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Biztonsági utasítások 

 

A jelen használati utasításban ezzel a piktogrammal jelölik azokat az utasításokat, amelyek 
betartásának elmulasztása 
személyi sérüléseket okozhat. 

 

A jelen használati utasításban ezzel a piktogrammal jelölik azokat az utasításokat, amelyek 
betartásának elmulasztása 
az emberekre nézve az áramütés kockázatát hordozza. 

 
 

 

A BERENDEZÉS BÁRMILYEN KEZELÉSEKOR  
VAGY A MEDENCÉBEN TÖRTÉNŐ 

FÜRDÉSKOR  CSATLAKOZTASSA LE A 
KÉSZÜLÉKEKET AZ ELEKTROMOS 

HÁLÓZATRÓL 
 

 

 

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT 
A használati utasításban szereplő utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos 
áramütés okozta személyi sérüléssel vagy halállal végződhet. 

 A készüléket csak a 8 évnél idősebb gyermekek vagy a csökkent szellemi vagy mentális képességű, 
vagy a használatához szükséges kellő gyakorlattal és tapasztalattal nem rendelkező felnőttek csak 
akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak, és kellő tájékoztatást kaptak a berendezés 
biztonságos használatáról és megértették az esetleges veszélyeket. A készülék nem játékszer. A 
gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül a készülék tisztítását és karbantartását. 

 A készülék csak a Cseh Műszaki Szabvány (CSMSZ) szerinti elektromos hálózatra csatlakoztatható a 
medencétől legalább 3,5 méteres távolságban lévő, a 30 mA-t meg nem haladó névleges lekapcsoló 
áramú áramvédővel védett dugaljon keresztül. 

 A készüléket közvetlenül a dugaljba csatlakoztassa. Hosszabbító használata esetén csak a 
CSMSZ-nak megfelelő kültéri használatú hosszabbítót használjon. 

 Ne próbálja meg a villás csatlakozót kihúzni vagy bedugni a dugaljba, ha nedves a keze vagy, ha 
a vízben áll. 

 A készüléket úgy helyezze el, hogy ne szolgáljon fellépőként a gyermekeknek a medencébe lépéskor. 
 Tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban a készüléktől és a tápkábeltől. Ellenőrizze, hogy a 

készülékkel ne játszanak. 
 A készülék csatlakozó vezetékét ne ássa a földbe, és akadályozza meg a sérülését. Helyezze el 

úgy, hogy ne sérülhessen a fűnyírótó, sövényvágó ollótól vagy hasonló eszközöktől. 
 A csatlakozó vezeték villás dugóját hagyja szabadon a készülék azonnali 

áramtalanítása érdekében. 
 A medencébe lépés előtt a készüléket áramtalanítsa. A készülék nem használható, ha a medencében 

emberek tartózkodnak. 
 Soha ne üzemeltesse a készüléket víz nélkül. 
 Soha ne üzemeltesse a sérült vagy hiányos készüléket. A hibákat azonnal szüntesse meg. Javításhoz 

és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon. 
 Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a hatutas szelep a ZÁRVA pozícióban van, vagy ha a keringtető 

rendszer csöve nem átjárható; ezzel sérülhet, megrepedhet, leszakadhat a hatutas szelep fedele, ami 
személyi sérüléshez vagy vagyoni károkhoz vezethet. 

 Rendszeresen ellenőrizze a szűrő eltömődését és tisztítsa ki a szivattyú előszűrőjét, illetve a szkimmer 
kosarát, hogy elkerülje a szivattyú sérülését, és biztosítsa a rendszer megfelelő működését. 

 Az A hangnyomás szintje a kezelőszemélyzet helyén nem haladja meg a 70 dB(A) értéket. 



