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PÍSKOVÁ FILTRACE 
NÁVOD K POUŽITÍ 

Písková filtrační 
pumpa 

MODEL: JL29P332G 

220-240V~, 50Hz,   120W 
Hmax 1.6m Hmin 0.25m  IPX5 



P2 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE PÍSKOVÉ FILTRACE  
Před použitím pozorně přečtěte 

 
VAROVÁNÍ: Pro snížení nebezpečí elektrického šoku, se nepokoušejte zapojit pumpu mokrýma rukama 
nebo při stání ve vodě. Nikdy nepoužívejte pumpu, když jsou v bazénu lidi.  
VAROVÁNÍ: Pro snížení nebezpečí elektrického šoku, zapojte napájecí kabel do uzemněné zásuvky s 
proudovým chráničem. 
VAROVÁNÍ: Pro zamezení možného nebezpečí elektrického šoku, nikdy nepoužívejte poškozený kabel. 
VAROVÁNÍ: Tato filtrační pumpa není určena pro děti. Je vyžadována montáž a obsluha dospělé osoby. 
VAROVÁNÍ: Nezakopávejte kabel. Kabel umístěte na místo, kde nebude poškozen zahradním sekačkami, 
křovinořezy nebo jinými zařízeními. 
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte spolu s prodlužovacími kabely. 
VAROVÁNÍ: Elektrické instalace musí splňovat požadavky místních kritérií.  
VAROVÁNÍ: Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny svorky utaženy a všechny hadice jsou 
správně spojeny. 
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jako vysavač bazénu. 
VAROVÁNÍ: Produkt vždy odpojte z elektrické zásuvky před vyjmutím, čištěním, prováděním údržby nebo 
jiných úprav produktu.   
VAROVÁNÍ: Tento produkt je navržen pouze pro použití se skladovatelnými bazény. Nesmí být používán 
s trvale nainstalovanými bazény. Nesprávné použití může vést k přehřátí, a to může způsobit vyhoření 
nebo poškození motoru.  
VAROVÁNÍ: Pro zamezení přehřátí motoru se ujistěte, že pumpa pracuje s vodou a nikdy nevypouštějte 
vodu při používání tohoto zařízení. 
POZNÁMKA: Povinností majitele pumpy je před sestavením nebo použitím tohoto produktu zjistit a 
uposlechnout všechny místní a státní zákony týkající se bezpečnosti pískové filtrační pumpy. Pro vyhovění 
těmto požadavkům se obraťte na místní orgány.  
POZNÁMKA: Všechny filtrace jsou ve shodě s instalační normou NF C 15-100, která specifikuje, že 
všechny elektrické spotřebiče umístěné v dosahu 3,50 m od bazénu a s volným přístupem mají mít nízké 
napětí o 12V. Všechna elektrická zařízení o 220V musí být umístěna alespoň 3,5 m od okraje bazénu.  
POZNÁMKA: Čtěte následující důležité body. 

- Děti musí být pod přísným dohledem po celou dobu; 
- Jmenujte pouze jednu osobu, která se bude starat o dozor; 
- Za předpokladu že je v bazénu více osob, zvyšte dozor; 
- Vodu vždy zachovávejte čistou a hygienickou; 
- Přípravky k úpravě vody uchovávejte mimo dosah dětí. 
- Ochranné ohrazení (pokud možno zajištěná branka) nechávejte zavřené; Mějte na paměti, že živý plot 

nezabrání dětem dostat se k produktu bez dozoru dospělých; 
- Ruční nebo automatický ochranný kryt má být správně nainstalován; 

POZOR: Pro zamezení poškození, nesmí být pumpa v provozu bez vody.  
POZOR: Produkt pokládejte pouze na povrch s adekvátní nosností pro všechno vybavení včetně hmotnosti 

vody. 
VAROVÁNÍ: Pumpa musí bý napájena přes proudový chránič, jmenovitý zbytkový provozní proud nesmí 

nepřesahovat 30mA. 
 

UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ REFERENCE. 
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INSTRUKCE 

Děkujeme vám za zakoupení naší vysoce kvalitní pískové filtrační pumpy. Po správné montáži, proudy 
perlivé vody budou filtrovány a přečerpány do bazénu. Před instalací si pozorně přečtěte následující 
pokyny. Pokud chybí nebo jsou poškozeny nějaké součástky, ihned kontaktujte vašeho místního prodejce.   

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Před montáží se seznamte se všemi parametry pískové filtrační pumpy.  

