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MANUALUL DEȚINĂTORULUI
58515 Hmax 1,5 m filtru de nisip

AVERTISMENT
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE CITIŢI ŞI 
RESPECTAŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE INSTRUCŢIUNI – 
SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
La instalarea şi folosirea acestui echipament electric trebuie 
respectate întotdeauna măsurile esenţiale de siguranţă, inclusiv 
următoarele:
• Pompa va fi dotată cu un transformator de izolare sau va fi 

alimentată cu un dispozitiv de curent rezidual (DCR) care are un 
curent nominal rezidual care nu depăşeşte 30 mA.

• Sursa de alimentare de pe peretele clădirii trebuie să fie la o 
distanță de minim 4m de piscină.

• Aparatul trebuie alimentat la o sursă de curent electric cu 
împământare.

• RISC DE ELECTROCUTARE – Pompa nu poate fi utilizată când 
sunt oameni în piscină. Este interzis accesul în piscină în caz de 
avariere a filtrului cu nisip.

• NU ÎNGROPAŢI CABLUL. Aşezaţi cablul, astfel încât să reduceţi 
la minim avarierile cauzate de maşinile de tuns iarba, de maşinile 
de tuns gardurile vii şi de alte echipamente.

• Pentru a reduce riscul de electrocutare, înlocuiţi imediat cablul 
avariat.

• În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie 
înlocuit de către producător, de agentul de service al acestuia 
sau de alte persoane calificate în mod similar, pentru evitarea 
pericolelor.

• Nu se pot utiliza prelungitoare.

• Risc de electrocutare. Este periculos să folosiţi filtrul cu nisip cu 
o sursă de electricitate neadaptată, iar filtrul cu nisip va fi avariat 
definitiv.

• Nu îndepărtaţi fişa de împământare şi nu modificaţi în niciun fel 
ştecărul. Nu folosiţi adaptoare de priză. Contactaţi un electrician 
calificat pentru orice întrebări referitoare la valabilitatea prizelor 
sau împământării dvs.

• Manevraţi cu atenţie filtrul cu nisip. Nu trageţi şi nu transportaţi 
filtrul cu nisip atârnat de cablu. Nu trageţi niciodată un ştecăr din 
priză smulgând cablul de alimentare. Protejaţi cablurile împotriva 
frecărilor. Filtrul cu nisip nu trebuie să se afle niciodată în 
apropierea obiectelor ascuţite, uleiului, pieselor în mişcare şi 
surselor de căldură.

• Deconectaţi întotdeauna acest produs de la priza electrică 
înainte de manevrarea, curăţarea, repararea sau efectuarea 
oricărei modificări asupra produsului.

• Nu băgaţi şi nu scoateţi aparatul din priză dacă aveţi mâna udă
• Scoateţi întotdeauna din priză aparatul:

• În zilele ploioase
• Înainte de curăţare sau alte operaţiuni de întreţinere
• Lăsați-l nesupravegheat în timpul vacanțelor

• Atunci când aparatul nu va fi folosit timp îndelungat, cum ar fi 
iarna, setul de piscină trebuie dezasamblat și stocat în interior.

• ATENŢIE: Citiți instrucțiunile înainte de fiecare utilizare a 
aparatului și instalare/reasamblare.

• Instrucţiuni de păstrare în siguranţă. Pentru fiecare remontare a 
piscinei, consultaţi întotdeauna instrucţiunile.

• Dacă instrucţiunile lipsesc, vă rugăm să contactaţi Bestway sau 
căutaţi-le pe pagina de internet: www.bestwaycorp.com

• Instalațiile electrice trebuie să respecte regulile de cablare 
naționale. Contactaţi un electrician calificat pentru orice întrebări.

ATENŢIE: Acest filtru cu nisip se foloseşte doar cu piscine 
demontabile. A nu se folosi la piscine instalate permanent. O 
piscină demontabilă este construită astfel încât să poată fi 
demontată pentru depozitare şi montată rapid. O piscină instalată 
permanent este construită în sau pe sol sau într-o clădire, astfel 
încât să nu poată fi demontată rapid pentru depozitare.

• Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de minim 8 ani 
şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse 
sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe dacă sunt monitorizate 
sau au primit instrucţiuni privind utilizarea dispozitivului într-o 
manieră sigură şi care înţeleg pericolele implicate. Copiii nu 
trebuie să se joace cu dispozitivul. Curăţarea şi întreţinerea de 
către utilizator nu trebuie effectuate de copii fără supraveghere.

• Curăţarea şi întreţinerea trebuie efectuate de un adult în vârstă 
de minim 18 ani, care cunoaşte pericolele electrocutării.

