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Před instalací a použitím filtrace si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést 

až k vážnému zranění. 

V tomto návodu k použití jsou některé odstavce označeny POZOR, DŮLEŽITÉ  a znamenají následující: 

Toto označení je použito v případě, pokud při nedodržení pokynů v Návodu k použití, či pracovních pokynů a postupů, hrozí 

nehoda nebo zranění osob. 

Toto označení je použito v případě, pokud při nedodržení pokynů v Návodu k použití, či pracovních pokynů a postupů, hrozí 

poškození zařízení. 
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1. Bezpečnostní pokyny a varování 

Přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a varování. Jejich nedodržení může vést k vážným nehodám. 

 

 Před instalací filtračního systému si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k použití. Jejich 

nedodržení může způsobit vážné nehody, vážná zranění nebo poškození filtračního systému. 

 Vyhýbejte se sání čerpadla, protože hrozí možné vsání, které může vést k vážným nebo smrtelným úrazům. Neblokujte sání 

na čerpadle nebo v bazénu, protože to může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. 

 Veškerá elektrická zapojení musí být provedena specializovaným technikem, a musí být provedena v souladu s místními 

předpisy. 

 Vyhněte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte prodlužovací šňůry. 

 Filtrační systém připojte pouze do okruhu, který je chráněn jističem. Pro instalaci elektrických zařízení se obraťte na 

kvalifikovaného elektrikáře. 

 Špatně nebo nesprávně instalované zařízení může způsobit závadu nebo poškození filtračního systému, nebo může vést 

k vážnému zranění. 

 Systém filtrace a čerpadla nesmí být nikdy zaplaven nebo ponořen pod vodou. 

 Nikdy nevkládejte čerpadlo nebo filtraci do bazénu. 

 Vzduch zachycený ve filtračním systému může způsobit vymrštění krytu filtrace. To může vést k úmrtí nebo vážnému zranění 

nebo poškození filtračního systému. Proto se před použitím filtrace ujistěte, že je všechen vzduch odváděn ze systému. 

 Nikdy neměňte pozici sedmicestného ventilu, za provozu filtračního zařízení. 

 Před provedením jakýchkoliv změn se sedmicestným ventilem, odpojte zařízení ze sítě. 

 Filtrační jednotku namontujte v dostatečné bezpečné vzdálenosti od bazénu, aby se zabránilo, že děti budou systém používat 

jako vstupní pomoc do bazénu. 

 Nikdy nepřipojujte, nebo nevypojujte filtrační systém ze sítě, pokud se nacházíte ve vodě. 

 Nikdy na filtračním systému neprovádějte práce, zatímco je stále připojen ke zdroji elektrické energie. 

 Nepoužívejte filtrační systém, pokud se v bazénu nacházejí osoby. 

 Držte děti mimo dosah elektrických zařízení. 

 Nikdy nedovolte dětem, aby manipulovaly se systémem. 

 

 
Majitelé bazénu by měli být vždy opatrní a používat zdravý rozum při použití bazénu nebo zařízení u bazénu.  

 

2. Obecné informace 

Tento návod k použití obsahuje informace týkající se instalace, použití a údržby filtračního systému. Doporučujeme přečtení 

celého návodu a uschování pro budoucí použití. 

Čerpadlo, které je součástí filtračního systému, je horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo. Pro zajištění správné funkce 

čerpadla, nesmí teplota překročit 35°C. Materiály použité v čerpadle byly podrobeny náročným hydraulickým a elektrickým 

kontrolním testům. 

Filtr filtračního systému se skládá z vysoce kvalitního polypropylenu (PP). Je kompaktní, nepodléhá korozi a je odolný vůči 

veškeré běžně dostupné bazénové chemii. (Předpoklad: Dodržení doporučených specifikací pro pH a obsah chloru). Filtr je 

vybaven výpustí nádoby, indikátory tlaku, a vestavěnými komponenty jako perforovaným dnem pro rovnoměrné rozložení vody 

a polyethylenová přepážka mezi filtrem a nádrží na čistou vodu. Těleso filtru je dodáváno s připraveným spojením se 

sedmicestným ventilem, který je integrován do víka filtrace. Součástí filtračního systému je i osvědčené filtrační čerpadlo 

s integrovaným předfiltrem, dodávané se základovou deskou. 

Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Systém filtrace a čerpadla musí být instalován v souladu s místními předpisy. 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za důsledky nesprávné instalace způsobené nedodržením pokynů pro instalaci. Důrazně 

doporučujeme dodržet pokyny týkající se napájení, aby nedošlo k přetížení motoru čerpadla a nevzniklo riziko úrazu 

elektrickým proudem. 

Tento filtrační systém není vhodný pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. 

Stejně tak se předpokládá určitá míra zkušeností a znalostí při nakládání s tímto zařízením. 

Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a poznámky. 
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2.1 Jak funguje pískový filtrační systém SpeedClean Premium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písková filtr SpeedClean Premium používá pro odstranění nečistot z bazénové vody speciální křemenný písek. Filtrační písek, 

který se naplní do filtrační nádoby, funguje jako trvanlivý filtr špíny a plovoucích nečistot. Znečištěná voda z bazénu je čerpána 

skrz saní v bazénu do filtrace a skrze sedmicestný ventil zaváděna shora do filtrační nádrže. Když voda teče přes filtrační 

písek, nečistoty se v něm usazují, čímž jsou odfiltrovány z vody z bazénu. (Obr. 1) 

Následně je předfiltrovaná voda vedena druhou filtrační fází – zeolitovým filtrem. Voda vstupuje do bočních stěn zeolitového 

filtru, během čehož je filtrována a vedena do středu filtrace. Odtud je již čistá voda dopravována do nádrže s čistou vodou. (Obr. 

2) 

Takto vyčištěná voda následně proudí skrz spodní část filtrační nádrže přes sedmicestný ventil zpětným vedením do bazénu. 

Tento proces probíhá kontinuálně a automaticky a poskytuje celkovou recirkulaci bazénové vody přes filtr a spojovací hadice. 

 

Co je zeolit? 

Zeolit je jedním z nejdůležitějších přírodních materiálů vulkanického původu. Řadí se do skupiny 

silikátů. Zeolit má komplexní krystalickou strukturu, tvořenou póry, kanálky a důlky. Má mimořádně 

velký vnitřní povrch, někdy i více než 1000 m
2
/g, díky kterému se optimálně odfiltrují částečky nečistot.  

 

Po určité době nahromaděné nečistoty v písku začnou překážet 

protékající vodě, čímž se zvýší tlak v čerpadle. Když takováto situace 

nastane, je na čase provést propláchnutí (vyčištění) filtru. Aby bylo možné provést zpětné 

proplachování, je třeba umístit sedmicestný ventil do polohy zpětného proplachu. V případě, 

že je ventil v této poloze, tak se průtok vody přes filtr automaticky obrací. Čili voda poteče 

zdola nahoru přes filtrační písek. Tímto se oddělí nečistoty od písku a odvedou z filtrační 

vložky. Poté, co byl filtr tímto způsobem vyčištěn, se musí sedmicestný ventil uvést do 

splachovací polohy, aby došlo k usazení písku. Po ukončení výplachu musí být sedmicestný 

ventil uveden zpět do filtrační polohy, aby mohl filtr pokračovat v normálním filtrování bazénové 

vody. (Obr. 3)  

 

 

 

 

Zeolitový filtr, který je součástí tohoto systému, není vyčištěn během výše uvedeného zpětného proplachu. Právě odfiltrované 

částice nečistot v tomto filtru způsobí ještě lepší filtraci malých a usazených nečistot v bazénové vodě. Zeolitový filtr je třeba na 

konci sezóny vyjmout z filtrační jednotky a dle potřeby nahradit. Je zde také možnost tento filtr vypláchnout pomocí zahradní 

hadice. Při tomto vyplachování nasměrujte proud vody z vnitřku zeolitové kartuše ven. Ale protože tímto způsobem nelze zcela 

odstranit odfiltrované nečistoty, doporučujeme její výměnu. 