 Průměr filtrace: 330mm 

Efektivní plocha filtrace: 0.055m2 (0.6ft2) 

Max. provozní tlak: 0,24 MPa (35 PSI) 

Provozní tlak pískové 
filtrace: 

<0,028 MPa (4 PSI) 

Max. teplota vody: 35oC 

Písek: Není součástí 

Doporučený písek a jeho 
velikost zrn: 

Křemičitý písek,  
0.7--1.25mm 

Kapacita písku: Přibližně 20kg 

POPIS DÍLŮ 
Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny části. 
Podívejte se na následující obrázek a tabulku:  
 
 

P1 Regulační ventil 

P2 Přírubová svorka 

P3 O- kroužek 

P4 Spojovací střed 

P5 Nádrž  

P6 Podstavec  

P7 Spojovací skříň 

P8 Elektrický kabel 

P9 Spojka hadice 

P10 
2X∮32MM Hadice 
2X∮38MM Hadice 

P11 6x Svorka hadice 

P12 Trubka  

P13 Motor 

P14 Podstava motoru 

P15 Trychtýř 
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A.  Místo 
Ujistěte se, že je písková filtrační pumpa umístěna na pevné a rovné zemi, v dosahu bazénu. 
DŮLEŽITÉ: Vzhledem k celkové váze pumpy, vody a písku, je nesmírně důležité, aby plocha, na které pumpa stojí, 
byla vyrovnaná a schopna nést tuto váhu po celou dobu instalace a používání pumpy. Při Jakémkoliv poškození 
způsobeném nesprávnou oporou bude záruka neplatná. Majitel pumpy je zodpovědný za zvolení vhodného místa. 
B.  Multi-funkce pumpy 
 
a) Správné použití vrchního regulačního ventilu 
Podívejte se na obrázek vpravo, stlačte rukojeť a otočte do požadované 
funkce. 
Varování:Vždy před změnou funkce vypněte nebo odpojte pumpu.  
Pokud změníte za provozu pumpy pozici ventilu, může to pumpu  
poškodit nebo si můžete způsobit zranění. 
 

b) Multi-funkce 
Regulační ventil zahrnuje 6 různých funkcí: Vypláchnutí, Filtrace,  
Vypouštění, Cirkulace, Protiproud a Uzamknutí. 
 

 

f1. Vypláchnutí    
f2. Protiproud   
f3. Vypouštění (Vysušení)   
f4. Cirkulace   
f5. Filtrace 
 
 

f6. Uzamknutí 

 

Vypláchnutí (f1): 
Tato funkce slouží pro uvedení do provozu. Voda je pumpována dolů skrz pískovou komoru, 
nahoru skrz spojovací střed a nakonec ven z ramene D. Toto je obzvlášť důležité pro 
předcházení přehřátí motoru. 

Protiproud (f2): 
Tato funkce se používá pro čištění pískové komory. Voda je pumpována dolů skrz spojovací 
střed, nahoru přes komoru s pískem a ven z ramene D. 
 
 

Vypouštění (Vysušení) (f3): 
Tato funkce vypustí vodu z bazénu; voda je pumpována a vypouštěna ven z ramene D. 
POZNÁMKA: Voda je vypouštěna ven z ramene D na vrchním regulačním ventilu, pokud je 
ventil nastaven na Protiproud, Vypláchnutí nebo Vypouštění. 

 
Cirkulace (f4): 
Voda v bazénu cirkuluje a obchází vrchní regulační ventil. Voda neprotéká pískovou komorou. 
 
 
 
 
 
 
 

  

f2 

f4 

f1 
f5 

f3 

f6 

 

 

  



P5 

             

 

 
Filtrace (f5): 
Zvolte tuto funkci pro filtraci vody v bazénu. Voda je pumpována do pískové 
filtrace, kde je čištěna a vypouštěna zpět do bazénu. 

 
 Uzamknutí (f6): 

Tato funkce slouží k zastavení toku vody mezi pískovou filtrací a bazénem. 
 

C.  Montáž 
a)  Ujistěte se, že máte všechny součástky a že není nic poškozené.   
b)  Ujistěte se, že je písková filtrace umístěna na pevném a rovném povrchu a umístěte ji tak, abyste měli 

přístup k ramenům a regulačnímu ventilu. 
c)  Zvolte správný typ filtračního písku. Používejte pouze speciální písek určený do pískových filtrací, bez 

vápence a jílu: křemičitý písek 0.7--1.25 mm, přibližně 20kg.  
Poznámka: Menší průměr pískových zrn může snížit provozní výkon filtrace nebo 
poškodit pískovou filtraci. 

Krok 1 Nasaďte nádrž na podstavec (viz obr. 1) a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se nespojí 
(viz obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d)  Umístěte spojovací střed do středu nádrže (viz obr. 3 a 4) a poté připojte trychtýř (viz obr. 5). 
 

