
ZÁRUČNÉ PODMIENKY BAZÉNA A FILTRAČNÉHO ZARIADENIA 

 

Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality 

zhotovenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a sú povaţované za nezávadné. Záruka platí na 

dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. 

Doklad o nákupe je poţadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácia tovaru sa riadi 
právnym  poriadkom SR.  

 

Záruka sa vťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu  

ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho nafukovacieho prstenca a filtračného 

zariadenia. 

 

Kupujúci je povinný okamţite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal 

alebo poškodený bazén vrátane filtrácie či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamţite 

informovať predajcu.  Kupujúci je povinný bazén vrátane filtrácie okamţite po zakúpení uviesť do 
prevádzky.  Ak vykazuje bazén vrátane filtrácie zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď  po 

sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemoţno uţívať, je kupujúci povinný tovar okamţite 

reklamovať, najneskôr do troch mesiacov od zakúpenia. Pri zistení závady na jednotlivých častiach 

bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky, atď.) reklamuje len vadnú časť. Na reklamácie po 

tejto lehote sa bude nazerať takto:  

 

Záruka sa nevzťahuje na: opotrebovanie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho 

pouţívania, príp. uskladnenia,  beţné opotrebovanie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe 

jeho pouţívania, vady spôsobené chemickým poškodením, vady spôsobené vplyvom ţivelných síl, 

vady vzniknuté v dôsledku pouţitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údrţbu bazénovej 
vody a nevhodných čistiacich pomôcok, prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku 

pouţívania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody alebo vplyvom slnečného 

ţiarenia,  na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podloţím, 

neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vloţkou filtra, 

upchatie prívodného sitka a škody spôsobené vodou. Výdavky spojené so stratou vody nie sú 

rovnako predmetom záruky. 

 

 

 

 

 

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE! 
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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL  
 

KARTUŠOVÁ FILTRÁCIA 
 

KRYSTAL CLEARTM 604 

220-240V, 50Hz, 45W, max.teplota vody 35°C 

 

Obrázok je ilustračný.                        

 

 

 
 
 
 

REBIOP s.r.o.  
SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce  

tel./fax:037/6306303 
 

www.rebiop.sk 



DÔLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY: 
PRED INŠTALÁCIOU A POUŢITÍM TOHTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI PREČÍTAŤ DÔLEŢITÉ POKYNY 

A RIADIŤ SA VŠETKÝMI PRAVIDLAMI. 

 

 

PREČÍTAJTE SI A DODRŢUJTE VŠETKY PRAVIDLÁ 

 

VÝSTRAHA 

 PRE ZNÍŢENIE RIZIKA ZRANENIA ZABRÁŇTE DEŤOM, ABY POUŢÍVALI TENTO VÝROBOK. DETI 

A NESPÔSOBILÉ OSOBY VŢDY KONTROLUJTE. 

 NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NAPÁJACÍ KÁBEL PRIPÁJAJTE IBA DO 

ZÁSUVKY S UZEMNENÍM ALEBO S PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM. AK NEMÔŢETE OVERIŤ, ČI JE 

ZÁSUVKA CHRÁNENÁ NIEKTORÝM Z UVEDENÝCH PRVKOV, KONTAKTUJTE SPÔSOBILÉHO 

ELEKTRIKÁRA, KTORÝ PRÍPADNE NAMONTUJE ZÁSUVKU S MAXIMÁLNOU ZÁŤAŢOU 30 mA. 

NEPOUŢÍVAJTE PRENOSNÝ PRÚDOVÝ ISTIČ. 

 PRÍVODNÝ KÁBEL NEVSÁDZAJTE DO ZEME. UMIESTNITE HO TAK, ABY NEBOL POŠKODENÝ 
SEKAČKOU NA TRÁVU, STRIHAČOM ŢIVÝCH PLOTOV ALEBO INÝM ZARIADENÍM. 