Alkatrészjegyzék – AZURO 2m3/h 

 
 

Tétel Elnevezés Mennyiség  Tétel Elnevezés Mennyiség 
1 Többutas szelep 1 14 Szívócső 1 
2 Dugó 2 15 Szívókosár 1 
3 A dugó lapos tömítése 2 16 A szívókosár alja 1 
4 A manométer lapos tömítése 1 17 Edény 1 
5 Manométer 1 18 Anyagszekrény 1 
6 Az 1/2-es szelep karimája, 

ideértve az összekötést is 
2 19 Alapzat szivattyúval 1 

7 A tüskék és a könyökök 
alaktömítése 

4 20 Előszűrő 1 

8 A tüskék és a könyökök áthúzó 
anyája 

4 21 Medence tömlő 3 rész 2 

9 Könyök D38 2 22 Tömlőbilincs 25-40 4 
10 Tömlőbilincs 40-60 2 23 Hulladékkészlet 1 
11 Tüske D32/38 2 24 Az előszűrő lapos tömítése 1 
12 Összekötő tömlő 1 25 Teflon szalag 1 
13 Leeresztő szűrő 1 26 Idegen tárgyak bejutását 

akadályozó rács 
1 



Alkatrészjegyzék – AZURO 4m3/h (T) 
 

 
 

Tétel Elnevezés Mennyiség  Tétel Elnevezés Mennyiség 
1 Többutas szelep 1 14 Szívócső 1 
2 Dugó 1 15 Szívókosár 1 
3 A dugó lapos tömítése 1 16 A szívókosár alja 1 
4 A manométer lapos tömítése 1 17 Edény 1 
5 Manométer 1 18 Anyagszekrény 1 
6 Az 1/2-es szelep karimája, 

ideértve az összekötést is 
2 19 Alapzat szivattyúval 1 

7 A tüskék és a könyökök 
alaktömítése 

4 20 Előszűrő 1 

8 A tüskék és a könyökök áthúzó 
anyája 

4 21 Medence tömlő 3 rész 2 

9 Könyök D38 2 22 Tömlőbilincs 25-40 4 
10 Tömlőbilincs 40-60 2 23 Hulladékkészlet 1 
11 Tüske D32/38 2 24 Az előszűrő lapos tömítése 1 
12 Összekötő tömlő 1 25 Teflon szalag 1 
13 Leeresztő csavarozás 1 26 Idegen tárgyak bejutását 

akadályozó rács 
1 



Alkatrészjegyzék – AZURO 6m3/h (T) 
 

 
 

Tétel Elnevezés Mennyiség  Tétel Elnevezés Mennyiség 
1 Többutas szelep 1 14 Szívócső 1 
2 Dugó 1 15 Szívókosár 1 
3 A dugó lapos tömítése 1 16 A szívókosár alja 1 
4 A manométer lapos tömítése 1 17 Edény 1 
5 Manométer 1 18 Anyagszekrény 1 
6 Az 1/2-es szelep karimája, 

ideértve az összekötést is 
2 19 Alapzat szivattyúval 1 

7 A tüskék és a könyökök 
alaktömítése 

4 20 Előszűrő 1 

8 A tüskék és a könyökök áthúzó 
anyája 

4 21 Medence tömlő 3 rész 2 

9 Könyök D38 2 22 Tömlőbilincs 25-40 4 
10 Tömlőbilincs 40-60 2 23 Hulladékkészlet 1 
11 Tüske D32/38 2 24 Az előszűrő lapos tömítése 1 
12 Összekötő tömlő 1 25 Teflon szalag 1 
13 Leeresztő csavarozás 1 26 Idegen tárgyak bejutását 

akadályozó rács 
1 



Rendeltetés 
Ez a szűrőegység az időszakos használatú föld feletti medencék vízszűrésére szolgál. Nem alkalmas az egész évben 
üzemeltetett medencékhez. A szűrés szivattyúja nem önszívó, ezért a szűrést a vízszint alá kell telepítenie a 
medencében természetes vízelárasztással. 
FIGYELMEZTETÉS: A jelen használati utasításban szereplő ábrák csak szemléltető jellegűek, és eltérhetnek a 
ténylegesen leszállított terméktől. Fenntartjuk a jogot a termék teljes vagy részleges módosítására, akár előzetes 
figyelmeztetés nélkül is. 
A szűrőegység használatának feltételei: 
- a víz pH-értéke 6 - 8,5 
- szabad klór tartalom max. 10 mg/l 
- oldható sók tartalma max. 0,5% 