OBSERVAŢII:
• Aşezaţi filtrul cu nisip pe un teren solid, nivelat. Asiguraţi-vă că 

filtrul cu nisip se află la o distanţă de minim 2 metri faţă de 
marginea piscinei. Menţineţi o distanţă cât mai mare posibil.

• Fiţi atenţi atunci când poziţionaţi piscina şi filtrul cu nisip, astfel 
încât să existe ventilaţie, drenaj şi acces pentru întreţinere 
corespunzătoare. Nu amplasaţi niciodată filtrul cu nisip într-o 
zonă în care se poate acumula apă, sau pe o cale de acces cu 
trafic pietonal intens.

• Este necesar ca ştecărul să fie accesibil după instalarea piscinei. 
Dopul de astupare al filtrului cu nisip va fi amplasat la cel puţin 
3,5 m de piscină.

• Condiţiile atmosferice pot afecta performanţa şi durata de viaţă 
ale filtrului cu nisip; luaţi măsurile necesare pentru a proteja filtrul 
cu nisip de uzura şi rupturile inutile care pot apărea pe durata 
perioadelor de anotimp rece, cald şi de expunere la soare.

• Vă rugăm să inspectaţi şi să verificaţi prezenţa tuturor 
componentelor filtrului cu nisip înainte de utilizare. Anunţaţi 
Bestway la adresa noastră pentru serviciul clienţi indicată în 
acest manual, în legătură cu orice defect de producţie sau piese 
lipsă la momentul achiziţiei.

• Este obligatoriu să schimbaţi în cel mai scurt timp posibil toate 
piesele deteriorate. Folosiţi doar piese aprobate de producător.

• Nu permiteţi copiilor sau adulţilor să se sprijine de sau să se 
aşeze pe aparat.

• Nu adăugaţi substanţe chimice în filtrul cu nisip.
• Atunci când se folosesc substanţe chimice pentru curăţarea apei 

din piscină se recomandă respectarea unui timp minim de filtrare 

pentru a asigura sănătatea înotătorilor, care depinde de 
conformitatea cu regulamentul de sănătate.

• Numai mediile specificate sau furnizate de producător se vor 
folosi cu instalația produsului.

• Este imperativ să verificaţi ca fantele de aspirație să nu fie obturate.
• Se recomandă să opriți filtrarea în timpul operațiunilor de 

mentenanță ale sistemului de filtrare.
• Monitorizați periodic nivelul de înfundare a filtrului.
• O verificare săptămânală se recomandă pentru spălarea în 

contracurent sau curățare. Durata zilnică minimă de filtrare de    
8 ore este recomandată pentru a garanta curățenia apei din 
piscină.

• Este esențial să schimbați orice element deteriorat sau set de 
elemente cât mai repede posibil. Utilizați numai piesele aprobate 
de persoana responsabilă pentru comercializarea produsului.

• Toate filtrele și mediile de filtrare vor fi verificate periodic pentru a 
garanta că nu există o acumulare de detritus, prevenind astfel 
buna filtrare. Eliminarea oricăror medii de filtrare utilizate se va 
face conform regulamentelor/legislației aplicabile.

• Fiți atenți la toate cerințele și recomandările de siguranță 
descrise în manual. În caz de dubii privind pompa sau aorice 
dispozitive de circulare, contactați un instalator calificat sau 
producătorul/importatorul/distribuitorul. Instalație de circulare a 
apei va fi conformă cu regulamentele europene, precum și cele 
naționale/locale, în special la tratarea problemelor electrice. 
Orice modificare a poziției robinetului, dimensiunii pompei, 
dimensiunii grilei poate modifica debitul și viteza de aspirație 
poate crește.

• Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ PĂSTRAȚI PENTRU 
A CONSULTA PE VIITOR.
SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
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frecărilor. Filtrul cu nisip nu trebuie să se afle niciodată în 
apropierea obiectelor ascuţite, uleiului, pieselor în mişcare şi 
surselor de căldură.
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demontabile. A nu se folosi la piscine instalate permanent. O 
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• Curăţarea şi întreţinerea trebuie efectuate de un adult în vârstă 
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marginea piscinei. Menţineţi o distanţă cât mai mare posibil.
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trafic pietonal intens.
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Dopul de astupare al filtrului cu nisip va fi amplasat la cel puţin 
3,5 m de piscină.

• Condiţiile atmosferice pot afecta performanţa şi durata de viaţă 
ale filtrului cu nisip; luaţi măsurile necesare pentru a proteja filtrul 
cu nisip de uzura şi rupturile inutile care pot apărea pe durata 
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piesele deteriorate. Folosiţi doar piese aprobate de producător.