 PRÍVODNÝ KÁBEL NIE JE MOŢNÉ VYMENIŤ, AK DÔJDE K JEHO POŠKODENIU, JE NUTNÉ 

SPOTREBIČ VYHODIŤ. 

 PRE ZNÍŢENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEPOUŢÍVAJTE NA ZAISTENIE 

NAPÁJANIA PREDLŢOVACIE ŠNÚRY, ČASOMERY, ADAPTÉRY, ANI KONVERTORY ZÁSUVIEK. 

POUŢITE RIADNE UMIESTNENÚ ZÁSUVKU. 

 MONTÁŢ A DEMONTÁŢ MÔŢU VYKONÁVAŤ IBA DOSPELÍ. 

 NEZAPÁJAJTE ANI NEVYPÍNAJTE FILTRAČNÉ ČERPADLO, KEĎ STOJÍTE VO VODE ALEBO MÁTE 

MOKRÉ RUKY. 

 DETI NESMÚ POUŢÍVAŤ ZARIADENIE ANI ELEKTRICKÉ ŠNÚRY. 
 ZARIADENIE NESPÚŠŤAJTE, AK SA VO VODE NACHÁDZAJÚ ĽUDIA. 

 PRED ZAČIATKOM NASTAVOVANIA, ČISTENIA, ÚDRŢBY ALEBO DEMONTÁŢE ODPOJTE 

ČERPADLO OD ZDROJA ELEKTRICKÉHO PRÚDU. 

 ČERPADLO JE URČENÉ PRE SKLADOVATEĽNÉ BAZÉNY. NEPOUŢÍVAJTE HO PRI TRVALO 

MONTOVANÝCH BAZÉNOCH. SKLADOVATEĽNÝM BAZÉNOM SA ROZUMIE BAZÉN, KTORÝ 

MOŢNO ROZLOŢIŤ NA ČASTI A NESKÔR OPÄŤ ZLOŢIŤ DO PÔVODNEJ PODOBY. 

 UDRŢUJTE ČERPADLO V MINIMÁLNEJ VZDIALENOSTI 2 m OD BAZÉNU. 

 ZÁSTRČKU ČERPADLA UDRŢUJTE V MINIMÁLNEJ VZDIALENOSTI 3,5 m OD BAZÉNU. 

 PO INŠTALÁCII ČERPADLA MUSÍ ZÁSTRČKA ZOSTAŤ PRÍSTUPNÁ. 
 

NEDODRŢANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŢE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, 

VÁŢNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. 

 
Varovanie, pokyny a pravidlá bezpečnosti pre čerpadlo predstavujú iba niektoré z moţných rizík  a 

nebezpečenstva zábavných vodných zariadení. Pri pobyte vo vode sa riaďte zdravým rozumom 

a úsudkom.  
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VYČISTENIE ALEBO VÝMENA VLOŢKY FILTRAČNÉHO ČERPADLA 

1. Presvedčite sa, či je filtračné čerpadlo vypnuté a napájací kábel odpojte od 

prívodu elektrického prúdu. 

2. Aby ste zabránili vytekaniu vody z bazénu, odskrutkujte trysku výpuste (10) 

a mrieţku sitka (11) od konektorov na hadici a miesto nich vloţte tesniace zátky 

(klobúčiky).  

3. Pohybom proti smeru chodu hodinových ručičiek odstráňte veko (3) a 

tesniaci krúţok (4).Dajte pozor, aby ste tesniaci krúţok (4) nestratili. 

4. Vyberte pouţitú vloţku filtra (5) a vyčistite ju. Filtračnú vloţku môţete vyčistiť 

osprchovaním pomocou záhradnej hadice. 

5. Zváţte, či je potrebné vymeniť vloţku filtra. 

6. Vráťte vloţku do puzdra filtra. 

7. Namontujte späť tesniaci krúţok (4) a veko (3). Veko (3) dotiahnite iba rukou v 

smere chodu hodinových ručičiek. 

