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Návod k použití 
 



Specifikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
*Celková velikost částic musí být menší než 1,75. 

 

Prosím přečtěte si pozorně tyto instrukce. Ponechejte si je 
pro případ budoucí potřeby. 

Bezpečnostní pokyny 

Při zapojení a používání této filtrace je nutné, abyste se vždy řídili bezpečnostními 

pokyny. 
 

VAROVÁNÍ: Tento výrobek může být používán dětmi od 8 let, osobami se 

sníženými fyzickými, senzorickým nebo psychickými schopnostmi a osobami, které 

nebyly seznámeny s fungováním filtrační pumpy, pouze v případě, že byly poučeny 

o správném použití a seznámeny s bezpečnostními pokyny a riziky, či za 

přítomnosti dozoru dospělé osoby. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Děti mohou 

provádět čištění a údržbu pouze za dozoru dospělé osoby.  

VAROVÁNÍ: Děti by si neměly s filtrací hrát.  

VAROVÁNÍ: Filtrační pumpu umístěte tak, aby na ni děti nemohly vylézt.  

VAROVÁNÍ: Při použití hrozí riziko zasažení elektrickým proudem. Tento přístroj by 

měl být napájen pouze uzemněným zdrojem. V případě, že si nejste jisti, se obraťte 

na kvalifikovaného elektrikáře. Maximální hodnota svodového proudu je 30 mA, 

nepoužívejte pohyblivou zásuvku.  

VAROVÁNÍ: Toto zařízení by mělo být připojeno přes RCD chránič, který 

nepřekračuje hodnotu 30 mA.  

VAROVÁNÍ: Před začátkem seřizování, čistění, údržby nebo demontáže odpojte 

čerpadlo od zdroje elektrického proudu. 

VAROVÁNÍ: Kabel musí být veden tak, aby nedošlo k jeho poškození, např. 

sekačkou na trávu apod. Kabel nezahrabávejte do země.  

VAROVÁNÍ: Napájecí kabel nemůže být nahrazen. V případě poškození kabelu je 

nutné výrobek recyklovat dle platných nařízení. 

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko zranění po zásahu elektrickým proudem, na 

zapojení nepoužívejte prodlužovací kabel, časovač či rozbočovač nebo 

adaptér. Používejte pouze pevnou vidlici. 
 

VAROVÁNÍ: Napájecí kabel nezapojujte a nevypojujte, pokud máte vlhké 

nebo mokré ruce, nebo pokud stojíte ve vodě.  

VAROVÁNÍ:Místo zapojení napájecího kabelu by mělo být viditelné a snadno 

dosažitelné.  

VAROVÁNÍ: Filtraci nespouštějte, pokud jsou v bazénu lidé.  

VAROVÁNÍ: Montáž a demontáž filtrační jednotky musí být provedena dospělou 
osobou.  

VAROVÁNÍ: Výrobek je určen pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u 

trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, 

který lze rozložit na části, uskladnit na zimu a pak v létě opět složit. 

VAROVÁNÍ: Před jakoukoliv manipulací s regulačním ventilem filtrační 

jednotku vypněte.  

VAROVÁNÍ:V případě, že se kryt filtrace uvolní, může dojít k pohlcení 

předmětů. Pokud je kryt filtrace uvolněn, poškozen, zničen nebo ztracen, 

filtrační jednotku nepoužívejte. Neprodleně zajistěte náhradní kryt.  

VAROVÁNÍ: Neplavte a nehrajte si v blízkosti krytu filtrace. Hrozí nebezpečí 

nasátí částí těla či vlasů. Může dojít k poranění či utonutí.  

VAROVÁNÍ: V případě, že filtrační jednotka přesáhne tlakový limit, 

nepoužívejte ji. 

VAROVÁNÍ: Nesprávná montáž regulačního ventilu může mít za následek 

poškození filtrační jednotky, poškození majetku, zranění či smrt.  

POZNÁMKA:Výrobek používejte pouze způsobem popsaným v tomto manuálu.   

VAROVÁNÍ: Maximální celková hlavice: 1.5m. 

