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D kujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že d v ujete naší spole nosti. Aby vám používání tohoto výrobku 
p inášelo radost, p e t te si prosím pe liv  tyto pokyny a p ed použitím za ízení postupujte p esn  podle 
uživatelské p íru ky, aby nedošlo k poškození za ízení nebo zbyte nému zran ní.
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I. Popis funkcí filtra ní nádoby,
šesticestného ventilu, ob hového erpadla
Toto kompletní za ízení slouží k údržb  a išt ní bazénové vody. Skládá se z vlastní filtra ní nádoby, 
šesticestného ventilu a ob hového erpadla. Celé za ízení je upevn no na plastové základn , která je sou ástí
kompletního za ízení. K vlastnímu išt ní vody dochází pr tokem vody pomocí ob hového erpadla p es
filtra ní nádobu napln nou filtra ním mediem. Nejpoužívan jším filtra ním mediem je k emi itý písek.  
Zne išt ná bazénová voda je pomocí ob hového erpadla nasávána a následn  vytla ována p es technologii 
(potrubí, fitinky, ventily) a šesticestný ventil do vlastní filtra ní nádoby.  Sou ástí šetsticestného ventilu je 
manometr, který slouží k vizuální kontrole zne išt ní filtra ního media. Voda prochází filtra ním mediem, 
kde jsou zachyceny ne istoty. Vy išt ná voda je vytla ována do technologie prost ednictvím potrubí, fitinek, 
cirkula ních trysek zp t do bazénu. Tento proces išt ní bazénové vody je vysoce ú inný, plynulý a zajiš uje
úplnou recirkulaci bazénové vody. 

II. Instalace kompletního za ízení
Pokud pro instalaci za ízení nevyužijete odborný servis, doporu ujeme filtra ní za ízení namontovat co 
nejblíže ke skeletu bazénu, maximáln  však do vzdálenosti cca 5m. Pokud je nutné namontovat filtra ního
za ízení do v tší vzdálenosti než 5m, obra te se na odborný servis. Pro bezproblémovou údržbu a obsluhu 
doporu ujeme nainstalovat celé za ízení „pod úrove “ hladiny bazénové vody. Vlastní technologie (potrubí) 
jak sání tak výtlak musí být ukon eno uzavíracími ventily. V míst  instalace za ízení doporu ujeme zhotovit 
i odpadní porubí. Odpadní potrubí je možné využít p i obsluze a údržb  za ízení.

OB HOVÉ ERPADLO
Ob hové erpadlo a jeho elektrické p ipojení v etn  p ívodu m že nainstalovat pouze kvalifikovaná osoba.

FILTRA NÍ NÁDOBA
Napln ní filtra ní nádoby filtra ním mediem. P ed pln ním filtra ní nádoby uložte plasovou základnu na 
zvolené místo a namontujte (p ipevn nte) ob hové erpadlo. Na spodní ásti nádoby namontujte kompletní 
vypoušt cí ventil a dotáhn te ho.
1. demontujte p írubovou sponu a mírným tahem vzh ru sejm te šesticestný ventil. Z drážky hrdla pískové 

nádoby sejm te pryžové t sn ní.
2. zakryjte centrální trubici pomocí plastového krytu nebo jiným vhodným zp sobem a zvolna nasypte 

filtra ní medium pot ebným množstvím (cca 3/4 pískové nádoby). P i nasypávání media postupujte 
opatrn  aby nedošlo k vyosení centrální trubice. Medium v nádob  vyrovnejte. Sejm te plastovou krytku 
z centrální tubice.

3. Pe liv  o ist te drážku hrdla pískové nádoby.  Namontujte zp t šesticestný ventil v etn  zp t pryžového 
t sn ní. Na t sn ní naneste vhodnou vodní vazelinu, doporu ujeme silikonovou vazelínu. 

4. Namontujte zp t šesticestný ventil. Ventil nasazujte opatrn  otvorem v jeho spodní ásti na centrální 
trubici. P i nasazování ventilu mírn  ventilem otá ejte. Nasa te zp t p írubovou sponu a mírn  dotáhn te
šrouby.