Poznámka: Nikdy neměňte polohu sedmicestného ventilu za chodu čerpadla. 

2.2 Uvedení filtrační pumpy do provozu 

Je třeba poznamenat, že filtrační jednotka nemá vestavěný vypínač ON/OFF. Napájecí kabel čerpadla proto musí být zapojen, 

případně vypojen do/z elektrické sítě. Je důležité, abyste si přečetli pokyny pro správné napájení proudem. 

2.3 Změna polohy ventilu 

Je velmi důležité, aby bylo filtrační čerpadlo vypnuto, když provádíte změny polohy ventilu. Jinými slovy, čerpadlo musí být 

mimo provoz, pokud např. měníte polohu ventilu na zpětný proplach filtru. Změna polohy ventilu za chodu čerpadla, může mít 

za následek nenapravitelné poškození ventilu a vnitřních částí systému. 

2.4 Filtrační písek a jeho první čištění 

Pro optimální funkci Vašeho filtračního systému je potřebný určitý druh písku (není součástí balení). Jedná se o dvakrát pálený 

křemičitý písek s velikostí zrn 0,4-0,8mm (je zapotřebí asi 70kg), který je možné zakoupit ve většině obchodů s bazénovým 

příslušenstvím. Pokud jste zakoupili balený písek, je důležité, aby proběhlo jeho první čištění před zahájením filtrování bazénu. 
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V případě poruchy nebo nesprávného čištění písku se v bazénu vytvoří malé a především špinavé pískové usazeniny, které je 

za určitých okolností velmi obtížné odstranit. Z tohoto důvodu si pečlivě přečtěte v tomto návodu příslušnou kapitolu týkající se 

čištění písku a postupujte dle pokynů. 

2.5 Bezpečnost 

Váš filtrační systém byl po výrobě důkladně testován a opustil výrobní závod v bezvadném stavu. Pro zachování tohoto stavu a 

pro zajištění bezpečného provozu, by měl uživatel vždy dodržovat všechny pokyny a doporučení v tomto návodu. Pokud 

nastanou náznaky, že již nemůže být zaručen bezpečný provoz filtračního systému, musí být systém ihned odpojen od 

elektrické sítě a zajištěn proti opětovnému zapnutí. 

Toto jsou případy: 

 přístroj viditelné poškození; 

 zařízení se jeví nefunkční; 

 po delším skladování za nepříznivých podmínek. 

2.6 Poškození při přepravě 

Váš filtrační systém byl pečlivě zabalen pro dopravu. Ujistěte se prosím, že při přebírání není balení poškozeno, a že obsahu je 

všechny části. Pokud jste si objednali balík poštou, zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Poškození při přepravě musí být 

neprodleně nahlášeno doručovateli (dopraví/doručovací společnosti). Za přepravu je odpovědný přepravce, ne dodavatel 

(prodejce). 

2.7 Záruka 

Záruka s ohledem na provozní bezpečnost a spolehlivost je zaručena výrobcem při splnění následujících podmínek: 

 Filtrační systém je instalován a provozován podle informací v tomto návodu. 

 Při opravách jsou použity pouze originální náhradní díly (opotřebené díly nejsou předmětem záruky). 

Opotřebené díly, které nejsou předmětem záruky: 

 všechna těsnění; 

 manometr; 

 komplet mechanické ucpávky; 

 zeolitový filtr. 

2.8 Následné škody 

Za poškození výrobku způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu neručíme. 

 

3. Technické specifikace 

 SpeedClean Premium 100 

Objemový průtok (Q) 12,3 m
3
/h      0,8 bar 

Provozní tlak 1,2 bar 

Napětí 230V 1N~ AC 50Hz 

Watt 900 

Ochrana IP X5 

Max. okolní teplota 35°C 

Množství písku cca 70kg 

Velikost bazénu max. 60 000l objem vody 

Přípojka 
tvrzené PVC potrubí nebo hadice Flexfit 50 (vnější 

průměr) 

 

Graf výkonu SpeedClean Premium 100 
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4. Seznam dílů 

Před začátkem instalace se ujistěte, že balíček obsahuje všechny následující části. 
 
