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HU

Homokszűrő 4500 - Használati útmutató 
(72012, 72013, 72014 és 72015 modell)

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS MINDIG TARTSA BE AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET.
FIGYELMEZTETÉS: Kerülje a balesetveszélyes helyzeteket, ne engedje a gyermekeket a termék kö-
zelébe, ha a termék közelében gyermekek tartózkodnak, gondoskodjon az állandó felügyeletről.
FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - A homokszűrőt csak 30 mA kioldó-áramú áram-vé-
dőkapcsolóval védett áramkörről szabad üzemeltetni.
FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - A homokszűrőt ne működtesse addig, amíg a me-
dencében emberek tartózkodnak.
AZ ELEKTROMOS KÁBELT SOHA NE VEZESSE EL A TALAJBAN Úgy helyezze el az elektromos 
kábelt, hogy azt semmilyen sérülés ne érhesse - kerti szerszámoktól, fűnyírótól stb. védve. - 
Halálos kimenetelű áramütést is okozhat!
FIGYELMEZTETÉS - Kerülje az áramütés veszélyét, a meghibásodott elektromos vezetéket 
cseréltesse ki.
FIGYELMEZTETÉS - Ha az el. kábel megsérült, ne használja tovább a medencét! Keressen fel 
szakszervizt, ahol kicserélik a megsérült kábelt. Kerülje az áramütés veszélyét.
FIGYELMEZTETÉS - Ne használjon hosszabbító kábeleket, sem áramelosztókat a szűrő áram alá 
helyezéséhez. A hálózati aljzathoz való csatlakoztatáshoz kizárólag a termék eredeti el. kábelét 
használja. Kerülje az áramütés veszélyét.
FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke meg-
egyezik-e a készüléken feltüntetett feszültség értékével. A nem megfelelő hálózati feszültség 
súlyos meghibásodásokat okozhat a készülékben. Ne távolítsa el a földelést és ne végezzen 
módosításokat, átalakításokat az elektromos kábelen. A homokszűrőt körültekintően helyezze
át. Ne rángassa és ne helyezze át az elektromos kábel rángatásával. A készüléket soha ne az 
elektromos kábel rángatásával áramtalanítsa. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel balesetmen-
tes módon helyezkedjen el. Védje az elektormos kábelt éles peremek, olaj, mozgó alkatrészek 
vagy forróság hatásától.
FIGYELMEZTETÉS: Tisztítás, szerviz vagy a karbantartási műveletek előtt mindig áramtalanítsa 
a készüléket.
VIGYÁZAT - Ez a homokszűrő kizárólag nem beépített medencékhez használható. Ne használja 
beépített vagy falazott medencékhez. A nem beépített medencék alatt a használat után szét-
szedhető, leereszthető medencéket értjük. A beépített medencék alatt a használat után nem 
szétszedhető medencéket értjük.
MEGJEGYZÉS: Állítsa a szűrőt egyenes, stabil felületre. Ellenőrizze, hogy a homokszűrő leg-
alább 2 méterre legyen a medencétől. Ügyeljen arra, hogy a homokszűrőt olyan helyen állítsa 
fel, ahol könnyen megközelíthető, elegendő szabad helyet biztosítva a megfelelő szellőzéshez 
és kieresztéshez. Soha ne állítsa a homokszűrőt olyan helyre, ahol a víz aláfolyhat, sem olyan 
helyekre, ahol gyakori a közlekedés: járdák, utak, lépcsők. 
MEGJEGYZÉS: A hálózati vezeték akadálymentesen elérhető legyen a medence beépítése után 
is. A hálózati alzat a medencétől legalább 3,5m távolságban helyezkedjen el. Az el. telepítés-
nek meg kell felelnie az NFC 15-100 normának. (Franciaországra vonatkozóan)
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MEGJEGYZÉS: Az atmoszférikus tényezők befolyásolhatják a készülék működését és élettarta-
mát, ezért védje a terméket minden környezeti hatástól, amelyek károsíthatják a készüléket, 
óvja a napfénytől, túl forró vagy túl hideg környezeti hőmérséklettől.
MEGJEGYZÉS: Használat előtt ellenőrizze át az összes alkatrész állapotát.
MEGJEGYZÉS: Ne engedje meg gyermekeknek sem felnőtteknek, hogy a homokszűrőre üljenek.
MEGJEGYZÉS: Ne tegyen a homokszűrőbe semmilyen vegyszert.
MEGJEGYZÉS: Bármilyen javítás és alkatrészcsere a gyártó által javasolt pótalkatrészekkel 
történhet. A forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő karbantartás és javítás követ-
keztében keletkező károkért és sérülésekért.
MEGJEGYZÉS: A homokszűrő 0ºC-nál melegebb és 40ºC-nál hidegebb víz tisztítására alkalmas. 
MEGJEGYZÉS: Meghibásodás esetén forduljon a termék forgalmazójához vagy szakszervizhez.
MEGJEGYZÉS: A biztonságos üzemeltetéshez nélkülözhetetlen az útmutatóban közölt utasítá-
sok betartása.
A HOMOKSZŰRŐT NE MŰKÖDTESSE ÜRESEN, VÍZ NÉLKÜL.

