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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Model JL29P423NG 

Napětí 220-240 V 
Max. provozní tlak 1bar (15psi) 
Efektivní filtrační plocha 0.05m² (0.57ft²) 

Max. průtok vody 800 gal / h (3000L / h) 

Jmenovitý průtok filtru 530 gal / h (2000L / h) 
Max. teplota vody 35 ℃ 

Doporučené filtrační médium 20 # křemenný nebo sklářský písek 
Velikost částic: 0,45 - 1,25 mm 

Doporučené množství média 9 kg křemenného nebo sklářského písku 
PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY A 

USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. 
 

Bezpečnostní pokyny 
Základní bezpečnostní opatření pro instalaci a používání výrobku by měly být v souladu 
s následujícím. 
1. Varování: Pro snížení rizika zranění, nedovolte dětem používat tento produkt. Děti a osoby s postižením musí být 

neustále pod dohledem. 
2. Varování: Udržujte produkt a dráty mimo dosah dětí. 
3. Varování: Produkt musí být udržován mimo dosah bazénu, aby na něj děti nelezly. 
4. Varování: Pro zamezení rizika elektrického šoku je nutné aby zásuvka do které pripojujete filtraci měla proudový 

chránič na 30mA. Pokud si nejste jisti, obraťte se s instalací na zkušeného elektrikáře.  
5. Varování: Vždy odpojte výrobek z elektrické zásuvky před odstraňováním, čištěním, údržbou nebo provedením 

jakékoli úpravy produktu. Nezakrývejte napájecí kabel. Umístěte kabel tam, kde nemůže být poškozen sekačkou 
na trávu, nebo jiným zařízením. 

6. Varování: Nepoužívejte produkt, pokud je napájecí kabel poškozen. 
7. Varování: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nepřipojujte prodlužovací kabel, časovač, adaptér 

nebo přípojku konvertoru do těla filtru. Mějte k dispozici trvalou zásuvku. 
8. Varování: Nepokoušejte se odpojit produkt mokrýma rukama, nebo když stojíte ve vodě. 
9. Upozornění: Po sestavení musí být zástrčka umístěna takovým způsobem, aby byla snadno viditelná a přístupná 

pro uživatele. 
10. Upozornění: Vždy nechávejte produkt alespoň 2 m od bazénu. 
11. Upozornění: Vždy nechávejte zástrčku alespoň 3,5 m od bazénu. 
12. Varování: Nikdy nespouštějte produkt, když je bazén v provozu. 
13. Varování: Sestavení a provoz produktu musí být prováděna dospělou osobou. 
14. Varování: Tento produkt je určen pro použití pouze s mobilními bazény. Nesmí být používán s trvale 

instalovanými bazény. Mobilní bazén je zařízení pro skladování vody, které lze snadno smontovat a demontovat. 
15. Varování: Pro zabránění jakémukoliv poškození produktu, jej před spuštěním regulačního ventilu vypněte. 
16. Varování: Pro snížení rizika vtažení směrem k čerpadlu, nikdy nevstupujte do vody, když je kryt filtrace povolený, 

poškozený, zničený nebo ztracený. Pokud nastane některá z výše uvedených situací, kryt filtrace ihned vyměňte. 
17. Varování: Nehrajte nebo neplavejte v blízkosti krytu filtrace. Vaše tělo nebo vlasy mohou být zachyceny v 

čerpadle, což může vést k trvalému poškození zdraví nebo utonutí. 
18. Varování: Nespouštějte výrobek, pokud data na manometru filtrace překročí maximální určenou hodnotu. 
19. Varování: Maximální celková hlavice je 1,5 v metrech (pro čerpadla se jmenovitým příkonem vyšším než 50 W) 
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20. Varování: Čerpadlo musí být napájeno izolovaným transformátorem nebo přes proudový chránič (RCD), který má 

jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesahující 30mA. 
21. Varování: Napájecí kabel nemůže být nahrazen. Je-li kabel poškozen, měl by být produkt vyřazen. 
22. Varování: Tento přístroj může být používán dětmi ve věku od 8 let a výše a osobami s omezenými fyzickými, 

smyslovými či duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl 
poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného použití produktu a možných rizik. Děti by si neměli hrát s 
produktem. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. 

23. Upozornění: Produkt je určen k použití pouze pro účely uvedené v tomto návodu. 
 

Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny a dodržujte všechna bezpečnostní upozornění 

Seznam součástek 

Č. Název Mn. Č. Název Mn. 
 P1 Manometr 1 P2 Regulační ventil 1 
P3 Odtoková matice 1 P4 Adaptér 2 
P5 Těsnicí kroužek 1 P6 Úchyt regulačního ventilu 1 
P7 Šroub regulačního ventilu 2 P8 Tělo 1 
P9 Spojovací střed 1 P10 Podstavec 1 
P11 Odtokový ventil 1 P12 Spojovací trubice 1 
P13 filtr pro zachycení strusky 1 P14 Těsnicí kroužek filtru pro 

zachycení strusky  
1 

P15 Kryt filtru pro zachycení strusky 1 P16 Polohovací deska 1 
P17 Spojka 6 P18 Vodní trubice 2 

 

Obr. 01 

 

 

 

 

 

Pokyny k sestavení 

Obr. 02 

Potřebné nářadí: 1 křížový šroubovák 
Umístění a sestavení produktu: 
· Výrobek musí být umístěn na pevném a 
rovném povrchu. 

