
Shott PPF15/3600 SP

Instrukcja do montażu

Filtra piaskowego oraz

pompy

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym

użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego

instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy zachować, by móc

korzystać z zawartych w niej wskazówek również w

przyszłości.

Przekazując urządzenie osobie trzeciej należy dołączyć

niniejsza instrukcję obsługi.



TREŚĆ

Ważne instrukcje  dotycząca bezpieczęstwa

Montaż f i l t ra  i  pompy(Informacje  do
instrukcj i  montażu)

Montaż f i l t ra  i  pompy (zdjęc ia)

Zawór regulac j i  wody (zdjęc ia)

Funkcje  zaworu regulacyjnego

Czyszczenie  i  konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Dane techniczne
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OSTRZEŻENIE
Podczas instalacji oraz eksploatowania urządzenia elektrycznego

pamiętaj, aby zawsze zwracać szczególną uwagę na możliwe

niebezpieczeństwa oraz polecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz

stosować się do przepisów zawartych w instrukcji.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UWAŻNIE PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH PODANYCH PONIŻEJ INSTRUKCJI.

 

OSTRZEŻENIE : Unikaj sytuacji, w których mogłoby dojść do zranienia osób. Nie pozwól dzieciom obsługiwać niniejszego
urządzenia. Jeżeli w pobliżu urządzenia bawią się dzieci, nigdy nie wolno pozostawiać ich bez nadzoru osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE:
– ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Filtr piaskowy musi być ładowany odrębnym transformatorem lub
bezpiecznikiem różnicowo-prądowym (RCD), z maksymalnym prądem znamionowym 30mA.

OSTRZEŻENIE:
- ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM - Filtr piaskowy nie może być używany, jeżeli w balii znajdują się osoby.

NIGDY NIE ZAKOPUJ PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO
– Przewód elektryczny należy umieścić w taki sposób, aby zminimalizować
możliwość przypadkowego uszkodzenia go sekatorem, kosiarką do trawy, nożycami i innymi przyrządami.

OSTRZEŻENIE:
- Uważaj, by nie zostać porażonym prądem. Uszkodzony przewód elektryczny należy niezwłocznie wymienić.

OSTRZEŻENIE:
- Jeżeli przewód elektryczny został w jakikolwiek sposób uszkodzony, jego wymiana może zostać przeprowadzona
wyłącznie przez pracowników autoryzowanego punktu serwisowego lub przez inną wykwalifikowaną osobę.

OSTRZEŻENIE:
– Nie używaj przedłużaczy kabli ani rozgałęziaczy w celu podłączenia filtra do sieci elektrycznej. W tym celu należy
używać wyłącznie kabla sieciowego urządzenia. Unikaj sytuacji, w których mógłbyś zostać porażony prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE:
 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
Podłączenie filtra do sieci o napięciu innym niż napięcie urządzenia może spowodować nieodwracalne uszkodzenie filtra.
Nigdy nie usuwaj bolca uziemienia ani w żaden inny sposób nie przerabiaj kabla sieciowego. Przenosząc filtr zachowaj
zwiększoną ostrożność. Nie ciągnij ani nie przenoś filtra ciągnąc za kabel sieciowy. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka
ciągnąc za kabel.
Chroń kabel sieciowy przed przetarciem.
Chroń kabel sieciowy przed działaniem ostrych przedmiotów, olejów, przemieszczanych przedmiotów oraz wysokich
temperatur.

OSTRZEŻENIE:
 Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka zanim zaczniesz je przenosić, czyścić, odkładać na miejsce lub naprawiać.

INFORMACJA:
 Filtr stawiaj na stabilnej, równej powierzchni. Upewnij się, że filtr piaskowy został umieszczony co najmniej 2 metry
od ściany basenu. Zawsze dbaj o to, aby filtr postawiony był w taki sposób, żeby zapewniona była odpowiednia wentylacja,
ujście i łatwy dostęp do filtra piaskowego w celach obsługi. Nigdy nie wstawiaj filtra w miejscu, gdzie może gromadzić się
woda. Filtra nie stawiaj także na chodniku i w innych często uczęszczanych miejscach.