• Nu permiteţi copiilor sau adulţilor să se sprijine de sau să se 
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• Atunci când se folosesc substanţe chimice pentru curăţarea apei 

din piscină se recomandă respectarea unui timp minim de filtrare 

pentru a asigura sănătatea înotătorilor, care depinde de 
conformitatea cu regulamentul de sănătate.

• Numai mediile specificate sau furnizate de producător se vor 
folosi cu instalația produsului.

• Este imperativ să verificaţi ca fantele de aspirație să nu fie obturate.
• Se recomandă să opriți filtrarea în timpul operațiunilor de 

mentenanță ale sistemului de filtrare.
• Monitorizați periodic nivelul de înfundare a filtrului.
• O verificare săptămânală se recomandă pentru spălarea în 

contracurent sau curățare. Durata zilnică minimă de filtrare de    
8 ore este recomandată pentru a garanta curățenia apei din 
piscină.

• Este esențial să schimbați orice element deteriorat sau set de 
elemente cât mai repede posibil. Utilizați numai piesele aprobate 
de persoana responsabilă pentru comercializarea produsului.

• Toate filtrele și mediile de filtrare vor fi verificate periodic pentru a 
garanta că nu există o acumulare de detritus, prevenind astfel 
buna filtrare. Eliminarea oricăror medii de filtrare utilizate se va 
face conform regulamentelor/legislației aplicabile.

• Fiți atenți la toate cerințele și recomandările de siguranță 
descrise în manual. În caz de dubii privind pompa sau aorice 
dispozitive de circulare, contactați un instalator calificat sau 
producătorul/importatorul/distribuitorul. Instalație de circulare a 
apei va fi conformă cu regulamentele europene, precum și cele 
naționale/locale, în special la tratarea problemelor electrice. 
Orice modificare a poziției robinetului, dimensiunii pompei, 
dimensiunii grilei poate modifica debitul și viteza de aspirație 
poate crește.

• Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ PĂSTRAȚI PENTRU 
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ale filtrului cu nisip; luaţi măsurile necesare pentru a proteja filtrul 
cu nisip de uzura şi rupturile inutile care pot apărea pe durata 
perioadelor de anotimp rece, cald şi de expunere la soare.

• Vă rugăm să inspectaţi şi să verificaţi prezenţa tuturor 
componentelor filtrului cu nisip înainte de utilizare. Anunţaţi 
Bestway la adresa noastră pentru serviciul clienţi indicată în 
acest manual, în legătură cu orice defect de producţie sau piese 
lipsă la momentul achiziţiei.

• Este obligatoriu să schimbaţi în cel mai scurt timp posibil toate 
piesele deteriorate. Folosiţi doar piese aprobate de producător.

• Nu permiteţi copiilor sau adulţilor să se sprijine de sau să se 
aşeze pe aparat.

• Nu adăugaţi substanţe chimice în filtrul cu nisip.
• Atunci când se folosesc substanţe chimice pentru curăţarea apei 

din piscină se recomandă respectarea unui timp minim de filtrare 

pentru a asigura sănătatea înotătorilor, care depinde de 
conformitatea cu regulamentul de sănătate.

• Numai mediile specificate sau furnizate de producător se vor 
folosi cu instalația produsului.

• Este imperativ să verificaţi ca fantele de aspirație să nu fie obturate.
• Se recomandă să opriți filtrarea în timpul operațiunilor de 

mentenanță ale sistemului de filtrare.
• Monitorizați periodic nivelul de înfundare a filtrului.
• O verificare săptămânală se recomandă pentru spălarea în 

contracurent sau curățare. Durata zilnică minimă de filtrare de    
8 ore este recomandată pentru a garanta curățenia apei din 
piscină.

• Este esențial să schimbați orice element deteriorat sau set de 
elemente cât mai repede posibil. Utilizați numai piesele aprobate 
de persoana responsabilă pentru comercializarea produsului.

• Toate filtrele și mediile de filtrare vor fi verificate periodic pentru a 
garanta că nu există o acumulare de detritus, prevenind astfel 
buna filtrare. Eliminarea oricăror medii de filtrare utilizate se va 
face conform regulamentelor/legislației aplicabile.

• Fiți atenți la toate cerințele și recomandările de siguranță 
descrise în manual. În caz de dubii privind pompa sau aorice 
dispozitive de circulare, contactați un instalator calificat sau 
producătorul/importatorul/distribuitorul. Instalație de circulare a 
apei va fi conformă cu regulamentele europene, precum și cele 
naționale/locale, în special la tratarea problemelor electrice. 
Orice modificare a poziției robinetului, dimensiunii pompei, 
dimensiunii grilei poate modifica debitul și viteza de aspirație 
poate crește.

• Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ PĂSTRAȚI PENTRU 
A CONSULTA PE VIITOR.
SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
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ELIMINAREA

AVERTISMENT
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE CITIŢI ŞI 
RESPECTAŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE INSTRUCŢIUNI – 
SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
La instalarea şi folosirea acestui echipament electric trebuie 
respectate întotdeauna măsurile esenţiale de siguranţă, inclusiv 
următoarele:
• Pompa va fi dotată cu un transformator de izolare sau va fi 

alimentată cu un dispozitiv de curent rezidual (DCR) care are un 
curent nominal rezidual care nu depăşeşte 30 mA.

• Sursa de alimentare de pe peretele clădirii trebuie să fie la o 
distanță de minim 4m de piscină.

• Aparatul trebuie alimentat la o sursă de curent electric cu 
împământare.

• RISC DE ELECTROCUTARE – Pompa nu poate fi utilizată când 
sunt oameni în piscină. Este interzis accesul în piscină în caz de 
avariere a filtrului cu nisip.

• NU ÎNGROPAŢI CABLUL. Aşezaţi cablul, astfel încât să reduceţi 
la minim avarierile cauzate de maşinile de tuns iarba, de maşinile 
de tuns gardurile vii şi de alte echipamente.

• Pentru a reduce riscul de electrocutare, înlocuiţi imediat cablul 
avariat.

• În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie 
înlocuit de către producător, de agentul de service al acestuia 
sau de alte persoane calificate în mod similar, pentru evitarea 
pericolelor.

• Nu se pot utiliza prelungitoare.

• Risc de electrocutare. Este periculos să folosiţi filtrul cu nisip cu 
o sursă de electricitate neadaptată, iar filtrul cu nisip va fi avariat 
definitiv.

• Nu îndepărtaţi fişa de împământare şi nu modificaţi în niciun fel 
ştecărul. Nu folosiţi adaptoare de priză. Contactaţi un electrician 
calificat pentru orice întrebări referitoare la valabilitatea prizelor 
sau împământării dvs.

• Manevraţi cu atenţie filtrul cu nisip. Nu trageţi şi nu transportaţi 
filtrul cu nisip atârnat de cablu. Nu trageţi niciodată un ştecăr din 
priză smulgând cablul de alimentare. Protejaţi cablurile împotriva 
frecărilor. Filtrul cu nisip nu trebuie să se afle niciodată în 
apropierea obiectelor ascuţite, uleiului, pieselor în mişcare şi 
surselor de căldură.

• Deconectaţi întotdeauna acest produs de la priza electrică 
înainte de manevrarea, curăţarea, repararea sau efectuarea 
oricărei modificări asupra produsului.

• Nu băgaţi şi nu scoateţi aparatul din priză dacă aveţi mâna udă
• Scoateţi întotdeauna din priză aparatul:

• În zilele ploioase
• Înainte de curăţare sau alte operaţiuni de întreţinere
• Lăsați-l nesupravegheat în timpul vacanțelor

• Atunci când aparatul nu va fi folosit timp îndelungat, cum ar fi 
iarna, setul de piscină trebuie dezasamblat și stocat în interior.

• ATENŢIE: Citiți instrucțiunile înainte de fiecare utilizare a 
aparatului și instalare/reasamblare.

• Instrucţiuni de păstrare în siguranţă. Pentru fiecare remontare a 
piscinei, consultaţi întotdeauna instrucţiunile.

• Dacă instrucţiunile lipsesc, vă rugăm să contactaţi Bestway sau 
căutaţi-le pe pagina de internet: www.bestwaycorp.com

• Instalațiile electrice trebuie să respecte regulile de cablare 
naționale. Contactaţi un electrician calificat pentru orice întrebări.

ATENŢIE: Acest filtru cu nisip se foloseşte doar cu piscine 
demontabile. A nu se folosi la piscine instalate permanent. O 
piscină demontabilă este construită astfel încât să poată fi 
demontată pentru depozitare şi montată rapid. O piscină instalată 
permanent este construită în sau pe sol sau într-o clădire, astfel 
încât să nu poată fi demontată rapid pentru depozitare.

• Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de minim 8 ani 
şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse 
sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe dacă sunt monitorizate 
sau au primit instrucţiuni privind utilizarea dispozitivului într-o 
manieră sigură şi care înţeleg pericolele implicate. Copiii nu 
trebuie să se joace cu dispozitivul. Curăţarea şi întreţinerea de 
către utilizator nu trebuie effectuate de copii fără supraveghere.