· Zajistěte dostatek prostoru a světla pro praktickou denní údržbu. 
· Motor musí být větrán za účelem chlazení. Neumisťujte produkt do vlhkého místa bez 
větrání. 
K sestavení produktu se doporučují 2 osoby.  
1. Umístěte výrobek na vybrané místo. 
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2. Ujistěte se, že spojení mezi tělem a podstavcem je v pořádku. 
Důležitá poznámka: V některých zemích EU musí být výrobek umístěn na zemi nebo vzpřímeném podstavci. Pro 
zjištění, zda se Vás takové předpisy o povrchu filtrací bazénů týkají, konzultujte místní úřady. Pokud ano, upravte 
filtraci pomocí dvou otvorů vyvrtaných v podstavci. (Viz obr. 02) 
Písková filtrace by měla být zajištěna na cementovém nebo dřevěném podstavci aby se zamezilo riziku převrácení. 
Poznámka: průměr otvoru podstavce je 6,4 mm. 
Poznámka: maximální průměr dvou použitých šroubů a matic je 6,4 mm. 
I. Plnění pískem  
Poznámka: použijte 20 # křemenný nebo sklářský písek. Velikost částic písku je 0,45-1,25 mm. 
Poznámka: Před plněním písku se ujistěte, že je spojovací střed (P9) připojen v dolní části těla a stojí vertikálně ve 
středu těla (viz obr. 03). 
1. Nejprve nasaďte polohovací desku (P16) na vrchní část spojovacího středu. (Viz obr. 04) 
2. Potom pomalu vsypejte písek do těla. (Viz obr. 05) 
3. Až bude písek téměř v polovině, odstraňte polohovací desku, rovnoměrně písek rukou rozprostřete a přidejte další 
písek, aby se písek udusal. To může pomoci vyhnout se nadměrným vibracím spojovacího středu (P9). 
4. Odstraňte polohovací desku (P16) (viz obr. 06) a rovnoměrně písek uhlaďte.  
5. Odstraňte písek kolem horní části těla. 

Obr. 03   Obr. 04   Obr. 05 

   
 

 Obr. 06   Obr. 07    Obr. 08 

     
 
II. Montáž manometru 
1. Vyjměte manometr z obalu, zkontrolujte, zda je přítomen těsnicí kroužek. 
2. Přišroubujte manometr na regulační ventil ve směru hodinových ručiček pro pevné upevnění. 
Obr. 09 
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III. Montáž regulačního ventilu 
1. Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek regulačního ventilu (P5) řádně umístěný, poté pomalu umístěte regulační ventil 
(P2) na horní část těla, a ujistěte se, že otvor ve spodní části regulačního ventilu je těsně vložen do otvoru v horní 
části spojovacího středu (P9) (Obr. 06, 07). 
2. Na regulačním ventilu jsou k dispozici 3 spojující otvory. Je důležité, aby otvor A směřoval k bazénu, a otvor C 
regulačního ventilu byl v souladu s otvorem C motoru. (Viz obr. 10) 
3. Odstraňte skupinu šroubů na úchytu regulačního ventilu, upněte úchyt regulačního ventilu na přírubu mezi tělem 
a regulačním ventilem, poté protáhněte skupinu šroubů přes úchytné matice a utáhněte pomocí šroubováku (není 
součástí) (viz obr. 08). 
 
IV. Připojení vodní trubice 
1. Připojte jeden konec vlnité trubky (P18) do otvoru B, druhý konec do otvoru F bazénu. Upevněte spojkou (P17). 
2. Připojte jeden konec spojovací trubice (P12) do otvoru C regulačního ventilu, druhý konec do otvoru C motoru. 
Utěsněte spojkou (P17). 
3. Připojte jeden konec druhé vodní trubice (P18) do otvoru A regulačního ventilu, druhý konec do otvoru E bazénu. 
Utěsněte spojkou (P17). 
4. Zkontrolujte, zda je instalace správně dokončena, poté použijte pískovou filtraci pro filtraci vody v bazénu. 

Pokyny k použití 
I. Poloha a funkce regulačního ventilu 
Označení Pozice regulačního 

ventilu 
Funkce Směr proudu vody 

 

Filtr Normální filtrace pro 
proplachování bazénu 

Voda protéká přes filtrační 
vrstvu, kde se nachází čerpadlo 
pískové filtrace, a posléze 
proteče zpět do bazénu 

 

Zpětný proud Reverzní-směr průtoku vody 
pro propláchnutí filtrační 
vrstvy 

Voda protéká přes filtrační 
vrstvu, kde se nachází čerpadlo 
pískové filtrace, a poté je 
přímo vypouštěna výstupním 
otvorem. 

 

Proplachování Tato funkce slouží pro uvedení 
do provozu. Písek je v pískové 
nádrži proplachován a písková 
vrstva je po zpětném proudu 
vyrovnána. 

