
FILTR PIASKOWY 
Model # 58126, 58127

220-240V ~ 50 Hz, 120 W
Hmax 1,5m
Hmin 0,19m 
IPX 5

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją 
obsługi. Instrukcję prosimy zachować, by móc korzystać z zawartych w niej wskazówek również w przyszłości.  

Przekazując urządzenie osobie trzeciej należy dołączyć niniejsza instrukcję obsługi.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
Podczas instalacji oraz eksploatowania urządzenia elektrycznego pamiętaj, aby zawsze zwracać szczególną uwagę na możliwe 
niebezpieczeństwa oraz polecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz stosować się do przepisów zawartych w instrukcji. 

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH PODANYCH PONIŻEJ INSTRUKCJI.
OSTRZEŻENIE: Unikaj sytuacji, w których mogłoby dojść do zranienia osób. Nie pozwól dzieciom obsługiwać niniejszego urządze-
nia. Jeżeli w pobliżu urządzenia bawią się dzieci, nigdy nie wolno pozostawiać ich bez nadzoru osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE – ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Filtr piaskowy musi być ładowany odrębnym transformato-
rem lub bezpiecznikiem różnicowo-prądowym (RCD), z maksymalnym prądem znamionowym 30mA.
OSTRZEŻENIE - ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Filtr piaskowy musi być ładowany odrębnym transformato-
rem lub przez obwód alternatywnego bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD), z maksymalnym prądem znamionowym 30mA. 
(Obowiązuje wyłącznie we Francji).
OSTRZEŻENIE - ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM  - Filtr piaskowy nie może być używany, jeżeli w basenie znajdują się osoby.
NIGDY NIE ZAKOPUJ PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO – Przewód elektryczny należy umieścić w taki sposób, aby zminimalizować 
możliwość przypadkowego uszkodzenia go sekatorem, kosiarką do trawy, nożycami i innymi przyrządami.
OSTRZEŻENIE - Uważaj, by nie zostać porażonym prądem. Uszkodzony przewód elektryczny należy niezwłocznie wymienić.
OSTRZEŻENIE - Jeżeli przewód elektryczny został w jakikolwiek sposób uszkodzony, jego wymiana może zostać przeprowadzona 
wyłącznie przez pracowników autoryzowanego punktu serwisowego lub przez inną wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE – Nie używaj przedłużaczy kabli ani rozgałęziaczy w celu podłączenia filtra do sieci elektrycznej. W tym celu należy
używać wyłącznie kabla sieciowego urządzenia. Unikaj sytuacji, w których mógłbyś zostać porażony prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na urzą-
dzeniu. Podłączenie filtra do sieci o napięciu innym niż napięcie urządzenia może spowodować nieodwracalne uszkodzenie filtra.
Nigdy nie usuwaj bolca uziemienia ani w żaden inny sposób nie przerabiaj kabla sieciowego. Przenosząc filtr zachowaj zwiększoną
ostrożność. Nie ciągnij ani nie przenoś filtra ciągnąc za kabel sieciowy. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel.
Chroń kabel sieciowy przed przetarciem.
Chroń kabel sieciowy przed działaniem ostrych przedmiotów, olejów, przemieszczanych przedmiotów oraz wysokich temperatur.
OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka zanim zaczniesz je przenosić, czyścić, odkładać na miejsce lub naprawiać.
UWAGA - Niniejszego filtra piaskowego można używać wyłącznie do filtrowania wody w basenach składanych. Filtra nie należy
używać do basenów stacjonarnych, instalowanych na stale. Przez basen składany rozumiane są basen o takiej konstrukcji, który w 
celu użycia należy zmontować a następnie można go ponownie złożyć w celu składowania. Przez basen stacjonarny, instalowany na 
stałe, rozumie się basen wymurowany na powierzchni, wmurowany do ziemi lub inne baseny, których da się demontować.
INFORMACJA: Filtr stawiaj na stabilnej, równej powierzchni. Upewnij się, że filtr piaskowy został umieszczony co najmniej 2 metry
od ściany basenu. Zawsze dbaj o to, aby filtr postawiony był w taki sposób, żeby zapewniona była odpowiednia wentylacja, ujście i
łatwy dostęp do filtra piaskowego w celach obsługi. Nigdy nie wstawiaj filtra w miejscu, gdzie może gromadzić się woda. Filtra nie
stawiaj także na chodniku i w innych często uczęszczanych miejscach.
INFORMACJA: Konieczne jest, aby kabel sieciowy był dostępny także po instalacji filtra do basenu. Gniazdko musi być oddalone od
basenu o co najmniej 3,5m. Instalacja elektryczna musi spełniać wymagania normy NFC 15-100. (Wyłącznie dla Francji)
INFORMACJA: Warunki atmosferyczne mogą wpływać na eksploatację oraz żywotność filtra piaskowego. Podejmij wszelkie działa-
nia, aby zabezpieczyć filtr piaskowy przed czynnikami, które mogłyby spowodować niepotrzebne niszczenie urządzenia, na przy-
kład w skutek oddziaływania chłodnej lub gorącej pogody i/lub działania promieni słonecznych.
INFORMACJA: Prosimy o przejrzenie i skontrolowanie wszystkich części filtra przed jego użyciem.
INFORMACJA: Nie pozwól, aby dzieci lub osoby dorosłe opierały się lub siedziały na urządzeniu.
INFORMACJA: Do filtra nie wolno wsypywać ani wlewać żadnych chemikaliów.

PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 
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SPECYFIKACJA 
Średnia filtracja 310 mm

Powierzchnia filtra 0,07 m² (0,76 m²)

Maksymalne ciśnienie robocze 0,24MPa (35 PSI)

Ciśnienie robocze filtracji < 0,28MPa (4 PSI)

Maksymalna temperatura wody 35 °C

Piasek nie jest dostarczany wraz z filtrem

Zalecany piasek piasek krzemowy, ziarna 0,5 - 1,25mm 
(lub zbliżonej wielkości)

Ilość piasku w przybliżeniu 2/3 zbiornika, 25kg
 Dystrybutor: TV PRODUCTS Sp. z o. o.  Kraj pochodzenia: Chiny 

    Importer do UE: TV PRODUCTS CZ s. r. o.    

OPIS CZĘŚCI

Przed rozpoczęciem montażu zgodnie z instrukcją poświęć kilka minut poniższemu opisowi, abyś zapoznał się ze wszystkimi 
częściami filtracji piaskowej (patrz rys. 1).

P6148 - Zawór regulacyjny

P6149 - O- obręcz

P6150 - Uszczelka

P6151 - Wąż

P6152 - Wąż (wyłącznie dla Francji)

P6153 - Górny zacisk kołnierzowy

P6154 - Pokrywa zbiornika

P6155 – Środek łączący

P6156 - Zacisk kołnierzowy

P6157 – Zawór odprowadzenia wody

P4030 - Sito zatrzymujące zanieczyszczenia

P6006 - Wąż dolny

P6158 - Filtr

P6159 - O-obręcz

P6160 - Rurka

P6161 - Ciśnieniomierz

ZAWÓR REGULACYJNY

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia urządzenia lub wystąpienia 
ewentualnego wypadku, zawsze przed dokonaniem zmian na zaworze regulacyjnym 
wyłącz filtr. Zmiana pozycji niniejszego zaworu podczas pracy pompy może spowo-
dować uszkodzenie zaworu regulacyjnego, w wyniku czego może dojść do poranienia 
osób lub uszkodzenia urządzenia.
Jak używać zaworu regulacyjnego
Dźwignię zaworu regulacyjnego naciśnij do dołu i przekręć na odpowiednią funkcję 
(patrz rys. 2).

rys - 1

rys - 2
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Funkcje zaworu regulacyjnego

Zawór regulacyjny służy do wyboru 6 różnych funkcji filtra: Filtracji, Płuka-
nia, Cyrkulacji, Płukania zwrotnego, Zakręcania i Wypuszczania wody (patrz 
rys. 3).

