










Ogólne instrukcj e: 
• Wystyp na zaworze jest przeznaczony na opcjonalny manometr.

• Naprawa i konserwacja zaworu: (Przed rozpoczyciem pracy wyl4cz pompy i zamknij zawór linii ssawnej i
tlocznej).

• Ustaw dzwigniy w pozycji FILTR.

• Wykryé sruby pokrywy.

• Podnies i zdejmij zespól pokrywy i klina.

Montaż: 
• Ustaw klin zaworu tak, aby otwór klina znajdowal siy na GÓRNYM porcie (dzwignia w pozycji FILTR).

Plaska krawydz gwintowanego wystypu pokrywki musi byé wyrównana z plask4 krawydzi4 gwintowanego
wystypu.

• Zalóž O-ring pokrywy.

• Przymocuj zespól do korpusu pokrywy (sruby). Dokrycaj je równomiemie i na przemian. Nie przeci4gaj.

• Wyl4czyé pompy przed zmian4 polozenia zaworu szesciodrogowego.

• Nigdy nie uzywaj urz4dzenia bez wody.

• Nigdy nie podl4czaj filtra bezposrednio do zródla wody z kranu. Cisnienie wody z kranu može byé znacznie
wyžsze niž maksymalne cisnienie filtra.

• Nigdy nie wl4czaj pompy, jesli pozycja na zaworze szesciodrogowym jest w pozycji zamkniytej lub jesli
orurowanie w ukladzie cyrkulacyjnym jest zablokowane, moze wyst4pié cisnienie wyžsze niž cisnienie
robocze i w konsekwencji uszkodzenie, pykniycie, rozerwanie szesciodrogowego pokrywy zaworu drogi, co
može skutkowaé obraženiami ciala lub uszkodzeniem mienia.

• Nie wolno siadaé ani w inny sposób ladowaé urz4dzenia.

• Spuscié cal4 wody z pojemnika na zimy, ustawié zawór steruj4cy w pozycji Zima. Zalecamy przechowywanie
w miejscu wolnym od mrozu!

• Nie czysé pokrywy filtra ani pojemnika filtra zadnym rozpuszczalnikiem, poniewaž može to uszkodzié jego
powierzchniy (utrata polysku, przezroczystosci itp.).

• Regulamie czysé filtr wlosów pompy i kosz skimmera, aby zapobiec uszkodzeniu pompy i zapewnié
prawidlowe dzialanie systemu.

• Nie odkrycaé zl4czy kolnierzowych podczas pracy pompy.

• Poniewaž wszystkie zl4cza maj4 uszczelki, nie ma potrzeby nadmiemego dokrycania nakrytek. Czysci
plastikowe mog4 ulec uszkodzeniu

Warunki gwarancji 
Warunki gwarancji podlegaj4 warunkom handlowym i warunkom gwarancji dostawcy. 

Mozesz pomóc chronié srodowisko. Postypuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz4cymi usuwama 
odpadów. Nieužywany lub wadliwy sprzyt elektryczny naležy przekazaé do specjalistycznej firmy. 
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