Voda protéká přes filtrační 
vrstvu, kde se nachází čerpadlo 
pískové filtrace, a poté je 
přímo vypouštěna výstupním 
otvorem. 

 

Vypouštění Vypouštění vody přímo z 
odtokového ventilu, používá 
se ke snížení hladiny vody 
nebo vypouštění vody z 
bazénu 

Voda se vypouští přímo 
odtokovým ventilem, bez toho, 
aby procházela filtrační 
vrstvou. 

 

Cirkulace Cirkuluje vodu v bazénu bez 
toho, aby procházela filtrační 
vrstvou. 

Voda teče přímo do bazénu 
přes regulační ventil pískové 
filtrace bez toho, aby 
procházela filtrační vrstvou. 

 

Uzamčení Uzavře vodní tok mezi filtrem 
a bazénem 
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II. Obsluha regulačního ventilu 
Upozornění: Před použitím se ujistěte, že jsou všechny trubice správně připojeny a zajištěny a filtr je naplněn 
správným množstvím písku. 
Upozornění: Před manipulací se ujistěte, že je produkt odpojen od uzemněné zásuvky chráněné před elektrickým 
únikem. 
Upozornění: Regulační ventil je opatřen jednou uzamčenou polohou ventilu. Nepokoušejte se spouštět produkt, když 
je regulační ventil v uzamčené poloze. 
1. Při otáčení regulačním ventilem stiskněte nejprve rukojeť regulačního ventilu, poté otočte rukojetí do požadované 
polohy (viz obr. 11). 
Obr. 11 

 
 
III. vypouštěcí postup 
1. Ujistěte se, že je produkt vypnutý. 
2. Odstraňte odtokovou matice (P3), poté vložte adaptér (P4) do otvoru A a vodní trubici (P18) do otvoru D (viz obr. 
12). 
3. Stlačte rukojeť regulačního ventilu směrem dolů a otočte jej do polohy vypouštění a poté přístroj zapojte. 
Vypouštěje, dokud nevytéká čistá voda (viz obr. 12). Po vypuštění odpojte přístroj od napájení. 
4. Otočte rukojetí regulačního ventilu do pozice zpětného proudu. Znovu zapojte, dokud neteče čistá voda, poté se 
zpětný proud ukončí. Odpojte od napájení (viz obr. 12). 
5. Vyjměte adaptér (P4) z otvoru D a vodní trubici (P18) a vraťte je do otvoru A (viz obr. 10). 
6. Vraťte odtokovou matici (P3) do otvoru D (viz obr. 10). 
7. Zapojte a vyberte požadovanou funkci. Uveďte do chodu. 
Poznámka: Tento krok je určen pouze pro první použití. 
Poznámka: Nepokoušejte se nastavit mezi dvěma funkcemi regulačního ventilu, aby se zabránilo případnému úniku. 
 
Obr. 12 

 
 
IV. Obsluha pískové filtrace 
1. Po výše uvedených krocích je písková filtrace připravena k použití. Nastavte filtrační funkci regulačního ventilu. 
2. Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky pro spuštění pískové filtrace. 
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Poznámka: Během provozu pískové filtrace zkontrolujte tlak zobrazený na manometru (P1). Obecně platí, že když 
tlak doporučené pískové filtrace je menší než 0.2bar (3psi) (zelená oblast) (viz obr. 14), je vše v pořádku. 
Obr. 14 

 
V. Údržba pískové filtrace 
Poznámka: Ujistěte se, že údržba začíná teprve poté, co je písková filtrace odpojena. V opačném případě může dojít k 
vážnému riziku poranění či dokonce smrti. 
Poznámka: Sledujte hodnoty tlaku na manometru při provozu písková filtrace (viz obr. 15). Když manometr ukazuje 
tlak 0.2bar (3psi) nebo vyšší, vyčistěte pískový filtr nebo vyměňte písek. Použijte funkce "Zpětný proud" a " 
Proplachování ". 
Poznámka: Doporučuje se pravidelné proplachování, dle četnosti používání. 
Obr. 15 

