie vody čírej a hygienicky čistej si všetky bazény vyžadujú starostlivosť. S vhodnou 

chem. kontrolou váš filter pomôže pri jej dosiahnutí. Navštívte svojho dodávateľa kvôli pokynom týkajúcim sa 

vhodného použitia chlóru, rias a ostatných chem.. činiteľov potrebných na udržiavanie čistej vody. 
•  Udržujte chemikálie do bazéna mimo dosahu detí. 
• Počas kúpania v bazéne nenalievajte do neho chemikálie. Môže dôjsť k podráždeniu pokožky al. očí . 
• Denná kontrola pH a chem. úpravy vody je veľmi dôležitá a nemôže byť nikdy precenená. Je potrebné  

 udržiavanie koncentrácie chlóru, rias a hladiny pH pri napustení bazéna rovnako ako aj počas sezóny.  

 Pre pokyny navštívte miestny obchod s bazénmi. 
•  Prvé sezónne naplnenie bazéna môže spôsobiť, že poloslaná voda bude vyžadovať ďalšie  
 prísady a zmeny filtra. Nedovoľte nikomu plávať v bazéne, kým sa hladina pH neustáli.  

 Pre ďalšie pokyny navštívte miestny obchod s bazénmi. 
•  Pretože sa deti hrajú v bazéne a špliechajú z neho vodu, takáto chlorinovaná voda môže  

 poškodiť trávniky, záhrady al. kroviny. Trávnaté plochy pod bazénovým obložením budú zničené. Pamätajte 

  na to, že niektoré druhy tráv môžu prerastať cez obloženie. 
•  Doba prevádzky filtra závisí od veľkosti bazéna, počasia a úrovne používania. Experimentujte  

 s rôznymi dobami prevádzky, aby ste tak dosiahli číru a čistú vodu. 

POZOR 

Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť obloženie bazéna. Vždy postupujte podľa  

usmernení výrobcov chemikálií a varovaní týkajúcich sa zdravotných a bezpečnostných rizík. 

DLHODOBÉ SKLADOVANIE A ZAZIMOVANIE 

POZOR 

Nechať zamrznúť vodu môže poškodiť pieskový filter a zneplatniť záruku. Ak je potrebný 
protimrznúca kvapalina používajte iba propylénglykol. Propylénglykol nie je toxický a nepoškodí 
plastové komponenty systému; ostatné nemrznúce látky sú vysoko toxické a môžu poškodiť 
plastové komponenty v systéme. 

 
1. Pred vyprázdnením vášho bazéna z dôvodu dlhodobého uloženia resp. premiestnenia sa  
 uistite, že voda odteká do vhodnej nádrže mimo domu. Overte si miestne právne úpravy  
 kvôli špecifickým smerniciam týkajúcim sa zaobchádzania s vodou z bazéna. 
2.  Vypnite jednotku a odpojte el. kábel z elektrickej zásuvky. 
3. Keď je bazén prázdny, odpojte od čerpadla a ventilov všetky hadice a zo steny bazéna   
 odstráňte filtre/ventily. 
4.Otáčavým pohybom doľava odskrutkujte kryt vyprázdňovacieho ventilu (9) z ventilu a  
 úplne vyprádznite nádrž. Vyprázdňovací ventil sa nachádza na spodku filtračnej nádrže.  
5.  Odmontujte motor čerpadla zo základovej dosky nádrže. 
6. Nechajte súčasti a hadice čerpadla pieskovej filtrácie  vonku aby sa dokonale vysušili. 
7.  Pred dlhodobým uskladnením namastite nasledovné o-krúžky a podložky vazelínou: 

• o-krúžky v tvare L (11 a 18). 
• O-krúžky hadice čerpadla (22). 
• podložky ventilu filtračnej zostavy (23). 
• Hladké gumené podložky filtra (25). 

