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OSTRZEŻENIE:

       UWAGA: 

POMPA POWINNA BYĆ ZAINSTALOWANA ZGODNIE Z MIEJSCOWYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH.
TYLKO WYKWALIFIKOWANY, LICENCJONOWANY PERSONEL POWINIEN INSTALOWAĆ POMPĘ I OKABLOWANIE.
Umieść pompę jak najbliżej basenu, najlepiej w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z 
dala od bezpośredniego światła słonecznego. Mocowanie pompy musi:
- Być na solidnej, równej, sztywnej i wolnej od wibracji powierzchni. Przymocuj pompę do

podstawy za pomocą śrub, aby zmniejszyć wibracje i naprężenia na połączeniach rur lub węży
- umiejscawiać wlot ssania pompy jak najbliżej poziomu wody.
- pozwalać na użycie krótkiej, bezpośredniej rury ssącej (w celu zmniejszenia strat tarcia).
2) Przymocuj pompę za pomocą śrub na platformie.
3) Podłącz rurę ssawną i tłoczną do wylotu i wlotu basenu.
4) Instrukcja instalacji powinna zawierać informacje o wymaganiach dotyczących

instalacji elektrycznej oraz zawierać odniesienie do krajowych przepisów dotyczących
okablowania.

5) Instrukcja instalacji powinna zawierać następujące elementy: - maksymalna
całkowita wysokość podnoszenia w metrach (Hmax:20m)

6) pompa powinna być zasilana przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o
znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez
doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie
użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy
pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

Niebezpieczne ssanie. 
Może uwięzić włosy 
lub część ciała, 
powodując poważne 
obrażenia lub śmierć. 
Nie blokuj ssania.
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Prawidłowa utylizacja tego produktu

To oznaczenie wskazuje, że produktu nie należy 
wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej 
UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub 
zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną 
utylizacją odpadów, poddawaj je recyklingowi w sposób 
odpowiedzialny, aby promować zrównoważone 
ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby 
zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i 
odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego 
zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

UWAGA



1. Instalacja pompy
- Zainstalować na równej, wolnej od wibracji powierzchni.
- Umożliwić użycie krótkiej, bezpośredniej rury ssącej. (Aby zmniejszyć straty tarcia i nie instaluj pompy na

wysokości powyżej 3 m od poziomu wody)
- W razie potrzeby uwzględnić zasuwy w rurociągach ssawnych i tłocznych.
- Zapewnić odpowiedni drenaż podłogi, aby zapobiec zalaniu.
- Chronić przed nadmierną wilgocią.
- Zapewnić odpowiedni dostęp do serwisowania pompy i orurowania.

UWAGA:

Złącza ssące i tłoczne pompy mają uformowane ograniczniki gwintu, NIE WOLNO próbować wkręcać 
rury poza te ograniczniki.

1.1 Działanie
Pompa jest wyposażona w szeroki zakres ustawień dostosowanych do wszelkich wymagań filtracji. 
Sterownik służy do programowania zakresu prędkości silnika i ustawień opisanych w programie jako 
„Harmonogramy”. Aby zaprogramować pompę, przejdź do strony 5, gdzie jest opisane jak to zrobić. 
NIGDY nie uruchamiaj pompy na sucho! Praca pompy na sucho może uszkodzić uszczelki, powodując 
wycieki i zalanie! Napełnij pompę wodą przed uruchomieniem silnika.

Przed zdjęciem pokrywy:
- WYŁĄCZ POMPĘ przed kontynuowaniem.
- ZWOLNIJ CAŁE CIŚNIENIE z pompy i instalacji rurowej.
- NIGDY nie dokręcaj ani nie odkręcaj śrub podczas pracy pompy.
- Nie blokować ssania pompy!

1.2 Zalewanie pompy:

-

-

Jeśli pompa nie znajduje się w zalanym układzie ssącym, odkręć i zdejmij pokrywę pompy i napełnij wodą

 Uwolnij całe powietrze z filtra i systemu rurociągów: patrz instrukcja obsługi filtra.
W zalanym systemie ssawnym (źródło wody powyżej pompy) pompa samoczynnie się zaleje, gdy 
zawory ssania i tłoczenia zostaną otwarte.
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UWAGA: Pokrywę pompy dokręcaj wyłącznie ręcznie.