 
VI. Čištění a údržba motoru a filtru pro zachycení strusky 
1. Je důležité se ujistit, že je napájecí kabel odpojen ze zásuvky. 
2. Zamezte odtoku vody z bazénu. 
3. Odšroubujte kryt filtru pro zachycení strusky (P15) proti směru hodinových ručiček, vyjměte filtr pro zachycení 
strusky (P13) a těsnicí kroužek (P14). 
4. Opláchněte filtr pro zachycení strusky vodní trubicí. Pokud je to nutné, použijte plastový kartáč k odstranění 
nečistot. Nepoužívejte kovový kartáč. 
5. opláchněte vnitřek filtru a těsnicího kroužku vodní trubicí. 
6. Vraťte těsnicí kroužek (P14), filtr (P13) a kryt (P15) do svých původních pozic (viz obr. 13). 
Obr. 13 
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Dlouhodobé skladování a skladování v zimě 
Používáním produktu v zamrzlém bazénu může dojít k poškození produktu a zrušení platnosti záruky. Pokud má být 
produkt použit s nemrznoucí směsí, může být také použit propylenglykol. Propylenglykol je netoxická chemikálie 
nezávadná pro žádné plastové díly. Jiné typy nemrznoucí směsi jsou vysoce toxické a mohou být škodlivé pro 
plastové části produktu. 
1. Před vypouštěním vody nebo přemisťováním bazénu se ujistěte, že je směr vypouštění do vypouštěcí škarpy a 
daleko od domu. Zkontrolujte místní předpisy pro speciální požadavky na úpravu vody. 
2. Vypněte produkt a odpojte napájecí kabel. 
3. Po vypuštění odstraňte všechna připojena čerpadla, trubice a filtrační kryty na stěně bazénu. 
4. Odšroubujte odtokový ventil (8) v proti směru hodinových ručiček k úplnému vyprázdnění vody. Odtoková zástrčka 
je ve spodní části těla. 
5. Vysušte části pískové filtrace a vlnitých trubic. 
6. Namažte těsnicí kroužky a podložky v následném pořadí pro dlouhodobé skladování. 
8. Nejvhodnější způsob uskladnění je díly a motor usušit a vrátit je do původních obalů. Aby se zabránilo smrštění či 
korozi, nepokrývejte ani nebalte motor do plastového sáčku. 
9. Skladujte motor a díly na suchém místě při teplotě 0 ° C - 40 ° C. 
 

Diagnostika problémů a řešení 

Problém Kontrola Řešení 

Motor nelze běžným 
způsobem spustit 

Nesprávně zapojená zástrčka, 
odpojená ochrana proti unikání 
vody, 
přehřátý či přetížený motor 
způsobuje zastavení motoru  

Ujistěte se, že je napájecí kabel vložen 
do třífázové uzemněné kovové zásuvky. 
Obnovte jistič. Pokud problém 
přetrvává, systém napájení může být 
vadný. Ihned jej odpojte a poradit se s 
odborníkem. Nechte motor vychladnout 
a znovu jej spusťte. 

Filtr neproplachuje 
vodu 

Chybí písek ve filtraci 
Špatné umístění regulačního 
ventilu 
Příliš špíny ve vodě 
Zablokovaný filtr 

Podívejte se na pokyny plnění pískem 
Nastavte regulační ventil do filtrační 
pozice 
Vyčistěte filtr 

Filtr nevypouští 
vodu nebo je průtok 
vody příliš slabý 

Ucpaný přívod 
U přívodu uniká vzduch 
Motor nebo čepel je blokován 

Zkontrolujte a odstraňte blokaci ve 
vodní trubici 
Upevněte šrouby hubice a zkontrolujte 
poškozené části a výšku vody 
Vyčistěte filtr  
Spusťte protiproud 
Rozmontujte čisticí zařízení připojeno k 
bazénu 

Filtr se nespouští Příliš nízká vodní hladina 
Zablokovaný filtr 
U přívodu uniká vzduch 
Motor nebo čepel je blokován 

Přidejte vodu pro upravení vodního 
povrchu 
Vyčistěte filtr  
Upevněte hubici a zkontrolujte 
poškozené části 
Vyměňte součástky 

Unikání vody na 
regulačním ventilu 
nebo vrchním krytu 

Povolený nebo zašpiněný těsnicí 
kroužek 
Úchyt regulačního ventilu není 
upevněn nebo je poškozen 
 

Odstraňte vrchní kryt regulačního 
ventilu a vyjměte těsnicí kroužek 
Očistěte těsnicí kroužek vodní trubicí 
Upevněte šroub pomocí šroubováku 
Vyměňte součástky 
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Manometr se 
nespouští  

Vnitřní stěna manometru je 
blokována 
Manometr je poškozený 

Vyjměte manometr z regulačního ventilu 
a odstraňte nečistoty na vnitřní stěně 
Vyměňte součástky 

Do bazénu vniká 
písek 

Částice písku jsou příliš jemné Používejte pouze 20 # křemičitý písek 
Velikost částic písku je 0,45 až 1,25 mm 
Nebo vyměnit písek 

 
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. 
 
 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli 
záruku 2 roky ode dne prodeje. 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se 
záručním listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání  
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy 
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
Upozornění: 
1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem 
výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným  označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným 
dokladem o zakoupení 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje 
nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.  
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. 
 
 MASTER SPORT s.r.o. 

Provozní 5560/1b     
722 00 Ostrava – Třebovice 
Czech Republic 
reklamace@nejlevnejsisport.cz  
www.nejlevnejsisport.cz
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 PIESKOVÁ FILTRÁCIA  

JL29P423NG 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITIU 
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TECHNICKÉ PARAMETRE 

Model JL29P423NG 

Napätie 220-240 V 
Max. prevádzkový tlak 1bar (15psi) 
Efektívna filtračná plocha 0.05m² (0.57ft²) 

Max. prietok vody 800 gal / h (3000L / h) 

Menovitý prietok filtra 530 gal / h (2000L / h) 
Max. teplota vody 35 ℃ 
Doporučené filtračné médium 20 # kremenný alebo sklársky piesok 

Veľkosť častíc: 0,45 - 1,25 mm 
Doporučené množstvo média 9 kg kremenného alebo sklárskeho piesku 

PREČÍTAJTE SI PROSÍM POZORNE NÁSLEDUJÚCE POKYNY A 
USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE. 