INFORMACJA: Nie ustawaj nigdy dźwigni zaworu regulacyjnego pomię-
dzy 2 różnymi funkcjami, mogłoby to spowodować przeciekanie zaworu.
 Filtracja: Niniejsza funkcja służy do filtrowania wody w ba-

senie i stanowi 99% eksploatacji filtra. Woda jest pompowa-
na do filtra piaskowego, gdzie jest oczyszczana i ponownie
wypuszczana do basenu.
Płukanie zwrotne: Niniejsza funkcja służy do czyszczenia 
przegrody piaskowej. Po ustawieniu zaworu w odpowied-
niej pozycji, woda jest pompowana przez środek łączący do 
dołu, a następnie w górę przez przegrodę z piaskiem i na 
zewnątrz przez wyjście D.
Płukanie: Niniejsza funkcja służy do podstawowego spusz-
czania, czyszczenia i wyrównywania poziomu przegrody na 
piasek po płukaniu zwrotnym. Woda jest pompowana do 
dołu przez pompę na piasek, a następnie na górę przez środek łączący na zewnątrz przez wyście D.

Cyrkulacja: Funkcja cyrkulacji wody w basenie podlegającej filtracji piaskowej. Korzystaj z niniejszej funkcji w celu
wyłapania przez sito zanieczyszczeń w przypadku, kiedy filtr jest zatkany.

Wypuszczanie wody (wysuszenie): Po ustawieniu niniejszej funkcji woda zostaje wypuszczona z basenu. Inne 
ustawienie filtracji, które powoduje, że woda nie wraca ponownie do basenu tylko jest pompowana i wypuszczana
na zewnątrz przez wyjście D.
INFORMACJA: Jeżeli zawór regulacyjny został ustawiony w funkcji Płukania zwrotnego, Płukania lub Wy-
puszczania, woda będzie wypuszczana przez wyście D zaworu regulacyjnego.

Rozporządzenia i przepisy. Nie wypuszczaj wody w miejscach, gdzie woda mogłaby spowodować zalanie lub 
uszkodzenie budynków itp.

Zakręcone: Zawór w tej pozycji spowoduje zatrzymanie przepływu wody pomiędzy filtrem a basenem.
INFORMACJA: Nie włączaj ani nie używaj filtra, jeżeli zawór regulacyjny jest ustawiony w pozycji Zakręcone. Nie-
przestrzeganie niniejszego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie filtra.

INSTALACJA FILTRA PIASKOWEGO
(Będziesz potrzebować śrubokrętu krzyżowego.)

Część I Montaż

1. Ostrożnie wyciągnij wszystkie elementy z opakowania i upew-
nij się, że nie są w żaden sposób uszkodzone. Jeżeli jakakolwiek 
część jest uszkodzona, natychmiast skontaktuj się ze swoim 
sprzedawcą.
2. Filtr piaskowy musi zostać postawiony na równej, stabilnej 
powierzchni, najlepiej na betonowej płycie. Filtr postaw w taki 
sposób, abyś miał nieskrępowany dostęp do wyjść i zaworu regu-
lacyjnego, a także mógł swobodnie obsługiwać i naprawiać filtr a
także abyś bez przeszkód mógł wyczyścić powierzchnię, na której 
stoi filtr.
3. Zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60335-2-41 filtr piaskowy
MUSI być pionowo zamontowany na drewnianej lub betono-
wej powierzchni lub podstawie, co zabezpieczy filtr przed jego
przypadkowym zrzuceniem. Otwory montażowe powinny mieć 
średnicę 8 mm i być oddalone od siebie o 200mm. W celu przy-
mocowania filtra do podstawy (powierzchni) użyj dwóch śrub i nakrętek z maksymalną średnicą 8 mm. (patrz rys. 4)
4. Wsyp piasek do przegrody piaskowej.
INFORMACJA: Używaj wyłącznie specjalnego piasku przeznaczonego do filtrów piaskowych, bez wapienia i iłu. Używaj piasku
krzemowego o grubości ziaren 0,5 -1,25mm. Powinno wystarczyć opakowanie o wadze 25kg. Użycie innego piasku może obniżyć 
wydajność filtracji lub uszkodzić filtr. Uszkodzenia filtra spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego zalecenia są objęte gwa-
rancją.

do basenu

wyście A

wyjście C

wyjście D

do pompy

rys - 3

rys - 4
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a. Przy pomocy śrubokręta zwolnij zawór regulacyjny (patrz rys. 5) i ściągnij pokrywę zbiornika (patrz rys. 6).

b. Wycentruj środek łączący na środku zbiornika. Powoli wsyp piasek w taki sposób, aby masa piasku nie uszkodziła skimmera 
znajdującego się w środku łączącym. Piasku nasyp aż do górnego brzegu środka zbiornika (patrz rys. 7).

