
es  Equipo de filtración por inmersión con cartuchos para piscinas no enterradas

pl  Urządzenie filtrujące z wkładami do zawieszenia do basenów rozporowych i stelażowych

tr  Kurulu havuzlar için askı kartuşlu filtre tertibatı
bg  Окачващо се съоръжение с касетъчен филтър за изправящи се басейни

sk  Závesné kartušové filtračné zariadenie pre montované bazény

hu  Befüggeszthető szűrőbetétes szűrőberendezés, felállítható medencékhez

hr  Ovjesni filtarski uređaj s uloškom za montažne bazene

cs  Závěsná kartušová filtrace pro nadzemní bazény

ro  Instalaţie de filtrare cu cartuş, suspendată, pentru piscinele supraterane

sl  Obesni kartušni filter za sestavljive bazene

it  Impianto con filtri a cartuccia per piscine fuori terra, predisposto per essere appeso
fr  Système de filtration à cartouche à accrocher, pour piscines hors-sol
en  Hanging cartridge filter units for above ground pools
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Előszó
Köszönjük, hogy Steinbach terméket vásárolt. Termékeinket folyamato-
san fejlesztjük. Szíves elnézését kérjük, ha termékünk mégis hibásnak 
bizonyulna, és tisztelettel arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot 
szervizközpontunkkal.

Kezelési útmutató elolvasása és megőrzése
A Befüggeszthető szűrőbetétes szűrőberendezés, felállítható me-
dencékhez kezelési útmutatója
A kezelési útmutató a fenti termék részét képezi. A kezeléssel és üzem-
be helyezéssel kapcsolatban tartalmaz fontos tudnivalókat. A termék 
használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót, különös tekintettel an-
nak biztonsági utasítások című részére. A kezelési útmutató fi gyelmen 
kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat, vagy a termék károsodását 
vonhatja maga után. A kezelési útmutató az Európai Unió hatályos 
szabványai és szabályai alapján készült. Vegye fi gyelembe a külföldön 
alkalmazandó irányelveket és jogszabályokat is. További felhasználása 
érdekében jól őrizze meg a kezelési útmutatót, és szükség esetén adja 
is tovább.

Rendeltetésszerű használat
A termék kizárólag magáncélra használható, üzleti felhasználásra nem 
alkalmas. 
A beépített felületszívóval és beömlőfúvókával rendelkező, befügges-
zthető szűrőbetétes szűrő, minden felállítható medencéhez alkalmas. 
Az úszómedence vizének átszűrésére és átforgatására szolgál. A 
terméket kizárólag a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően has-
ználja. Minden ettől eltérő felhasználás rendeltetésellenesnek minősül 
és anyagi károkat vagy akár személyi sérüléseket is okozhat. A termék 
nem gyermekjáték. A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelőssé-
get azokért a károkért, amelyek a rendeltetés-ellenes, vagy helytelen 
felhasználás miatt keletkeztek.

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások
Minden utasítást el kell olvasni és be kell tartani. A fi gyelmeztető 
utasítások be nem tartása esetén anyagi károkra, áramütésekre, 
más komoly sérülésekre vagy akár halálos balesetre is számíthat. 
Ezek a termék-fi gyelmeztetések, utasítások és biztonsági sz-
abályok sok, de messzemenően nem az összes lehetséges kockáz-
atot és veszélyt tartalmazzák. Legyenek fi gyelmesek és ítéljék 
meg helyesen a lehetséges veszélyeket. A termék nem megfelelő 
használata életveszélyes helyzetekhez vezethet.
Figyelem! A veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a javítást 
hagyja szakembere. Elvégzéséhez forduljon szakszervizhez. Az 
önhatalmú javítások, szakszerűtlen szerelés vagy nem megfelelő 
kezelés a szavatossági és a garanciális jogosultságok megs-
zűnésével jár. A javításhoz csak olyan pótalkatrészeket szabad 
használni, amelyek megfelelnek az eredeti termékadatoknak.
FIGYELMEZTETÉS! Ez a készülék veszélyt jelent olyan csök-
kent fi zikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező 
személyek (például korlátozott fi zikai vagy mentális képességekkel 
rendelkező fogyatékos személyek, idősebb emberek) , illetve kellő 
tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek számára. A 
termékkel gyermekek nem játszhatnak. Tisztítását nem végezhetik 
gyermekek, vagy csökkent fi zikai, értékszervi vagy mentális képes-
ségekkel rendelkező, más személyek
ÚTMUTATÁS! Sérülésveszély! Szakszerűtlen használat esetén a 
termék megsérülhet.

