
 

            
 
 
 
 
 
 
 

STVARI, KI SI JIH JE VREDNO ZAPOMNITI! 

   Pri vključeni bazenski črpalki ne obračajte šestpotnega ventila. 
   Ventile najprej odpiramo, šele na to druge zapiramo(naprimer pri sesanju bazena). 
   Med obratovanjem mora vodna gladina vedno prekrivati vsaj polovico skimmra. 
   Občasno preverite ali je košarica skimmra čista, po potrebi očistite. 
   Občasno preverite košarico predfiltra obtočne črpalke, po potrebi očistite. 
   Ph vrednost naj bi bila med 7.0 in 7.6, količina klora pa med 0.5 in 1.5. 
   Priporočamo sesanje bazena in pranje filtra vsaj enkrat tedensko. 
   Filter mora obratovati 8 do 12 ur dnevno, pri temperaturah nad 30°C pa 24 ur. 
 

OBRATOVANJE 

NORMALNO OBRATOVANJE…ventila 2,4 ODPRTA, 1 ODPRT POLOVIČNO, 3 ZAPRT,  
šestpotni ventil v poziciji FILTRIRANJE. 
PRAZNJENJE BAZENA…ventil 1 ODPRT, 2,3,4 ZAPRTI, šestpotni ventil v poziciji PRAZNJENJE. 

SESANJE BAZENA…ventil 3 ODPRT, ventil 1 ODPRT POLOVIČNO, ventil 2 ZAPRT,  
šestpotni ventil v poziciji FILTRIRANJE.                                      

 
ROČNO SESANJE BAZENA 

- odvijte okrasni pokrov sesalne šobe, ter vanjo navijte smrekico.  
- priklopite plavajočo cev na sesalno ščetko na palici ter potopite sesalec v vodo. 
- napolnite plavajočo cev z vodo, drugi konec cevi namestite na smrekico v sesalni šobi  
- odprite ventil za sesalno šobo(3). 
- zaprite ventil, ki vodi iz skimmerja(2), ventil za talni odtok(1) pa pustite malo odprt. 
- če sesalec slabo sesa, operite filter in preverite čistočo predfiltra obtočne črpalke. 
 
ČIŠČENJE PREDFILTRA OBTOČNE ČRPALKE 

- IZKLJUČITE ČRPALKO, zaprite ventile 1,2,3,4 in prestavite šestpotni ventil na ZAPRTO. 
- odprite pokrov črpalke in odstranite košarico ter jo očistite. 
- zaprite pokrov črpalke, odprite ventila 2,4, ventil 1 odprite na polovico,  
prestavite šestpotni ventil na FILTRIRANJE. 
- vključite črpalko. 
 
  

NAVODILO ZA PRANJE PEŠČENEGA FILTRA 

1. IZKLJUČITE ČRPALKO. 
2. obrnite šestpotni ventil v položaj PRANJE FILTRA (backwash). 
3. vključite črpalko za 2-3 minute. 
4. IZKLJUČITE ČRPALKO. 
5. Obrnite šestpotni ventil v položaj IZPIRANJE (rinse). 
6. vključite črpalko za 1 minuto . 
7. IZKLJUČITE ČRPALKO. 
8. Obrnite šestpotni ventil v položaj FILTRIRANJE (filtration). 
9. vključite črpalko. 

 
 
 

 

ODPRT VENTIL ODPRT POLOVIČNO ZAPRT VENTIL 

SERVISNI TELEFON: 031 732 325 
   NAROČILA IN PRODAJA: 031 632 444 

       VENTILI 
 
1  TALNI ODTOK 
 
2  SKIMMER 
 
3  SESALNA ŠOBA 
 
4  VTOČNE ŠOBE 

ADRIAPOOL d.o.o. 
Šuceva ulica 27, 4000 Kranj  
info@adriapool.com 

 

PREZIMOVANJE BAZENA 

Bazensko školjko izpraznite pod nivo vtočnih šob ter izpraznite cevne povezave, črpalke, filter. Vsi 
ventili razen ventila za talni odtok ostanejo odprti. Merilne sonde je potrebno očistiti in konzervirati. 
V bazensko školjko vlijte tekočino, ki preprečuje nalaganje vodnega kamna na stene bazena (npr. 
CALZELOS). Izključite varovalke za bazen. 
Priporočeno je, da se zimovanje bazena ne opravi dokler temperatura vode v bazenu presega 17°C. 
 
ZAGON                                                                                                                                                                  

Pred sezono bazen očistite. Pri tem uporabljajte le bazenska čistila. Sestavite vse cevne povezave. 
Namestite vse odzračevalne in izpustne ventile na filtru in črpalki. Merilno sondo vstavite na svoje 
mesto. Zaprite vse ventile in napolnite bazen 2cm pod vrh skimmra. Preverite ventile ter jih postavite 
v pravilne položaje za obratovanje, operite filter. Bazen spustite v obratovanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPRT BYPASS 
 

voda teče mimo 
avtomatike, 

toplotne črpalke 
ali izmenjevalca 

ZAPRT BYPASS 
 

voda teče skozi 
avtomatiko, 

toplotno črpalko 
ali izmenjevalec 