INFORMACJA:
 Konieczne jest, aby kabel sieciowy był dostępny także po instalacji filtra do balii. Gniazdko musi być oddalone od
balii o co najmniej 3,5m.  Instalację elektryczną powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

INFORMACJA:
 Warunki atmosferyczne mogą wpływać na eksploatację oraz żywotność filtra piaskowego. Podejmij wszelkie działania, aby
zabezpieczyć filtr piaskowy przed czynnikami, które mogłyby spowodować niepotrzebne niszczenie urządzenia, na przykład w
skutek oddziaływania chłodnej lub gorącej pogody i/lub działania promieni słonecznych.

INFORMACJA:
 Prosimy o przejrzenie i skontrolowanie wszystkich części filtra przed jego użyciem.

INFORMACJA:
 Nie pozwól, aby dzieci lub osoby dorosłe opierały się lub siedziały na urządzeniu.

INFORMACJA:
 Do filtra nie wolno wsypywać ani wlewać żadnych chemikaliów
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Informacje do instrukcji montażu filtra piaskowego (cyferki oznaczają cyfrę zdjęcia):

1.,2. Przekładasz rurkę przez ściankę zewnętrzną(otwór do spuszczania wody)

3. Założyć dwie uszczelki na rurkę. Z zewnętrznej strony butli zakręcasz nakrętkę na rurkę.

4. Wkładasz rurkę do beczki

5. i 6. Na rurę zakładasz plastikowe trzpienie(wykonać to wewnątrz butki) - proces powtórzyć 6

razy(patrz zdjęcie 7)

8., 9., 10. - mocujesz obręcz

11., 12. - montaż uszczelki na pokrywę butli (ZAWÓR REGULACIJNY)

13. - na czas wsypywania piasku założyć sitko, żeby piasek nie trafił do środka rurki

14. Po wsypaniu piasku do butli nałożyć pokrywę i zacisnąć obręcz

15. - 20. Montaż uszczelek na przyłącza rur i ich montaż do filtra - powtórzyć 3 razy

OD 21 zdjęcia - montaż pompy przy filtrze

22., 23. - Zakładanie uszczelek na otwór wpustowy w pompie

24.,25.. montaż sitka do pompy

26.,27. - montaż uszczelki, przejściówki i taśmy na otór wypustowy

28,.29,.30 - montaż podstawki pod pompę

31.,32.,33, - zakładanie rur z otworu wypustowego z pompy do filtra(PUMP)

34.,35.,36. - NA WSZYSTKIE ŁĄCZENIA RUR NAŁOŻYĆ METALOWE OBRĘCZE I ZACISNĄĆ

37 . ZAWÓR REGULACIJNY (funkcje zaworu)

UWAGA
Do obsługi filtra potrzebny jest skimmer (Jest to albo wbudowany skimmer (wbudowany w

stalową ścianę), albo podwieszany skimmer (przymocowany do stalowej Ściana))  lub siatka do

łowienia zanieczyszczeń.

Przy zamawianiu części zamiennych należy również skontaktować się ze sprzedawcą . Aby

zagwarantować bezproblemowe dostawę części zamiennych, podać datę zakupu i rodzaj filtra.

Montaż filtra i pompy
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OSTRZEŻENIE :

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia
urządzenia lub wystąpienia ewentualnego
wypadku, zawsze przed dokonaniem zmian na
zaworze regulacyjnym
wyłącz filtr. 
Zmiana pozycji niniejszego zaworu podczas pracy
pompy może spowodować  uszkodzenie zaworu
regulacyjnego, w wyniku czego może dojść do
poranienia osób lub uszkodzenia urządzenia

ZAWÓR REGULACYJNY 

6



Zawór regulacyjny służy do wyboru 4 różnych funkcji filtra: Filtracji, Płukania, , Płukania
zwrotnego, Pozycja spoczynkowa.

UWAGA: Nie ustawaj nigdy dźwigni zaworu regulacyjnego pomiędzy 2 różnymi funkcjami,
mogłoby to spowodować przeciekanie zaworu.