8.  Zatlačte rukovať 6 cestného ventilu a otočte ním tak, aby ukazateľ na ventile bol v polohe “N”. To umožní 
aby sa z ventilu voda vyprázdnila. Nechajte 6 cestný ventil v tejto neaktívnej polohe. 
9. Pre skladovanie je najlepšie umiestniť všetky suché súčasti a motor čerpadla do originálneho  
 balenia. Vyhnutie sa problému kondenzácie al. korózie nezakrývajte al. nebaľte motor do tašiek.  
10. Motor a príslušenstvo uschovávajte na suchom mieste. Teplota skladovania by mala byť 
 sledovaná medzi 0 stupňami Celzia (32 stupňov Fahrenheita) a 40 stupňov Celzia  
 (104 stupňov Fahrenheita). 
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SPRIEVODCA PRI ODSTRAŇOVANÍ PROBLÉMOV 

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 

 

MOTOR FILTRA  
NEŠTARTUJE 

• Motor nie je zapojený. 

• Obvod GFCI/RCD je preťažený. 

• Motor je prehriaty a ochrana 
pred preťažením je vypnutá. 

• Kábel filtra musí byť zasunutý do 3- 
fázovej zásuvky, ktorá je chránená  
prúdovým chráničom triedy A - GFCI al. RCD. 

• Resetujte chránič. Ak sa istič obvodu 
opakovane preťaží, váš el. systém 
môže byť chybný. Vypnite istič obvodu 
a zavolajte elektrikára. 

• Nechajte motor vychladnúť a zapnite ho znovu. 

FILTER BAZÉNA 
NEČISTÍ 

• Nevhodné úrovne konc. 
chlóru resp. pH. 

• V nádrži nie je žiadna filtr.látka. 
• Nesprávna poloha nastavenia 6-
cest. ventilu. 
• Príliš špinavý bazén. 
• Stena sitka zabraňuje 
v prietoku vody. 

• Upravte úroveň konc. chlóru a pH. Kontaktujte 
vaše miestne obchodné zastúpenie pre bazény. 

• Naplňte pieskom, pozri “pokyny na plnenie 
piesku”. 
• Nastavte ventil do polohy “ FILTER”. 
• Použite filter na dlhšiu dobu. 

• Vyčistite stenu sitka v prívode. 

FILTR. PUMPA 
NEPUMPUJE 

VODU RESP. TOK JE 
VEĽMI POMALÝ 

 
• Znečistený prívod al. zaplnený. 
• Únik vzduchu na prívodnej hadici. 
• Príliš zašpinený bazén. 
• Piesková látka zanesená 
nečistotami. 
• Opačne pripojenie hubice a filtra. 
• Povlak resp. spečeniny na 

povrchu filtračnej látky. 
• K systému je pripojené vysávacie  
zariadenie bazéna. 

 
• Odstráňte akékoľvek prekážky v prívodnej 

hadici jej vyprázdnením do vnútra steny. 
• Utiahnite uchýtky hadice, skontrolujte hadice 

či nedošlo k poškodeniu, skontrolujte hladinu. 
• Znovu vyčistite filter. 
• Nasaďte hubicu do vrchnej pozície 

prívodu bazéna a filter do spodnej 
polohy vývodu bazéna. 

• Ak je nutné odoberte 1” piesku. 
• Odstráňte akékoľvek vysávacie zariadenie 
bazéna pripojené k potrubiu systému. 

PUMPA NEPRACUJE 
   • Nízka úroveň vodnej hladiny. 

• Stena filtra je upchatá. 
• Únik vzduchu na prívodnej hadici. 
• Chybný motor resp. koleso je 

zaseknuté. 

• Napustite vodu do bazéna. 
• Vyčistite steny filtra v prívode bazéna. 
• Utiahnite úchytky hadice, skontrolujte či je 
poškodená hadica. 

• Očistite od vetvičiek a listov v prívodnej hadici. 
KRYT/ 6 CESTNÝ  
VENTIL PRESAKUJE 

• Chýba o-krúžok pieskovej nádoby. 

• O-krúžok pieskovej nádoby znečistený. 

• Príchytka krytu nie je utiahnutá. 
• Poškodenie 6-cest. ventilu. 

• Odstráňte kryt 6-cest. ventilu a uistite sa, že o-
krúžok je na mieste  
• Vyčistite  o-krúžok pieskového ventilu hadicou. 
• Utiahnite príchytku pomocou dodaného fr. kľuča. 
• Kontaktujte servisné stredisko Intex. 

HADICA PRESAKUJE • Matica hadice nie je utiahnutá. 
• fiting pripojenia hadice 
o-krúžok/o-krúžok v tvare L chýba. 