 

 

 

 

 

 

 

Model 290729XX 290730XX 

Maximální provozní 

tlak 

<0.2bar (3psi) ＜ 0.3bar(4.5psi) 

Napájení 220-240 V 220-240 V 

Oblast filtrování 0.058m² (0.62ft²) (0.62ft²) 

Maximální průtoková 

rychlost 

800 galonů/h (3028m3/h) 

 
1000 galonů/hr 
(3785m3/h) 

 

Maximální teplota 

vody 

35°C 35°C 

Doporučená náplň 

#20 křemičitý písek nebo 
sklářský písek, 0,45-0,85 

mm* 

#20 křemičitý písek nebo 
sklářský písek, 0,45-0,85 

mm* 

Doporučená hmotnost 

náplně 

10 kg křemičitého nebo 
sklářského písku 

10 kg křemičitého nebo 
sklářského písku 



 

 

 



 



 



 

Funkce vícecestného 
ventilu Popis funkce Tok vody 

FILTER/Filtrace Filtruje vodu v bazénu. 

 
Voda je pumpována do pískové 

filtrace, 
kde je čištěna a vypouštěna zpět do 

bazénu. 
 

BACKWASH/protiproud 
Tato funkce se používá 

pro čištění pískové komory. 
 

 
Voda je pumpována dolů skrz 

propojovací střed, 
nahoru přes komoru s pískem a ven 

z ramene. 
 

RINSE/Vypláchnutí 

Tato funkce slouží pro uvedení 
jednotky do provozu. 

Dojde k pročištění písku v pískové 
komoře 

a k zarovnání dna. 
 

Voda protéká filtrační vrstvou 
komory 

a vytéká odtokovou hadicí. 

WASTE/Vypouštění 

Voda je vypouštěna a vytéká 
odtokovou hadicí. 

Funkce slouží ke snížení hladiny 
vody v bazéně 

či k vypouštění bazénu. 
 

Voda vytéká odtokovou hadicí, 
neprochází filtrační vrstvou. 

RECIRCULATE/Recirkulace 
Voda v bazénu cirkuluje, 

neprochází však filtrační komorou. 
 

Voda v bazénu cirkuluje a obchází 
vrchní regulační ventil. Voda 
neprotéká pískovou komorou. 

 
 

CLOSED/Uzamknutí 

 
Tato funkce slouží k zastavení toku 

vody 
mezi filtrační jednotkou a bazénem. 

 

  - 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-9
 

1-9
 

 

32mm
 

 

Poznámka: V průběhu provozu filtrační 

jednotky průběžně kontrolujte údaje na 

tlakoměru. Optimální provozní tlak pro 

filtrační pumpu je zaznačen zeleným polem, 

tzn. pod 0.2 baru.  

Poznámka: Vždy se ujistěte, že je filtrační 

pumpa vypojena, než začnete provádět její 

údržbu. Hrozí nebezpečí vážného zranění či 

úmrtí.  

Poznámka: Věnujte pozornost naměřeným 

hodnotám tlakoměru v průběhu provozu 

filtrační pumpy. Pokud tlakoměr ukazuje 0.2 

baru a více, je nutné pročistit nebo vyměnit 

písek v pumpě. Použijte funkce „protiproud“ 

a „vypláchnutí.“  

Poznámka: Písek doporučujeme čistit pravidelně v závislosti na četnosti použití. 
 
 

Dlouhodobé skladování 

a skladování v zimě 

 

Použití pumpy u zamrzlého bazénu může vést k poškození výrobku a zániku 

záruky. V případě, že přes pumpu bude procházet nemrznoucí směs, 

doporučujeme použít propylenglykol. Propylenglykol je netoxická chemikálie, která 

nepoškodí žádnou z plastových částí. Některé druhy nemrznoucích směsí jsou 

toxické a mohou poškodit plastové části filtrační pumpy.  

1. Před vypuštěním nebo přemístěním bazénu se ujistěte, že voda odtéká do 

odpadního kanálu a mimo vaše obydlí. Vždy dodržujte místní nařízení.   

2. Vypněte filtrační jednotku a vytáhněte z napájení.   

3. Po vypuštění ze zdí bazénu odstraňte veškeré připojené filtrační pumpy, hadice, 

kryty atd.   