INFORMACJA: Aby podczas wsypywania piasku nie uszkodzić skimmera, nalej na dno zbiornika trochę wody, żeby skimmer zanu-
rzył się w środku łączącym.

INFORMACJA: PIASEK NIE JEST DODAWANY WRAZ Z FILTREM. Nie wsypuj piasku do rury środka łączącego!

rys - 5 rys - 6

PIASEK

rys - 8

PIASEK

rys - 7
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      c. Upewnij się, że O-obręcz znajduje się na górnym brzegu zbiornika (patrz rys. 9). Jeżeli  wokół brzegu znajduje się piasek należy 
go wymyć.
INFORMACJA: Upewnij się, że O-ring na górnym brzegu zbiornika jest czysty, nie jest zadrapany, pęknięty i nie ma na nim ziare-
nek piasku.
d. Nałóż pokrywę na zbiornik z piaskiem, załóż  zacisk kołnierzowy i skręć (patrz rys. 10).

e. Załóż zawór regulacyjny na pokrywę zbiornika. Nie zapomnij sprawdzić, czy O-ring znajduje się na brzegu pokrywy zbiornika a 
rurka pionowa środka łączącego tkwi w podstawie zaworu regulacyjnego (patrz rys. 11).
f. Przymocuj górny zacisk kołnierzowy i skręć śrubami (patrz rys. 12).

g. Podłącz ciśnieniomierz do wentyla regulacyjnego.
INFORMACJA: Upewnij się, że O-obręcz na brzegu zbiornika jest czysta, sucha, nie jest porysowana, pęknięta i nie ma na niej 
ziarenek piasku.
INFORMACJA: Zawsze przed dokręceniem upewnij się, że wyjście C na zaworze regulacyjnym znajduje się w jednej linii z wyj-
ściem C na pompie (patrz rys. 13).

rys - 9 rys - 10

O obręcz

rys - 11 rys - 12

O obręcz
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5. Załóż rurkę na wyjście pompy C i do wyjścia zaworu regulacyjnego C. Przymocuj przykręcając końcówki śrubowe rurki (patrz 
rys. 14).

Część II: Montaż węża do płukania zwrotnego i płukania (patrz rys. 15)
INFORMACJA: Upewnij się, że zawór regulacyjny znajduje się w pozycji Zakręcone.
1. Załóż jeden koniec węża na wyjście B filtra. Przykręć pierścień zabezpieczający.
2. Podłącz drugi koniec węża do otwory odpływowego basenu B.
3. Wyjmij korek z otworu odpływowego basenu B i załóż zawór odprowadzający wodę dołączony do zestawu.
4. Po założeniu węża i sita zatrzymującego zanieczyszczenia załóż i dokręć zacisk kołnierzowy.
INFORMACJA: Wąż i sito zatrzymujące zanieczyszczenia muszą być dobrze założone na odpływ basenu.
5. Podłącz węża do wyjścia D i postaw filtr na suchym miejscu tyłem do basenu (patrz rys.15).
6. Kiedy wąż zostanie przykręcony, możesz napełniać basen (przeczytaj także instrukcję obsługi basenu).
WAŻNA INFORMACJA: Upewnij się, że zawór regulacyjny znajduje się w pozycji „Zakręcone“.
WAŻNA INFORMACJA: Zawsze przed włączeniem filtra upewnij się, że cały odpływ i studzienka ściekowa basenu znajdując się
pod wodą.

Część III: Płukanie zwrotne i płukanie
Przed pierwszym użyciem należy najpierw włączyć Płukanie zwrotne i Płukanie, żeby przepłukać piasek.