• Utiahnite/reinštalujte maticu hadice. 
• Uistite sa či o-krúžok/o-krúžok v tvare L je na 
mieste a nepoškodený. 

ČASOVAČ JE 
NEPRESNÝ AL. 
ČASOVAČ SA NEDÁ 
NASTAVIŤ 

• Možná porucha  
vnútorného časovača. 

• Pumpu vypnite a znovu ju zapnite o 5 minút 
neskôr. 

• Resetujte časovač. 
• Kontaktujte servisné stredisko Intex. 

MANOMETER 
NEFUNGUJE 

• Zanesený prívod tlakového 
manometra. 

• Poškodenie manometra. 

• Odstráňte prekážky z prívodu 
jeho odskrutkovaním zo 6-cest. ventilu. 

• Kontaktujte servisné stredisko Intex. 

PIESOK 
SA VRACIA NASPÄŤ 
DO BAZÉNA 

• Zrnká piesku sú príliš malé. 
• Pieskové lôžko je zvápenatelé. 

• Používajte len kremičitý piesok č 20 s 
intervalom veľkostí zrniek 0,45 až 0,85 mm 
(0,018 až 0,033 palcov) a koeficientom 

rovnomernosti menším než 1.75. 
• Vymeňte piesok. 
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ČASTÉ PROBLÉMY S BAZÉNOM 

PROBLÉM POPIS PRÍČINA RIEŠENIE 

RIASY • Zazelenalá voda. 
• Zelené al. čierne 

škvrny na obložení. 
• Obloženie bazéna je 
klzké a/al. zapácha. 

• Je potrebné upraviť 
hl. konc. chlóru a pH. 

• Rýchlo a náhle vodu  
zachlórujte. Upravte pH na 
úroveň odporúčanú predajcom. 

• Povysávajte spodok bazéna. 
• Udržiavajte vhodnú hl. konc. chlóru. 

SFARBENÁ 
VODA 

• Voda zmodrá, 
zhnedne al.ztmaví, 
keď prvýkrát príde 
do styku s chlórom. 

• Meď, železo al. mangán 
vo vode bol zoxidovaná 
prídavným chlórom. 
To sa stáva často. 

• Upravte úroveň pH  na 
odporúčané hodnoty. 

• Filtrujte, až kým nie je voda čistá. 
• Náplň často prečisťujte. 

SUSPENZNÁ 
LÁTKA VO 
VODE 

• Voda je mútna resp. 
zabielená. 

• "Tvrdá voda" spôsobená 
príliš vysokou úrovňou pH. 

• Konc. chlóru je nízka. 
• Cudzie látky vo vode. 

• Upravte úroveň pH. Po radu sa  
obráťte na vášho predajcu. 

• Upravte hl. konc. chlóru. 
• Vyčistite alebo vymeňte filter. 

PRÍLIŠ NÍZKA 
HLADINA VODY 

• Hladina vody je nižšia 
než predchádzajúci 
deň. 

• Priesak al. diera v podloží 
bazéna alebo v hadici. 

• Ventily sú uvoľnené. 

• Opravte pomocou sady záplat. 
• Prstami utiahnite všetky ventily. 

USADENINY 
NA DNE BAZÉNA 

• Nečistoty al. piesok 
na dne bazéna. • Prílišné používanie pri 

vychádzaní a vchádzaní. 
• Na vyčistenie dna použite  

vysavač bazéna fy Intex. 

NEČISTOTY NA 
HLADINE 
 

• Listy, hmyz atď. • Bazén je príliš blízko 
stromov. 

• Použite skimmer fy Intex. 

 

VŠEOBECNÁ VODNÁ BEZPEČNOSŤ 

Vodná rekreácia je zábavou aj terapiou zároveň. Samozrejme je spojená s bezprostrednými 
rizikami zranenia a smrti.Aby ste znížili riziko zranenia sa, prečítajte si a riaďte sa všetkými 
upozorneniami a pokynmi na výrobku, na balení a vložených v balení. Nezabudnite na to, že 
upozornenia pre zaobchádzanie s výrobkom, pokyny a ochranné ustanovenia pokrývajú len 
tie narozšírenejšie riziká vodnej rekreácie, ale nie všetky riziká a nebezpečenstvá. 
 