4. Odšroubujte odvodňovací ventil (8) ve směru proti hodinovým ručičkám a 

vyprázdněte filtrační pumpu. Odvodňovací ventil se nachází na spodní straně 

pumpy.  

5. Filtrační pumpu a hadice osušte.  

6. Před uskladněním namažte těsnící kroužky a podložky.  

7. Uložení suchých částí a motorů do původní krabice  

je nejvhodnějším způsobem uskladnění.  

Abyste zabránili korodování či zmenšování dílů filtrace, neumisťujte motor do 

igelitové tašky.  

8. Motor a všechny části filtrační jednotky skladujte v suchém prostředí od 0°C do 
40°C. 
9. Na další sezónu doporučujeme naplnit filtraci novým pískem. 
 

 

 

   



Diagnostika a řešení problémů 

 

Problém Kontrola Řešení 

Motor není možné spustit 

 normálním způsobem. 

Napájecí kabel není 

řádně zapojen. 

Odpojená ochrana proti 

unikání vody. 

Motor je přehřátý nebo 

přetížený. 

Ujistěte se, že je kabel řádně zapojen třífázové 

uzemněné zásuvky. 

Obnovte jistič. Pokud problém přetrvává, 

zkontrolujte, zda není systém napájení poškozen. 

Ihned jej odpojte a poraďte se s odborníkem.  

Nechte motor vychladnout a zkuste jednotku 

znovu spustit.  
Filtr z vody neodstraňuje 

nečistoty 

V jednotce není dostatečné 

množství písku. 

Velké množství nečistot 

ve vodě. 

Filtr je zablokovaný. 

Doplňte písek ve filtrační pumpě (viz pokyny pro 

plnění pískem). Filtrační ventil nastavte na pozici 

filtrace.  

Vyčistěte filtr. 

 

Filtr nevypouští vodu. Proud 

vody vytékající z filtrační 

jednotky je příliš slabý. 

Ucpaný přívod. 

U přívodu uniká vzduch. 

Velké množství nečistot 

ve vodě. 

Filtrační jednotka je 

zablokovaná. 

Ujistěte se, že se v trubicích nenachází žádné 

nečistoty.  

Utáhněte těsnící kroužky a zkontrolujte, zda není 

některá část poškozena. Zkontrolujte výšku hladiny 

vody. 

Vyčistěte filtr. Použijte funkci protiproud. 

Rozmontujte část čistícího zařízení přípojenou 

k bazénu. 

Filtr nelze spustit. Hladina vody je moc 

nízká. 

Filtr je zablokovaný. 

U přívodu uniká vzduch. 

Motor nebo čepel jsou 

blokovány. 

Dopusťte vodu tak, aby se zvýšila její hladina. 

Vyčistěte filtr. 

Utáhněte těsnící kroužek a zkontrolujte, zda není 

některá z částí poškozena. 

Vyměňte součástky. 

Unikání vody skrz regulační 

ventil nebo vrchní kryt 

Těsnící kroužek je 

povolený nebo znečištěný.  

Úchyt regulačního ventilu 

není upevněn nebo je 

poškozen. 

Odstraňte vrchní díl regulačního ventilu a vyjměte 

těsnící kroužek. Očistěte jej proudem vody. 

Utáhněte šroub šroubovákem. 

Vyměňte součástky. 

Tlakoměr nefunguje Vnitřní strana tlakoměru je 

blokována překážkou. 

Tlakoměr je poškozen. 

Vyjměte tlakoměr z regulačního ventilu a očistěte 

jeho vnitřní stranu. 

Vyměňte součástky. 

Do bazénu vniká písek Písek použitý ve filtrační 

jednotce je příliš jemný. 
Používejte pouze 20 # křemičitý písek. 
Doporučená velikost částic písku je 0,45 až 1,25 mm. 
Vyměňte písek. 



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 např. nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, 

nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 

2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 

3. mechanickým poškozením 

4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy 

jako ložiska klínový řemen, opotřebení tlačítek na computeru) 

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. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a 

tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou. 

2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba záruky 

3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců 

4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným 

materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 

5. 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. 
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722 00 Ostrava-Třebovice 
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