Áramütésveszély! A nem megfelelően elvégzett elektromos sze-
relés, vagy a túl magas hálózati feszültség áramütést okozhat. A 
terméket csak akkor csatlakoztassa, ha a csatlakozóaljzat hálózati 
feszültsége megfelel a műszaki adatoknál szereplő értéknek. A 
terméket csak jól hozzáférhető csatlakozóaljzathoz csatlakoztas-
sa, annak érdekében, hogy üzemzavar esetén gyorsan le tudja 
választani a hálózatról. Ne üzemeltessen láthatóan sérült, vagy 
hibás hálózati kábellel, illetve hálózati csatlakozódugóval rendel-
kező terméket. A védelmet fokozza a 30 mA-t meg nem haladó 
névleges kioldóáramú hibaáram-védőkapcsoló (FI/RCD) besze-
relése, amelynek használata erősen ajánlott. Kérje villanyszerelő 
szakember segítségét.

A terméket csak az útmutatóban leírtak szerint szabad felnyitni. A 
veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a javítást hagyja szakembe-
re. Elvégzéséhez forduljon szakszervizhez. Az önhatalmú javítás, 
a termék módosítása, szakszerűtlen bekötése vagy nem megfelelő 
kezelése a szavatossági és a garanciális jogosultságok megs-
zűnésével jár. A termék olyan elektromos és mechanikai alkatrés-
zekkel rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások-
kal szembeni védelem szempontjából.
A hálózati csatlakozódugót soha ne fogja meg nedves kézzel. 
A hálózati csatlakozódugót soha ne a kábelnél fogva húzza ki, 
hanem mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg. A terméket, 
a hálózati csatlakozódugót és az összes kábelt távol kell tartani a 
nyílt lángtól, valamint a forró felületektől. Úgy fektesse le a hálózati 
csatlakozókábelt, hogy ne jelentsen botlásveszélyt, és nem is 
szabad elásni. Úgy fektesse le a kábelt, hogy például a fűnyírók, 
valamint más készülékek ne sérthessék meg. A hálózati kábelt nem 
szabad megtörni és nem szabad éles peremeken átfektetni. Ne 
használjon hosszabbító-kábelt, több aljzatos csatlakozóaljzatokat, 
vagy más adaptert.

Az Ön által vásárolt papírszűrős vízforgató a gyártás során tesz-
telésre kerül, így a készü-lék kifogástalan állaptban van Um diesen 
ordnungsgemäßen A megfelelő állapot meg-tartásának és a meg-
felelő működés érdekében a felhasználónak az útmutató ajánlott 
betartani. Ha vannak arra utaló jelek, hogy a készülék biztonságo-
san nem üzemel-tethető, abban az esetben a vízforgatót azo-nnal 
le kell választani az elektromos hálózatról, kerülje el a véletlen 
üzembe-helyezést. Ilyen esetek: 

 ■ ha a készüléken látható sérülések vannak.   
 ■ ha a készülék nem tűnik működőképes-nek.

(Kép 2)
A szivattyút ne használja, ha nincs vízben. Mielőtt a szűrőbe-
rendezést üzembe helye-zi, ellenőrizze a berendezés vezetékét. 
Lehetőség szerint ellenőriztesse a feszü-ltséget és a frekvenciát. 
A transztormátort a medencétől legalább 3,5m helyezze el. A 
transztormátort és a vezetéket tartsa mindíg szárazon. Karbant-
artás előtt tisztítsa meg a szivattyút, áramtalanítsa a készüléket és 
a transzformátort. Vegye ki a szűrőbetétetis. Amennyiben a transz-
formátor vagy veze-ték sérült ne üzemeltesse tovább a készü-léket. 
Forduljana a gyártóhoz, vagy a gyártó által kijelölt márkaszer-
vízhez. A javítást csak szakképzettséggel rendelkező személy 
vége-zheti el. Ezáltal kizárhatóak az egyéb ves-zélyforrások. A 
szivattyút ne a vezetéknél vegye ki a medencéből, és ne a kábellel 
mozgassa. 