Fig.1 Fig.2 

Fig.3 Fig.4 
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Krok 2  Pomalu nasypte písek do nádrže pomocí trychtýře (viz obr. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 3  Odstraňte trychtýř a k nádrži přimontujte regulační ventil, tak, aby byl O- kroužek umístěný na okraji 
nádrže (viz obr. 7). Pro pevné utěsnění se ujistěte, že je O- kroužek čistý, suchý, bez písku a 
nepoškozený.  

Krok 4  Přišroubujte horní přírubovou svorku (viz obr. 8). Před šroubováním se ujistěte, že rameno C na 
regulačním ventilu je seřazeno s ramenem C na pumpě (viz obr. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 5  Nasaďte trubku na rameno pumpy C a k ramenu regulačního ventilu C. Poté pečlivě utáhněte (viz 
obr. 10). Ujistěte se, že je trubka správně umístěna na obou koncích.  

 

c 

c 

Fig.5 Fig.6 

Fig.7 Fig.8 

Fig.9 Fig.10 
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Krok 
 6  Protiproud a Vypláchnutí (Pro uvedení do provozu) 

 
1. Nastavte na regulačním ventilu funkci Uzamknutí a ujistěte se, že je pumpa vytažena ze zásuvky. 
2. Zvolte odpovídající hadici (Jsou k dispozici dvě hadice s různými průměry. Zvolte tu, která pasuje 

do otvoru.). Nasaďte hadici na rameno pumpy B a spojte druhý konec hadice s výpustným otvorem 
bazénu B. Utáhněte svorku hadice do správné pozice. Vyjměte zátku z výpustného otvoru bazénu B a 
vložte sítko pro zachycení nečistot dodané v sadě (pokud zahrnuto). 

3. Napojte druhou hadici na rameno D a umístěte druhý konec do odvodní oblasti (viz obr. 11) 
4. Přečtěte si návod k použití k bazénu pro pokyny k napuštění bazénu, abyste se ujistili, že voda 

dosáhne požadované hladiny. (Hladina vody by měla být vyšší než je pumpa, jinak vzduch uvnitř 
pumpy nemůže být plně vypuštěn, což může vést k zadření motoru.)  

VAROVÁNÍ: NESPOUŠTĚJTE PUMPU NASUCHO KDYŽ JE UVNITŘ VZDUCH! 
5. Po napuštění bazénu stlačte rukojeť vrchního regulačního ventilu a otočte na funkci Protiproud.    
6. El. zástrčku zapojte do el. zásuvky a zapněte filtraci po dobu 2-4 minut, dokud se nebude vypouštět 

čistá voda. 
7. Zastavte přívod el. proudu nebo odpojte pískovou filtraci. Regulační ventil nastavte do pozice 

Vypláchnutí. 
8.  El. zástrčku zapojte do el. zásuvky nebo zapněte přívod el. proudu a filtraci a nechte běžet po dobu 1 

minuty. Voda bude cirkulována zpět přes pískovou filtraci a vypouštěna ven ramenem D.  
9. Zastavte přívod el. proudu nebo odpojte pískovou filtraci. Regulační ventil nastavte do pozice 

Uzamknutí. 
 
Krok 7  Spojení pískové filtrace s bazénem 

 

Fig.11 

Fig.12 
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1. Na regulačním ventilu nastavte funkci Uzamknutí. 
2. Odpojte hadici z ramene D. 
3. Hadici zapojte k napouštěcímu ventilu bazénu A, druhý konec hadice zapojte k regulačnímu ramenu 

ventilu A, a utáhněte svorku hadice do správné pozice. Odstraňte zátku z ventilu bazénu A, vložte sítko 
pro zachycení nečistot dodané v sadě (pokud zahrnuto). 

POZNÁMKA: Jsou k dispozici dvě hadice s různými průměry. Zvolte tu, která pasuje do otvoru 
bazénu. (viz obr. 12) 

 

D.  Obsluha pískové filtrace 
a)  Nyní je písková filtrace připravena k použití. Nastavte regulační ventil na funkci Filtrace. 
b)  Zapněte přívod el. proudu nebo zapojte el. zástrčku do uzemněné el. zásuvky s proudovým chráničem 

pro zapnutí pískové filtrace.  
Poznámka: Doporučuje se, aby tlak byl během provozu nižší než 0.028MPa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E.  Vypuštění vody z bazénu 
a)  Zastavte přívod el. proudu nebo odpojte pískovou filtraci a na regulačním ventilu nastavte funkci 

Vypouštění.  
b)  Odpojte hadici z ramene pískové filtrace A a z výpustného otvoru bazénu A, a poté připojte 

rameno pískové filtrační pumpy D. 
c)  Zapněte přívod el. proudu nebo zapojte el. zástrčku do zásuvky a ponechejte pumpu vypouštět vodu.  
VAROVÁNÍ: Pravidelně kontrolujte hladinu vody v bazénu. NIKDY 
NESPOUŠTĚJTE PUMPU NASUCHO! (např. když je hladina vody v bazénu 
nižší než je výška pumpy, do pumpy neproudí žádná voda, ihned zastavte 
přívod el. proudu) 
 
