
W przypadku, gdy wyczyszczenie wirnika pompy nie rozwiązało proble-
mu spadku wydajności filtra należy dokonać czyszczenia wkładów filtra-
cyjnych przy pomocy funkcji AUTOCLEAN. Pozwala ona na automatyczne 
czyszczenie filtra bez konieczności wyłączania pompy i otwierania jego 
obudowy. W pokrywie znajduje się dodatkowy trzeci króciec  AUTOCLEAN 
(2), na który należy po zdjęciu z niego zaślepki (1) nałożyć dodatkowy 
wąż do odprowadzania zanieczyszczeń z filtra. W celu automatycznego 
oczyszczenia urządzenia wystarczy przekręcić dźwignię na pokrywie filtra 
(3) do pozycji AUTOCLEAN. Wówczas przepływająca przez filtr woda zmie-
nia kierunek swego biegu, wymywa ze złoża filtracyjnego wszystkie zanie-
czyszczenia i odprowadza je na zewnątrz króćcem AUTOCLEAN (2). Wodę 
tę można wykorzystać do podlewania trawników. Dzięki zastosowaniu tej 
funkcji można jednocześnie dokonać wygodnej podmiany wody w base-
nie lub całkowitego opróżnienia basenu z wody.
Funkcja AUTOCLEAN może być stosowana wielokrotnie podczas sezonu 
kąpielowego. W przypadku, gdy jej zastosowanie nie daje już zadowala-
jących efektów (dzieje się tak wtedy, gdy złoże piaskowe jest już bardzo 
zanieczyszczone), konieczna jest wymiana piasku we wnętrzu filtra na 
nowy. W tym celu nie trzeba odłączać filtra od zasilania dzięki zastoso-
waniu funkcji BY-PASS. Po przekręceniu dźwigni na pokrywie filtra (3) do 
pozycji BY-PASS, woda podawana przez pompę zaczyna przepływać wy-
łącznie przez pokrywę filtra z pominięciem jego pojemnika. Wystarczy 
więc odpiąć klamry mocujące pokrywę (3), zdjąć pokrywę z pojemnika (12) 
i  wygodny sposób wyczyścić jego wnętrze wymieniając piasek na nowy. 
Wymiany piasku (niezależnie od jakości pracy filtra) zaleca się dokonywać 
na początku każdego sezonu kąpielowego.
W celu zapewnienia idealnych warunków sanitarnych w basenie zaleca się 
zakup akcesoryjnego sterylizatora wody AQUAEL PS 11 W. Sterylizator ten 
można zamontować bezpośrednio w pokrywie filtra (3) zgodnie ze wska-
zówkami zawartymi w instrukcji sterylizatora. Zastosowanie sterylizatora 
pomaga w utrzymaniu klarowności wody oraz eliminuje z niej potencjal-
nie niebezpieczne mikroorganizmy takie jak bakterie, wirusy pierwotniaki 
oraz grzyby zwiększając tym samym komfort i bezpieczeństwo kąpiących.

DEMONTAŻ I KASACJA 
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać do 
śmietnika. Selekcjonowanie i prawidłowa utylizacja tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Użytkownik jest od-
powiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyspecjalizowanego 
punktu zbiórki, gdzie będzie on przyjęty bezpłatnie. Informację o takim 
punkcie można uzyskać u władz lokalnych lub w punkcie zakupu.

WARUNKI GWARANCJI
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu. 
Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Gwarancja obejmuje 
wyłącznie uszkodzenia powstałe z winy producenta, tj. wady materiało-
we lub błędy montażowe, nie obejmuje natomiast uszkodzeń powstałych 
z winy użytkownika na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządze-
niem lub też wykorzystania go do celów niezgodnych z jego przezna-
czeniem. Uwaga: jakiekolwiek próby przeróbek lub demontażu sprzętu 
wykraczające poza zakres jego normalnego użytkowania i konserwacji 
powodują utratę gwarancji! W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
działania urządzenia należy przesłać je wraz z wypełniona karta gwaran-
cyjną na adres sprzedawcy lub producenta. Warunkiem uznania gwarancji 
jest zgodność daty produkcji wytłoczonej na produkcie z datą wypisaną 
na karcie gwarancyjnej. 
Niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają upraw-
nień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwaran-
cja jest ograniczona wyłącznie do naprawy lub wymiany samego urządze-
nia. Nie obejmuje ona skutków utraty lub zniszczenia jakichkolwiek innych 
obiektów.
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DANE TECHNICZNE
KLARJET PRESSURE BASIN

