Pranje peščenega filtra!
↓

1 x tedensko
Filtriranje – postopek
1. Izključite črpalko in ročico 6 smernega ventila (6 s.v.) postavite
na FILTRIRANJE.
2. Ventil SKIMER je odprt, ventil dno je odprt do ¼, ventil V BAZEN
je odprt.
3. Vključite črpalko – med delovanjem filtra preverjajte občasno
manometer (pritisk), kjer vam pokaže stopnjo zasičenosti peska
v filtru. Ko pritisk naraste za več kot 0,2bar (od pritiska pri čistem
filtru), morate filter oprati.

Pranje – čiščenje filtra
1. Izključite črpalko in ročico 6 s.v. postavite na PRANJE FILTRA.
2. Ventili za pritok vode iz bazena (ali kompenzacijskega bazena) so
odprti.
3. Obvezno preverite, če imate ventil na cevi V ODTOK in ga odprite.
4. Vključite črpalko za nekaj minut. Preverjajte bistrost vode v
okencu. Ko je voda čista je filter opran.
5. Izključite črpalko. Filter je opran, preidite na postopek
IZPIRANJE

Izpiranje – splakovanje
1. Takoj postavite ročico 6 s.v. v položaj IZPIRANJE (črpalka mora
biti izključena!!!)
2. Vključite črpalko za eno minuto (kontrolirajte čistost vode na
steklenem pokrovčku).
3. Po eni minuti izključite črpalko.

Obtok
V tem položaju voda kroži iz bazena preko črpalke nazaj v bazen, vendar ne gre skozi filter.

Zaprto
Ta položaj uporabite, kadar želite zapreti pretok vode od filtra do črpalke, kadar je potrebno odpreti
pokrov pred-filtra na črpalki ali morate odpreti pokrov filtra. Črpalka mora biti izključena!

Praznjenje bazena
Ta položaj uporabite, kadar želite izprazniti vodo iz bazena. Uporabljate ga lahko tudi, ko želite iz dna
bazena odsesati velike količine nesnage in ne želite, da vam le ta zamaši filter. Tako bo voda odtekla
naravnost v kanalizacijo. Bazen praznite, kadar so ostali sistemi (avtomatska dezinfekcija, vodni efekti…)
izključeni.
1. Izključite črpalko.
2. Ventil skimer zaprite, odprite dno. V kolikor imate nameščen sistem za avtomatsko
dopolnjevanje vode, zaprite tudi ventil DOPOLNJEVANJE VODE, zaprt naj bo tudi ventil ročnega
polnjenja vode.
3. Ročico 6 s.v. postavite v položaj praznjenje.
4. Vključite črpalko, pazite da bodo cevi vedno polne vode.

Pozor!
Ko v bazenu zmanjka vode, NEMUDOMA IZKLJUČITE ČRPALKO! Med praznjenjem stalno
kontrolirajte nivo vode v bazenu. Ko začne črpalka srkati zrak, rahlo pripnite ventil DNO, ko tudi tako
ne gre več, črpalko izključite. Črpalka ne sme delovati brez vode v bazenu. V kolikor bi črpalka vsrkavala
zrak in dalj časa tekla v prazno, bi na njej nastale težke okvare.

Pri prestavljanju ročice 6 smernega ventila mora biti črpalka
VEDNO IZKLJUČENA!