Hlavní části 
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5. Pokyny k instalaci 

5.1 Rozbalení filtračního systému 

Opatrně vyjměte produkt a všechny součásti z obalu. Před zahájením montáže zkontrolujte položky podle seznamu a ujistěte 

se, že nic nechybí. POZOR: některé části jsou umístěny ve filtrační nádobě. K dosažení těchto dílů odstraňte kryt pouzdra filtru. 

(Pohled na kompletně rozloženou filtrační jednotku naleznete na poslední stránce tohoto návodu). 

5.2 Potřebné nářadí a vybavení 

Pro instalaci filtračního systému budete potřebovat následující nástroje, které nejsou součástí dodávky: 

 Gumová palička 

 Křemičitý písek o zrnitosti 0,4-0,8mm (celkem cca 70kg písku) 

 Trochu vazelíny 

 Proudové chrániče 

 Přibližně 120x120cm rovné plochy z betonu, štěrku nebo dlaždic, pro umístění filtračního systému. 

 

 

 

Víte, kde umístit filtrační systém poté, co ho sestavíte? Povrch by měl být stabilní a plochý (viz výše), a měl by se nacházet pod 

úrovní hladiny vody v bazénu a v bezpečné vzdálenosti od jeho okraje. (viz bezpečnostní pokyny a varování na str. 3) 

 

Následující pokyny předpokládají, že je váš nadzemní bazén postaven a naplněn vodou, a také vybaven potřebným připojením 

na filtrační systém. Pokud ještě Váš bazén není postaven, postupujte podle pokynů v Uživatelské příručce bazénu. Pokud 

nemáte hadice pro zásobování bazénu vodou a drenážní potrubí, pořiďte je v obchodě s bazénovým příslušenstvím. 

 

 

 

5.3 Elektrická přípojka 

Váš filtrační systém je vybaven propojovacím kabelem, který může být připojen pouze do obvodu se svodovým jističem s IΔN ≤ 

30mA. Proudový jistič musí být instalován licencovaným elektrikářem a být v souladu s místními předpisy. Elektrická instalace 

musí být, podle platných národních předpisů, z důvodu bezpečnosti práce vykonána licencovaným elektrikářem. Pro zabránění 

rizika úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabely. 
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5.4 Montáž filtru a čerpadla 

 
  

Písek 

Přesné pokyny pro montáž krytu naleznete 

v bodě 5.5 Montáž víka (sedmicestný ventil) 
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5.5 Montáž Víka (sedmicestný ventil) 

Víko se sedmicestným ventilem nejsnadněji nasadíte na filtrační nádobu za pomoci druhé osoby. 

 

 

6. Zapojení filtračního systému 

 
Jak sací, tak i odtoková redukce tohoto filtračního systému jsou uzpůsobeny pro spojení s ohebnou hadicí nebo potrubím 

z PVC o průměru 50 mm (Ø 50 mm). 

Před připojením filtru, případně čerpadla, se ujistěte, že do bazénu neteče žádná voda z přívodní nebo odtokové trubky. 

Některé bazény mají uzavírací ventil ve vstupním nebo výstupním potrubí, některé zase nemají. Pokud nemáte v zásobovacím 

potrubí funkci zpětného ventilu, tak připojení zablokujte dočasným/odnímatelným uzávěrem, aby se zabránilo průtoku vody 

skrze zásobovací potrubí. 

 
Ujistěte se, že jsou všechna spojení těsná a bez zlomů. 

6.1 Dokončení spojení filtračního čerpadla 

Spojený filtrační systém by měl nyní vypadat jako na obrázku.  

  

voda z bazénu 

voda do bazénu 
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Čerpadlo v tomto okamžiku nezapínejte. 