 
Az üzembe helyezés előtt 
A készülék összeszerelése és üzembe helyezése előtt csomagolja ki az összes alkatrészt. 
A szűrés és a környezet között hagyjon a készülék üzemeltetéséhez szükséges biztonságos távolságot. 
A szűrést alapzatra kell állítani (például betonlemez és hasonlók). A lemezt támassza alá, és hozza vízszintbe 
vízmérték segítségével. A készülék nem állhat a füvön, mert fennáll a szivattyú túlmelegedése. 
Akadályozza meg a készülék elárasztását. Az elárasztás a készülék sérüléséhez vagy a személyek áramütéséhez 
vezethet. 
Ha a medencét részlegesen vagy teljesen a talajba süllyesztette, a készüléket egy szűrőaknába kell telepíteni, 
amely összeköttetésben áll a medencével. Ha a szűrést egy aknába telepítette, ellenőrizze, hogy az aknát ne 
árassza el víz. Azért, hogy ezt elkerülhesse, alakítson ki kavicságyat az aknában a kiszivárgó víz elvezetésére 
közvetlen csatlakozással a szennyvízcsatornára. Fontos az akna szellőzésének biztosítása, mivel a kicsapódó víz 
miatt sérülhet a készülék. 
A további szükséges felszerelés, például a tömlők, a tömlőcsatlakozók és a szűrőhomok (nem része a csomagnak) 
rendelkezésre állnak az eladónál. 

 

A szűrés nem működhet szárazon (víz nélkül)!!! Ha szűrést ily módon használja, 
megszűnik a jótállás. 

 
Műszaki adatok 
 SWING PLUS 10 SWING PLUS 14 (T) SWING PLUS 18 (T) 
Feszültség 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 
Teljesítmény 85 W 190 W 250 W 
Átfolyás a rendszeren át 2 m3/h 4 m3/h 5 m3/h 
Védelem IP X5 IP X5 IP X5 
Kinyomás 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

    

Szűrőátmérő 143 mm 143 mm 143 mm 
Hatékony szűrőfelület 0,036 m2 0,036 m2 0,036 m2 
Üzemi nyomás 0,2 bar 0,3 bar 0,5 bar 
Maximális üzemi nyomás 0,4 bar 0,6 bar 1,0 bar 
A víz maximális hőmérséklete 35 °C 35 °C 35 °C 

    

Homoktöltet 10 kg 14 kg 18 kg 
Szemcseméret 0,6 – 1,2 mm 0,6 – 1,2 mm 0,6 – 1,2 mm 

 
 

 

Óvja a környezetet! Ne dobja a készüléket a települési hulladékba. A termék 
elektromos/elektronikus alkatrészeket tartalmaz. A 2012/19/EU európai irányelv értelmében az 
elektronikus/elektromos készülékek az élettartamuk végén nem dobhatók a települési hulladékba, 
hanem át kell adni ökológiai ártalmatlanításra az erre szolgáló gyűjtőhelyen. Az ilyen helyekről szóló 
információk elérhetők a település hivatalánál. 

AZURO 2m3 /h AZURO 4m3 /h + T AZURO 6m3 /h + T



Összeszerelés 
Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy minden kapcsolat tömítéssel rendelkezik, nem szükséges túlságosan meghúzni a 
csavaranyákat. Ezzel sérülhetnek a műanyag alkatrészek. 
Megjegyzés: Az összeállításhoz keresztfejes vagy lapos csavarhúzóra és egy 10-es imbuszkulcsra lesz szüksége. 

 
1. A leeresztő csavar beszerelése a tartályba 

A tartály leeresztő nyílásán át a belső oldal felől nyomja át a menetes ellendarabot (1.1 ÁBRA). A kilógó 
menetre húzza fel a tömítést, és csavarja fel a csövet (1.2 ÁBRA). Helyezze be ebbe a homok kijutását 
megakadályozó szűrőt. A szűrőt nyomja be a dugó becsavarozásával és a tömítő O-gyűrűvel (1.3 ÁBRA). A 
kapcsolat tömítéséhez elég a kézi meghúzás. Fogó használatával megsértheti az alkatrészeket. 
1.A A 10 literes leeresztő torkolatos tartályoknál a következők szerint járjon el: 

A tartály leeresztő nyílásán át a belső oldal felől nyomja át leeresztő szűrőt (1.4 ÁBRA). A menetes torkolatra 
csavarozza fel a dugót a tömítéssel (1.5 ÁBRA). A kapcsolat tömítéséhez elég a kézi meghúzás. Fogó használatával 
megsértheti az alkatrészeket. 

