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Návod na inštaláciu a použitie 
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Pokyny pre užívateľa: 
Pred inštaláciou a uvedením do chodu je bezpodmienečne nutné prečítať si návod na obsluhu a k montáži.  

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 

Nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže viesť k zraneniam alebo aj smrti 

spôsobené elektrickým prúdom. Táto príručka upozorňuje na základné riziká spojené s prevádzkou 

bazénových zariadení, nezahŕňa však všetky riziká. Pri svojich vodných aktivitách používajte vždy zdravý 

rozum.  

 

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického zariadenia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné 

pokyny, aj nasledujúce: 

 

 Bez dozoru môžu bazén používať len osoby staršie ako 18 rokov, telesne aj mentálne spôsobilé. 

 Aby sa znížilo riziko úrazu, nedovoľte deťom používať bazén, ak nie sú pod stálym dozorom 

dospelej osoby. 

 Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Zariadenie pripojte len el. rozvodu, cez prúdový chránič 

s nominálnym vypínacím prúdom neprekračujúcim 30mA. 

 Prívodnú šnúru el. zariadenia nezakopávajte do zeme. Umiestnite ju tak, aby nemohla byť poškodená 

sekačkou na trávu, nožnicami na živé ploty alebo podobným zariadením.  

 Prívodnú šnúru el. zariadenia nie je možné vymeniť. V prípade jej poškodenia sa obráťte na svojho 

predajcu.  

 Zariadenie pripojte priamo do zásuvky, ktorú inštaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou. 

 V prípade použitia predlžovacieho prívodu používajte len taký, ktorý je určený na vonkajšie použitie. 

 Spojenie vidlice prívodnej šnúry a zásuvky napájacieho obvodu musí zostať prístupná pre možnosť 

okamžitého odpojenia zariadenia od el. rozvodu a toto spojenie musí byť vo vzdialenosti min. 3,5m 

od steny bazéna.  

 Montáž a demontáž môže vykonávať len dospelá osoba. 

 Nepokúšajte sa pripojiť alebo odpojiť vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky, ak máte mokré ruky alebo 

ak stojíte vo vode.  

 Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia a napájacieho káblu. 

 Nikdy nepoužívajte filtračnú jednotku, ak sú v bazéne ľudia. 

 Pred čistením, kontrolou a údržbou filtračnej jednotky vždy odpojte prívodnú šnúru od el. rozvodu. 

 

Pre splnenie požiadaviek na elektrickú bezpečnosť v prípade umiestnenia filtračnej jednotky vo vzdialenosti 

do 2m od steny bazénov zaistite, aby napájací elektrický obvod filtračnej jednotky bol vybavený prúdovým 

chráničom s nominálnym vypínacím prúdom neprekračujúcim 30mA a súčasne aby zásuvka tohto 

napájacieho obvodu bola označená a zabezpečená tak, aby bolo zaistené, že ju možno použiť len vtedy, keď 

v bazéne nie sú ľudia. Ak nebude vyššie uvedené riešenie zásuviek použité, je nutné filtračnú jednotku 

umiestniť vo vzdialenosti min. 2m od steny bazéna. Povinnosť použiť prúdový chránič zostáva v platnosti.  

Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, 

ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných 

prostriedkov a pod., ktoré znižujú schopnosť rýchlej reakcie.  

Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu nemohli dostať deti bez dozoru. 

 

MONTÁŽ 

K pripojeniu filtrácie s bazénom je nutné dokúpiť dostatočnú dĺžku bazénových hadíc o priemere 32 mm. 
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      Odvzdušňovacia skrutka 
 
 

 

Smer prúdu vody (sanie) 

 
Smer prúdu vody (výtlak) 

 

 

 

 

 

 

ODVZDUŠŇOVANIE FILTRAČNÉHO ZARIADENIA 

Odvzdušnenie sa vykonáva po usadení filtračného zariadenia na svoje miesto pod úrovňou hladiny vody 

v bazéne pred pripojením do zásuvky. Pred odvzdušnením je vhodné doplniť vodu do bazéna tak, aby bol 

plný. Pri odvzdušňovaní napojte filtráciu na bazén a povoľte odvzdušňovaciu skrutku. Až bude vytekať 

voda, odvzdušňovaciu skrutku utiahnite. 