A homokszűrő működési elve
A víz a szivattyún keresztül a szelepen át a felső szűrőréteg felé irányul. A víz a szűrőhomokon 
keresztül szűrődik át, és a benne lévő szennyeződések a szűrőrétegben ragadnak. Az átszűrt 
víz a szelepen keresztül a tartályból visszafolyik a medencébe. 

Előkészítés a telepítés előtt
A szűrőt a medence szélétől legalább 2 méterre állítsa fel.
A homokszűrőt állítsa száraz talapzatra vagy száraz talajra. Ügyeljen rá, hogy a talaj ne süllyed-
jen meg a homokszűrő alatt.
A homokszűrőt olyan helyen állítsa fel, ahol könnyen megközelíthető, elegendő szabad helyet 
biztosítva a megfelelő üzemeltetéshez és karbantartáshoz.  

A szűrőtartály telepítése
A csavarok és csavaranyák segítségével szerelje fel a szivattyút a szűrőtalapzatra  
(lásd. 1. kép az eredeti útmutató 2. oldalán)
A kép alapján szerelje fel a szűrőre a kieresztő dugót  
(lásd. 2. kép az eredeti útmutató 2. oldalán)
Megfelelő irányú elfordítással rögzítse a szűrőtartályt az alapzaton   
(a kieresztő dugó kifelé legyen).
A csatlakoztató középső elemet helyezze a tartályba az eredeti útmutató 2. oldalán látható 3. 
képen látható módon. A tartály nyílásába helyezzen tölcsért.
5.  A tartály töltse meg homokkal (az optimális homokmennyiség kb. 19 kg). Vegye ki a töl-

csért, majd a tartály peremének tömítését tisztítsa meg a homoktól.  A megtöltött tartályra 
helyezze fel a fedelet a szelepkarral és rögzítse a helyére (lásd. képek az eredeti útmutató 3. 
oldalán).

6.  A fedél PUMP jelzésű kivezetéséhez csatlakoztassa a szivattyúból kivezető rövid csövet  
(felső kivezetés). A rövid csővezeték és a csatlakoztatói a készlet részét képezik.

7.  A homokszűrőt csatlakoztassa a medencéhez 32 mm vagy 38 mm átmérőjű csővezetékkel 
(a medence típusának megfelelően). A szivattyúbemenethez csatlakoztassa a medence alsó 
csővezetékét. A tartályfedél kieresztő nyílásához (POOL jelzés) csatlakoztassa a medence 
felső csővezetékét. A csövek (2db) és a rögzítések (2db) nem részei a készletnek.
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Megjegyzések a telepítéshez
A homokszűrőt úgy helyezze el, hogy az a medencevízszint alatt legyen (a szivattyú magától 
nem szívja fel a vizet!)
A csővezetékeket lehetőség szerint ne hajlítsa meg.
Ne használjon nagy mennyiségű oldószert. Az oldószerek az O gyűrűbe kerülve károsíthatják a 
tömítést.
A csőszorítókat soha ne feszítse meg túlságosan.  