2. Poradnik użytkownika

2.1 Informacje ogólne
Ten sterownik pasuje do napędu o zmiennej prędkości dla pompy o zmiennej prędkości basenu, 
funkcje jak pokazano poniżej:

1) Timer: Wbudowany zegar czasu rzeczywistego.

2) Parametry sterowania: Wyświetlanie zużycia energii i prędkości obrotowej silnika (obr./min.).
3) Zaprogramowane prędkości pracy: 3 zaprogramowane prędkości pracy.
4) Ustawienie parametrów: zegar czasu rzeczywistego, 3 zaprogramowane prędkości pracy, 3 ustawienia 

harmonogramu, ustawienie samozasysania.
5) Wyświetlanie błędów: przetężenie, przepięcie, podnapięcie, kod błędu przegrzania.
6) Automatyczne przywracanie: nadmierne natężenie prądu, nadmierne napięcie, przegrzanie, awaria 

zasilania, przywróć ustawienia sprzed błędu.
7) Odzyskiwanie po awarii zasilania: Po wznowieniu zasilania po awarii, przywrócone zostaną ustawienia 

sprzed awarii zasilania.



2.2 Wyświetlacz sterownika

2.2.1 Schemat interfejsu wyświetlacza

Title Wartość Kontrolka pracy

Zwiększ / GÓRA

Zmniejsz / DÓŁ

Włącznik

Tryb / ustawienia

Zaprogramowana 
prędkość 1
Szybkie ustawienie

Zaprogramowana 
prędkość 2
Szybkie ustawienie

Zaprogramowana 
prędkość 3
Szybkie ustawienie

2.2.2 Wskazania kontrolki pracy

S1 S2 S3 Światło ciągłe Światło migające

Włączona prędkość 1 1 0 0 X 0

Włączona prędkość 2 0 1 0 X 0

Włączona prędkość 3 0 0 1 X 0

W trakcie pracy X X X 1 0

Ostrzeżenie 1 1 1 1 1

Uwaga: „1” świeci, „0” nie świeci, „X” nie dotyczy (Tabela 2.1)
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3. Schemat menu
3.1 Schemat blokowy programowania

Interfejs samosprawdzający

(~3 sekundy)

Interfejs monitorowania

(Przytrzymaj długo 
"MODE" przez 2 
sekundy)

Interfejs ustawień

(Naciśnij krótko "MODE", aby zmienić stronę)

Wyświetlacz prędkości

Wyświetlacz zużycia energii

Wyświetlacz czasu

Interfejs edycji

Zaplanowana prędkość 1

Zaplanowany czas włączenia 1

Zaplanowany czas wyłączenia 1

Zaplanowanie wł. / wył. 1

Zaplanowany czas włączenia 2

Czas samozasysania

Prędkość samozasysania

Samozasysanie wł. / wył.

(Naciśnij krótko "Mode": potwierdź)
(Naciśnij krótko "Speed 3": anuluj)

Np. "SP:1000" 
Jednostka: obr./min.

Np. "1F:0:00" 
(00:00-23:59)

Np. "1E:Off" (On / 
Off)

Np. "PL: 2"
(1-20 min)

Np. "PS:2900"
(2900-3400 obr./min.)

Np. "PE:On"
(On / Off)

(Przytrzymaj długo "MODE" przez 2 sekundy)

Np. "P: 0"
Jednostka: Wat (W)

Np. "CI: 0:00"

Przejdź do interfejsu ustawień 
czasu

Np. "1S:1500"
(800-3400 obr./min.)

Np. "1O: 00:00"
(00:00-23:59)

(Naciśnij krótko 
"GÓRA / DÓŁ", 
aby zmienić)

Zaplanowana prędkość 2

Reset

Zaplanowany czas wyłączenia 2

Zaplanowanie wł. / wył. 2

Zaplanowana prędkość 3

Np. "2S:2400"
(800-3400 obr./min.)

Np. "2F:0:00"
(00:00-23:59)

Np. "2E:Off"
(On / Off)

Np. "3S:3400"
(800-3400 obr./min.

" "RESET

6

Np. "2O:00:00" 
(00:00-23:59)

Format danych zostanie zmieniony 
zgodnie z wybranym programem, 
odpowiednie dane będą migać.