 
2. A szívókosár összeszerelése 

A szívókosár alját kösse össze magával a kosárral a kerülete mentén lévő 6 karmantyús zár bekattintásával. Az 
összeszerelt szívókosárba helyezze be a szívócsövet (2.1 ÁBRA). Az egységet helyezze az üres edénybe (2.2 ÁBRA), 
rögzítse a helyzetét a beszóró felhelyezésével (2.3 ÁBRA). Az edény most készen áll a homokkal történő 
megtöltésre. 

 
3. A homok betöltése 

Javasoljuk, hogy az edényt a homok betöltése előtt állítsa alapzatra a szivattyúval együtt. A teli edény 
mozgatása nehézkes. Az edény oldalsó túlnyúlásai illeszkednek az alapzat túlsajtolásaival, a leeresztő csavarnak a 
kapcsolótól távolodó irányba kell néznie (3.1 ÁBRA). 

A felhelyezett beszóróval szórja az edénybe a szükséges mennyiségű homokot (3.2 ÁBRA). A homok szintje az 
edényben érje el a felső túlsajtolás felső részét (3.3 ÁBRA). Most vegye ki a beszórót, és az edény töltő 
torkolatának tömítőfelületéről távolítsa el a homokszemeket, esetleg más szennyeződést. 

 
4. A többutas szelep szerelése 

A szelepről alulról helyezze fel az O-gyűrűt, és helyezze a feltöltött edény torkolatára. A szelepet fordítsa el 
úgy, hogy a PUMP / ČERP torkolat azzal azonos irányba nézzen, mint a szivattyú kimenete az edény alapzatán. 
Majd helyezze fel az edény és a szelep felhelyezésére szolgáló két fél záróbilincset, kösse össze a csavarokat (4.3 
ÁBRA), és azonos mértékben húzza meg. 

A nyomásmérő nyílásába helyezze be a kis gumitömítést, csavarozza fel a nyomásmérő házát (4.1 ÁBRA), és 
könnyű kézmozdulattal szorítsa meg. 
!!! Szenteljen fokozott figyelmet a helyes felcsavarozásnak, mert megsérülhet a finom menet!!! 
A WASTE / ODPAD torkolatra csavarozza fel a dugót a tömítéssel (4.2 ÁBRA). 

 
5. A lecsatlakoztató tömlő felszerelése 

Húzza fel a tömlőre az összehúzó kapcsot, mindkét tömlőbe tolja be a könyökidomot a ráhúzó csavarral együtt 
(5.1 ÁBRA). A szivattyú oldalsó kimeneteibe helyezze be a szilárd részek behatolása elleni rácsot (5.2 ÁBRA), majd 
erre a kimenetre és a PUMP / ČERP szelep torkolatára csatlakoztassa az előkészített tömlőt az áthúzó 
csavaranyákkal és a tömítéssel (5.3 ÁBRA). 

!!! A tömlőcsatlakozókat csak az áthúzó csavaranyák meghúzása után szorítsa meg!!! 
 

6. Az előszűrő és a tüskék szerelése 
Az átlátszó előszűrőt szerelje fel a szivattyú szívótorkolatára, majd erre az összekötő tömlőtüskét (6.1 ÁBRA). 
!!! Ügyeljen a felhasznált tömítésre!!! 

6.A A nagy előszűrővel szerelt SWING PLUS 18 szűrésnél a következők szerint járjon el: 
Az előszűrő házát a tömítéssel együtt húzza fel a szivattyú torkolatára, és rögzítse az áthúzó csavart az 

előszűrőben, majd helyezze a szennyeződés kosarát az előszűrőbe, és zárja le az O-gyűrűs fedéllel. A torkolatra az 
áthúzó csavaranya segítségével szerelje fel az összekötő tüskét (6.2 ÁBRA). 