• Curăţarea şi întreţinerea trebuie efectuate de un adult în vârstă 
de minim 18 ani, care cunoaşte pericolele electrocutării.

OBSERVAŢII:
• Aşezaţi filtrul cu nisip pe un teren solid, nivelat. Asiguraţi-vă că 

filtrul cu nisip se află la o distanţă de minim 2 metri faţă de 
marginea piscinei. Menţineţi o distanţă cât mai mare posibil.

• Fiţi atenţi atunci când poziţionaţi piscina şi filtrul cu nisip, astfel 
încât să existe ventilaţie, drenaj şi acces pentru întreţinere 
corespunzătoare. Nu amplasaţi niciodată filtrul cu nisip într-o 
zonă în care se poate acumula apă, sau pe o cale de acces cu 
trafic pietonal intens.

• Este necesar ca ştecărul să fie accesibil după instalarea piscinei. 
Dopul de astupare al filtrului cu nisip va fi amplasat la cel puţin 
3,5 m de piscină.

• Condiţiile atmosferice pot afecta performanţa şi durata de viaţă 
ale filtrului cu nisip; luaţi măsurile necesare pentru a proteja filtrul 
cu nisip de uzura şi rupturile inutile care pot apărea pe durata 
perioadelor de anotimp rece, cald şi de expunere la soare.

• Vă rugăm să inspectaţi şi să verificaţi prezenţa tuturor 
componentelor filtrului cu nisip înainte de utilizare. Anunţaţi 
Bestway la adresa noastră pentru serviciul clienţi indicată în 
acest manual, în legătură cu orice defect de producţie sau piese 
lipsă la momentul achiziţiei.

• Este obligatoriu să schimbaţi în cel mai scurt timp posibil toate 
piesele deteriorate. Folosiţi doar piese aprobate de producător.

• Nu permiteţi copiilor sau adulţilor să se sprijine de sau să se 
aşeze pe aparat.

• Nu adăugaţi substanţe chimice în filtrul cu nisip.
• Atunci când se folosesc substanţe chimice pentru curăţarea apei 

din piscină se recomandă respectarea unui timp minim de filtrare 

pentru a asigura sănătatea înotătorilor, care depinde de 
conformitatea cu regulamentul de sănătate.

• Numai mediile specificate sau furnizate de producător se vor 
folosi cu instalația produsului.

• Este imperativ să verificaţi ca fantele de aspirație să nu fie obturate.
• Se recomandă să opriți filtrarea în timpul operațiunilor de 

mentenanță ale sistemului de filtrare.
• Monitorizați periodic nivelul de înfundare a filtrului.
• O verificare săptămânală se recomandă pentru spălarea în 

contracurent sau curățare. Durata zilnică minimă de filtrare de    
8 ore este recomandată pentru a garanta curățenia apei din 
piscină.

• Este esențial să schimbați orice element deteriorat sau set de 
elemente cât mai repede posibil. Utilizați numai piesele aprobate 
de persoana responsabilă pentru comercializarea produsului.

• Toate filtrele și mediile de filtrare vor fi verificate periodic pentru a 
garanta că nu există o acumulare de detritus, prevenind astfel 
buna filtrare. Eliminarea oricăror medii de filtrare utilizate se va 
face conform regulamentelor/legislației aplicabile.

• Fiți atenți la toate cerințele și recomandările de siguranță 
descrise în manual. În caz de dubii privind pompa sau aorice 
dispozitive de circulare, contactați un instalator calificat sau 
producătorul/importatorul/distribuitorul. Instalație de circulare a 
apei va fi conformă cu regulamentele europene, precum și cele 
naționale/locale, în special la tratarea problemelor electrice. 
Orice modificare a poziției robinetului, dimensiunii pompei, 
dimensiunii grilei poate modifica debitul și viteza de aspirație 
poate crește.

• Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ PĂSTRAȚI PENTRU 
A CONSULTA PE VIITOR.
SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm să reciclați dacă există 
unități de reciclare. Verificați cu autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări de reciclare.
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SPECIFICAŢII

PREZENTAREA COMPONENTELOR
Înainte de asamblarea filtrului cu nisip, alocaţi-vă câteva minute pentru a vă familiariza
cu toate componentele filtrului cu nisip.