 

7. Filtrační režimy 

Před pokračováním v instalaci filtračního systému se seznamte s možnostmi nastavení filtračního systému, respektive polohami 

sedmicestného ventilu. 

Nastavení Funkce při plném průtoku vody Poloha ventilu 

Filtrace 

poloha 1 

Funkce: Sání za normálního provozu. 
Jedná se o nejčastěji používané 
nastavení. V této poloze se bazénová 
voda nasává a přivádí shora do filtrační 
nádoby, kde následně protéká pískem. 
Při tomto pohybu vody se u dna 
nádoby odfiltrují nečistoty. Následně 
předfiltrovaná voda prochází druhou 
filtrační fází – zeolitovým filtrem. Voda 
je vedena skrze stěny do středu 
zeolitového filtru, během čehož dochází 
k další filtraci. Odtud je čistá voda 
vedena do nádrže na čistou vodu. Na 
konec vyčištěná voda proudí ze spodní 
části filtrační nádoby přes sedmicestný 
ventil zpět do bazénu.  

 

Vyplachování 

poloha 2 

Funkce: Po zpětném proplachu je třeba 
filtrační potrubí znovu vyčistit. Tento 
úkon by měl být prováděn vždy po 
proplachování, doplnění písku, nebo 
před počátečním spuštěním. Při této 
poloze ventilu je voda vedena do horní 
části filtrační nádoby a ventil se 
propláchne, zatímco voda následně 
odtéká do odpadního potrubí. 

 

Cirkulace 

poloha 3 

Funkce: Vodu cirkulujte po chemickém 
ošetření. Tato poloha ventilu se 
používá při výkonu chemického 
ošetření vody v bazénu, aby nedošlo 
ke kontaminaci písku chemikáliemi. Při 
této poloze ventilu, voda proudí přímo 
z ventilu do bazénu, bez průtoku vody 
pískem. 

 

Proplachování 

poloha 4 

Funkce: Čištění filtru od 
nahromaděných nečistot. Tato poloha 
ventilu je potřebná při čištění filtru, 
případně písku. Mějte na mysli, že filtr 
je třeba vyčistit, tlak na tlakoměru 
přesahuje normální provozní tlak o 0,3 
až 0,6 baru. Při této poloze ventilu je 
voda vedena od dna filtrační nádoby 
nahoru, kde protéká pískem. Tím se 
uvolní nahromaděné nečistoty, které 
jsou odplaveny ven z filtru do 
odpadního potrubí. Zeolitový filtr, který 
je součástí systému, není během 
zpětného proplachu vyčištěn. Tyto 
odfiltrované nečistoty umožní lepší 
filtrování malých a usazených nečistot 
z bazénové vody. 
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Nastavení Funkce při plném průtoku vody Poloha ventilu 

Zavření 

poloha 5 

Funkce: Čištění předfiltru. Při této poloze 
ventilu je zastaven průtok vody do 
čerpadla i filtru. 
POZOR: Při nastavení ventilu do této 
polohy je třeba vypnout čerpadlo. 

  

Vyprázdnění 

poloha 6 

Funkce: Obchvat filtru. Tato funkce je 
vhodná vypuštění bazénů s větším 
výskytem nečistot, například pro 
vyčištění bazénu od řas. Při této poloze 
ventilu voda neprochází filtrem a je 
odváděna přímo do vedení odpadu. 

 

Zazimování 

poloha 7 

Funkce: Zazimování a skladování. Při 
této poloze ventilu je páka ve střední 
poloze, čímž uvolňuje vnitřní součásti 
ventilu. Pokud je filtrační systém během 
zimy skladován, otočte sedmicestný 
ventil do této polohy. 
POZOR: Při nastavení ventilu do této 
polohy je třeba vypnout čerpadlo. 

 
 

 
Co dělat: 

 Buďte pozorní a zaznamenávejte si tlak filtru, když je písek čistý. Proveďte zpětné proplachování, pokud se tlak na 

manometru zvýšil na 0,3-0,6 baru. 