5. Namontujte manometr. Manometr našroubujte v etn  t sn ní na které naneste vazelínu. Mnometr 
dotahujte velmi opatrn  a lehce do šroubení s vnit ním plastovým šroubením.
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6. Propojovací hadici namontujte na výtlak ob hového erpadla a k vývodu šetsticestnéhu ventilu ozna eného
výliskem PUMP (sání). Propojovací hadice je opat ena šoubením a t snícími „O“ kroužky. P ed montáží 
naneste na „O“ kroužky vazelínu, šroubení mírn  dotáhn te.

7. P ipojení šesticestného ventilu na výtla né potrubí prove te na vývod ozna ený výliskem RETURN 
(výtlak). Propojte ostatní technologické ásti.

8. Doporu ujeme provést i napojení vývodu 6ti cestného ventilu s ozna ením WASTE (odpad) do vhodného 
odpadího potubí.

9. Zavodn te technologii a p esv d ete se o t snosti všech sou ástí technologie. Pokud zjistíte únik vody, 
spoje mírn  dotán te. Je nutné si uv domit, že všechna šroubení a spoje jsou zhotovena z plastu. V p ípad
p ílišného dotažení spojovacích ástí je m žete poškodit, doporu ujem sv it montáž odborník m.

III. Hlavní rozm ry

Max teplota vody: 40° C
Max provozní tlak: 200 kPa
Zrnitost písku: 0,5-0,8 mm

Rozm rová tabulka

Model Výška A
(mm)

Pr m r B
(mm)

Délka C
(mm)

Písek
(kg)

Stanovený
pr tok
(m3/h)

P íkon
(kW)

Nap tí
(V)

FSP350 680 350 555 20 4 0,20 230

FSP450 813 449 760 45 8 0,50 230

FSP500 856 527 760 85 12 0,75 230

FSP650 961 627 760 145 16 1,00 230

IV. Instalace/spušt ní filtrace
P ed jakoukoli manipulací s 6ti cestným ventilem zejména pak p i p epínání funkcí ventilu nesmí být spušt no
ob hové erpadlo!
1. Stiskn te páku 6ti cestného sm rem dol  a oto te ji do polohy BACKWASH (Proplach). Je nutné si 

uv domit, že p i použití této funkce ventilu bude z vývodu proudit zna né množství vody!

A

B

C
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2. Zavodn te erpadlo a spus te je dle pokyn  (zkontrolujte, zda jsou všechna sací a vratná potrubí otev ená), 
aby se filtra ní nádoba naplnila vodou. Jakmile za ne proudit z vývodu Waste (odpad) voda, systém je 
zavodn n. P ed zvolením jakékoliv jiné funkce je nutné jakékoliv nové filtra ní medium d kladn
propláchnout. Proplachování media m že trvat i n kolik minut, po ítejte tedy i se ztrátou bazénové vody. 
Funkci „Proplach“ ukon ete jakmile bude z vývodu proudit istá voda - istotu vody sledujte v pr hledné 
ásti potrubí - pr hledítko.

4. Vypn te erpadlo a nastavte ventil do polohy RINSE (Zafiltrování). Spus te erpadlo a nechte 
je b žet, dokud voda v pr hledítku nebude istá. Vypn te erpadlo, nastavte ventil do polohy 
FILTER (Filtrace) a spus te erpadlo. Filtrace nyní pracuje v normálním filtra ním režimu
a odfiltrovává z bazénové vody ne istoty.

5. Zkontrolujte, zda ze systému a filtru neuniká voda a v p ípad  pot eby dotáhn te p ipojení, šrouby nebo 
matice.

6. Po ur ité dob  filtrování bazénové vody za ne manometr vykazovat vyšší tlak a to znamená, že je filtra ní
medium zanešené ne istotami. V této dob  je nutné provést „Proplach“. P i proplachování filtra ního
media postupujte stejným zp sobem jak je popsáno výše a to v etn  funkce usazování. Proplach 
provád jte  pokud bude manometr vykazovat tlak cca 1,7 - 1,9 bar.

