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UWAGA! 

Przed instalacją upewnij się że zapoznałeś się z całą instrukcją obsługi oraz uwagami.  Zatrzymają tę instrukcję na przyszłość.  

JAK TO DZIAŁA 

Do oczyszczania wody w basenie filtr używa specialnego medium filtracyjnego  – piasku. Medium filtracyjne ładowane jest do 

zbiornika filtra. Woda z basenu z cząstkami brudu kierowana jest systemem rur poprzez zawór sterujący  do zbiornika 

filtracyjnego. Warstwa piasku medium filtracyjnego wyłapuje i zatrzymuje cząsteczki brudu z wody. Oczyszczona woda powraca 

dolną częścią zbiornika filtra poprzez zawór regulacyjny i system rur. Cała sekwencja  jest ciągła i automatyczna oraz stanowi 

proces filtracji i obieg wody w basenie.  

Brud gromadzi się w zbiorniku filtracyjnym. Ciśnienie wody wzrasta i powoduje opór przepływu wody. Oznacza to, że nadszedł 

czas na wyczyszczenia zbiornika filtra (płukanie wsteczne). Kolejną wskazówką informującą o czasie czyszczenia zbiornika jest 

odczyt z manometru. Płukanie wsteczne powinno być uruchomione w momencie kiedy ciśnienie jest

ciśnienia początkowego, kiedy zbiornik był czysty. 

o 50% wyższe od odczytu 

Aby wykonać płukanie wsteczne należy ręcznie ustawić zawór sterujący w pozycjia „BACKWASH”, przepływ wody automatycznie 

jest odwracany przez filtr, woda kierowana jest z dna zbiornika w góre przez piasek, brud i zanieczyszczenia są wypłukiwane do 

przewodu odpływowego. Czas trwania płukania wstecznego zależy od tego jak brudne jest medium filtracyjne. Obserwując 

wziernik można sprawdzić czy woda staje się czysta. Zalecany czas trwania płukania wstecznego powinien wynosić co najmniej 2 

minuty.  

Po zakończeniu operacji płukania filtr powinien przejść w proces „RINSE” i wrócić do „FILTER”. Aby wykonać wszystkie operacje 

należy ręcznie przestawić zawór sterujący w opisane pozycje.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNKCJE ZAWORU STERUJĄCEGO 

• FILTER – przepływ w dół przez złoże filtracyjne. Pozycja ta może być też używana do zasysania. 

• BACKWASH – przepływ w górę przez złoże filtracyjne, usuwanie zanieczyszczeń z piasku filtracyjnego i przenoszenie do 

odpływu. 

• WASTE – do pompowania wody z basenu. Umożliwia to przejście bezpośrednio z pompy do odpływu, omijając filtr. 

• RECIRCULATE – obejście filtra do cyrkulacji wody poprzez system w basenie. 

• RINSE – przepływ w dół, wypłukiwanie resztek brudu, które osiadają na złożu filtracyjnym. 

• CLOSED – zapobiega cofaniu się wody z basenu podczas konserwacji pompy. 

 

 



INSTALACJA 

Instalacja jest prosta, narzędzia jakie będą potrzebne to śrubokręt i uszczelniacz do rur z tworzywa sztucznego. 

Filtr powinien być zainstalowany tak blisko basenu jak to tylko możliwe ale zachowując minimalny dystans 1.5 m, na twardej, 

równej powierzchni, najlepiej w suchym i zacienionym miejscu oraz dobrze wentylowanym. Przed instalacją należy uwzględnić: 

stanowisko ssania i zwrotu oraz podłączenie odpływu, dostęp do obsługi i serwisowania itp. , drenaż, wentylacja oraz ochronę 

silnika. 

1. Umieść pusty zbiornik w miejscu docelowym. 

2. Napełnij zbiornik wodą do poziomu rurek szczelinowych (zalecana 1/3 zbiornika). Dzięki temu uniknie się zniszczenia 

rurek szczelinowych w momencie dodawania medium filtracyjnego . 

Model MFV17 zawór regulacyjny wieloportowy został 

wstępnie zamontowany. Wyjmij zawór wieloportowy ze 

zbiornika wykręcając trzy śruby z pokrywy. Umieść pokrywę 

filtra na otworze zbiornika aby uniknąć przedostawania się 

piasku do króćca. 

Model MFV20, MFV24, MFV27A, MFV27, MFV31A, MFV31, 

MFV35, pokrywa filtra została wstępnie zamontowana. 

3. Wsyp zalecaną ilość pisaku do zbiornika upewniając się, że 

centralna rura znajduje się w środku i jest w pionie. 

4. Wyrównaj powierzchnię piasku. 

5. Usuń pokrywę filtra. 

6. Ostrożnie usuń wszystkie cząstki piasku z powierzchni 

montażowej zaworu. 