F.  Celková údržba 
a)  Podle užití jednotlivých částí, mějte k dispozici některé náhradní části. Je nutné používat pouze 

průmyslově vyráběné části. 
b)  Zastavte přívod el. proudu nebo odpojte pískovou filtraci a na regulačním ventilu nastavte funkci 

Uzamknutí před jakoukoliv údržbou. 
Poznámka: Protože se ve filtraci časem usazují nečistoty, tlak na ukazateli se bude zvyšovat (viz obr. 
14). Jakmile bude tlak 0.028MPa (4PSI) či vyšší, je zapotřebí písek vyčistit a následovat všechny výše 
uvedeny pokyny v sekci j) Protiproud a vypláchnutí. 
Poznámka: Doporučujeme čistit písek jednou měsíčně nebo dle četnosti použití bazénu. Nečistěte však 
písek příliš často. 

c)  Mazání či pravidelná mechanická údržba není nutná. 

        

Fig.13 Fig.14 
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d)  Opláchněte vnějšek produktu jemným čisticím prostředkem a vodou nebo použijte houbu a jemné 

mýdlo. Vyčistíte tak většinu špíny. Nepoužívejte rozpouštědla, mohou poškodit materiál nebo plastové 
části. Ujistěte se, že je produkt zcela čistý a suchý před uskladněním.  

G.  Řešení problémů 
Zde jsou užitečné tipy, jak vyřešit běžné potíže. 
 

Problém Pravděpodobná příčina Řešení 
Písek teče do bazénu  Zrnitost písku je malá. 

 Zvápněná písková 
komora. 

 Doporučená zrnitost křemičitého písku je 0.7mm 
- 1.25mm. 

 Vyměňte písek. 

Vysoký tlak filtrace  Znečištěný filtr.  
 Zvápněná písková 

komora. 
 Nedostatečný Protiproud. 

 Spusťte proti proud. 
 Zkontrolujte stav písku, dle potřeby vyměňte. 
 Spusťte protiproud, dokud nebude odtékat čistý 

výtok. 
Voda prosakuje u 
regulačního ventilu 

 Regulační ventil v pozici 
mezi 2 funkcemi. 

 Změňte nastavení na 1 funkci. 

Konektory prosakují  Spojka hadice je špatně 
nasazená. 

 Uvolněná hadice. 

 Nasaďte do správné pozice. 
 Utáhněte je. 

 

Zazimování 
Po skončení používání filtrace vždy proveďte zazimování. Je to důležité hlavně v oblastech, kde 
jsou v zimě velmi nízké teploty. Filtrace nesmí být venku, pokud teplota klesne pod 0oC! Vyhnete se 
tak poškození filtrace a ztrátě záruky. 
1. Před zazimováním proveďte vypláchnutí protiproudem (viz. výše) 
2. Podle návodu vypusťte z bazénu všechnu vodu. 
3. Otevřete vypouštěcí ventil na spodní straně nádoby a nechte vytéct 
zbývající vodu. 
4. Z bazénu i filtrace odpojte hadice. 
5. Z nádoby vysypte všechen písek, nádobu vypláchněte a vysušte všechny součástky. 
6. Filtraci uskladněte na suchém místě mimo dosah dětí. 
7. Na další sezónu doporučujeme naplnit filtraci novým pískem. 
 

Copyright - autorská práva 

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu 

nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o..  

Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 

Záruční podmínky: 
• na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě 
• v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem 

výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 
• práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou 

pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké 
teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

• reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu 
• záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 
Dodavatel CZ: MASTER SPORT s.r.o.  
1. máje 69/14  709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
www.nejlevnejsisport.cz  
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SK PIESKOVÁ 
FILTRÁCIA NÁVOD K 

Piesková filtračná 
pumpa 

MODEL: JL29P332G 

220-240V~, 50Hz,   120W 
Hmax 1.6m Hmin 0.25m  IPX5 
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 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE UŽÍVATEĽA PIESKOVEJ FILTRÁCIE  
Pred použitím pozorne prečítajte 