3.2 Funkcje przycisków

Działanie Interfejs monitorowania Interfejs ustawień Interfejs edycji
Błąd / 

automatyczne 
przywracanie

Naciśnij krótko "GÓRA" Aktualna prędkość +10 obr./min. W górę Zwiększ aktualną 
wartość n/d

Przytrzymaj długo "GÓRA" Aktualna prędkość szybko 
w górę Szybko w górę Szybko zwiększ 

aktualną wartość n/d

Naciśnij krótko "DÓŁ" Aktualna prędkość -10 obr./min. W dół Zmniejsz aktualną 
wartość n/d

Przytrzymaj długo "DÓŁ Aktualna prędkość szybko 
w dół Szybko w dół Szybko zmniejsz 

aktualną wartość n/d

Naciśnij krótko “MODE” Zmiana strony Przejdź do 
interfejsu edycji

Potwierdź 
zmianę, cofnij n/d

Przytrzymaj długo “MODE”

Na stronie wyświetlania czasu: 
przejdź do ustawień czasu
Na pozostałych stronach: 
przejdź do interfejsu ustawień

Przejdź do 
interfejsu 

monitorowania
n/d n/d

Naciśnij krótko włącznik Start / Stop Start / Stop n/d Automatyczne 
przywracanie

Przytrzymaj długo włącznik n/d n/d n/d n/d

Naciśnij krótko “Speed 1”
Ustaw aktualną prędkość na 

zaprogramowaną prędkość 1

Zmienia na 
zaprogramowaną 

prędkość 1
Kursor edycji w 

lewo n/d

Przytrzymaj długo “Speed 1” n/d n/d Kursor edycji 
szybko w lewo n/d

Naciśnij krótko “Speed 2” Ustaw aktualną prędkość na 
zaprogramowaną prędkość 2

Zmienia na 
zaprogramowaną 

prędkość 2
Kursor edycji w 

prawo n/d

Przytrzymaj długo “Speed 2” n/d n/d
Kursor edycji 

szybko w prawo n/d

Naciśnij krótko “Speed 3” Ustaw aktualną prędkość na 
zaprogramowaną prędkość 3

Zmienia na 
zaprogramowaną 

prędkość 3
Anuluj zmianę, 

cofjnij n/d

Przytrzymaj długo “Speed 3” n/d n/d n/d n/d

(Tabela 3.1)
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4 Programowanie

4.1 Zaprogramowany harmonogram
1)

2) Każde ustawienie harmonogramu ma 4 parametry „Prędkość pracy”, „Czas włączenia”, „Czas
wyłączenia”, Włącz/Wyłącz.

3) Priorytet zaprogramowanego harmonogramu: Harmonogram 1 > Harmonogram 2 .
4) Logika zaprogramowanego harmonogramu: Jeśli więcej niż 1 harmonogram jest włączony w tym

samym okresie czasu, sterownik będzie działał tylko z harmonogramem i prędkością o większym
priorytecie, będzie się świecić odpowiednia kontrolka sygnalizacyjna.

5) Zakończenie zaprogramowanego harmonogramu: Jeśli wszystkie harmonogramy zostaną zakończone
wraz z ustawionym czasem, sterownik powróci do stanu sprzed harmonogramu.

6) Ręczne wyłączenie zaprogramowanego harmonogramu: Gdy uruchomiony jest dowolny
zaprogramowany harmonogram, naciśnij dowolny przycisk („GÓRA”, „DÓŁ”, „Start/Stop”, „Speed
1 /2 / 3”) w interfejsie monitorowania z wyłączy wszystkie zaprogramowane harmonogramów.
(Naciśnięcie „Start/Stop” zatrzyma pompę, ostatnia prędkość robocza zostanie zapisana, kontrolka
pracy pozostanie włączona; naciśnij „GÓRA” lub „DÓŁ”, zwiększ/zmniejsz aktualną prędkość roboczą
o.10 obr./min, kontrolka pracy zgaśnie; Naciśnij „Speed X”, wybrana prędkość zastąpi aktualną
prędkość, z zapaloną odpowiednią kontrolką prędkości)

7) Zaplanowane ustawienia i automatyczne przywracanie nie będą ze sobą sprzeczne. Gdy wystąpi
błąd, sterownik zmiennej prędkości przywróci ustawienia sprzed błędu. (Ustawienie priorytetu nadal
obowiązuje)

 Dostępne 2 ustawienia harmonogramu, wstępnie ustawiona prędkość 1500 obr./min lub 2400 obr./min.