7. Umieść oring we wpuście na zbiorniku. 

8. Ostrożnie obniż zawór wieloportowy tak by jego dolna strona 

sprzęgła się z osią rury. Obróć zawór do momentu aż wlot 

będzie mniej więcej równo w linii z pompą. 

9. Umieść zacisk wokół zbiornika i zaworu. Zabezpiecz za pomocą 

dostarczonego wkrętu. 

10. Mocno puknij gumowy młotkiem na zewnątrz zacisków 

dokręcając śruby. 

11. Dokręć śruby aż zawór kontrolny będzie odpowiednio 

zamontowany w celu uszczelnienia przed wodą. 

 Nie dokręcać zbyt mocno. 

12. Zainstaluj monometr w otworze gwintowanym w zaworze 

sterującym. 

13. Zainstaluj zestaw złączek i złączki płukania. 

14. Podłącz pompę do zaworu sterujacego w miejscu 

zaznaczonym „PUMP”. 

15. Wykonaj powrót do basenu podłączając rurę do zaworu 

kontrolnego oznaczonego „RETURN”. 

16. Podłącz rurę kanalizacyjną do otworu zaworu regulacyjnego oznaczonego „WASTE”. 

17. Aby zapobiec wyciekom wody upewnij się czy wszystkie połączenia rur są uszczelnione. 

18. Przed włączeniem pompy i rozpoczęciem procesu filtracji zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi pompy w celu 

zapewnienia prawidłowego montażu i uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym. 

 



URUCHOMIENIE 

1. Upewnij się że odpowiednia ilość medium filtracyjnego jest w zbiorniku oraz że wszystkie połączenia zostały wykonane 

prawidłowo i są bezpieczne. 

2. Przekręć uchwyt zaworu kontrolnego w pozycji „BACKWASH”. Skieruj uchwyt w dół przed włączeniem. 

3. Uruchom pompę zgodnie z instrukcją obsługi (upewnić się czy zawory ssące i powrotne są otwarte). 

4. Jednorazowo przepływ wody ustabiluzuje się w przewodzie odpływowym, uruchom pompę na co najmniej 2 minuty. 

W początkowym płukaniu wstecznym zaleca się usunąć wszystkie zanieczyszczenia w medium filtracyjnym. 

5. Wyłącz pompę i przestaw zawór kontrolny do pozycji „RINSE”.  Włączy pompę, która ma pracować aż wodą widoczna 

w wzierniku nie będzie jasna do 1 minuty. Wyłącz pompę, ustaw zawór do pozycji „FILTER” i zresetuj pompę. Twój filtr 

pracuje teraz w normalnym trybie filtra, filtruje wodę w basenie z cząstek brudu. 

6. Zapoznaj się z początkowym odczytem ciśnienia z manometru na przyszłość. Zmiany mogą występować od basenu do 

basenu. 

7. Dostosuj ssanie i powrót do pożądanego przepływu. Sprawdź szczelność filtra, połączeń i dokręć śruby, nakrętki w 

razie potrzeby. 

UWAGA! Podczas wstępnego oczyszczania wody w basenie, może być konieczne częste płukanie wsteczne ze względu na 

niezwykle ciężkie początkowe obciążenie w brudnej wodzie. 

WAŻNE! Aby uniknąć niepotrzebnego obciążenie instalacji i zaworu sterującego, zawsze wyłącz pompę przed zmianą działania 

zaworu sterującego. Aby nie dopuścić do uszkodzenia pompy, filtra i prawidłowego działania systemu, czyść filtr pompy (kosz) 

oraz kosz(e) skimmera regularnie. 

CZYSZCZENIE BASENU 

Zanieczyszczenie lekkie:  przestawić zawór sterujący do pozycji filtrowania „FILTER”. 

Zanieczyszczenie ciężkie: przestawić zawór sterujący do pozycji „WASTE”. 

ZIMOWANIE 

Uruchom płukanie zwrotne na co najmniej 30 minut przed zamknięciem basenu na zimę. To oczyści złoże filtracyjne. 

1. Opróżniania zbiornika filtracyjnego usuwając korek spustowy w dnie zbiornika filtracyjnego. Pozostawić nasadkę w 

okresie zimowym. 

2. Ustawić dźwignię zaworu sterującego pomiędzy „RINSE” i „FILTER”. Pozwoli to uwolnić powietrze lub pomóc zalać i 

opróżnić zbiornik. Stosować tylko, gdy pompa jest wyłączona. 

3. Odkręcić manometr z zaworu sterującego i schować do ciepłego i suchego miejsca. 

4. Pompę odsączyć i zabezpieczyć na zimę zgodnie z instrukcją. 

5. Naprawy powinny być wykonywane poza sezonem. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