 
VAROVANIE: Pre zníženie nebezpečenstva elektrického šoku, sa nepokúšajte zapojiť pumpu mokrými rukami alebo 
pri státí vo vode. Nikdy nepoužívajte pumpu, keď sú v bazéne ľudia. 
VAROVANIE: Pre zníženie nebezpečenstva elektrického šoku, zapojte napájací kábel do uzemnenej zásuvky s 
prúdovým chráničom. 
VAROVANIE: Pre zamedzenie možného nebezpečenstva elektrického šoku, nikdy nepoužívajte poškodený kábel. 
VAROVANIE: Táto filtračná pumpa nie je určená pre deti. Je vyžadovaná montáž a obsluha dospelé osoby. 
VAROVANIE: Nezakopávajte kábel. Kábel umiestnite na miesto, kde nebude poškodený záhradnými kosačkami, 
krovinorezmi alebo inými zariadeniami. 
VAROVANIE: Nepoužívajte spolu s predlžovacími káblami. 
VAROVANIE: Elektrické inštalácie musí spĺňať požiadavky miestnych kritérií. 
VAROVANIE: Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky svorky utiahnuté a všetky hadice sú správne spojené. 
VAROVANIE: Nepoužívajte ako vysávač bazénu. 
VAROVANIE: Produkt vždy odpojte z elektrickej zásuvky pred vybratím, čistením, vykonávaním údržby alebo 
iných úprav produktu. 
VAROVANIE: Tento produkt je navrhnutý iba pre použitie so skladovatelnými bazény. Nesmie byť používaný s 
trvale nainštalovanými bazény. Nesprávne použitie môže viesť k prehriatiu, a to môže spôsobiť vyhorenie alebo poš
kodenie motora. 
VAROVANIE: Pre zamedzenie prehriatia motora sa uistite, že pumpa pracuje s vodou a nikdy nevypúšťajte vodu pri 
používaní tohto zariadenia. 
POZNÁMKA: Povinnosťou majiteľa pumpy je pred zostavením alebo použitím tohto produktu zistiť a poslúchnuť vš
etky miestne a štátne zákony týkajúce sa bezpečnosti pieskové filtračné pumpy. Pre splnenie týchto požiadaviek sa 
obráťte na miestne orgány. 
POZNÁMKA: Všetky filtrácie sú v zhode s inštalačnou normou NF C 15-100, ktorá špecifikuje, že všetky 
elektrické spotrebiče umiestnené v dosahu 3,50 m od bazéna as voľným prístupom majú mať nízke napätie o 12V. Vš

etky elektrické zariadenia o 220V musí byť umiestnená aspoň 3,5 m od okraja bazéna. 
POZNÁMKA: Čítajte nasledujúce dôležité body. 

- Deti musia byť pod prísnym dohľadom po celú dobu; 
- Vymenujte iba jednu osobu, ktorá sa bude starať o dozor; 
- Za predpokladu že je v bazéne viac osôb, zvýšte dozor; 
- Vodu vždy zachovávajte čistú a hygienickú; 
- Prípravky na úpravu vody uchovávajte mimo dosahu detí. 
- Ochranné ohradenie (pokiaľ možno zaistená bránka) nechávajte zatvorené; Majte na pamäti, že živý plot 
nezabráni deťom dostať sa k produktu bez dozoru dospelých; 
- Ručný alebo automatický ochranný kryt má byť správne nainštalovaný; 

POZOR: Pre zamedzenie poškodenia, nesmie byť pumpa v prevádzke bez vody. 
POZOR: Produkt pokladajte len na povrch s adekvátnou nosnosťou pre všetko vybavenie vrátane hmotnosti vody. 
VAROVANIE: Pumpa musí byť napájaná cez prúdový chránič, menovitý zvyškový prevádzkový prúd nesmie 

neprekročiť 30mA. 
UCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE BUDÚCE REFERENCIE. 
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INŠTRUKCIE 

Ďakujeme vám za zakúpenie našej vysoko kvalitnej pieskovej filtračnej pumpy. Po správnej montáži, prúdy 
perlivej vody budú filtrované a prečerpané do bazéna. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Ak 
chýba alebo sú poškodené nejaké súčiastky, ihneď kontaktujte vášho miestneho predajcu. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Pred montážou sa zoznámte so všetkými parametrami pieskovej filtračnej pumpy.  

 Priemer filtrácie: 330mm 

Efektivna plocha filtrácie: 0.055m2 (0.6ft2) 

Max. prevádzkový tlak: 0,24 MPa (35 PSI) 

Prevádzkový tlak 
pieskovej filtrácie: 

<0,028 MPa (4 PSI) 

Max. teplota vody: 35oC 

Piesok: Nie je súčasťou 

Doporučený piesok a 
jeho veľkosť zŕn: 

Kremičitý piesok,  
0.7--1.25mm 

Kapacita piesku: Približne 20kg 

POPIS DIELOV 
Poznámka: Skontrolujte, či sú prítomné všetky časti. Pozrite sa na 
nasledujúci obrázok a tabuľku: 
 
 

