
KARTUŠOVÁ FILTRACE 5-7 m3
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NÁVOD K POUŽITÍ

220 - 240 V~, 50 Hz,

Hmax 1.0m, Hmin 0.19m, IPX5 Max. teplota
vody 35°C

http://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/2-1-Bazenove-filtrace/4-2-Kartusove-filtrace
http://www.predajbazenov.sk/bazeny/eshop/3-1-Bazenove-filtracie/68-2-Kartusova-filtracia
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Důležité bezpečnostní zásady
• Pro snížení rizika úrazu nedovoltedětem, aby tento výrobek používaly. Děti a nezpůsobilé osoby vždy
kontrolujte.

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Filtrační čerpadlo připojujte pouze do zásuvky s uzemněním,
nebo s proudovým chráničem s citlivostí minimálně 30 mA. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka
chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje
chránič s citlivostí minimálně 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.

• Přívodní kabel neinstalujte do země. Umístěte jej tak, aby nebyl poškozen sekačkou na trávu, střihačem
živých plotů či j iným zařízením.

• Přívodní kabel nesmíte vyměnit. Provoz s vadným přívodním kabelem je životu nebezpečný.

• Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací šňůry,
časoměry apod. Použijte řádně umístěnou zásuvku.

• Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.

• Zařízení nespouštějte ani nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když stoj íte ve vodě nebo máte mokré ruce.

• Tento výrobek umístěte dál od bazénu, abyste zabránili tomu, že by děti na něj lezly, aby se dostaly do
bazénu.

• Děti držte mimo čerpadlo a všechny elektrické kabely.

• Čerpadlo nespouštějte, pokud jsou v bazénu lidé.

• Před začátkem seřizování, čistění, údržby nebo demontáže odpojte čerpadlo od zdroje elektrického
proudu.

• Výrobek je určen pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů.
Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části, uskladnit na zimu a pak v létě opět
složit.

• Elektrické připojení čerpadla mějte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.

• Po instalaci výrobku musí zástrčka zůstat přístupná.

• Tento výrobek smí být používán pouze k účelům popsaným v příručce.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ
MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, JINÁ VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO
USMRCENÍ.

Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují pouze některá z možných rizik a
nebezpečí. Při pobytu ve vodě buďte opatrní a předvídejte možná nebezpečí.
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Seznam dílů
POZNÁMKA: Nákres slouží pouze pro ilustrační účely. Nemusí přesně zobrazovat výrobek.

PŘEHLED ČÁSTÍ

Před sestavováním vašeho výrobku
věnujte prosím několik minut
prohlídce jednotlivých dílů a
pochopte jej ich vzájemnou funkci.

UPOZORNĚNÍ: Obrázky slouží
jen pro ilustrační účely. Váš
výrobek se může trochu lišit.
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Montáž filtračního sítka
NASTAVENÍ VYPOUŠTĚCÍHO FILTRU BAZÉNU A PÍSTOVÉHO VENTILU

Filtrační sada obsahuje dva kontrolní mechanismy filtru, které musíte nasadit do dvou otvorů,
vyseknutých do stěny bazénu. Síťka filtru zabraňuje tomu, aby větší části ucpaly nebo
poškodily filtrační čerpadlo. Sada pístových ventilů slouží k tomu, aby do filtračního čerpadla
neproudila voda při nasazování nebo čištění filtrační vložky. Pokud je váš typ bazénu vybaven
horním nafukovacím prstencem instalujte filtr, hrdlo a pístový ventil dříve, než prstenec
nafouknete.

1. Vezměte sítko a mechanismus pístového ventilu.

2. Šroubujte spojku pístového ventilu proti směru hodinových
ručiček a

odpojte jej od šroubové spojky filtru (1 3). Dbejte, aby profilovaný
těsnicí

kroužek (10) zůstal na svém místě. Postavte pístový ventil na
bezpečné

místo na zemi (viz obrázek 1 ).
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3. Odšroubujte matici filtru (11 ) proti směru hodinových ručiček ze šroubové

spojky (1 3).

4. Umístěte filtr a uzavírací klapku na spodní část výpusti vody z bazénu

(označeno symbolem „+“). Nasaďte spojku (1 3) z vnitřní strany stěny

bazénu do jednoho z připravených otvorů, přičemž podložka zůstane na

spojce a je tak umístěna na vnitřní straně bazénu.

5. Opět našroubujte matici filtru ve směru hodinových ručiček (11 ) plochou

stranou (11 ) směrem k vnější straně stěny bazénu na šroubovou spojku

(1 3) (viz obrázek 2). Před montáží namažte závity vazelínou.

6. Rukou utáhněte sítko filtru (1 5) a matici filtru (11 ) na šroubové spojce (1 3).

7. Vezměte sadu pístového ventilu. Zkontrolujte, zda je profilovaný těsnicí

kroužek umístěn na správném místě.

8. Našroubujte spojku pístního ventilu na šroubovou spojku filtru (1 3) (viz

obrázek 3).