Moc całkowita W 68
Wydajność l/h <5500
Sugerowana pojemność basenu l <20000
Sterylizator* AQUAEL PS 11 W

* produkt akcesoryjny

5. Do sieci elektrycznej pompę można przyłączyć tylko przez gniazdo 
wtyczkowe z kontaktem ochronnym.

6. Wtyczka powinna być przyłączona do gniazda sieciowego, znajdujące-
go się w suchym miejscu. Instalacja zasilająca musi być wyposażona w 
wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie wyłączenia nie 
przekraczającym 30mA.

7. Nie należy użytkować urządzenia uszkodzonego, ani z uszkodzonym 
przewodem przyłączeniowym. Stan przewodu przyłączeniowego po-
winien być sprawdzony przed każdym uruchomieniem. Przewodu przy-
łączeniowego nie wolno naprawiać, wymieniać ani też instalować na 
nim innych elementów dodatkowych. W przypadku uszkodzenia prze-
wodu sprzęt staje się bezużyteczny i należy wymienić całe urządzenie.

8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysło-
wych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu 
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci 
nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czysz-
czenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

MONTAŻ
W celu przygotowania filtra do pracy należy wypełnić go materiałem  fil-
tracyjnym (uwaga, materiał filtracyjny nie wchodzi w skład produktu i musi 
być zakupiony oddzielnie!). Zaleca się stosowanie naturalnego piasku 
kwarcowego o średnicy ziaren od 0,8 do 1,2 mm. Piasek w ilości do 10 kg 
należy umieścić we wnętrzu filtra na przegrodzie dolnej (rys. 1a poz. 11). 
W tym celu należy otworzyć pokrywę filtra (3) poprzez opięcie sześciu kla-
mer mocujących, wyjąć przegrodę górną (9), wsypać piasek bezpośrednio 
do wnętrza filtra. Po wsypaniu piasku należy włożyć przegrodę górną (9) 
i zamknąć pokrywę filtra (3) zatrzaskując mocujące ją klamry.
Przed uruchomieniem filtr należy ustawić na płaskiej powierzchni na ze-
wnątrz basenu w jego bezpośredniej bliskości. Zadanie to ułatwia solidna 
podstawa filtra (13) wykonana z tworzywa sztucznego. Następnie za po-
mocą dwóch dowolnie wybranych węży o średnicy od 3/4 do 5/4 cala nale-
ży połączyć urządzenie z basenem. Jeden wąż należy przyłączyć do króćca 
zasysającego pompy (18), a jego drugi do otworu w ściance basenu poni-
żej poziomu wody. Drugi wąż należy zamocować na króćcu wylotowym (5) 
w pokrywie filtra (oznaczonym napisem OUTLET), zaś jego przeciwległy 
koniec umieścić w basenie. Bezpośrednio po wykonaniu tych czynności 
urządzenie jest gotowe do użycia. Uwaga! Pompa zasilająca filtr pracuje 
jako urządzenie przepływowe, nie może więc być uruchamiana „na sucho”, 
czyli bez obecności wody w komorze wirnika. 
Filtr KLARJET PRESSURE BASIN jest przeznaczony do pracy ciągłej (zaleca-
ne) wyjąwszy okres korzystania z basenu przez kąpiące się w nim osoby 
(przed wejściem do basenu filtr musi zostać odłączony od zasilania).

KONSERWACJA
W przypadku stwierdzenia spadku wydajności pracy filtra wyrażającym się 
zmniejszonym przepływem wody w pierwszej kolejności należy wyczyścić 
wirnik pompy PFN (15) zasilającej urządzenie oraz komorę wirnika znajdu-
jącą się w korpusie pompy (14). W tym celu należy po kolei: odłączyć urzą-
dzenie od zasilania, zatkać wylot wody z basenu, zdjąć pierścień zacisko-
wy (17) przekręcając go ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
zdjąć osłonę wirnika (26) wraz z króćcem wlotowym (18) i podłączonym do 
niego wężem, wyciągnąć wirnik (15) z komory wirnika i wyczyścić go pod 
bieżącą wodą. Następnie przy pomocy miękkiej szczotki czyścimy wnętrze 
komory wirnika. Dodatkowo należy zdjąć uszczelkę znajdującą się na osło-
nie wirnika (16) i dokładnie ją oczyścić po czym nałożyć ją z powrotem na 
swoje miejsce i lekko posmarować wazeliną. Teraz pompę można złożyć 
w odwrotnej kolejności.