4.2 Samozasysanie 

1) Ustawienie samozasysania ma 3 parametry „Czas samozasysania”, „Prędkość samozasysania”,
„Włącz/wyłącz”.

2) Funkcja samozasysania zostanie aktywowana, jeśli funkcja jest włączona, prędkość pracy jest niższa
niż „Prędkość samozasysania”, a czas działania jest krótszy niż „Czas samozasysania”.

3) Domyślnie samozasysanie jest „Włączone”.

4.3 Automatyczne przywracanie 

1

2) W przypadku wystąpienia nadmiernego prądu, nadmiernego napięcia lub niskiego napięcia, 
sterownik zmiennej prędkości przywróci się automatycznie i uruchomi ponownie po 10 sekundach.

3) W ciągu pierwszych 5 sekund wyświetlacz pokaże „szczegóły błędów / czasy błędów” (np. „OC1 1T”). 
W ciągu następnych 5 sekund na wyświetlaczu pojawi się „Szczegóły odliczania / Czas odliczania” (np.
„AR 5” lub „AS 5”)

4) Jeśli dwa błędy wystąpią w odstępie krótszym niż 60 sekund, czas automatycznego przywracania 
zwiększy się jeden raz. Jeśli automatyczne przywracanie zwiększy się do 3 razy, system przekieruje się do 
menu błędów i nie wykona automatycznego przywrócenia.

5) Naciśnij przycisk „Start/Stop”, aby anulować odliczanie procesu automatycznego przywracania
i.natychmiast aktywować automatyczne przywracanie.

) Automatyczne przywracanie to podstawowa funkcja, bez opcji ustawień.
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4.4 Przywracanie po awarii zasilania

1)

Po ponownym podłączeniu zasilania sterownik zmiennej prędkości przywróci ustawienia sprzed błędu.

 Aktualne ustawienia (włącz/wyłącz, aktualna prędkość, zaplanowane ustawienia) są chronione, 
pamięć będzie przechowywana przez 72 godziny.

4.5 Czas rzeczywisty 

1) Zegar czasu rzeczywistego wyświetla czas w formacie: "godziny:minuty"
2) Przytrzymaj długo “MODE” na “Stronie wyświetlania czasu”,  aby przejść do "Ustawień czasu".

4.6 Resetowanie
W interfejsie ustawień przejdź do menu resetowania, wyświetl „RESET”, krótko naciśnij „MODE”,



5.2 Wyświetlanie błędu
Gdy sterownik nie działa, na wyświetlaczu sterownika wyświetli się kod błędu, np. „ER: OV”.
Wciśnięcie przycisku „Start/Stop” spowoduje przywrócenie sterownika.
Poniżej znajduje się lista typowych kodów błędów:
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Błąd Opis Przyczyna

OC
Przetężenie: Prąd wyjściowy sterownika 
przekracza próg (200% prądu znamionowego)

�B łąd wyjścia sterownika
�Uszkodzenie modułu IPM sterownika

OV
Nadmierne napięcie: napięcie prądu stałego 
w obwodzie głównym przekracza próg

�Nadmierna moc zasilacza
�Napięcie zasilania przekracza ustawienie kontrolera

UV
Zbyt niskie napięcie: napięcie prądu głównego 
jest zbyt niskie

�Z asilanie odłączone, sterownik się rozładowuje
 �Wahania napięcia zasilania są zbyt duże

OH Przegrzanie: przegrzanie radiatora silnika �Zbyt wysoka temperatura otoczenia
 �Wentylator chłodzący silnik nie działa

(Chart 5.1)

6 Obsługa
6.1 Uruchamianie
Po uruchomieniu sterownik przeprowadzi procedurę samokontroli skanując wyświetlacz i kontrolkę pracy, 
jak na schemacie 6.1.
Gdy wystąpi błąd komunikacji pomiędzy sterownikiem a sterownikiem zmiennej prędkości, zostanie 
wyświetlony błąd komunikacji, jak na schemacie 6.2.

zawartość zacznie migać, ponownie krótko naciśnij „MODE”, resetowanie zakończone. Naciśnij krótko 
„Speed 3”, gdy zawartość miga, aby zatrzymać resetowanie.

5 Usuwanie błędów

5.1 B łąd komunikacji
W przypadku błędu komunikacji między sterownikiem a sterownikiem zmiennej prędkości wyświetli się kod 
błędu „ER…”.