Poznámka: B hem prvního išt ní nové bazénové vody bude možná nutné proplachovat filtra ní medium 
ast ji, protože tato voda obsahuje více ne istot.

V. Seznam díl  filtrace
Položka Popis

1 Šesticestný ventil

2 Manometr s O-kroužkem

3 P írubová spona

4 Šroub s maticí

5 Nádoba filtru

6 Centrální trubice

7 Odvod ovací trubice

8 Vypoušt cí ventil

9 Podstavec pod nádobu

Centrální trubice 
pro FSP 350
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VI. Seznam díl  šesticecestný ventil
Položka Popis

1 Páka

2 ep páky

3 Podložka

4 Šroub s maticí, víko

5 Sestava víka

6 O-kroužek víka

7 Podložka

8 Pružina

9 O-kroužek oto ného kola

10 Oto né kolo

11 Spider - t sn ní vnit ní 6ticestného ventilu 
(jednotlivých funkcí )

12 T lo-difuzor

13 O-kroužek p ipojovacího šroubení

14 Tvarovka p ipojovacího šroubení

15 O-kroužek p ipojovacího šroubení

16 Adaptér p ipojovacího šroubení

17 Matice p ipojovacího šroubení

18 O-kroužek centrální trubice

19 O-kroužek filtru

20 Šroub s maticí, svorka

21 P írubová svorka

22 P epad, difuzor

23 Matice, zátka (závitová ást ur ená pro montáž 
manometru)

24 Zátka s O-kroužkem (používá se v p ípad
poruchy manometru)

25 Pr hledítko odpadu

26 P ípojka
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VII. Seznam díl erpadla
Položka Popis

1 Víko vlasového filtru

2 O-kroužek pod víko vlasového filtru

3 Vlasový filtr

4 T lo erpadla

5 P ipojovací šroubení

6 Výpustný šroub s O-kroužkem

7 O-kroužek s difuzorem

8 Difuzor

9 Ob žné kolo

10 Šroub M 8x16

11 Kompletní t sn ní h ídele

12 O-kroužek t la erpadla

13 P íruba mezi erpadlem a motorem

14 Šroub M 6x30

15 Prachová ucpávka

16 Podp rný ep

17 Elektromotor ob hového erpadla
CZ
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VIII. Funkce šesticestného ventilu a význam
     jeho poloh

Vysv tlení funkcí:
FILTRACE: b žný provoz p i išt ní a údržb  bazénové vody, išt ná voda prochází filtra ním mediem
PROPLACH: išt ní filtra ního media, p i této funkci je oproti funkce filtrování obrácen sm r proud ní 
bazénové vody filtra ním mediem, ne istoty jsou vyplaveny mimo nádobu. Doba išt ní vody je závislá na 
stupni zne išt ní filtra ního media a m že trvat i n kolik minut. P ed spušt ním této funkce doporu eme 
dopustit bazénovou vodu (cca 1m3). Pozor: p i této funkci je nutné zajistit odvod vody z 6ti cestného ventilu 
viz Instalace/spušt ní
ZAFILTROVÁNÍ: do išt ní filtra ního media, proud ní vody je vedeno stejn  jako p i funkci filtrování. 
Pozor: p i této funkci je nutné zajistit odvod vody z 6ti cestného ventilu viz Instalace/spušt ní.
ODPAD: pomocí této funkce je možné razantní a rychlé odpušt ní bazénové vody. Odpoušt ná voda není 
vedena p es filtra ní medium. Tuto funkci lze využít p i údržb  bazénu, p i vsávání. Tento zp sob vysávání 
doporu ujeme využít p i odstarn ní v tšího množství ne istot, které se usazují na dn  skeletu bazénu 

Poloha ventilu Funkce

FILTRACE Filtrování a vysávání.