 Pro dosažení efektivního čištění, spouštějte proces proplachování na dostatečně dlouhou dobu. Proplachování nechte 

spuštěné tak dlouho, až do vedení odpadu začne téct čistá voda. Mějte na paměti, že při zpětném proplachování je z bazénu 

odsáváno 500-1100 litrů vody. Dále je nutno následovat místní předpisy upravující likvidaci bazénové vody. 

 Při doplňování nebo výměně písku chraňte dno filtrační nádoby před poškozením. Proto nejprve naplňte filtrační nádobu do 

20-30 cm vodou a vyjměte nádrž na čistou vodu, aby se do ní nedostal písek. 

 Poté, co je písek doplněn, především před prvním provozem, spusťte filtrační systém cirka 3 minuty v módu proplachování a 

následně 1 minutu v módu vyplachování. Tímto způsobem můžete zabránit, aby se jemné částice písku dostaly do bazénu. 

V případě, že se do bazénu dostanou některé nečistoty z nového písku, použijte vypouštěcí mód k jejich vysání z bazénu, 

jinak se nečistoty do bazénu opět dostanou. 

Co nedělat: 

 Měnit polohu ventilu během provozu. Tím by mohlo dojít k poškození ventilu, a případně dalších součástí. 

 Nadměrné proplachování. Pískový filtr pracuje nejefektivněji ve střední oblasti. Trocha nečistot v písku dokonce přispívá 

k efektivnějšímu filtrování. Nadměrné proplachování snižuje tento efekt. 

 Vyčerpat bazén v režimu proplachování. Tímto procesem může dojít k ucpání rozdělovače ve spodní části filtrační nádoby, 

což vede k neefektivní filtraci. Tím pádem musíte následně odstranit všechen písek z rozdělovače (ve spodní části filtrační 

nádoby), aby mohl proces čištění pokračovat. 

7.1 Funkce sedmicestného ventilu 

Sedmicestný ventil je konstruován tak, aby poskytl potřebný průtok vody pro každý z provozních režimů popsaných výše. Před 

změnou polohy sedmicestného ventilu se vždy ujistěte, že je filtr odpojen od napájení (vypnut). Pro změnu polohy ventilu, 

přitlačte na páku ventilu a otočte ji do požadované polohy. 
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Páka ventilu se nesmí používat ke zvedání nebo přenášení filtru. 

7.2 Uvedení do provozu 

Jakmile je filtrační systém sestaven, písek nasypán do pískové komory a všechny hadice jsou připojeny, můžete pokračovat 

spuštěním systému. V každém případě Vám doporučujeme nejdříve naplněný písek vyčistit. Čištěním písku před samotnou 

filtrací bazénové vody, dosáhnete odstranění většiny nečistot a menších částic písku obsažených v písku. Pokud však začnete 

s okamžitou filtrací, tyto nečistoty skončí ve Vašem bazénu. Při čištění písku postupujte podle následujících kroků. 

 

 

 

Napájení proudem zapněte, až když tak bude uvedeno. 

1) Ujistěte se, že je napájecí kabel (síťový kabel) čerpadla odpojen. 

2) Uveďte páku ventilu do polohy č. 5 (zavřeno). 

3) Pokud Váš bazén ještě není naplněn, naplňte jej vodou. Ujistěte se, že hladina vody v bazénu je alespoň 2,5 až 5 cm nad 

otvorem vstupní trysky (skimmeru). 

4) Otevřete uzavírací ventil na vstupní trysce (skimmeru) bazénu. Pokud je vstupní tryska (skimmer) uzavřena ucpávkou, 

odstaňte ucpávku. 

5) Vzhledem k tomu, že je filtrační systém umístěn pod hladinou vody v bazénu, tak se automaticky naplní vodou. 

6) Vyčkejte, než se naplní filtrační nádoba vodou. 

7) Zkontrolujte těsnění filtračního systému a připojovacích hadic a v případě potřeby je opravte. Vzhledem k výrobním 

technickým tolerancím, je možné, že se musí v některých netěsnících spojích obtočit připojení další vrstvou teflonové pásky. 