(Schemat 6.1, Procedura samokontroli)
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(Schemat 6.2, Błąd komunikacji)

(Schemat 6.3, strona prędkości)

6.2 Interfejs monitorowania

Po uruchomieniu przejdź do „Interfejs monitorowania”. Jak na schemacie 6.3.
Naciśnij krótko „MODE”, aby przełączać się między stronami wyświetlania prędkości lub czasu. Jak na schemacie 
6.3-6.5.

(Schemat 6.4, strona zużycia energii)

(Schemat 6.5, strona czasu)

Naciśnij krótko „Speed1 / 2 / 3”, aby przełączyć na jedną z 3 zaprogramowanych prędkości, zaświeci się 
odpowiednia kontrolka, jak na schemacie 6.6-6.8.

(Schemat 6.6, Prędkość 1) (Schemat 6.7, Prędkość 2)

(Schemat 6.8, Prędkość 3)

W dowolnym momencie naciśnij „Start / Stop”, aby uruchomić / zatrzymać sterownik zmiennej 
prędkości i włączyć/wyłączyć kontrolkę.

(Schemat 6.9, Wskaźnik zużycia energii, Prędkość 3)
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W dowolnym momencie naciśnij „GÓRA” lub „DÓŁ”, aby zwiększyć / zmniejszyć obroty o 10,
jak na schemacie 6.10-6.11.

(Schemat 6.10, 1000 obr./min jednokrotne 
naciśnięcie przycisku „GÓRA”)

(Schemat 6.11, 1000 obr./min, jednokrotne 
naciśnięcie przycisku „DÓŁ”)

Przytrzymaj długo "MODE", aby wejść do interfejsu ustawień, jak na schemacie 6.12.

6.3 Interfejs ustawień
Naciśnij krótko "MODE" aby przełączać pomiędzy stronami: "Zaplanowana prędkość 1”, “Harmonogram 1 
czas startu”, “Harmonogram 1 czas zakończenia”, “Włącz / wyłącz harmonogram 1”, "Zaplanowana 
prędkość 2”, “Harmonogram 2 czas startu”, “Harmonogram 2 czas zakończenia”, “Włącz / wyłącz 
harmonogram 2”,  "Zaplanowana prędkość 3”, “Czas samozasysania”, “Prędkość samozasysania”, 

“Włącz / wyłącz samozasysanie”, “Automatyczne przywracanie”,  jak na schemacie 6.12-6.23. 

(Schemat 6.12, zaplanowana prędkość 1, 
domyślnie 1500 obr./min)

(Schemat 6.13, czas startu harmonogramu 1, 
domyślnie 00:00)

(Schemat 6.14, czas zakończenia 
harmonogramu 1, domyślnie 00:00)

(Schemat 6.15, włącz / wyłącz 
harmonogram 1, domyślnie wyłącz)

(Schemat 6.16, zaplanowana prędkość 2, 
domyślnie 2400 obr./min)

(Schemat 6.17, czas startu harmonogramu 2, 
domyślnie 00:00)

(Schemat 6.18, czas zakończenia 
harmonogramu 2, domyślnie 00:00)

(Schemat 6.19, włącz / wyłącz 
harmonogram 2, domyślnie wyłącz)
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(Schemat 6.20, zaplanowana prędkość 3, 
domyślnie 3400 obr./min)

(Schemat 6.21, czas samozasysania, 
domyślnie 2 minuty)

(Schemat 6.23, włącz / wyłącz samozasysanie, 
domyślnie włączone)

(Schemat 6.24, Reset)

Naciśnij krótko “Speed 1 / 2 / 3”, aby przełączać pomiędzy "Zaplanowaną prędkością 1 /2 / 3”.

6.4 Interfejs edycji
Przytrzymaj długo „MODE” na stronie wyświetlania czasu w interfejsie monitorowania lub naciśnij krótko 
„MODE” na dowolnej stronie wyświetlania, aby przejść do interfejsu edycji.
W interfejsie edycji obszar edytowalny będzie migać, naciśnij „GÓRA” lub „DÓŁ”, aby zmienić wartość, 
naciśnij „Speed 1” lub „Speed 2”, aby przejść w lewo lub w prawo.
Podczas edycji naciśnij krótko „MODE”, aby potwierdzić, lub naciśnij krótko „Speed 3”, aby anulować.