Ako dodatočné preventívne opatrenie sa tiež oboznámte s nasledujúcimi všeobecnými pokynmi rovnako ako aj s 

ustanoveniami poskytnutými medzinárodne uznávanými Záchranárskymi organizáciami: 
• Vyžadujte sústavný dohľad. Kompetentná dospelá osoba by mala byť poverená ako 

“plavčík” resp. dozorca, najmä ak sú v bazéne alebo okolo neho deti. 

• Naučte sa plávať. 

• Urobte si čas a naučte sa podávať prvú pomoc a masáž srdca. 

• Poučte a poverte kohokoľvek, kto má dozerať na osoby v bazéne, o potenciálnych 

rizikách spojených s bazénom a o použití ochranných zariadení ako sú zamknuté dvere, 
zábrany, atď. 

• Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí o tom, čo robiť v prípade núdze. 

• Pri užívaní si vodných aktivít používajte vždy zdravý rozum a dobrý úsudok. 

• Neustále majte na pamäti: Zabezpečte vhodný a neustály dozor. 
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OBMEDZENÁ ZÁRUKA  

 PARTS LIST 

Vaše čerpadlo pieskovej filtrácie bola vyrobená využitím najkvalitnejších materiálov 

a najzručnejších pracovníkov.Všetky výrobky Intex boli pred opustením továrne 

starostlivo prezreté a neboli na nich nájdené žiadne závady. Táto obmedzená záruka sa 

vzťahuje len na  filtračnú pumpu Krystal Clear
TM

 a príslušenstvo uvedené nižšie.  

Nasledovné ustanovenie  je platné iba v rámci členských štátov EU:  

Právne obmedzenie stanovené Smernicou 1999/44/EC nebude dotknuté touto 

zárukou Intex. 

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a nie sú 

prenositeľné. Táto obmedzená záruka je platná  počas lehoty uvedenej vyššie 

vyplývajúcej z dátumu pôvodnej maloobchodnej kúpy. Spolu s týmto návodom si 

uschovajte váš originálny doklad o nákupe pretože bude požadovaný ako dôkaz a musí 

byť pripojený k žiadosti o reklamáciu inak je obmedzená záruka neplatná. 
Záruka na Filtračnú pumpu Krystal Clear™  - 1 Rok 
Záruka na hadice, piestové ventily a fittingy - 180 dní 

 
Ak sa nájde výrobná vada v rámci záručných lehôt uvedených vyššie, prosím 

kontaktujte patričné Servisné stredisko Intex nachádzajúce sa v zozname 
“Autorizovaných servisných stredísk”. Servisné stredisko posúdi platnosť 

reklamačného nároku. 
 
PLNENIE ZÁRUKY JE VYMEDZENÉ PODMIENKAMI TEJTO ZÁRUKY 

A V ŽIADNOM PRÍPADE INTEX, ALEBO ICH AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA 

A ZAMESTNANCI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI ZÁKAZNÍKOVI ALEBO VOČI 

ŽIADNEJ INEJ STRANE ZA PRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Niektoré krajiny 

alebo právne systémy nedovoľujú výnimky alebo obmedzenia na náhodné alebo 

následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo výnimky sa na Vás nemusia 

vzťahovať. 

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na prípady škôd spôsobených nedbalosťou, 

hrubým zachádzaním resp. prevádzkou, nehodou, nesprávnou prevádzkou, 

nesprávnym napätím alebo prúdom v rozpore s návodom na použitie alebo 

poškodeniu spôsobeného okolnosťami mimo dosahu Intex, vrátane ale nielen 

obyčajným používaním a poškodením pôsobením   ohňa, záplavy, mrazu, dažďa 

alebo inými vonkajšími prírodnými silami. Táto obmedzená záruka sa tiež vzťahuje 

na súčasti a komponenty predávané Intex. Obmedzená záruka nepokrýva 

neautorizovaní zmeny, opravy alebo demontáž osobami  ktoré nepatria k personálu 

Servisného strediska Intex. 

Škody spôsobené vyliatím vody z bazéna, chemikáliami alebo poškodením vodou nie 
sú pokryté touto zárukou. Zranenie osôb alebo škoda  na majetku  nie je pokrytá touto 
zárukou. 
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