 

Bezpečnostné pokyny 
Základné bezpečnostné opatrenia pre inštaláciu a používanie výrobku by mali byť v súlade 
s nasledujúcim. 
1. Varovanie: Pre zníženie rizika zranenia, nedovoľte deťom používať tento produkt. Deti a osoby s postihnutím 

musia byť neustále pod dohľadom. 
2. Varovanie: Udržujte produkt a drôty mimo dosahu detí. 
3. Varovanie: Produkt musí byť udržiavaný mimo dosahu bazéna, aby na neho deti neliezli. 
4. Varovanie: Pre zamedzenie rizika elektrického šoku je nutné aby zásuvka do ktorej pripájate filtráciu mala 

prúdový chránič na 30mA. Ak si nie ste istí, obráťte sa s inštaláciou na skúseného elektrikára. 
5. Varovanie: Vždy odpojte výrobok z elektrickej zásuvky pred odstraňovaním, čistením, údržbou alebo vykonaním 

akejkoľvek úpravy produktu. Nezakrývajte napájací kábel. Umiestnite kábel tam, kde nemôže byť poškodený 
kosačkou na trávu, alebo iným zariadením. 

6. Varovanie: Nepoužívajte produkt, ak je napájací kábel poškodený. 
7. Varovanie: Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepripájajte predlžovací kábel, časovač, adaptér 

alebo prípojku konvertora do tela filtra. Majte k dispozícii trvalú zásuvku. 
8. Varovanie: Nepokúšajte sa odpojiť produkt mokrými rukami, alebo keď stojíte vo vode. 
9. Upozornenie: Po zostavení musí byť zástrčka umiestnená takým spôsobom, aby bola ľahko viditeľná a prístupná 

pre používateľov. 
10. Upozornenie: Vždy nechávajte produkt aspoň 2 m od bazéna. 
11. Upozornenie: Vždy nechávajte zástrčku aspoň 3,5 m od bazéna. 
12. Varovanie: Nikdy nespúšťajte produkt, keď je bazén v prevádzke. 
13. Varovanie: Zostavenie a prevádzka produktu musí byť vykonávaná dospelou osobou. 
14. Varovanie: Tento produkt je určený na použitie len s mobilnými bazénmi. Nesmie byť používaný s trvale 

inštalovanými bazénmi. Mobilný bazén je zariadenie pre skladovanie vody, ktoré možno ľahko zmontovať a 
demontovať. 

15. Varovanie: Pre zabránenie akémukoľvek poškodeniu produktu, ho pred spustením regulačného ventilu vypnite. 
16. Varovanie: Pre zníženie rizika vtiahnutie smerom k čerpadlu, nikdy nevstupujte do vody, keď je kryt filtrácie 

povolený, poškodený, zničený alebo stratený. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, kryt filtrácie ihneď 
vymeňte. 

17. Varovanie: Nehrajte alebo neplávajte v blízkosti krytu filtrácie. Vaše telo alebo vlasy môžu byť zachytené v 
čerpadle, čo môže viesť k trvalému poškodeniu zdravia alebo utopenia. 
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18. Varovanie: Nespúšťajte výrobok, ak dáta na manometri filtrácie prekročia maximálnu určenú hodnotu. 
19. Varovanie: Maximálna celková hlavica je 1,5 v metroch (pre čerpadlá s menovitým príkonom vyšším ako 50 W) 
20. Varovanie: Čerpadlo musí byť napájané izolovaným transformátorom alebo cez prúdový chránič (RCD), ktorý má 

menovitý zostatkový prevádzkový prúd nepresahujúci 30mA. 
21. Varovanie: Napájací kábel nemôže byť nahradený. Ak je kábel poškodený, mal by byť výrobok vyradený. 
22. Varovanie: Tento prístroj môže byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov a vyššie a osobami s obmedzenými 

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, 
pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania výrobku a možných rizík. 
Deti by sa nemali hrať s produktom. Čistenie a užívateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru. 

23. Upozornenie: Produkt je určený na použitie iba na účely uvedené v tomto návode. 
 

Prečítajte si dôležité bezpečnostné pokyny a dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia 

Zoznam súčiastok 

Č. Názov Mn. Č. Názov Mn. 
 P1 Manometer 1 P2 Regulačný ventil 1 
P3 Odtoková matica 1 P4 Adaptér 2 
P5 Tesniaci krúžok 1 P6 Úchyt regulačného ventilu 1 
P7 Skrutka regulačného ventilu 2 P8 Telo 1 
P9 Spojovací stred 1 P10 Podstavec 1 
P11 Odtokový ventil 1 P12 Spojovacia trubica 1 
P13 Filter pre zachytenie strusky 1 P14 Tesniaci krúžok filtra pre 

zachytenie strusky  
1 

P15 Kryt filtra pre zachytenie strusky 1 P16 Polohovacia doska 1 
P17 Spojka 6 P18 Vodná trubica 2 

 

Obr. 01 

 

 