6.5 Automatyczne przywracanie
Gdy wystąpi błąd “OC”,”OV”,”OL”,”OH”,”UV” system przywróci się automatycznie. If two errors 

happened in less than 60 seconds interval, the auto recovery time will increase once. Jeśli dwa błędy 
wystąpią w odstępie krótszym niż 60 sekund, czas automatycznego przywracania zwiększy się jeden raz. 
Jeśli automatyczne przywracanie zwiększy się do 3 razy, system przekieruje się do menu błędów i nie 
wykona automatycznego przywrócenia.
Strona automatycznego przywracania wyświetli szczegóły błędu (Schemat 6.25) w ciągu pierwszych 5 
sekund i szczegóły odliczania w ciągu następnych 5 sekund (Schemat 6.26)
Naciśnij „Start / Stop”, aby anulować odliczanie podczas procesu automatycznego przywracania 
i.natychmiast aktywować automatyczne przywracanie (bez aktywacji automatycznego biegu).
Jeśli wystąpi błąd i sterownik zmiennej prędkości jest włączony, po automatycznym przywróceniu system
przejdzie do strony automatycznego startu. Strona automatycznego startu wyświetli szczegóły błędu
(takie same jak automatyczne odzyskiwanie, trwające 5 sekund) i szczegóły odliczania (diagram 6.27,
trwającey5 sekund). W dowolnym momencie krótkie naciśnięcie przycisku „Start / stop” spowoduje
anulowanie procedur i natychmiastowe automatyczne przywrócenie (sterownik zmiennej prędkości
domyślnie zostanie wyłączony).

(Schemat 6.22, prędkość samozasysania, 
domyślnie 2900 obr./min)
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(Schemat 6.25, Automatyczne przywracanie, 
szczegóły błędu OC1, czas błędu 1)

(Schemat 6.26, odliczanie automatycznego 
przywracania, pozostało 5 sekund)

(Schemat 6.27, odliczanie automatycznego 
startu, pozostało 5 sekund)

6.6 Menu błędów
Menu błędów wyświetla się jak na schemacie 6.28, wyświetlą się szczegóły błędu, a wszystkie 
kontrolki będą migać. Krótko naciśnij "Start / stop" w menu błędów, aby automatycznie przywrócić 
sterownik zmiennej prędkości (sterownik pozostaje wyłączony).

(Schemat 6.8 Błąd, kod błędu OC1)

7 Konserwacja
Jedyną potrzebną rutynową konserwacją jest inspekcja/czyszczenie kosza. Zanieczyszczenia lub śmieci, 
które gromadzą się w koszu, blokują przepływ wody przez pompę. Postępuj zgodnie z poniższymi 
instrukcjami, aby wyczyścić kosz:
1) Wyłącz pompę, zamknij zasuwę na ssaniu i wylocie i spuść całe ciśnienie z systemu przed

kontynuowaniem.
2) Odkręć pokrywę kosza (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
3) Wyjmij i wyczyść kosz z sitkiem. Upewnij się, że wszystkie otwory w koszu są czyste, spłucz kosz wodą i

włóż do syfonu dużym otworem do portu podłączenia rury (pomiędzy dostarczonymi żebrami). W
przypadku odwrotnego montażu kosza pokrywa nie będzie pasować do korpusu syfonu.

4) Oczyść i sprawdź pierścień pokrywy; zainstaluj ponownie na pokrywie syfonu.
5) Oczyścić rowek pierścieniowy na korpusie syfonu i załóż pokrywę. Aby zapobiec przywieraniu pokrywy,

dokręcaj tylko ręcznie.
6) Zalej pompę (patrz instrukcje dotyczące zasysania powyżej)

8 Naprawa i części zamienne

Wszelkie usługi serwisowe należy kierować do lokalnego agenta lub sprzedawcy, ponieważ jego 
znajomość sprzętu sprawia, że jest kwalifikowanym źródłem informacji. Zamawiaj wszystkie części 
do.naprawy u swojego dealera. Zamawiając części do naprawy, podaj następujące informacje:
1) Dane na tabliczce znamionowej lub numer seryjny na etykiecie.
2) Opis części.
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9 Rozwiązywanie problemów