P1 regulačný ventil 

P2 prírubová svorka 

P3 O-krúžok 

P4 spojovací stred 

P5 nádrž 

P6 podstavec  

P7 spojovacia skriňa 

P8 elektrický kábel 

P9 spojka hadice 

P10 
2X ∮ 32mm Hadice 
2X ∮ 38mm Hadice 

P11 6x Svorka hadice 

P12 rúrka  

P13 motor 

P14 podstava motora 

P15 lievik 
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A.  Miesto 
Uistite sa, že je piesková filtračná pumpa umiestnená na pevnej a rovnej zemi, v dosahu bazéna. 
DÔLEŽITÉ: Vzhľadom k celkovej váhe pumpy, vody a piesku, je nesmierne dôležité, aby plocha, na ktorej pumpa stojí, 
bola vyrovnaná a schopná niesť túto váhu po celú dobu inštalácie a používania pumpy. Pri Akomkoľvek poškodení 
spôsobenom nesprávnu oporou bude záruka neplatná. Majiteľ pumpy je zodpovedný za zvolenie vhodného miesta. 

B.  Multi-funkcie pumpy 
 
a) Správne použitie vrchného regulačného ventilu 
Pozrite sa na obrázok vpravo, stlačte rukoväť a otočte do požadovanej 
funkcie. 
Varovanie:Vždy pred zmenou funkcie vypnite alebo odpojte pumpu.  
Ak zmeníte za prevádzky pumpy pozíciu ventilu, môže to pumpu 
poškodiť alebo si môžete spôsobiť zranenie. 
 

b) Multi-funkcie 
Regulačný ventil zahŕňa 6 rôznych funkcií: Vypláchnutie, Filtrácia, 
Vypúšťanie, Cirkulácia, Protiprúd a Uzamknutie. 
 

 

f7. Vypláchnutie    
f8. Protiprúd   
f9. Vypúšťanie (Vysušenie)   
f10. Cirkulácia   
f11. Filtrácia 
 
 

f12. Uzamknutie 

 

Vypláchnutie (f1): 
Táto funkcia slúži pre uvedenie do prevádzky. Voda je pumpovaná nadol cez pieskovú komoru, nahor cez 
spojovací stred a nakoniec von z ramena D. Toto je obzvlášť dôležité pre predchádzanie prehriatiu motora. 

Protiprúd (f2): 
Táto funkcia sa používa na čistenie pieskovej komory. Voda je pumpovaná nadol cez spojovací stred, nahor 
cez komoru s pieskom a von z ramena D. 
 
 

Vypúšťanie (Vysušenie) (f3): 
Táto funkcia vypustí vodu z bazénu; voda je pumpovaná a vypúšťaná von z ramena D. 
POZNÁMKA: Voda je vypúšťaná von z ramena D na vrchnom regulačnom ventile, pokiaľ je ventil 
nastavený na Protiprúd, Vypláchnutie alebo Vypúšťanie. 
 

Cirkulácia (f4): 
Voda v bazéne cirkuluje a obchádza vrchné regulačný ventil. Voda nepreteká pieskovú komorou. 
 
 
 
 
 
 
 

  

f2 

f4 

f1 
f5 

f3 

f6 

 

 

  



P14 

             

 

 
Filtrácia (f5): 
Zvoľte túto funkciu na filtráciu vody v bazéne. Voda je pumpovaná do pieskovej 
filtrácie, kde je čistená a vypúšťaná späť do bazéna. 

 
 Uzamknutie (f6): 

Táto funkcia slúži na zastavenie toku vody medzi pieskovou filtráciou a bazénom. 
 

C.  Montáž 
a) Uistite sa, že máte všetky súčiastky a že nie je nič poškodené. 

b) Uistite sa, že je piesková filtrácia umiestnená na pevnom a rovnom povrchu a umiestnite ju tak, aby ste mali prístup 
k ramenám a regulačnému ventilu. 
c) Zvoľte správny typ filtračného piesku. Používajte len špeciálny piesok určený do pieskových filtrácií, bez vápenca a 
ílu:kremičitý piesok 0.7--1.25 mm, približne 20kg.  

Poznámka: Menší priemer pieskových zŕn môže znížiť prevádzkový výkon filtrácie alebo 
poškodiť pieskovú filtráciu. 
Krok 1 Nasaďte nádrž na podstavec (viď obrázok 1) a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nespoja (pozri obrázok 
2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d)  Umiestnite spojovací stred do stredu nádrže (viď obr 3 a 4) a potom pripojte lievik (pozri obrázok 5). 
 

Fig.1 Fig.2 

Fig.3 Fig.4 
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Krok 2  Pomaly nasypte piesok do nádrže pomocou lievika (pozri obr. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 3  Odstráňte lievik a na nádrži primontujte regulačný ventil, tak, aby bol O-krúžok umiestnený na okraji nádrže (pozri 
obr. 7). Pre pevné utesnenie sa uistite, že je O-krúžok čistý, suchý, bez piesku a nepoškodený. 