9. Zkontrolujte pístový ventil, zda je páka zcela přepnuta do polohy "0/1 ".

Pokud tomu tak není vezměte páku a zatlačte j i směrem dolů ve směru

hodinových ručiček tak, aby byla vylisovaná drážka v pozici "0/1 ". Tím

zajistíte, aby při napouštění nevytékala voda (viz též obrázky 4.1 a 4.2).

Připojení a montáž hadic
1. Vybalte z obalu filtrační čerpadlo Krystal Clear™ a hadice.

2. Položte filtrační čerpadlo tak, aby bylo možné spojit přípojku vodní hadice (7) se sadou pístových ventilů.
POZOR: Montáž filtračního čerpadla proveďte na pevné podložce. K tomuto účelu jsou dole na čerpadle
předvrtány dva montážní otvory.

3. Vezměte dvě hadice (7) a připojte hadicovou spojku k filtračnímu čerpadlu.

4. Odšroubujte manžetu tělesa filtru (1 ) proti směru hodinových ručiček od tělesa filtru. Odložte j i na
bezpečné místo.

5. Filtrační čerpadlo je vzduchotěsný systém. Otočte horní odvzdušňovací ventil (2) o 1 až 2 otáčky proti
směru hodinových ručiček. Pozor: Odvzdušňovací ventil v žádném případě neotevírejte za chodu motoru. V
opačném případě začne stříkat voda a může dojít k úrazu.

6. Demontujte kryt tělesa filtru (4). Zkontrolujte, zda je v tělese vložena filtrační vložka. Pokud ano, nasaďte
kryt a rukou pevně zašroubujte manžetu tělesa (1 ) na těleso filtru.

7. Zlehka dotáhněte ventil k vypouštění sedimentu, který je umístěn na spodní části tělesa. Tím zajistíte, aby
nevytékala voda.

8. Jakmile je bazén napuštěný, propojte hadici ze spodního konce tělesa filtru s horní sadou filtrů. Spojení
hadic je provedeno na spodním konci sady pístového ventilu. K upevnění hadice použijte hadicovou
přípojku.

9. Připojte druhou hadici doprostřed tělesa motoru a připojte jej zbývajícími spojkami ke stěně bazénu.
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PRACOVNÍ POSTUP
1. Zkontrolujte, zda je filtrační čerpadlo vypnuté. Spínač je umístěn na krytu motoru.

2. Připojte přívodní elektrický kabel pomocí přípojky s ochranou GFCI/RCD. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Připojte filtrační čerpadlo k uzemněné zásuvce, která je chráněna bezpečnostním
zařízením proti chybovému proudu (RCD) s měřeným chybovým proudem nižším než 30 mA. Pokud nevíte,
zda je zásuvka dostatečně chráněna, obraťte se na elektrikáře. Požádejte elektrikáře, aby instaloval
bezpečnostní zařízení proti chybovému proudu s maximální hodnotou 30 mA. Nepoužívejte přenosná
bezpečnostní zařízení proti chybovému proudu (PRCD). Aby nedocházelo k nasávání vzduchu otevřete
nejprve spodní pístový ventil (spojený se sací hadicí) a následně horní pístový ventil (spojený s vypouštěcí
hadicí). Otevřete odvzdušňovací ventil. Počkejte, dokud nezačne z odvzdušňovacího ventilu vytékat voda a
potom ventil opět zavřete.

3. Uchopte páku pístového ventilu. Otáčejte páku ve směru hodinových ručiček a táhněte j i nahoru, dokud se
nezastaví. Potom otáčejte dále ve směru hodinových ručiček, dokud se kovová drážka nezastaví v pozici
„0/1 “. Totéž udělejte se druhým pístovým ventilem. Tím dojde k otevření ventilů, aby do filtračního čerpadla
mohla natékat voda.

4. Při napouštění vody může vzduch, který je uvnitř, unikat odvzdušňovacím ventilem (2). Poté, co všechen
vzduch unikne, začne z ventilu (2) vytékat voda. Jakmile k tomu dojde, opět ventil ručně zavřete otáčením
ve směru hodinových ručiček.

5. Přepněte přístroj do polohy „ZAP“ („AN“). Filtrační čerpadlo začne filtrovat vodu.

6. Nechejte filtrační čerpadlo běžet, dokud nedosáhnete požadované čistoty vody.
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Skladování filtračního čerpadla
Obecně musí být filtrační čerpadlo trvale a bezpečně upevněno v kolmé poloze na zemi nebo na podložce.
Informujte se u příslušných úřadů, zda existují předpisy o filtračních čerpadlech pro nadzemní bazény. Pokud
ano, můžete filtrační čerpadlo umístit na podložku a za použití obou upevňovacích otvorů je spojit se zemí.
Viz též obrázek níže. Aby nedošlo k náhodnému převrácení, můžete filtrační čerpadlo přimontovat k
betonovému soklu nebo ke dřevěné podložce. Celá konstrukce musí být těžší než 18 kg. Evropská norma EN
60335-2-41 předepisuje, že tento výrobek musí být upevněn k zemi nebo k desce.

Vyčištění (nebo výměna) vložky filtru
Doporučujeme vyměňovat vložku filtru minimálně každé dva týdny.