Diametrul filtrului:

Suprafaţa efectivă a filtrului:

Presiune de lucru max.:

Presiune de lucru a filtrului cu nisip:

Temperatura max. a apei:

Nisip:

Dimensiuni nisip:

Capacitate nisip:

270mm

0,059m2 (0,635 ft2)

0,42Bar (6PSI)

< 0,25Bar (3,5PSI)

35°C

Nu este inclus

#20 nisip de cuarţ, 0,45-0,85mm

Aproximativ 8,5 kg
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Bestway

CONECTAȚI LA PISCINĂ
V1

 (Veți avea nevoie de o șurubelniță.)ASAMBLARE
1. Scoateţi cu atenţie toate componentele din pachet şi verificaţi pentru a vă 

asigura că nu este avariată nicio piesă. În cazul în care echipamentul este 
avariat, anunţaţi imediat distribuitorul de la care aţi achiziţionat echipamentul.

2. Filtrul cu nisip trebuie aşezat pe teren solid, nivelat, de preferinţă pe o placă din 
beton. Aşezaţi filtrul cu nisip astfel încât orificiile şi robinetul de distribuţie să fie 
accesibile pentru operare, reparaţii şi pregătire pentru condiţiile de iarnă.

3. Standardul EN60335-2-41 TEST prevede că filtrul cu nisip trebuie fixat vertical 
pe sol sau pe un anumit piedestal din lemn sau beton înainte de utilizare, pentru 
evitarea căderii accidentale a filtrului cu nisip. Filtrul cu nisip complet asamblat 
va depăşi 18kg. Orificiile pentru fixare trebuie să aibă un diametru de 8mm şi să 
fie distanţate la 285 mm. Folosiţi două şuruburi şi piuliţe cu diametru de maxim 
8mm pentru fixarea filtrului cu nisip de piedestal.

UMPLEȚI PISCINA CU NISIP PENTRU FILTRU/POLISFERE FLOWCLEAR™.
NOTĂ: Folosiţi exclusiv nisip pentru filtru cu granulaţie specială, fără calcar sau argilă: #20 Nisip de cuarţ de 0,45-0,85mm, 
un sac de aproximativ 8,5kg ar trebui să fie suficient. Dacă nu folosiţi dimensiunea recomandată a nisipului pentru filtru, 
performanţa de filtrare va fi redusă, iar filtrul cu nisip se poate deteriora, anulând astfel garanţia.
NOTĂ: Pentru a evita avarierea racletei atunci când adăugaţi nisip, turnaţi nişte apă în rezervorul inferior pentru 
scufundarea racletei de pe axul colector.
NOTĂ: Nisipul/polisferele Flowclear™ nu sunt incluse.
NOTĂ: Utilizați polisfere de 28 g (0,06 lbs) Flowclear™ pentru a înlocui un 1 kg (2,20 lbs) de nisip.
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V2

Înainte de pornire, vă rugăm să citiți cu atenție manualul.STOP

SCĂDEREA SAU DRENAREA APEI DIN PISCINĂ

OPERAREA

1 2

AVERTISMENT: Pentru a preveni avarierea echipamentului 
şi posibilele răniri, opriţi întotdeauna filtrul cu nisip înainte 
de a schimba funcţia robinetului de reglare. Modificarea 
poziţiilor robinetului în timpul funcţionării pompei poate 
avaria robinetul de distribuţie, ceea ce poate conduce la 
vătămare corporală sau daune materiale.
Folosirea robinetului de distribuţie
Apăsaţi mânerul robinetului de distribuţie şi rotiţi la funcţia dorită.
FUNCŢIILE ROBINETULUI DE DISTRIBUŢIE
Robinetul de distribuţie este folosit pentru selecţia a 6 funcţii diferite ale filtrului: Filtru, închis, spălare, 
clătire, drenare şi circulare.

ROBINET DE DISTRIBUŢIE

A
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A B
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A

A

B

B

D

A

D C
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Drenare: Această funcţie asigură drenarea 
apei din piscină; este o altă setare de ocolire 
a filtrului, apa fiind pompată şi eliminată prin 
orificiul D, în loc să se întoarcă în piscină.

Circulare: Această funcţie asigură 
circularea apei din piscină ocolind filtrul 
cu nisip; folosiţi această funcţie în cazul 
în care filtrul este defect, pentru a colecta 
reziduurile în filtrele pentru reziduuri.

Filtru: Această funcţie este folosită 
pentru filtrarea apei din piscină şi trebuie 
selectată această poziţie 99% din timp. 
Apa este pompată prin filtrul cu nisip, 
unde este curăţată şi retrimisă în piscină.

Închidere: Această funcţie nu mai permite 
apei să curgă între filtrul cu nisip şi piscină.