Krok 4  Priskrutkujte hornú prírubovú svorku (viď obr 8). Pred skrutkovaním sa uistite, že rameno C na regulačnom ventile 
je zoradené s ramenom C na pumpe (pozri obr 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 5  Nasaďte rúrku na rameno pumpy C a k ramenu regulačného ventilu C. Potom starostlivo utiahnite (pozri obr 10). 
Uistite sa, že je rúrka správne umiestnená na oboch koncoch. 

 

c 

c 

Fig.5 Fig.6 

Fig.7 Fig.8 

Fig.9 Fig.10 
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Krok 
 6  Protiprúd a Vypláchnutie (Pre uvedenie do prevádzky) 

 
10. Nastavte na regulačnom ventile funkciu Uzamknutie a uistite sa, že je pumpa vytiahnutá zo zásuvky. 
11. Zvoľte príslušnú hadicu (Sú k dispozícií dve hadice s rôznými priemermi. Zvoľte tú, ktorá pasuje 

do otvoru.). Nasaďte hadicu na rameno pumpy B a spojte druhý koniec hadice s výpustným otvorom 
bazénu B. Utiahnite svorku hadice do správnej pozície. Vyberte zátku z výpustného otvoru bazénu B a vložte 
sitko pre zachytenie nečistôt dodané v sade (pokiaľ zahrnuté). 

3. Napojte druhú hadicu na rameno D a umiestnite druhý koniec do odvodné oblasti (pozri obr 11) 
4. Prečítajte si návod na použitie k bazénu pre pokyny k napustení bazéna, aby ste sa uistili, že voda dosiahne pož

adované hladiny. (Hladina vody by mala byť vyššia než je pumpa, inak vzduch vo vnútri pumpy nemôže byť plne 
vypustený, čo môže viesť k zadretiu motora.) 
VAROVANIE: NESPÚŠŤAJTE PUMPU NASUCHO KEĎ JE VO VNÚTRI 
VZDUCH! 
3. Po napustení bazéna stlačte rukoväť vrchného regulačného ventilu a otočte na funkciu Protiprúd. 

4. El. zástrčku zapojte do el. zásuvky a zapnite filtráciu po dobu 2-4 minút, kým sa nebude vypúšťať čistá voda. 
5. Zastavte prívod el. prúdu alebo odpojte pieskovú filtráciu. Regulačný ventil nastavte do pozície 

Vypláchnutie. 
6.  El. zástrčku zapojte do el. zásuvky alebo zapnite prívod el. prúdu a filtráciu a nechajte bežať po dobu 1 

minúty. Voda bude cirkulovaná späť cez pieskovú filtráciu a vypúšťaná von ramenom D. 
7. Zastavte prívod el. prúdu alebo odpojte pieskovú filtráciu. Regulačný ventil nastavte do pozície 

Uzamknutie. 
 
Krok 7  Spojenie pieskovej filtrácie s bazénom 

 

Fig.11 

Fig.12 
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1. Na regulačnom ventile nastavte funkciu Uzamknutie. 
2. Odpojte hadicu z ramena D. 
3. Hadicu zapojte k napúšťajúcemu ventilu bazénu A, druhý koniec hadice zapojte k regulačnému 

ramenu ventilu A, a utiahnite svorku hadice do správnej pozície. Odstráňte zátku z ventilu bazénu A, 
vložte sitko pre zachytenie nečistôt dodané v sade (pokiaľ je zahrnuté). 

POZNÁMKA: Sú k dispozícií dve hadice s rôznymi priemermi. Zvoľte tú, ktorá pasuje do otvoru 
bazénu. (pozri obr. 12) 
D.  Obsluha pieskovej filtrácie 

a) Teraz je piesková filtrácia pripravená na použitie. Nastavte regulačný ventil na funkciu Filtrácia. 
b) Zapnite prívod el. prúdu alebo zapojte el. zástrčku do uzemnenej el. zásuvky s prúdovým chráničom pre 
zapnutie pieskovej filtrácie. 
Poznámka: Odporúča sa, aby tlak bol počas prevádzky ni šž í ako 0.028MPa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E.  Vypustenie vody z bazénu 
a) Zastavte prívod el. prúdu alebo odpojte pieskovú filtráciu a na regulačnom ventile nastavte funkciu Vypúšťanie. 
b) Odpojte hadicu z ramena pieskovej filtrácie A a z výpustného otvoru bazénu A, a potom pripojte rameno 
pieskovej filtračnej pumpy D. 
c) Zapnite prívod el. prúdu alebo zapojte el. zástrčku do zásuvky a ponechajte pumpu vypúšťať vodu. 
VAROVANIE: Pravidelne kontrolujte hladinu vody v bazéne. NIKDY 
NEPÚŠŤAJTE PUMPU NASUCHO! (napr. keď je hladina vody v bazéne nižšia 
než je výška pumpy, do pumpy neprúdi žiadna voda, ihneď zastavte prívod el. 
prúdu) 
 