Pokyny k zostaveniu 

Obr. 02 

Potrebné náradie: 1 krížový skrutkovač 
Umiestnenie a zostavenie produktu: 
· Výrobok musí byť umiestnený na pevnom a 
rovnom povrchu. 
· Zaistite dostatok priestoru a svetla pre 
praktickú dennú údržbu. 
· Motor musí byť vetraný za účelom chladenia. 
Neumiestňujte produkt do vlhkého miesta bez vetrania. 
Na zostavenie produktu sa odporúčajú 2 osoby.  
1. Umiestnite výrobok na vybrané miesto. 
2. Uistite sa, že spojenie medzi telom a podstavcom je v poriadku. 
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Dôležitá poznámka: V niektorých krajinách EÚ musí byť výrobok umiestnený na zemi alebo vzpriamenom podstavci. 
Pre zistenie, či sa Vás takéto predpisy o povrchu filtráciou bazénov týkajú, konzultujte miestne úrady. Ak áno, 
upravte filtráciu pomocou dvoch otvorov vyvŕtaných v podstavci. (Viď obr. 02) 
Piesková filtrácia by mala byť zabezpečená na cementovom alebo drevenom podstavci aby sa zabránilo riziku 
prevrátenia. 
Poznámka: priemer otvoru podstavca je 6,4 mm. 
Poznámka: maximálny priemer dvoch použitých skrutiek a matíc je 6,4 mm. 
I. Plnenie pieskom  
Poznámka: použite 20 # kremenný alebo sklársky piesok. Veľkosť častíc piesku je 0,45-1,25 mm. 
Poznámka: Pred plnením piesku sa uistite, že je spojovací stred (P9) pripojený v dolnej časti tela a stojí vertikálne v 
strede tela (viď obr. 03). 
1. Najprv nasaďte polohovacie dosku (P16) na vrchnú časť spojovacieho stredu. (Viď obr. 04) 
2. Potom pomaly vsypte piesok do tela. (Viď obr. 05) 
3. Až bude piesok takmer v polovici, odstráňte polohovaciu dosku, rovnomerne piesok rúk rozprestrite a pridajte 
ďalšie piesok, aby sa piesok udusal. To môže pomôcť vyhnúť sa nadmerným vibráciám spojovacieho stredu (P9). 
4. Odstráňte polohovaciu dosku (P16) (viď obr. 06) a rovnomerne piesok uhlaďte. 
5. Odstráňte piesok okolo hornej časti tela. 

Obr. 03   Obr. 04   Obr. 05 

   
 

 Obr. 06   Obr. 07    Obr. 08 

     
II. Montáž manometra 
1. Vyberte manometer z obalu, skontrolujte, či je prítomný tesniaci krúžok. 
2. Priskrutkujte manometer na regulačný ventil v smere hodinových ručičiek pre pevné upevnenie. 
Obr. 09 
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III. Montáž regulačného ventilu 
1. Skontrolujte, či je tesniaci krúžok regulačného ventilu (P5) riadne umiestnený, potom pomaly umiestnite regulačný 
ventil (P2) na hornú časť tela, a uistite sa, že otvor v spodnej časti regulačného ventilu je tesne vložený do otvoru v 
hornej časti spojovacieho stredu (P9 ) (Obr. 06, 07). 
2. Na regulačnom ventile sú k dispozícii 3 spájajúce otvory. Je dôležité, aby otvor A smeroval k bazénu, a otvor C 
regulačného ventilu bol v súlade s otvorom C motora. (Viď obr. 10) 
3. Odstráňte skupinu skrutiek na úchytke regulačného ventilu, upnite úchyt regulačného ventilu na prírubu medzi 
telom a regulačným ventilom, potom prevlečte skupinu skrutiek cez úchytné matice a utiahnite pomocou 
skrutkovača (nie je súčasťou) (viď obr. 08). 
 
IV. Pripojenie vodnej trubice 
1. Jeden koniec vlnitej rúrky (P18) do otvoru B, druhý koniec do otvoru F bazéna. Upevnite spojkou (P17). 
2. Jeden koniec spojovacej trubice (P12) do otvoru C regulačného ventilu, druhý koniec do otvora C motora. Utesnite 
spojkou (P17). 
3. Jeden koniec druhej vodné trubice (P18) do otvoru A regulačného ventilu, druhý koniec do otvora E bazéna. 
Utesnite spojkou (P17). 
4. Skontrolujte, či je inštalácia dokončená, potom použite pieskovú filtráciu na filtráciu vody v bazéne. 

Pokyny k použitiu 
I. Poloha a funkcie regulačného ventilu 
Označení Pozícia 

regulačného 
ventila 

Funkce Směr proudu vody 

 

Filter Normálna filtrácia pre preplachovanie bazéna Voda preteká cez filtračnú vrstvu, 
kde sa nachádza čerpadlo pieskovej 
filtrácie, a neskôr pretečie späť do 
bazéna 

 

Spätný prúd Reverzný-smer prietoku 
vody pre prepláchnutie 
filtračnej vrstvy 

Voda preteká cez filtračnú vrstvu, 
kde sa nachádza čerpadlo pieskovej 
filtrácie, a potom ich priamo 
vypúšťaná výstupným otvorom. 