A szűrőberendezés használata
Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatás és tömítés megfelelően rögzítve van-e.
A szelepkart fordítsa BACKWASH fokozatba.
Az első üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a szűrőt minden szennyeződéstől. Kapcsolja be 
a berendezést az útmutatásoknak megfelelően. MEGJEGYZÉS: A rendszer beindításakor az 
összes szívó és kieresztő szelepnek nyitva kell lennie a medencénél. Ellenkező esetben a szűrő 
(szivattyú) meghibásodhat. Beindítás előtt ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelő vízellátással 
rendelkezik-e, ellenkező esetben meghibásodhat.
Működtesse a szűrőberendezést két percen keresztül. (a szelepkar BACKWASH fokozaton).
Kapcsolja ki a berendezést és várjon 10 másodpercet, majd a szelepkart állítsa RINSE fokozat-
ba. Kapcsolja be a szűrőt és végezze el a tisztítást egész addig, amíg a WASTE fokozaton tiszta 
víz nem kezd el folyni (kb. 30 – 120 másodperc). Kapcsolja ki a berendezést, állítsa a szelepkart 
FILTER fokozatra és úra kapcsolja be a szűrőt. A homokszűrő ekkor a normál szűrő üzemmód-
ban szűri a medencevizet. 

Megjegyzések
1)  FIGYELJE a nyomásmérő értékét (egyes medencéknél eltérő lehet, a szivattyútól és a cső-

vezetékektől is függ). Mivel a szűrőbetéten idővel lerakódnak a szennyeződések, a nyo-
másmérő nagyobb értéket mutat. Ha a nyomás magasabb, mint 8-10 PSI (0,55 – 0,69 bar), 
szükséges a homok tisztítása.

2)  Fontos: A szelepkar pozíciójának átváltásakor előbb kapcsolja ki a szivattyút és várjon leg-
alább 10 másodpercet. Ezzel megkímélheti a szelepkart. 

3)  A szivattyú és a szűrőberendezés tökéletes működéséhez 
rendszeresen tisztítani kell a szennyeződéseket begyűjtő 
szitát és a szűrőbetétet.

A szelepkar funkciói (beállítása)
FILTR: Állítsa a szelepkart a FILTER állásba a víz szűréséhez. 
Medenceporszívózáskor is ez a funkció használatos.
BACKWASH: A szűrő tisztításához. Ha a nyomás magasabb, 
mint 8-10 PSI (0,55 – 0,69 bar), szükséges a homok tisztítása: 
Kapcsolja ki a szivattyút,  és állítsa a szelepkart BACKWASH 
fokozatba. Kapcsolja be a szűrőt és végezze el a tisztítást egész 
addig, amíg a WASTE fokozaton tiszta víz nem kezd el folyni 
(nagyjából 2 perc vagy kevesebb, a lerakódott szennyeződés-
től függően). Ezután váltson át RINSE fokozatba. 
RINSE: Tisztítás után kapcsolja ki a szivattyút és állítsa a szelepkart RINSE fokozatba. Kapcsolja 
be a szivattyút és járassa kb. ½ - 1 percig. Ezzel kiöblíti az összes fennmaradó szennyeződést. 
Kapcsolja ki a szivattyút, és állítsa a szelepkart FILTER fokozatba a normál szűrőfunkcióhoz.
WASTE: Medencekieresztés vagy a vízszint csökkentése, vagy a nagyobb szennyeződések 
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kiürítése. 
WINTER: Ez a fokozat a szűrőberendezés teleltetésekor használatos szétszerelés után. Tárolás 
közben megsérülhet a tömítés a szelepben más fokozatra állításkor.

JELLEMZŐK 

Környezetvédelem
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt 
gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzésé-
hez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklőd-
jön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsem-
misítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. 

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.
 
A garancia nem vonatkozik
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
-  a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibá-

sodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és 

hasonló körülmények során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során 
keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelős-
séget a nyomdai hibákért.

Max. vízhőmérséklet 40 °C
Javasolt homok: kvarchomok,  
0,5 - 1,25mm szemcseméret
(vagy hasonló szemcsésségű homok)
Homokkapacitás: kb. 2/3 tartály, 19kg  
(a homok nem része a készletnek)

Feszültség 220 – 240 V 50 Hz
Teljesítmény 400W
Védelmi osztály: IPX 5
Max. emelőmagasság 9 méter
Max. vízszállítás 166 l / perc