F.  Celková údržba 
a) Podľa používania jednotlivých častí, majte k dispozícii niektoré náhradné časti. Je nutné používať len priemyselne 

vyrábané časti. 
b) Zastavte prívod el. prúdu alebo odpojte pieskovú filtráciu a na regulačnom ventile nastavte funkciu Uzamknutie pred 
akoukoľvek údržbou. 
Poznámka: Pretože sa vo filtrácii časom usádzajú nečistoty, tlak na ukazovateli sa bude zvyšovať (viď obr 14). Akonáhle 
bude tlak 0.028MPa (4PSI) či vyššia, je potrebné piesok vyčistiť a nasledovať všetky vyššie uvedené pokyny v sekcii j) 
Protiprúd a vypláchnutie. 
Poznámka: Odporúčame čistiť piesok raz mesačne alebo podľa frekvencie použitia bazénu. Nečistite však piesok príliš č
asto. 
c) Mazanie alebo pravidelná mechanická údržba nie je nutná. 
d) Opláchnite vonkajšok produktu jemným čistiacim prostriedkom a vodou alebo použite špongiu a jemné mydlo. Vyč

istíte tak vä šč inu špiny. Nepoužívajte rozpúšťadlá, môžu poškodiť materiál alebo plastové časti. Uistite sa, že je produkt 
úplne čistý a suchý pred uskladnením. 

        

Fig.13 Fig.14 
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G.  Riešenie problémov 
Tu sú užitočné tipy, ako vyriešiť bežné problémy. 
 

Problém Pravdepodobná príčina Řiešenie 

Piesok tečie do bazénu  Zrnitosť piesku je malá.  
 Zanesená vodným kameň

om piesková komora. 

 Odporúčaná zrnitosť kremičitého piesku je 0.7m - 
1.25mm. 

  Vymeňte piesok. 
Vysoký tlak filtrácie  Znečistený filter.  

  Zanesená vodným kameň
om piesková komora. 

 Nedostatočný protiprúd. 

 Spustite proti prúd.  
  Skontrolujte stav piesku, podľa potreby vymeňte.  
  Spustite protiprúd, kým nebude odtekať čistý 

výtok. 
Voda presakuje u regulač

ného ventilu 
 Regulačný ventil v pozícii 

medzi 2 funkciami. 
 Zmeňte nastavenie na 1 funkciu. 

Konektory presakujú Spojka hadice je zle nasadená.  
 Uvoľnená hadica. 

 Nasaďte do správnej pozície. 
 Utiahnite ju. 

Zazimovanie 
Po skončení používania filtrácie vždy vykonajte zazimovanie. Je to dôležité hlavne v oblastiach, kde sú v zime veľmi nízke 
teploty. Filtrácia nesmie byť vonku, ak teplota klesne pod 0oC! Vyhnete sa tak poškodeniu filtrácie a strate záruky. 
1. Pred zazimovaním vykonajte vypláchnutie protiprúdom (viď. Vyššie) 

2. Podľa návodu vypustite z bazéna všetku vodu. 

3. Otvorte vypúšťací ventil na spodnej strane nádoby a nechajte vytiecť 

zostávajúcu vodu. 

4. Z bazéna i filtrácie odpojte hadice. 

5. Z nádoby vysypte všetok piesok, nádobu vypláchnite a vysušte všetky súčiastky. 

6. Filtráciu uskladnite na suchom mieste mimo dosahu detí. 

7. Na ďalšiu sezónu odporúčame naplniť filtráciu novým pieskom. 

 

Copyright - autorské práva 

Spoločnosť MASTER ŠPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto 

návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. 

Spoločnosť MASTER ŠPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 

  

Záručné podmienky: 
· Na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu 
· V dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom 
výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná 
· Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou, živelnou 
pohromou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 
· Reklamácie sa uplatňujú zásadne písomne s údajom o závade a kópiou daňového dokladu 
· Záruku je možné uplatňovať len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený 

 

Dodavatel CZ: Dodávateľ SK: Dystrybutor PL: 

MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 

1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka 2 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 024 01 Kysucké Nové Mesto 44-180 Toszek 

Czech Republic Slovakia Poland 

www.nejlevnejsisport.cz www.najlacnejsisport.sk    www.najtanszysport.pl 