rys - 13 rys - 14

rys - 15

basen
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UWAGA: NIE WOLNO WŁĄCZAĆ FILTRA PIASKOWEGO JEŻELI W BASENIE NIE MA WODY!
1. Naciśnij do dołu zawór regulacyjny i przekręć go do pozycji „Płukanie zwrotne“.
2. Włóż wtyczkę elektryczną do gniazdka i włącz filtr na 3-5 minuty, do chwili aż wypuszczana woda będzie czysta.
3. Wyłącz i odłącz filtr piaskowy. Zawór regulacyjny przekręć do pozycji „Płukanie“.
4. Włóż wtyczkę elektryczną do gniazdka i włącz filtr na 1 minutę. Woda zacznie krążyć z powrotem z basenu przez filtr piaskowy i 
będzie wypuszczana na zewnątrz wyjściem D.
5. Wyłącz i odłącz filtr. Zawór regulacyjny przekręć do pozycji „Zakręcone“.
6. Dolej wody do basenu.
WAŻNA INFORMACJA: Po spuszczeniu wody z basenu, trzeba ją następnie uzupełnić. Odłącz filtr w chwili, kiedy poziom wody
zbliży się do zaworu odpływowego i napuszczającego. FILTRU PIASKOWEGO NIE WOLNO WŁĄCZAĆ JEŻELI W BASENIE NIE MA 
WODY.

Część IV: Całkowita instalacja filtra piaskowego

Podłącz drugiego węża (patrz rys. 16).
INFORMACJA: Upewnij się, że zawór regulacyjny jest ustawiony w pozycji „Zamknięte“.
1. Ściągnij węża z wyjścia D.
2. Podłącz węża do wyjścia A zaworu regulacyjnego i przykręć pierścień gwintowy zabezpieczający.
3. Drugi koniec węża podłącz do zaworu napuszczającego A basenu.
4. Wyciągnij zatyczkę z zaworu basenu A i załóż sito zatrzymujące zanieczyszczenia dołączone do zestawu – umożliwi to wodzie 
wpłynięcie do filtra.
5. Jak tylko wąż i sito zatrzymujące zanieczyszczenia będą założone, zabezpiecz i dociśnij je przy pomocy zacisku węża.
INFORMACJA: Wąż oraz sito zatrzymujące zanieczyszczenia muszą być dobrze założone na odpływ basenowy.

Obsługa filtra piaskowego
1. W tym momencie filtr piaskowy jest przygotowana do użycia. Ustaw zawór regulacyjny na
funkcję „Filtracja“.
INFORMACJA: Zawsze przed włączeniem filtra sprawdź, czy filtr piaskowy jest suchy. Nigdy

nie obsługuj filtra, jeżeli jesteś mokry lub masz mokre ręce.
Unikaj sytuacji, w których mógłbyś zostać porażony prądem 
elektrycznym!

2. Podłącz filtr do sieci elektrycznej.
Informacja: filtr piaskowy rozpoczyna teraz cykl filtracji.
Zawsze sprawdź, czy woda wraca do basenu a także wska-
zanie wysokości ciśnienia na ciśnieniomierzu (patrz rys.17). 
Powszechnie zaleca się, aby ciśnienie podczas eksploatacji było niższe niż 0.028MPa (4PSI) (w 
zielonym polu).

basen

kierunek wody

kierunek wody

rys - 16

rys - 17

rys - 18 ~7~



Czyszczenie i konserwacja
UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konserwacji należy upewnić się, że filtr piaskowy został wyłączony z gniazdka.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym, nawet ze skutkiem śmiertelnym. 
Ponieważ w filtrze zbierają i osadzają się z czasem nieczystości, ciśnienie na barometrze będzie z czasem wzrastać (patrz przykład
na rys. 18). Jak tylko ciśnienie osiągnie wartość 0.028Mpa (4PSI) lub wyższą lub woda będzie wpływać do basenu zbyt wolno, 
należy wyczyścić piasek.
1. W celu wyczyszczenia przegrody piaskowej postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w „Część III: Płukanie zwrotne i płukanie“.
INFORMACJA: Jeżeli pomimo wyczyszczenia piasku ciśnienie nadal będzie wynosić 0.028MPa (4PSI) lub będzie wyższe, spróbuj 
ponownie powtórzyć cykl „Płukanie zwrotne“ i „Płukanie“. Jeżeli ciśnienie nadal jest wysokie, upewnij się, że nie zapomniałeś wy-
czyścić filtra pompy piaskowej.
2. Wyczyść filtr pompy piaskowej. Filtr piaskowy musi być wyłączony z sieci elektrycznej a zawór regulacyjny musi być ustawiony
w pozycji „Zakręcone“.
3. Wyciągnij sito zatrzymujące zanieczyszczenia z wypływu basenu B i włóż korek, żeby woda nie była wypuszczana do basenu.
4. Odkręć pierścień gwintowy zabezpieczający na wężu i ściągnij go z wyjścia pompy B.
5. Wyciągnij filtr z pompy i wypłukaj zanieczyszczenia (jeżeli filtra nie da się już wyczyścić, należy go wymienić). Patrz rys.19.
6. Ponownie załóż filtr i podłącz węża do basenu.
7. Ustaw zawór regulacyjny w pozycji „Filtracja“ i włóż wtyczkę do gniazdka.
INFORMACJA: Nie zapomnij wymienić w wypływie zatyczki na sito zatrzymujące zanieczyszczenia.
INFORMACJA: Jeżeli woda podczas czyszczenia piasku zabarwi się, powinieneś wymienić filtr.
INFORMACJA: Zaleca się czyszczenie piasku raz na miesiąc lub w zależności od częstotliwości używania basenu. Nie należy czy-
ścić piasku zbyt często.