Spoje tímto způsobem opravte před připojením spojovací hadice. 

8) Proveďte proces proplachování popsaný v dalším bodě. 

7.3 Proces proplachování  

 Vypněte čerpadlo vytažením koncovky kabelu z napájení.  

 Připojte proplachovací hadici (není součástí dodávky) do otvoru pro proplachování 

na víku filtrace. 

 Uveďte sedmicestný ventil do polohy zpětného proplachování (poloha č. 4). 

 Čerpadlo připojte k napájení (zástrčku). 

 Proplachujte vodu tak dlouho, až voda vystupující z potrubí zpětného proplachu je 

čistá. 

 Vypněte čerpadlo vytažením koncovky kabelu z napájení. 

 Uveďte sedmicestný ventil do polohy vyplachování (poloha č. 2). 

 

 

 

Řiďte se pokyny týkajících se napájení, dle příslušné kapitoly (viz Elektrická přípojka na str. 7) 

 Připojte čerpadlo do elektrické sítě. 

 Nechte filtr spuštěný v tomto režimu (vyplachování) cca 60 sekund, aby byly odstraněny všechny zbytky z pumpy a ventilu. 

 Vypněte čerpadlo vytažením koncovky kabelu z napájení. 

 Uveďte sedmicestný ventil do polohy filtrace (poloha č. 1). 

 Připojte čerpadlo do elektrické sítě. 

 Váš filtrační systém je nyní v provozu. 

Poznámka: 

Jakmile je zapojeno čerpadlo do elektrické sítě, začíná čerpat vodu skrz uložiště píku, a vyplachovacím otvorem ven. Během 

tohoto procesu čištění písku, je nasávána voda z Vašeho bazénu. Proto je vhodné, při tomto procesu, dopouštět bazén pomocí 

zahradní hadice, tak aby voda neklesla pod vstupní trysku (skimmer). Při odtoku vody vyplachovacím otvorem, můžete cítit na 

prstech, jestli voda stále obsahuje zbytky písku. Pokud voda neobsahuje zbytky písku, je vyplachování dokončeno. 

 
Při změně polohy sedmicestného ventilu, se vždy ujistěte, že je čerpadlo vypnuté. 

  

Poloha ventilu pro zpětný 

proplach 

Otvor pro 

proplachování 
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8. Údržba 

V následující tabulce je uvedena doporučená údržba filtračního systému. 

Interval Údržbová činnost 

Týdenní 

Proplach, bez ohledu na manometr nebo stupeň znečištění. 

Čištění předfiltru čerpadla (instrukce v tabulce níže). 

Roční 

Zazimování filtračního systému před prvními mrazy (instrukce 
v tabulce níže). 

Doplnění písku, resp. jeho výměna na začátku každé koupací 
sezóny. 
Čištění zeolitové kartuše, případně vyměnění při potřebě. 

 

 

 

Před otevřením jakéhokoliv spoje filtračního systému se ujistěte, že jsou přítokové a odtokové hadice uzavřeny odnímatelným 

uzávěrem, aby se zabránilo průtoku vody přes motor čerpadla. 

8.1 Čištění předfiltru čerpadla 

1) Vypněte čerpadlo vytažením koncovky kabelu z napájení. 

2) Zavřete uzavírací ventily nebo zablokujte tok vody do vstupní trysky (skimmeru) z bazénu. 

3) Uveďte sedmicestný ventil do polohy č. 5 (zavřeno). 

4) Povolením šroubů, sejměte průhledný kryt předfiltru. Vyjměte předfiltr a vyčistěte jej. Po vyčištění jej vraťte do původní po lohy. 

Nasaďte průhledný kryt předfiltru zpět na místo a utáhněte šrouby. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně dotaženy (ale ne až 

příliš). 

5) Otevřete uzavíratelné ventily, případně odstraňte použité ucpávky. 

6) Uveďte sedmicestný ventil do polohy filtrace (poloha č. 1). 

7) Připojte čerpadlo k elektrické síti. 