 

Preplachovanie Táto funkcia slúži na 
uvedenie do prevádzky. 
Piesok je v pieskovej 
nádrži prefukovaný a 
piesková vrstva je po 
spätnom prúde 
vyrovnaná. 

Voda preteká cez filtračnú vrstvu, 
kde sa nachádza čerpadlo pieskovej 
filtrácie, a potom ich priamo 
vypúšťaná výstupným otvorom. 

 

Vypúšťanie Vypúšťanie vody priamo z 
odtokového ventilu, 
používa sa na zníženie 
hladiny vody alebo 
vypúšťanie vody z bazéna 

Voda sa vypúšťa priamo odtokovým 
ventilom, bez toho, aby prechádzala 
filtračnou vrstvou. 

 

Cirkulácia Cirkuluje vodu v bazéne 
bez toho, aby prechádzala 
filtračnou vrstvou. 

Voda tečie priamo do bazéna cez 
regulačný ventil pieskovej filtrácie 
bez toho, aby prechádzala filtračnou 
vrstvou. 
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Uzamknutie Uzavrie vodný tok medzi 
filtrom a bazénom 

 

 
II. Obsluha regulačného ventilu 
Upozornenie: Pred použitím sa uistite, že sú všetky trubice správne pripojené a zaistené a filter je naplnený 
správnym množstvom piesku. 
Upozornenie: Pred manipuláciou sa uistite, že je produkt odpojený od uzemnenej zásuvky 
chránené pred elektrickým únikom. 
Upozornenie: Regulačný ventil je opatrený jednou uzamknutou polohou ventilu. Nepokúšajte 
sa spúšťať produkt, keď je regulačný ventil v uzamknutej polohe. 
1. Pri otáčaní regulačným ventilom stlačte najprv rukoväť regulačného ventilu, potom otočte 
rukoväťou do požadovanej polohy (viď obr. 11). 

Obr. 11 
III. vypúšťací postup 
1. Uistite sa, že je produkt vypnutý. 
2. Odstráňte odtokovú maticu (P3), potom vložte adaptér (P4) do otvora A a vodnú trubicu (P18) do otvora D (viď 
obr. 12). 
3. Stlačte rukoväť regulačného ventilu smerom dole a otočte ho do polohy vypúšťania a potom prístroj zapojte. 
Vypúšťajú, pokiaľ nevyteká čistá voda (viď obr. 12). Po vypustení odpojte prístroj od napájania. 
4. Otočte rukoväťou regulačného ventilu do pozície spätného prúdu. Znovu zapojte, kým netečie čistá voda, potom 
sa spätný prúd ukončí. Odpojte od napájania (viď obr. 12). 
5. Vyberte adaptér (P4) z otvoru D a vodnú trubicu (P18) a vráťte ich do otvoru A (viď obr. 10). 
6. Vráťte odtokovú maticu (P3) do otvora D (viď obr. 10). 
7. Zapojte požadovanú funkciu. Uveďte do chodu. 
Poznámka: Tento krok je určený len pre prvé použitie. 
Poznámka: Nepokúšajte sa nastaviť medzi dvoma funkciami regulačného ventilu, aby sa zabránilo prípadnému úniku. 
Obr. 12 

 
IV. Obsluha pieskovej filtrácie 
1. Po vyššie uvedených krokoch je piesková filtrácia pripravená na použitie. Nastavte filtračnú funkciu regulačného 
ventilu. 
2. Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky pre spustenie pieskovej filtrácie. 
Poznámka: Počas prevádzky pieskovej filtrácie skontrolujte tlak zobrazený na manometri 
(P1). Všeobecne platí, že keď tlak odporúčanej pieskovej filtrácie je menšia ako 0.2bar 
(3psi) (zelená oblasť) (viď obr. 14), je všetko v poriadku. 

Obr. 14 
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V. Údržba pieskovej filtrácie 
Poznámka: Uistite sa, že údržba začína až potom, čo je piesková filtrácia odpojená. V opačnom prípade môže dôjsť k 
vážnemu riziku poranenia či dokonca smrti. 
Poznámka: Sledujte hodnoty tlaku na manometri pri prevádzke pieskovej filtrácie (viď obr. 15). Keď manometer 
ukazuje tlak 0.2bar (3psi) alebo vyšší, vyčistite pieskový filter alebo vymeňte piesok. Použite funkcie "Spätný prúd" a 
"Preplachovanie". 
Poznámka: Odporúča sa pravidelné preplachovanie, podľa frekvencie používania. 
Obr. 15 

 
VI. Čistenie a údržba motora a filtra pre zachytenie strusky 
1. Je dôležité sa uistiť, že je napájací kábel odpojený zo zásuvky. 
2. Zabráňte odtoku vody z bazéna. 
3. Odskrutkujte kryt filtra pre zachytenie trosky (P15) proti smeru hodinových ručičiek, vyberte filter pre zachytenie 
trosky (P13) a tesniaci krúžok (P14). 
4. Opláchnite filter pre zachytenie strusky vodnej trubice. Ak je to nutné, použite plastovú kefu na odstránenie 
nečistôt. Nepoužívajte kovovú kefu. 
5. opláchnite vnútro filtra a tesniaceho krúžku vodnej trubice. 
6. Vráťte tesniaci krúžok (P14), filter (P13) a kryt (P15) do svojich pôvodných pozícií (viď obr. 13). 
Obr. 13 