LISTA CZĘŚCI RYS. 1a i 1b

1 – zaślepka króćca AQUTOCLEAN
2 – króciec AUTOCLEAN
3 – pokrywa filtra
4 – kolanko
5 – króciec wylotowy
6 – króciec wlotowy
7 – wąż elastyczny
8 – pompa PFN 5500
9 – przegroda górna

10 – tuba filtra
11 – przegroda dolna
12 – pojemnik filtra
13 – podstawa filtra
14 – korpus pompy PFN 5500
15 – wirnik pompy PFN 5500
16 – osłona wirnika pompy PFN 5500
17 – pierścień zaciskowy pompy PFN 5500
18 – króciec wlotowy pompy PFN 5500

1a

1b

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy 
przekonani, że będą Państwo usatysfakcjonowani z jego obsługi. Aby unik-
nąć jakichkolwiek problemów związanych z jego użytkowaniem prosimy 
o uprzednie uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU I WŁAŚCIWOŚCI
KLARJET PRESSURE BASIN jest filtrem piaskowym przystosowanym do 
skutecznego oczyszczania wody w basenach kąpielowych każdego typu 
o pojemności do 20 000 l. Medium filtracyjne stanowi w nim złoże piasko-
we o masie do 10 kg. Napęd filtra stanowi pompa o wydajności 5500 l/h 
(Uwaga! Pompa może pracować tylko wtedy, gdy w basenie nie ma kąpią-
cych się osób!). Instalację urządzenia ułatwia solidna podstawa wykonana 
z tworzywa sztucznego.
KLARJET PRESSURE BASIN dzięki wysokiemu ciśnieniu panującemu w jego 
wnętrzu efektywnie oczyszcza wodę w basenie ze wszystkich zanieczysz-
czeń mechanicznych utrzymując ją w stanie idealnej przejrzystości. Jego 
dodatkowymi zaletami są funkcje AUTOCLEAN oraz BY-PASS ułatwiające 
czyszczenie i konserwację urządzenia. Przy okazji dzięki systemowi AU-
TOCLEAN istnieje możliwość wygodnej podmiany części wody w basenie 
na świeżą lub opróżnienia basenu.
System BY-PASS umożliwia z kolei otwarcie filtra bez konieczności wyłącza-
nia pompy. Po przesunięciu dźwigni do pozycji BY-PASS woda przepływa 
przez pokrywę filtra z pominięciem złoża filtracyjnego. Dzięki temu – w ra-
zie konieczności istnieje możliwość prostej wymiany piasku na nowy.
Uwaga! W celu zapewnienia najwyższej jakości wody w basenie istnieje 
możliwość dodatkowego zainstalowania w filtrze akcesoryjnego steryliza-
tora UV-C PS 11W usuwającego z niej bakterie, grzyby, pierwotniaki i inne 
drobnoustroje potencjalnie niebezpieczne dla użytkowników basenu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Zakupione przez Państwa urządzenie zostało wykonane zgodnie z aktual-
nymi normami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Unii Europej-
skiej. Dla jego długotrwałego i bezpiecznego użytkowania prosimy o za-
poznanie się z poniższymi warunkami bezpieczeństwa:
1. Urządzenie przystosowane jest do użytkowania wyłącznie zgodnie 

z przeznaczeniem.
2. Urządzenie może być zasilane wyłącznie przez specjalistyczną pompę 

o parametrach podanych w załączonej tabeli.
3. Niniejszy sprzęt może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy w ba-

senie kąpielowym nie ma kąpiących się osób! Przed rozpoczęciem 
użytkowania basenu urządzenie bezwzględnie należy odłączyć od 
zasilania!

4. OSTRZEŻENIE: Przed wykonywaniem konserwacji sprzętu znajdującego 
się w basenie  należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
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