Ellenőrizze a csomag tartalmát
ÚTMUTATÁS! Sérülésveszély! A termék megsérülhet abban az esetben, 
ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel, vagy más hegyes tárggyal nyit-
ja ki. Éppen ezért óvatosan nyissa fel.

 ■ A terméket vegye ki a csomagolásból.
 ■ Ellenőrizze a doboz tartalmának hiánytalanságát. Vázrajz/fénykép L1.
 ■ Ellenőrizze a termék, illetve az egyes alkatrészek esetleges sérülé-
seit. Ebben az esetben a termék nem használható. Az útmutató végén 
megadott elérhetőségen forduljon a szervizhez.

Leírás (Kép 1)
Megjegyzés: A papírszűrős vízforgató magassága állítható. Ügyeljen 
arra, hogy a papírszűrős vízforgató ne ússzon fela víz felszínére, azt a 
megfelelő rögzítéssel és a csavarok meghúzásával tudja elérni. 

Üzembe helyezés
Figyelem: A szivattyút ne üzmeltesse szárazon, mert az me-
ghibásodáshoz vezet. 

 ■ A szivattyút engedje bele a medencébe, győződjön meg arról, hogy a 
szivattyú telítődött vízzel. 

 ■ Kerülje el, hogy a z üzemidő alatt a szivattyú levegőt szívjon, a szivat-
tyú legalább15cm-rel a vízszint alatt legyen. 

 ■ A szivattyú azonnal bekapcsol, amint a a transzformátort az áram-
forráshoz csatlakoztatja. 
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Hibalehetőségek

Probléma Ok Megoldási javaslat 

A motor nem 
működik 

Nincs áram Áramforrás, csatlakozó, 
vezetékek ellenőrzése 
(szakember segítségével) 

Járókerék megakadt Szivattyút vegye ki 
és tisztítsa meg 

Generátor leégett Szivattyú cseréje 

Motor működik, 
de nem vagy 
csak kevés vizet 
szállít 

A szivattyú nincs tel-
jesen víz alatt 

Emelje meg a 
vízszintet,vagy süllyessze 
lejjebb a szivattyút 

Járókerék sérült Szűrőbetétet tisztítsa meg 

A rotor rossz irányban 
forog 

Transzformátort kapcsolja 
ki, majd kapcsolja be 

A motor 
szaggatottan jár 

A járókerék 
megakadt,és túlterheli 
a motort 

Papíszűrőt tisztítsa meg, a 
transzformátort védje meg 
a túlmelegdéstől 

Fontos tudnivaló

Technikai adatok
 ■ Papìrszűrős vízforgató föld felszín feletti  medencèhez  
 ■ Hàlózati feszültsèg
 ■ Szűrőteljesítmény 2,8 l 
 ■ Átfolyási mennyiség 1.700 l/h 
 ■ Medence térfogata 8.000 l 
 ■ Teljesítmény(W) 20 
 ■ Max. Vízhőmérséklet °C 35 
 ■ Max. Merülési mélység (m) 0,5 
 ■ Transzformátor SG12 20,4 W, 230 V 50 Hz, 
 ■ 12 VAC 1700MA 20,4 VA

Tisztítás
A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatla-
kozódugót. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószert. 
Ne használjon oldószer-tartalmú, valamint súroló hatású tisztítószert, 
illetve kemény szivacsot, kefét, stb.

Tárolás
A tisztítást követően a terméket megfelelően le kell szárítani. Ezt kö-
vetően száraz és fagymentes helyen kell tárolni

Hulladékkezelés
A csomagolás hulladékkezelése: A csomagolóanyagokat környezet-
védelmi és ártalmatlanítás-technológiai szempontok alapján válogattuk 
ki, éppen ezért újrahasznosíthatók. A kartont tegye a papírhulladékba, a 
fóliákat a műanyag-hulladékba.
A termék ártalmatlanítása: Az Európai Unióban és szelektív hulladék-
gyűjtési rendszert alkalmazó, más európai országokban kell alkalma-
zni. A terméket a lakóhelye szerinti előírásoknak és jogszabályoknak 
megfelelően kell ártalmatlanítani.

Garanciális feltételek
A termékre az adott ország hatályos jogszabályi előírásai szerinti szava-
tossági előírások vonatkoznak. 

CE megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozat az útmutató végén szereplő címen 
szerezhető be.
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