!!! Ügyeljen a felhasznált tömítésre!!! 
A POOL / BAZÉN szelep torkolatára csavarozza fel a másik csatlakozó tömlőtüskét (6.3 ÁBRA). 

 
7. A készülék csatlakoztatása a medencéhez – lásd 7.1 ÁBRA és 7.2 ÁBRA 

A megfelelő medence tömlőkkel és tömlőkapcsolatokkal csatlakoztassa a készüléket a medencéhez. 

AZURO 6m3 /h + T



A készülék üzemeltetése 
 

1. A szivattyú elárasztása / légtelenítése 
Vegye le az „ODPAD / WASTE” (8.1 ÁBRA) torkolat dugóját, a szelep karját helyezze az LÉGTELENÍTÉS állásba, 

és várjon, amíg a torkolatból folyni kezd a víz (8.2 ÁBRA). Ezután tolja át a szelep karját a ZÁRVA helyzetbe, majd 
csavarozza vissza a dugót. Végül helyezze a szelep karját a SZŰRÉS helyzetbe. Most már üzembe helyezhető a 
szűrés. 

Az első használat vagy a homoktöltet cseréje után végezze el először a homok öblítését. 
 

2. Indítás 
A bölcső kapcsolóval a szűrés hátsó részén helyezze működésbe a készüléket. 
BEKAPCSOLVA – 9.1 ÁBRA 
KIKAPCSOLVA – 9.2 ÁBRA 

 

 

Mielőtt a készüléket először csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze a 
szelep helyzetét! 
Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a hatutas szelep helyzete a ZÁRT pozícióban van, vagy 
ha a cső a keringtető rendszerben nem átjárható. 

 
2. A „T” jelű SWING szűrés fel van szerelve beállítható időzítővel (9.3 ÁBRA): 

A tolókapcsoló segítségével válassza ki a kívánt funkciót. Az időzítő 20 perces intervallumokban állítható be 24 
órás ciklusokban. Egy vágás 20 percnek felel meg, vagyis 3 vágás = 1 óra. A LED dióda a készülék működését jelzi. 

 
3. Használat 

A szelepet állítsa a SZŰRÉS pozícióba, és kapcsolja be a készüléket. Rendszeresen ellenőrizze a szűrés 
áramlását (a nyomásmérőn a nyomást), majd az észlelt értékek alapján végezze a homok öblítését. 

Határozza meg a szűrés időtervét tekintettel a medence méretére és a használat gyakoriságára. A helyes 
szűrés feltétele, hogy a medencében lévő víz legalább naponta egyszer átszűrésre kerüljön. A szűrés minimális 
üzemidejét tehát a medence térfogata és a szűrés áramlása határozza meg. 

Példa: Egy 10 m3-es medencénél SWING PLUS 10 szűréssel és 2 m3-es átfolyással ez az idő 5 óra. 
 

4. Az előszűrő tisztítása 
A látható szennyeződések, esetleg a szűrés funkciója korlátozása esetén tisztítsa ki az előszűrőt vízsugárral (10.1 
ÁBRA). A SWING PLUS 18 szűrésnél öblítse át a belső szűrőkosarat is (10.2 ÁBRA). 

 
5. A homok öblítése 

Az edényben lévő nyomás alapján ismerhető fel, hogy át kell-e öblíteni a szűrőközeget. A tisztító 
szűrőhomokkal történő első indításkor jegyezze fel a nyomásértéket; a növekedése esetén több mint egy 
egységgel a skálán végezze el az ÁTÖBLÍTÉST (2-3 perc) + a KIÖBLÍTÉST (kb. 30 másodperc), lásd „A szelepek egyes 
pozícióit”. A mindennapi szűréskor legalább heti egyszer ajánlott a homok átöblítése. 

