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A VÁLTÓSZELEP MŰKÖDÉSE 

A váltószelep átállítása előtt a szivattyút ki kell kapcsolni! 

A váltószelep csak akkor állítható át, ha a vízforgató üzemen kívül van! 

 

SZŰRŐTÖTARTÁLY VISSZAMOSATÁSA  

(HETENTE LEGALÁBB EGYSZER VÉGEZZE EL!) 

1. Állítsa le a szivattyút, majd állítsa a szelepet a BACKWASH (VISSZAMOSÁS) pozícióba 

2. Nyissa ki a csatornacső golyóscsapját 

3. Indítsa el a szivattyút és végezze a szűrőtöltet tisztítás addig, amíg a váltószelepen lévő 

kémlelőüvegben a zavaros víz le nem tisztul 

4. Állítsa le a szivattyút, majd forgassa a kart a RINSE (ÖBLÍTÉS) állásba. 

5. Kapcsolja be a szivattyút és működtesse körülbelül 10-20 másodpercig. Ez biztosítja, hogy 

minden piszkos folyadék kiürüljön a szűrőből, és ne kerüljön vissza a medencébe  

6. Állítsa le a szivattyút és helyezze a szelepet a normál FILTER (SZŰRÉS) pozícióba  

7. Indítsa el a szivattyút 

 

BACKWASH (VISSZAMOSÁS) – A szűrőtartályban lévő üvegtöltet tisztítását végzi. Az első jele, hogy 

szükség van a visszamosásra, hogy a befúvókon gyengébben jön a víz az eredeti állapothoz képest. 

Legalább egy-másfél hetente érdemes a visszamosást elvégezni.  

 

RINSE (ÖBLÍTÉS) – BACKWASH (VISSZAMOSÁS) után használjuk ezt a funkciót és működtessük a 

szivattyút ebben az állásban 10-20 másodpercig. A BACKWASH funkcióval felkevert szennyezett vizet 

ürítjük ki a tartályból, megelőzve, hogy az visszakerüljön a medence vízébe. Ezután állítsa le a szivattyút 

és helyezze a szelepet a FILTER pozícióba a normál vízszűrésért. 

 

FILTER (SZŰRÉS) - A medence vízforgatásának normál, szűrés üzemmódja. A mindennapos működés 

során ebben az üzemmódban használjuk a gépészetet. A vízforgató szivattyú előtti golyóscsapok 

(szkimmer és alsó elszívó) legyenek nyitva! A szűrőtartály után, a befúvók felé menő szűrtvíz ágon lévő 

golyóscsap is minden esetben legyen nyitva. 
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WASTE (MEDENCE ÜRÍTÉS) – Ebben a pozícióban a vízforgató szivattyú kiszívja a medencéből és a 

csatornacsövön keresztül leüríti a medence vizét. Ha a csatornacső nincs közvetlenül a csatornára 

kötve, gondoskodjon az elvezetésről. Amennyiben az alsó elszívó nem a medence alján, hanem az 

oldalfalán található, a szivattyú nem fogja teljesen leüríteni a medencét. Ebben az esetben figyelnünk 

kell arra, hogy időben kikapcsoljuk az ürítést, ne szívjon levegőt a rendszer.  

1. Állítsa le a szivattyút, 

2. Nyissa ki a csatornacső golyóscsapját  

3. Fordítsa a kart WASTE állásba 

4. Indítsa el a szivattyút 

5. A medence leürítése után azonnal kapcsolja ki a szivattyút!  

 FIGYELEM! - A szivattyú szárazon üzemeltetve meghibásodik!  

 

CLOSED (ZÁRT ÁLLÁS) - Akkor használhatja ezt a funkciót, amikor kitisztítja a szivattyú szűrőkosarát. A 

CLOSED állás megakadályozza, hogy visszafolyjon a szivattyúba a víz a szűrőtartályból. Ebben az 

állásban ne kapcsolja be a szivattyút, mert az károsodást okozhat! Zárt állásnál a szivattyú állást is el 

kell zárni. 

 

RECIRCULATE (KERINGETÉS SZŰRÉS NÉLKÜL) – Szervízfunkció, ezt a funkciót nem használjuk normál 

üzemben. A funkció a szűrőtartály meghibásodása, szervizelése esetén, annak kizárásával is biztosítani 

tudja a medence vizének forgatását.  

  

WINTER ❄ - Téli üzemmód. Ebben az állásban minden csövön nyitva van a váltószelep. Leenged 

magából minden folyadékot. A medence téliesítése alkalmával használatos. 

 

FONTOS! 
 

A szűrőberendezés téliesítése előtt és az első tavaszi beindításakor mindenképp ajánlott a 

szűrőközeg visszamosatása. 

A sérülések elkerülése érdekében kérjük ne engedje meg gyerekeknek a készülék használatát. 

Tegye elzárhatóvá a medence gépészetét és a vegyszereket. 

A medencéhez használt vegyszerek kiömlését és kipárolgását akadályozza meg. A 

vegyszereken található biztonsági utasításokat olvassa el és tartsa be 

A medence gépészeti berendezéseiben végzett mindenféle módosításhoz hívjon szakembert. 

A nem szakszerű módosítás a garancia elvesztését vonja maga után és balesetet okozhat. 
 

Meghibásodás esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel! 
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