Spălare: Această funcţie este folosită 
pentru curăţarea patului de nisip; apa 
este pompată prin axul colector, în sus 
către patul de nisip şi eliminată prin 
orificiul D.

Clătire: Această funcţie este pentru pornirea 
iniţială, curăţare şi nivelarea patului de nisip 
după spălare; apa este pompată în jos prin 
patul de nisip, în sus prin axul colector şi 
eliminată prin supapa orificiului D.
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NOTĂ: Manometrul este conceput strict pentru întreţinere, iar valoarea acestuia este doar de referinţă, nu trebuie utilizat 
drept instrument de precizie.
NOTĂ: Vă recomandăm să curăţaţi patul cu nisip o dată pe lună sau mai puţin regulat în funcţie de cât de des se 
utilizează piscina. Nu curăţaţi nisipul prea des.
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NOTĂ:
• Asiguraţi-vă că toate măsurile de eliminare a apei reziduale respectă 
normele locale, de stat sau naţionale în vigoare. Nu deversaţi apa în locuri 
în care va conduce la inundaţii sau daune.

• Atunci când robinetul de distribuţie este în poziţia spălare, clătire sau 
drenare, apa va curge prin orificiul D aflat pe robinetul de distribuţie.

• Nu porniţi şi nu puneţi în funcţiune filtrul cu nisip atunci când robinetul de 
distribuţie este în poziţia în închidere, pentru a nu avaria grav filtrul cu nisip.

• Nu reglaţi robinetul de distribuţie între două funcţii pentru a nu apărea 
scurgeri.

• Pentru a evita scurgerile de apă, înșurubați capacul orificiului D pe orificiul D 
al robinetului de distribuție înainte de punerea în funcțiune a filtrului cu nisip.

ELIBERAREA AERULUI
Apăsați în jos mânerul supapei de control și așteptați până când apa iese prin Portul D pentru a elibera aerul.
NOTĂ: Este important să repetaţi această operaţiune de fiecare dată când porniţi pompa după sezonul de iarnă, 
întreținere și spălarea patului de nisip.

INSTRUCȚIUNI INIȚIALE DE UTILIZARE
Spălarea şi clătirea trebuie efectuate pentru pregătirea pompei în vederea primei sale utilizări şi spălarea nisipului.
ATENȚIE: NU LĂSAŢI FILTRUL CU NISIP SĂ FUNCŢIONEZE ÎN GOL

1. Acum filtrul cu nisip este pregătit pentru utilizare. Setaţi robinetul de 
distribuţie pe funcţia de filtrare.

NOTĂ: Pentru a preveni riscul de 
electrocutare uscaţi orice cantitate 
în exces de apă de pe dvs. şi filtrul 
cu nisip.
2. Porniţi filtrul cu nisip pentru a-l pune în funcţiune.
NOTĂ: Filtrul cu nisip a iniţiat în acest moment ciclul său de filtrare. Verificaţi 
dacă apa revine în piscină şi observaţi presiunea filtrului de pe manometru. 
În general, presiunea recomandată a filtrului cu nisip este mai mică de 
0,25 Bar (3,5 PSI) atunci când este în funcţiune.

ÎNTREŢINEREA FILTRULUI CU NISIP
ATENȚIE: Trebuie să vă asigurați că filtrul 
cu nisip este oprit și deconectat înainte de 
a iniția lucrările de întreținere sau vor apărea 
riscuri severe de vătămare sau deces. 
Pe timpul acumulării murdăriei în filtrul cu nisip, citirea presiunii pe manometru 
va crește. Atunci când manometrul de presiune indică 0,25 bari (3,5 PSI) sau 
mai mult, sau apa care curge către piscină are debitul scăzut, este timpul să 
curățați nisipul. Pentru a curăța patul de nisip, respectați instrucțiunile 
evidențiate anterior în: Spălarea în contracurent şi clătirea. 

ClătițiSpălaţi

D

C

D

C

1. Apăsaţi mânerul robinetului de distribuţie şi rotiţi la funcţia de spălare în 
contracurent.

2. Conectați și porniți filtrul cu nisip timp de 3 până la 5 minute sau până 
când apa devine limpede.

3. Opriți filtrul cu nisip şi setaţi robinetul de distribuţie pe funcţia de clătire. 
4. Porniţi filtrul cu nisip şi lăsaţi-l să funcţioneze timp de 1 minut. Astfel apa 

revine prin filtrul cu nisip şi se scurge prin orificiul D.
5. Opriţi filtrul cu nisip. Setaţi robinetul de distribuţie pe funcţia de închidere.
6. Umpleţi piscina cu apă dacă este necesar.
IMPORTANT: Această procedură scoate apa din piscină, pe care va trebui să o înlocuiţi. Deconectaţi imediat filtrul cu nisip dacă 
apa se apropie de nivelul supapelor de admisie şi evacuare ale piscinei.
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CURĂŢAREA SITEI