PROPLACH išt ní filtra ního media (obrácené proud ní).

ZAFILTROVÁNÍ Do išt ní zbytkových ne istot filtra ního media po ukon ení funkce proplach.

ODPAD Snižování hladiny bazénové vody, vysávání

RECIRKULACE Cirkulace vody 

ZAV ENO Ventil zav en

        FILTRACE       ODPAD          ZAV ENO
  Odpad                 Odpad                Odpad

               Vtok Výtok              Vtok Výtok                 Vtok Výtok

   PROPLACH    ZAFILTROVÁNÍ                RECIRKULACE
        Odpad                  Odpad                   Odpad

                Vtok Výtok                Vtok Výtok                    Vtok Výtok
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nap íklad po použití flokula ních p ípravk  (vlo kova ). Pozor: p i této funkci je nutné zajistit odvod vody 
z 6ti cestného ventilu viz Instalace/spušt ní.
RECIRKULACE: p i této funkci je voda vedena mimo filtra ní medium a je možno jí využít p i zavod ování 
systému filtrace, ze systému je vyt sn n p ípadný vzduch.
ZAV ENO: 6ti cestným ventilem neprotéká voda. Používá se nap íklad v p ípad  nutnosti demontáže 
ob hového erpadla z technologie. Pozor: p i této funkci nesmí být spušt no ob hové erpadlo!!
Doporu ení: p i zimní odstávce nastavte páku 6ti cestného ventilu do jakékoliv mezipolohy, zabráníte 
tím nadm rnému opot ebení vnit ního t sn ni spider. Nikdy nep epínejte funkce 6ti cestného ventilu p i
spušt ném erpadle!

UPOZORN NÍ: Pokud dojde k poruše ventilu, obra te se na odborný servis. Nedoporu ujeme provád t
demontáž ventilu svépomocí. Pro demontáž 6ti cestného ventilu je nezbytné technické proškolení u výrobce. 
Pokud se i p es výše uvedené rozhodnete pro demontáž ventilu, postupujte opatrn , hrozí nebezpe í úrazu.

               VAROVÁNÍ

• P ed zm nou polohy šesticestného ventilu vypn te erpadlo.
• Nikdy neprovozujte za ízení bez vody.
• Nep ipojujte nikdy filtr p ímo na zdroj vody z vodovodního ádu. Tlak vody z vodovodního ádu m že
 být mnohem vyšší než je maximální tlak filtru.
• Nikdy nezapínejte erpadlo pokud je poloha na šesticestném ventilu v poloze zav eno nebo pokud je
 potrubí v ob hovém systému nepr chodné, m že dojít k vyššímu tlaku nežli je tlak pracovní
 a následnému poškození, prasknutí, odtržení víka šesticestného ventilu což m že mít za následek
 poran ní nebo škody na majetku.
• Není p ípustné sedat i jinak zat žovat za ízení.
• Ne ist te víko filtru ani vlastní nádobu filtru žádným rozpoušt dlem, mohlo by dojít k poškození jeho
 povrchu (ztráta lesku, pr hlednosti apod.)
• Pravideln ist te vlasový filtr erpadla a košík skimmeru, abyste zabránili poškození erpadla
 a zajistili ádné fungování systému.
• Nevyšroubovávejte p írubové spojky, pokud je erpadlo v chodu.
• Vzhledem k tomu, že veškeré spoje mají t sn ní, není nutné p íliš utahovat matice. Mohlo by dojít
 k poškození plastových díl .
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Záru ní podmínky
Záru ní podmínky se ídí obchodními a záru ními podmínky Vašeho dodavatele.

Bezpe ná likvidace výrobku po skon ení životnosti
P i skon ení životnosti produktu zajist te její ekologickou likvidaci odbornou fi rmou

Reklamace a servis
Reklamace se ídí p íslušnými zákony o ochran  spot ebitele. V p ípad  zjišt ní neodstranitelné vady se 
písemn  obra te na svého dodavatele.

Datum................................................................
Dodavatel