A szűrés funkcióhoz, például az ÁTÖBLÍTÉSHEZ, KIÖBLÍTÉSHEZ, HULLADÉKHOZ, használható a szennyvízkészlet - a 
kilépő torkolaton „ODPAD / WASTE” és a dugó helyett csavarozza fel közvetlenül a tüskét, esetleg a könyökidomot 
a tüskével a szennyvíztömlőhöz. 

 
A VÍZ „ODPAD / WASTE” TORKOLATBÓL TÖRTÉNŐ KIERESZTÉSEKOR ELLENŐRIZZE, HOGY BETARTJA-E A 
SZENNYVÍZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÖSSZES JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉST. NE ERESSZE KI A SZENNYVIZET OLYAN HELYRE, 
AHOL AZ ELÁRASZTÁS KÁROKAT OKOZHAT. A „HULLADÉK / WASTE” TORKOLAT FELSZERELHETŐ CSAVAROZÁSSAL A 
SZENNYVÍZTÖMLŐ BEKÖTÉSÉRE. A SZŰRÉSKOR A „HULLADÉK / WASTE” TORKOLAT LEGYEN BEZÁRVA DUGÓVAL. 

AZURO 6m3 és 4m3

AZURO 6m3 /h + T

AZURO 2m3/h



A többutas szelep vezérlése 
 

 

 

A szelep helyzetváltoztatása előtt mindig áramtalanítsa a 
készüléket. A kezelés előtt várjon legalább fél percet a 
szivattyú kikapcsolása után – eközben leülepednek az örvénylő 
szennyeződések és a homok. 

A kart nyomja lefelé (12.1 ÁBRA), fordítsa a kívánt helyzetbe (12.2 ÁBRA). 
 

Felügyelet 
A látható szennyeződéseket a szűrőrendszer távolítja el. Ez viszont nem érvényes a moszatokra, a baktériumokra 
és a mikroorganizmusokra, amelyek állandó akadályt képeznek a tiszta és az egészségre ártalmatlan medencevíz 
elérésében. A megelőzéshez számos termék áll rendelkezésre, amelyek megfelelő koncentrációja tartós hatást 
fejt ki a fent említett veszélyek ellen a medencéjében, és fenntartja az egészségre ártalmatlan és tiszta vizet. 

 
Karbantartás 
A fürdési idény alatt rendszeresen ellenőrizze a készülék üzemelését. Ez azért is fontos, hogy időben észlelje a 
hibát, amit ily módon a lehető leggyorsabban elháríthat. A beszállító nem vállalja a felelősséget a szűrőegység 
vagy az elektromos telepítés hibái miatt keletkezett utólagos károkért. 
Rendszeresen öblítse át a homokot. Ha az átöblítés után sem javul a szűrőhomok átjárhatósága, vagyis a 
nyomásmérőn mért nyomás az átöblítés után is magas, cserélje ki a homokot. 
Sem a szűrő fedelét, sem a tartályát ne tisztítsa semmilyen oldószerrel, mert ezzel sérülhet a felülete (elveszik a 
fénye, az áttetszősége, stb.). 

 
Téliesítés 
A fürdési idény végén a szűrést ki kell tisztítani, le kell ereszteni, szét kell szerelni és el kell tárolni. Kösse le a 
medence szűrését, majd a szűrőedény alján elhelyezkedő leeresztő szeleppel eressze le az edényből a vizet. 
Nyissa ki a szűrőedényt, és vegye ki a homokot. Tisztítsa ki a homokot, távolítsa el az összecsomósodott részeket. A 
homokot rendszeresen cserélje az edényben. 
A szűrést szerelje újra össze, és télire helyezze egy fagymentes, száraz helyre. A szelep karját tolja a LÉGTELENÍTÉS / 
TÉLIESÍTÉS köztes állapotba, amely a szűrés téliesítéséhez használható. 

 
Jótállási feltételek és szerviz 
A jótállási feltételek úgy érvényesek, ahogyan a forgalmazó Jótállási jegyén szerepelnek. 
Amennyiben tanácsra, szervizre vagy pótalkatrészre van szüksége, akkor forduljon a termék eladójához. Javításhoz 
és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon. 