SCĂDEREA SAU DRENAREA APEI DIN PISCINĂ
1. Deconectaţi filtrul cu nisip şi setaţi robinetul de distribuţie pe funcţia de drenare. 
2. Detaşaţi furtunul de la orificiul A al supapelor de conectare şi orificiul A al filtrului cu nisip şi ataşaţi la orificiul D.
NOTĂ: Nu uitaţi să înlocuiţi filtrele pentru reziduuri cu dopurile de astupare pentru a preveni scurgerea apei.
3. Porniți filtrul cu nisip pentru a rula filtrarea și a scoate apa din piscină.
AVERTISMENT: NU LĂSAŢI FILTRUL CU NISIP SĂ FUNCŢIONEZE ÎN GOL.

DEPOZITAREA
În regiunile cu temperaturi de iarnă de îngheţ, echipamentul piscinei trebuie depozitat pentru sezonul de iarnă pentru 
a-l proteja în vederea deteriorării. Dacă lăsaţi apa să îngheţe, filtrul cu nisip se va defecta, iar garanţia va fi anulată.
1. Spălați patul de nisip.
2. Drenaţi piscina conform manualului utilizatorului piscinei.
3. Deconectaţi cele două furtunuri de la piscină şi filtrul cu nisip.
4. Scoateţi tot nisipul din rezervor şi uscaţi toate componentele.
5. Depozitaţi pompa cu filtru într-un loc răcoros, uscat, departe de accesul copiilor.

1. Deconectaţi filtrul cu nisip şi setaţi robinetul de distribuţie pe funcţia de închidere.
2. Înlocuiţi filtrele pentru reziduuri cu dopurile de astupare pentru a preveni scurgerea apei.
3. Scoateţi capacul sitei prin deşurubare.
4. Scoateţi sita şi eliminaţi toate reziduurile.
5. Puneţi la loc sita pe poziţie. Asiguraţi-vă că orificiul din sită este aliniat.
6. Asiguraţi-vă că inelul sigiliului este fixat. Fixaţi la loc capacul sitei.
7. Scoateţi dopurile de astupare şi introduceţi filtrele pentru reziduuri.
NOTĂ: Sita trebuie golită şi curăţată periodic. O sită murdară sau blocată va reduce 
performanţa filtrului cu nisip.

Probleme Cauze probabile Soluţii

Nisipul curge în piscină

Nu există debit de apă

Presiune prea mare în filtru

DEPANARE

- Nisipul este prea mic
- Mutaţi robinetul de distribuţie de la funcţia de 

spălare în contracurent la cea de filtrare fără 
a opri filtrul cu nisip

- Nivelul nisipului este prea mare
- Racleta s-a avariat

- Dopurile de astupare  nu sunt scoase
- Aerul nu a fost eliberat
- Robinetul de distribuţie a fost setat pe funcţia de 

închidere
- Sita a fost blocată
- Filtrul cu nisip este avariat

- Filtru murdar
- Pat de nisip calcifiat
- Spălare insuficientă
- Manometrul de presiune s-a avariat

- Robinetul de distribuţie este reglat între două funcţii
- Garnitura s-a avariat

- Inelul de etanşare de pe conectorul furtunului 
s-a avariat

- Furtunurile sunt slăbite

- Se recomandă nisip de cuarţ #20 de 0,45mm 
până la 0,85mm

- Opriţi filtrul cu nisip de fiecare dată când setaţi 
robinetul de distribuţie

- Verificaţi dacă nivelul nisipului este între 
marcajele „MAX” şi „MIN” de pe axul colector

- Înlocuiţi racleta

- Scoateţi dopurile de astupare şi introduceţi 
filtrele pentru reziduuri

- Eliberaţi aerul
- Setaţi pe funcţia de filtrare
- Curăţaţi sita
- Sunaţi departamentul de service

- Spălaţi
- Verificaţi nisipul şi schimbaţi-l, dacă este necesar
- Spălaţi până ce apa de curgere este curată
- Înlocuiţi manometrul de presiune

- Reglaţi la o singură funcţie
- Înlocuiţi garnitura

- Înlocuiţi inelul de etanşare
- Strângeţi-le
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Conectorii prezintă scurgeri

Robinetul de distribuţie 
prezintă scurgeri
de la orificiul D
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