Obniżenie poziomu lub wypuszczenie wody z basenu
Obniżenie poziomu lub wypuszczenie wody z basenu
1. Wyłącz filtr z sieci elektrycznej. Zawór regulacyjny przekręć do pozycji „Wylewanie wody“.
2. Odłącz węża od zaworu napuszczającego basenu A i wyjścia A filtra i załóż na wyjście D.
INFORMACJA: Nie zapomnij wymienić sita na zanieczyszczenia za korkiem, żeby zapobiec wylewaniu się wody do basenu.
3. Włącz filtr do sieci elektrycznej.

FILTRU PIASKOWEGO NIE WOLNO WŁĄCZAĆ JEŻELI W BASENIE NIE MA WODY.
Przechowywanie podczas zimy
W strefach klimatycznych, gdzie podczas miesięcy zimowych woda zamarza, wyposażenie basenu należy schować na zimę, aby 
zapobiec jego uszkodzeniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zamarznięciem wody w filtrze piaskowym.
1. Włącz „Płukanie zwrotne“ zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami.
2. Odkręć zawór odprowadzający wodę znajdujący się na dolnej części zbiornika i spuść pozostałą w basenie wodę.
3. Wysusz basen zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi dołączonej do basenu.
4. Odłącz oba węże od basenu i od filtra.
INFORMACJA: Nie przekręcaj końcówki zaworu do odprowadzania wody więcej niż 2 razy; w przeciwnym razie z zaworu odpro-
wadzającego wodę zacznie wysypywać się piasek!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. Poniżej podane zostały użyteczne 
rady, w jaki sposób usunąć najczęstsze usterki:

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Piasek dostaje się do basenu – Użyłeś piasku o zbyt małych ziarnach.
– Przegroda piaskowa jest zwapniała.

* Zaleca się używanie piasku o ziarnach 0,5-
1,25mm.
* Wymień piasek.

Wysokie ciśnienie filtracji – Filtr jest zanieczyszczony.
– Przegroda piaskowa jest zatkana.
– Niedostateczne Płukanie zwrotne.

* Płukanie zwrotne.
* Sprawdź stopień zanieczyszczenia piasku i w razie 
potrzeby wymień.
* Powtórz Płukanie zwrotne.

Woda przecieka przy zaworze regulacyjnym – Zawór regulacyjny jest ustawiony pomiędzy 2 
funkcjami.

* Zmień ustawienie zaworu na 1 funkcję.

Woda przecieka na łączach – Uszczelka nie jest dobrze założona.
– Wąż jest poluzowany.

* Załóż poprawnie uszczelkę. 
* Dokręć węża.

Ochrona środowiska naturalnego:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna, urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W 
celu właściwej likwidacji urządzenia należy oddać je w odpowiednich punktach zbioru, gdzie zostaną przyjęte bez pobierania opłaty. Przestrzega-
jąc zasad prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegacie potencjalnym negatywnym wpływom na 
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, jakie mogłaby mieć niewłaściwa likwidacja odpadów. Dalsze szczegóły dotyczące utylizacji prosimy uzyskać 
w miejscowym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbioru. Likwidacja niezgodna z przepisami może zostać ukarana grzywną zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w danym kraju.
Baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale oddać w punkcie gwarantującym ich recykling.

Serwisowanie
W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Obsłu-
gując urządzenie należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją 
użytkowania urządzenia lub w przypadku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.