1. Přesvědčte se, zdali je filtrační čerpadlo vypnuté, a odpojte od přívodu elektrického proudu napájecí kabel.

2. Abyste zabránili vytékání vody z bazénu, odšroubujte mřížky filtrů z filtračních konektorů a místo nich
vložte těsnicí zátky.

3. Pohybem proti směru hodinových ručiček sejměte krytku a kroužek. Kroužek umístěte na bezpečné místo.

4. Vyjměte použitou vložku filtru (59900) a vyčistěte j i od nánosů z hadic.

5. Zvažte, zda vložka filtru potřebuje vyměnit.

6. Vraťte vložku do pouzdra filtru.

7. Namontujte zpět těsnicí kroužek a kryt pouzdra. Kryt dotáhněte pouze rukou, ve směru hodinových
ručiček.

8. Po výměně vložky filtru otevřete odvzdušňovací ventil, odstraňte zátky, ponechejte čas na odvzdušnění,
poté dotáhněte odvzdušňovací ventil, a opět nasaďte filtrační mřížky. Filtrační čerpadlo se zaplní vodou, a
může být opět spuštěno.

Dlouhodobé skladování
1. Po vyprázdnění bazénu odpojte z čerpadla a bazénu všechny hadice. V opačném pořadí proveďte
předchozí pokyny pro sestavení.

2. Vyjměte vložku filtru dle návodu v oddíle Vyčištění vložky filtru, body 2 až 4.

3. Ze stěny bazénu vyjměte filtrační mřížky. Zasuňte těsnicí zátky do konektorů. Před vyjmutím uvolněte
svorky hadic.

4. Z vnitřního prostoru filtračního čerpadla vypusťte veškerou vodu.

5. S ohledem na použitou vložku filtru (59900) se rozhodněte, zda v příští sezóně použijete novou vložku.
Ponechejte si proto jednu záložní.

6. Pro dlouhodobé skladování natřete vazelínou kryt, O-kroužek odvzdušňovacího ventilu a těsnění hadice.

7. Skladujte filtrační čerpadlo a jeho příslušenství na suchém a chladném místě.

8. Pro uskladnění umístěte suché součásti do původního kartónového balení.



8

Péče o bazén a chemikálie
Všechny bazény musí být ošetřeny tak, aby zůstaly dodrženy hygienické podmínky čistoty vody. Použitím
vhodných chemikálií a filtru toho snadno dosáhnete. Správné dávkování chlóru a ostatních chemikálií,
potřebných pro dosažení průzračné vody, můžete konzultovat s regionálním dodavatelem.

Chemikálie uschovejte mimo dosah dětí.

Nedoplňujte chemikálie do bazénu pokud jsou v něm lidé, j inak by mohlo dojít k podráždění očí a kůže.

Denní kontrolu pH a chemické ošetření vody nepodceňujte.

Při napouštění bazénu a v průběhu sezóny kontrolujte správný objem chlóru a ostatních chemikálií. Sledujte
také hladinu pH. Pokyny a doporučení vám poskytne regionální dodavatel.

Ponechejte si v rezervě náhradní filtry. Filtr vyměňujte každé dva týdny. Chlorová voda, vylitá například při
dětských hrách, může poškodit trávník, zahradu, nebo křoví. Tráva pod bazénem bude zničena.

Upozorňujeme, že některé typy travin mohou prorůst skrze tkaninu bazénu, což funkci bazénu nijak
nepoškozuje. Před vypuštěním bazénu, ať z důvodu přemístění nebo dlouhodobého skladování, se ujistěte, že
máte zajištěn odtok vody do přiměřeně velké jímky vody. Ověřte si místní nařízení týkající se výpusti
chlorové vody z bazénu.

UPOZORNĚNÍ
KONCENTROVANÉ ROZTOKY CHLÓRU MOHOU POŠKODIT TKANINU BAZÉNU. DBEJTE
POKYNŮ VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ, SLEDUJTE VAROVÁNÍ PŘED OHROŽENÍM ZDRAVÍ, A BERTE
OHLED NAMOŽNÁ RIZIKA

Průvodce odstraněním poruch
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Obecné problémy s bazénem

Obecná pravidla bezpečnosti ve vodě
Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí však při něm také nebezpečí zranění a smrt.
Ke snížení rizika vašeho poranění si přečtěte a dodržujte veškerá varování a pokyny týkající se výrobku,
balení apod. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují
jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí. Pro další
ochranné pomůcky se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny stejně jako s pokyny vydané
národně uznanými bezpečnostními organizacemi:

• Naučte se plavat.

• Naučte se poskytovat první pomoc.

• Poučte každého, kdo hlídá vaše děti ohledně potenciálních rizik a o použití bezpečnostních zařízení,
například uzamykatelných dveří, zábradlí apod. Neustálý dohled je nutný.

• Naučte děti, co dělat v případě nebezpečí.

• Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.

• Dozor, dozor, dozor.

Můžete pomoci chránit životní prostředí. Dodržujte místní nařízení pro likvidaci odpadů.
Nepoužívaná nebo vadná elektrická zařízení odevzdejte k likvidaci odborné firmě.