 
Nikdy nespouštějte čerpadlo bez nasazeného a upevněného předfiltru. Takové spuštění by mohlo vést k poškození čerpadla. 

8.2 8.2 Zazimování filtračního systému 

1) Vypněte čerpadlo vytažením koncovky kabelu z napájení. 

2) Zavřete uzavírací ventily nebo zablokujte tok vody do vstupní trysky (skimmeru) z bazénu. 

3) Připojte k bazénu propojovací vedení a vyprázdněte filtrační nádobu a hadice. 

4) Uveďte sedmicestný ventil do polohy zazimování (poloha č. 7) pro uvolnění vnitřních součástí ventilu. 

5) Uložte filtrační zařízení na mrazu odolné a ne příliš chladné místo. Doporučuje se skladování v garáži, nebo v izolovaném 

úložném prostoru. 
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9. Asistent při poruše 

Porucha Příčina Oprava 

Tlak na tlakoměru stoupne nad 1 bar Zanesený filtr Propláchnutí filtru (poloha ventilu č. 4) 

Nízký tlak 
Zanesený předfiltr, do čerpadla proudí 
málo vody 

Vyčištění předfiltru, kontrola sacího 
potrubí a hladiny vody 

Vzduch v čerpadle Těsnění na sací straně čerpadla 
Utažení hadicové spony a přítokové 
hadice 

Netěsnost filtru 
Vadné těsnění, nebo upínací spona 
není dostatečně pevně utažena 

Kontrola a v případě potřeby vyměnění 
těsnění, nebo dotažení spony 

Čerpadlo je mimo provoz 

Vypojená zástrčka 
Kontrola napájecího kabelu, případně 
kabelu spojovacího 

Vypnutý jistič 

Opětovné zapnutí jističe, pokud se 
problém okamžitě opakuje, tak problém 
spočívá v poruše čerpadla, nebo 
v nastavení systému. 

Porucha motoru čerpadla Výměna celého čerpadla 

Písek v bazénu 

Po doplnění písku nebo při prvním 
naplnění se do bazénu mohou dostat 
menší zrna z písku 

Několikrát propláchnout, až je voda čistá 
(poloha ventilu č. 4) 

Písek v sedmicestném ventilu (po 
proplachování) 

Vyprázdnění po dobu cca 30 sekund 
(poloha ventilu č. 6) 

Oddělovací přepážka mezi nádrží na 
čistou vodu a filtrační komorou není 
správně nasazená 

Kontrola a umístění oddělovací 
přepážky do správné polohy, ve které je 
pevně umístěna 

Dno filtrační mřížky je poškozené Výměna filtrační mřížky 

Vzduch ve filtračním systému  

Pro vypuštění zachyceného vzduchu, je 
třeba uvolnit víko filtrační nádoby (ne 
zcela vyšroubovat). Poté, co je 
zachycený vzduch vypuštěn, je třeba 
víko opět pevně dotáhnout. 

 

Poznámka: 

Opravy čerpadla smí provádět pouze vyškolený a kvalifikovaný odborník. 
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10. Náhradní díly 

 

Číslo Název 

040802 Víčko na vypouštěcí šroub 

040810 Šroubení ke sponě 

040909 Manometr 1/8" 

040961 Sedmicestný ventil 

040962 Hřeb do spony 

040963 Pravá část spony 

040964 Levá část spony 

040965 Filtrační vložka 

040966 Nosič zeolitového filtru 

040967 Zeolitový filtr 

040968 Filtrační dno 

040969 Zpětný ventil 

040970 Těsnění nosiče filtrů 

040971 Nosič filtrů 

040973 Šroub pro základovou desku 

040974 Základová deska 

040975 Těsnění 

040976 Spojovací hadice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejce Písková filtrace Steinbach 

Speed Clean Premium 100: 

www.bazenonline.cz 

 

https://www.bazenonline.cz/bazenova-filtrace-steinbach-premium-100
https://www.bazenonline.cz/bazenova-filtrace-steinbach-premium-100
https://www.bazenonline.cz/bazenova-filtrace-steinbach-premium-100