SILNIK SIĘ NIE URUCHAMIA
1) Wyłącznik lub bezpiecznik w pozycji wyłączonej
2) Przepalone bezpieczniki lub otwarte 

przeciążenie termiczne
3) Zablokowany wał silnika
4) Przepalone uzwojenia silnika
5) Wadliwy wyłącznik rozruchowy w silniku 

jednofazowym
6) Odłączone lub wadliwe okablowanie
7) Zbyt niskie napięcie

POMPA NIE OSIĄGA PEŁNEJ PRĘDKOŚCI
1) Zbyt niskie napięcie
2) Pompa podłączona do złego napięcia

SILNIK SIĘ PRZEGRZEWA (włacza się zabezpieczenie)
1) Zbyt niskie napięcie
2) Uzwojenia silnika w modelu z podwójnym napięciem 

podłączone do nieprawidłowego napięcia
3) Nieodpowiednia wentylacja

POMPA NIE DOSTARCZA WODY
1) Pompa nie jest zalana
2) Zamknięty zawór na linii ssawnej lub tłocznej
3) Wyciek lub powietrze w układzie ssącym
4) Zatkany wirnik

WYCIEK WODY NA WALE
1) Uszczelnienie wału wymaga wymiany

NISKA WYDAJNOŚĆ POMPY
1) Zawór w przewodzie ssawnym lub tłocznym 

częściowo zamknięty
2) Częściowo zatkany przewód ssawny lub 

tłoczny
3) Za mały przewód ssawny lub tłoczny
4) Brudny / zatkany kosz w skimmerze
5) Brudny filtr
6) Zatkany wirnik

WYSOKIE CIŚNIENIE POMPY
1) Zawór wylotowy lub złączki wlotowe są 

zbyt mocno zamknięte
2) Przewody zwrotne są za małe
3) Brudne filtry

GŁOŚNA PRACA POMPY I SILNIKA
1) Brudny / zatkany kosz w skimmerze lub 

filtrze wstępnym
2) Zużyte łożyska silnika
3) Zawór w przewodzie ssawnym częściowo zamknięty
4) Przewód ssący częściowo zatkany
5) Zatkany lub za mały wąż podciśnieniowy
6) Pompa jest nieprawidłowo przymocowana

PĘCHERZYKI POWIETRZA NA KSZTAŁTKACH WLOTOWYCH
1)Wyciek powietrza do przewodu ssawnego 
na przyłączach lub trzpieniu zaworu
2) Uszczelka pokrywy sitka wymaga 

czyszczenia z włosów i zabrudzeń
3) Niski poziom wody w basenie

UWAGA: Jeśli zalecenia zawarte w części tej instrukcji dotyczącej rozwiązywania problemów nie 
rozwiązują konkretnego problemu (problemów), należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w 
celu przeprowadzenia serwisu.



10 Części zamienne
10.1 Schemat budowy

10.2 L ista części

Nr Nr katalogowy Opis Ilość

1 01021143 Nakrętka pokrywy 1

2 01041057 Przezroczysta pokrywa 1

3 02010253 O-Ring pokrywy 1

4 01112080 Kosz 1

5 89023801 Złącze 1.5" 2

6 01021144 Korpus pmpy 1

7 89021307 Korek spustowy z o-ringiem 2

8 02010245 O-ring do dyfuzora 1

9 01112081 Dyfuzor 1

10 89020719 Śruba do wirnika z o-ringiem 1

11 01311058 Wirnik do EPV150 i SPV150 1

12 04015046 Uszczelnienie mechaniczne 3/4″ 1

13 02010246 O-ring do kołnierza 1

14 01021145 Kołnierz 1

15 89020720 Śruba M8 * 35 z podkładką do silnika 4

16 03011075 Śruba M8*30 4

17 04020140 Silnik SPV150 1

18 01112082 Podstawa 1

18 02010211 Poduszka łukowa do podstawy 1

19 01031027 Wentylator 1

20 01321032 Pokrywa wentylatora 1

21 89023901 Sterownik do SPV150 1

22 01041061 Pokrywa sterownika 1

23 04015057 Przyciski przełącznika 1

24 03039920 Osłona programowalnego sterownika 1

25 04015060 Panel operacyjny SPV (PCB) 1

26 04015061 PFC PCB   1

27 04015062 Sterownika 1

28 02021092 Uszczelka amortyzująca do pokrywy 1

29 03039919 Obudowa programowalnego sterownika 1
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12 Informacje o produkcie

Kod Kod wersji Złącze Moc wejściowa Moc w koniach 
mechanicznych obr. /min.

88029807 SPV150 1.5"/50mm 1.3kW 1.5HP 800-3400
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