Funkcje zaworu regulacyjnego

Filtracja (Filtration) :Woda w basenie
wpływa do zaworu wielofunkcyjnego ze
złącza PUMP , przepływa przez
materiał filtracyjny (od góry do dołu),
wypływa ze złącza POOL i wraca czysta
do basenu.

Płukanie zwrotne (Backwash): Woda w basenie
wchodzi do zaworu wielofunkcyjnego ze złącza
PUMP , przepływa przez materiał filtracyjny (od
dołu do góry) mieszając go, wypływa ze złącza
WASTE  żeby pozbyć się zanieczyszczeń
zatrzymywanych przez media filtracyjne.

Płukanie (Rinse): Woda w basenie wchodzi do
zaworu wielofunkcyjnego ze złącza PUMP ,
przepływa przez materiał filtracyjny (od góry do
dołu) zagęszczającego, wychodzi ze złącza
WASTE  docierając pozbyć się zanieczyszczeń
zatrzymywanych przez media filtracyjne.

(Winter)Pozycja spoczynkowa zaworu
wielofunkcyjnego w celu ochrony
wewnętrznych elementów urządzenia.
Pozycja odpowiednia do
przechowywania.
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Czyszczenie i konserwacja
 

UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konserwacji należy upewnić się, że filtr piaskowy został wyłączony z
gniazdka.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym, nawet ze skutkiem śmiertelnym.
Ponieważ w filtrze zbierają i osadzają się z czasem nieczystości, ciśnienie na barometrze (trzeba dokupić osobno) będzie
z czasem wzrastać. Jak tylko ciśnienie osiągnie wartość 0.028Mpa (4PSI) lub wyższą lub woda będzie wpływać do
basenu zbyt wolno, należy wyczyścić piasek.

INFORMACJA: Jeżeli pomimo wyczyszczenia piasku ciśnienie nadal będzie wynosić 0.028MPa (4PSI) lub będzie wyższe,
spróbuj
ponownie powtórzyć cykl „Płukanie zwrotne“ i „Płukanie“. Jeżeli ciśnienie nadal jest wysokie, upewnij się, że nie
zapomniałeś wyczyścić filtra pompy piaskowej.

 
Wyczyść filtr pompy piaskowej. Filtr piaskowy musi być wyłączony z sieci elektrycznej a zawór regulacyjny musi być
ustawiony
w pozycji „Zakręcone“.

 
 

 Wyciągnij filtr z pompy i wypłukaj zanieczyszczenia (jeżeli filtra nie da się już wyczyścić, należy go wymienić). 
 

 Ponownie załóż filtr i podłącz węża do balii.
 

 Ustaw zawór regulacyjny w pozycji „Filtracja“ i włóż wtyczkę do gniazdka.

INFORMACJA: Jeżeli woda podczas czyszczenia piasku zabarwi się, powinieneś wymienić filtr.
INFORMACJA : Zaleca się czyszczenie piasku raz na miesiąc lub w zależności od częstotliwości używania balii. Nie
należy czyścić piasku zbyt często.

 
FILTRU PIASKOWEGO NIE WOLNO WŁĄCZAĆ JEŻELI W BALII NIE MA WODY.

Przechowywanie podczas zimy
 

W strefach klimatycznych, gdzie podczas miesięcy zimowych woda zamarza, wyposażenie balii należy schować na zimę,
aby
zapobiec jego uszkodzeniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zamarznięciem wody w filtrze
piaskowym.

1. Włącz „Płukanie zwrotne“ zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami.

2. Odkręć zawór odprowadzający wodę znajdujący się na dolnej części zbiornika i spuść pozostałą w balii wodę.

3. Wysusz balie zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi dołączonej do balii.

4. Odłącz oba węże od balii i od filtra.

INFORMACJA:  Nie przekręcaj końcówki zaworu do odprowadzania wody więcej niż 2 razy; w przeciwnym razie z
zaworu odprowadzającego wodę zacznie wysypywać się piasek
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Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

 Poniżej podane zostały użyteczne
rady, w jaki sposób usunąć najczęstsze usterek:
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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