 

ČISTENIE A VÝMENA FILTRAČNEJ VLOŽKY (TYP A): 

 Vypnite čerpadlo tým, že vytiahnete vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky 

 Aby nevytekala voda z filtračnej jednotky, zdvihnite ju nad úroveň hladiny a povoľte 

odvzudšňovaciu skrutku (voda hadicami stečie späť do bazéna). 

 Rukou odšróbujte veko a vyberte tesnenie veka. Buďte opatrný, aby ste tesnenie nepoškodili.  

 Vytiahnite vložku filtra. Vložku vyčistite prúdom čistej vody.  

 V prípade, že vložka už nejde vyčistiť, alebo je poškodená vymeňte ju.  

 Čistú vložku vložte späť do telesa filtrácie.  

 Dajte späť tesnenie veka a našróbujte veko. Veko filtrácie rukou pevne utiahnite.  

 Povoľte odvzdušňovaciu skrutku a dajte filtráciu späť na svoje miesto. Počkajte až unikne vzduch 

a začne vytekať voda a skrutku opäť utiahnite. Teraz je možné filtráciu znova uviesť do 

prevádzky.  

 

USKLADNENIE: 

- Vyprázdnite bazén a odpojte hadice od bazéna a od filtračnej jednotky. 

- Vyberte a vyčistite vložku podľa návodu uvedeného vyššie. 

- Vylejte vodu z telesa filtra a všetky súčiastky osušte. 

- Pre novú sezónu odporúčame použiť novú filtračnú vložku. Pripravte si ju. 

- Všetky tesnenia ľahko namažte tukom aby sa zachovala ich pružnosť.  

- Pre skladovanie odporúčame uschovať a použiť pôvodný kartónový obal. 

- Diely filtračnej jednotky uskladnite na suchom a vetranom mieste.  

SPRIEVODCA PRI KOMPLIKÁCIÁCH: 

 

Motor filtrácie nefunguje: 

 Kábel musí byť správne zapojený v el. zásuvke 

 Zapnite poistky. Ak istič opakovane vypína, problém je vo vašom el. systéme.  

Filtrácia nenasáva vodu, alebo je prúd príliš pomalý: 

 Uistite sa, že je filtrácia riadne odvzdušnená (viď vyššie). 

 Nízka hladina vody. 

 Vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku.  

Z filtrácie uniká voda: 

 Chýba tesnenie veka alebo nie je veko utesnené. 
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 

- Filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia.  

- Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané nezávadnými. Záruka platí po dobu 2 rokov od dátumu 

nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude 

požadovaný pri uplatňovaní záručných podmienok.  

- Reklamácie tovaru sa riadia právnym poriadkom SR. 

- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu 

ovplyvňujúcej tesnosť a funkčnosť filtračného zariadenia.  

- Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo či 

filtračné zariadenie nie je inak poškodené a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu. 

- Kupujúci je povinný po zakúpení výrobku skontrolovať jeho kompletnosť.  

- Ak filtračné zariadenie vykazuje zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré 

zariadenie nie je možné užívať, je kupujúci povinný zariadenie okamžite reklamovať, najneskôr však 

do 3 mesiacov od zakúpenia.  
 

Reklamácie po tejto dobe sa budú posudzovať takto: 

záruka sa nevzťahuje na: 

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, prípadne nesprávneho 

uskladnenia výrobku 

- bežné opotrebovanie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho používania 

- vady spôsobené mechanickým poškodením 

- vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm  

- vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej 

vody a nevhodných čistiacich pomôcok 

- neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra, 

upchaním prívodného sitka a škody spôsobené vodou 

- použitie iných, ako originálnych dielov 

- výdaje spojené so stratou vody nie sú taktiež predmetom záruky 

 

                          TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE! 

 
 

 
 
 

nákup na internete 
www.marimex.sk 

 

 

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 
tel. : 02/4445 3001 
fax : 02/4445 3002 

E-mail: info@marimex.sk 
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