 
Dlhodobé skladovanie a skladovanie v zime 
Používaním produktu v zamrznutom bazéne môže dôjsť k poškodeniu produktu a zrušenie platnosti záruky. Ak má 
byť produkt použitý s nemrznúcou zmesou, môže byť tiež použitý propylénglykol. Propylénglykol je netoxická 
chemikália nezávadná pre žiadne plastové diely. Iné typy nemrznúcej zmesi sú vysoko toxické a môžu byť škodlivé 
pre plastové časti produktu. 
1. Pred vypúšťaním vody alebo premiestňovaním bazéna sa uistite, že je smer vypúšťania do vypúšťacej priekopy a 
ďaleko od domu. Skontrolujte miestne predpisy pre špeciálne požiadavky na úpravu vody. 
2. Vypnite produkt a odpojte napájací kábel. 
3. Po vypustení odstráňte všetky pripojené čerpadlá, trubice a filtračné kryty na stene bazéna. 
4. Odskrutkujte odtokový ventil (8) v proti smere hodinových ručičiek k úplnému vyprázdneniu vody. Odtoková 
zástrčka je v spodnej časti tela. 
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5. Vysušte časti pieskovej filtrácie a vlnitých trubíc. 
6. Namažte tesniace krúžky a podložky v následnom poradí pre dlhodobé skladovanie. 
8. Najvhodnejší spôsob uskladnenia je diely a motor usušiť a vrátiť ich do pôvodných obalov. Aby sa zabránilo 
zmršteniu alebo korózii, nezakrývajte ani nebaľte motor do plastového vrecka. 
9. Skladujte motor a diely na suchom mieste pri teplote 0 ° C - 40 ° C. 
 

Diagnostika problémov a riešenie 

Problém Kontrola Riešenie 

Motor nemožno 
bežným spôsobom 
spustiť 

Nesprávne zapojená zástrčka, 
odpojená ochrana proti unikaniu 
vody, 
prehriaty či preťažený motor 
spôsobuje zastavenia motora  

Uistite sa, že je napájací kábel vložený do 
trojfázovej uzemnenej kovovej zásuvky. 
Obnovte istič. Ak problém pretrváva, systém 
napájania môže byť chybný. Ihneď ho 
odpojte a poradiť sa s odborníkom. Nechajte 
motor vychladnúť a znova ho spustite. 

Filter nepreplachuje 
vodu 

Chýba piesok vo filtrácii 
Zlé umiestnenie regulačného ventilu 
Príliš špiny vo vode 
zablokovaný filter 

Pozrite sa na pokyny plnenie pieskom 
Nastavte regulačný ventil do filtračnej 
pozície 
Vyčistite filter 

Filter nevypúšťa vodu 
alebo je prietok vody 
príliš slabý 

Upchatý prívod 
Pri prívode uniká vzduch 
Motor alebo čepeľ je blokovaný 

Skontrolujte a odstráňte blokáciu vo vodnej 
trubici 
Upevnite skrutky hubice a skontrolujte 
poškodené časti a výšku vody 
Vyčistite filter 
Spustite protiprúd 
Rozmontujte čistiace zariadenie pripojené k 
bazénu 

Filter sa nespúšťa Príliš nízka vodná hladina 
Zablokovaný filter 
Pri prívode uniká vzduch 
Motor alebo čepeľ je blokovaný 

Pridajte vodu pre upravenie vodného 
povrchu 
Vyčistite filter 
Upevnite hubicu a skontrolujte poškodené 
časti 
Vymeňte súčiastky 

Unikaniu vody na 
regulačnom ventile 
alebo vrchnom kryte 

Povolený alebo zašpinený tesniaci 
krúžok 
Úchyt regulačného ventilu nie je 
upevnený alebo je poškodený 
 

Odstráňte vrchný kryt regulačného ventilu a 
vyberte tesniaci krúžok 
Očistite tesniaci krúžok vodnej trubice 
Upevnite skrutku pomocou skrutkovača 
Vymeňte súčiastky 

Manometer sa 
nespúšťa 

Vnútorná stena manometra je 
blokovaná 
Manometer je poškodený 

Vyberte manometer z regulačného ventilu a 
odstráňte nečistoty na vnútornej stene 
Vymeňte súčiastky 

Do bazéna vniká 
piesok 

Častice piesku sú príliš jemné Používajte iba 20 # kremičitý piesok 
Veľkosť častíc piesku je 0,45 až 1,25 mm 
Alebo vymeniť piesok 
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SK 
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. 
 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 
záruku 2 roky odo dňa predaja. 

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so 
záručným listom 
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní 
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahmi 
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, 
neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 
Upozornenie: 
1. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom 
výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná 
2. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným 
dokladom o zakúpení 
 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. 
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do 
domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú 
prijaté zdarma. 
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych 
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto 

druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.  
 
Copyright - autorská práva 
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto 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 SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na 
použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
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