 
A termékvizsgálatok 
A termékre vonatkozik az EN 60335-2-41 szabvány, továbbá összhangban áll a 2006/42/EU (elektromágneses 
kompatibilitás), a 2014/35/EU (elektromos berendezések) és az RoHS irányelv követelményeivel az elektromos 
berendezésekben lévő veszélyes anyagok tartalmával kapcsolatban. 
A terméket a Státní zkušebně strojů a.s. (Állami gépvizsgáló intézet) vizsgálta be. 



Problémamegoldás 
 

 
 
 
Gyenge átfolyás vagy nincs 
átfolyás 

A szűrés nem került 
légtelenítésre 

Légtelenítse a szűrést 

A szelep kar ZÁRVA pozícióban 
van 

Nyissa ki a SZŰRÉS pozícióba 

Túl sok szennyeződés a 
homokban 

Lazítsa meg az ÁTÖBLÍTÉSt vagy cserélje ki a 
homokot 

Eltömődött előszűrő Szerelje le és öblítse át az előszűrőt 
Eltömődött szkimmer Szerelje le és öblítse át a szkimmer kosarát 
Sérült szűrés Hívja a szervizt 

 

A medencébe homok jut 

A szelepkar kezelése 
a bekapcsolt szűrésnél 

 
A szelepkar kezelése előtt kapcsolja ki a 
szűrést 

A szűrőhomok kis szemcseméretű Az ajánlott szemcseméret 0,6 – 1,2 mm 
Magas homokszint az edényben Csökkentse a homokszintet az edényben 

 
A szivattyú levegőt szív 
(a rendszerben buborékok 
keringenek) 

Nincs megfelelően megszorítva a 
kapcsolat 

Óvatosan húzza meg az áthúzó csavaranyákat 

Szivárgás az előszűrő 
összekapcsolásaiban 

Tömítse át a kapcsolatokat 

 
Sérült tömítés 

Ellenőrizze a tömítést az „előre” 
kapcsolatoknál 
a szivattyún 

Szivárog a víz a készülékből 
Szivárgó tömítés Szorítsa meg / tömítse át a kapcsolatokat 
Sérült tömítés Ellenőrizze a tömítést 

 
A medence víz nem 
tisztítható 

Hiányos vegyszeres 
vízkezelés 

Ellenőrizze a víz pH-értékét és a víz 
klórtartalmát 

Nem elég szűrési idő Növelje a szűrési időt 



 
 

 





 



A szelepek egyes pozíciói 
 

 

 

 
 

ÁTFOLYÁS – a víz a készüléken át a homoktölteten kívül áramlik. 

 

 

 
 

ÁTÖBLÍTÉS – a víz a homoktölteten ellenkező irányban áramlik, amivel kiáramlik belőle a 
szennyeződés, és a víz nem áramlik vissza a medencébe, hanem az „ODPAD“ torkolaton 
át távozik – távolítsa el a dugót! 

 

 

 
 
 

SZENNYVÍZ – a víz a homoktölteten kívül áramlik az „ODPAD“ torkolatba – távolítsa el a 
dugót! Pozíció a medence vízszintjének csökkentésére, esetleg a durva szennyeződések 
kiszívására szolgál. 

  
 

LÉGTELENÍTÉS / TÉLIESÍTÉS – ennél a pozíciónál a szelep minden irányban átjárható, a 
szivárgó levegő lehetővé teszi a szivattyú kamra önműködő vízzel történő elárasztását.    
A pozíció a téliesítésre, esetleg a szűrés hosszabb időre történő leállítására is szolgál. 

  
 

KIÖBLÍTÉS – a pozíció az új homoktöltettel történő első indításkor vagy az „ÁTÖBLÍTÉS“ 
funkciókor használatos, amikor az örvénylő homok leülepszik, és kifolyik a szennyeződés 
az „ODPAD“ torkolaton át – távolítsa el a dugót! 

  
 
 

SZŰRÉS – a szelep elsődleges pozíciója, a vizet a homoktölteten át szivattyúzza, és 
visszaáramoltatja a medencébe. 

 

  
 
ZÁRVA – ne kapcsolja be a készüléket! 