8. Po výmene vloţky filtra otvorte odvzdušňovací ventil, odstráňte zátky (klobúčiky), 

ponechajte čas na odvzdušnenie, potom dotiahnite odvzdušňovací ventil a opäť 

nasaďte trysku výpuste (10) a mrieţku sitka (11). Filtračné čerpadlo sa zaplní 

vodou a môţe byť opäť spustené. 
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NEPRENOSNÉ UMIESTNENIE FILTRAČNÉHO ČERPADLA 
Základňa filtračného čerpadla má vo svojej dolnej časti tri montáţne otvory. Niektoré krajiny, 

hlavne v Európskom spoločenstve, vyţadujú zaistenie filtračného čerpadla do zeme alebo k nejakej 

základni v neustále vztýčenej polohe. Zmienené tri otvory sú rozmiestnené do tvaru trojuholníka, 

ktorého dĺţka strán je 145 mm. Otvory majú šírku 7 mm. 

Filtračné čerpadlo je moţné nainštalovať na betónovú alebo drevenú základňu a takto predísť 

náhodnému prevráteniu. Celková hmotnosť zostavy musí presiahnuť 18 kg. Dolu zobrazený výkres 

uvádza dve moţnosti  montáţe vo vztýčenej polohe. Európska norma EN 60335-2-41 vyţaduje, aby 

bol tento výrobok pripevnený k zemi alebo k nejakej základni. Pouţite 3 skrutky M6 s troma 
maticami M6. 
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POPIS DIELOV 

Pred zostavovaním vášho výrobku venujte prosím niekoľko minút kontrole obsahu a prezrite si 

všetky časti bazénu. 

 

POZN.: Obrázok môţe byť ilustračný Nemusí zobrazovať daný výrobok. Nie je v mierke 
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Číslo Popis Mnoţstvo 

číslo náhradného 

dielu 

1 Odvzdušňovací ventil 1 10460 

2 O-krúţok ventile 1 10264 

3 Veko 1 10459 

4 Tesnenie veka 1 10325 

5 Vloţka filtra (59900) 1   

6 Tesnenie hadice 2 10134 

7 Svorka 4 10122 

8 Hadica 2 10339 

9 Konektor na hadici 2 11070 

10 Tryska  výpuste 1 11071 

11 Mrieţka sitka 1 11071 

Pri objednávke súčiastok vţdy uvádzajte prosím číslo modelu a čísla súčiastok. 

 

 

POZNÁMKA: Nákresy slúţia iba na ilustráciu. Nemusia zobrazovať daný výrobok. Nie je 
v mierke. 
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POKYNY NA ZOSTAVENIE 

Uistite sa, ţe máte zaistený prívod vody a disponujete potrebnými chemikáliami. 

Svorku hadice (7) je moţné utiahnuť aj  pomocou malej mince. 

DÔLEŢITÉ: Toto filtračné čerpadlo sa dodáva s otvoreným odvzdušňovacím 

ventilom (1), (ktorý podľa potreby otvorte). Odvzdušňovací ventil spätne 

NEMONTUJTE, pokiaľ nedôjdete k bodu 8 tohto návodu. V opačnom prípade 

môţe v puzdre filtra zostať vzduch, motor pobeţí nasucho, začne byť hlučný a 

pokazí sa.  

 

1., Najskôr postavte nadzemný bazén. Dodrţujte dôkladne návod na montáţ.  

2., Na dĺţku hadice od bazénu umiestnite filtračné čerpadlo, smerom k spodnému 

čiernemu ventilu, vyčnievajúcemu zo steny bazénu.  

3., Spojené diely (9 a 10) nasaďte na vrchný otvor pre pripojenie hadice. Potom na 

spodný otvor na pripojenie hadice nasaďte spojené diely (9 a 11). Hadice (8) sa dajú 

pripojiť na konektory hadice. 

4., K prípojkám hadíc na čerpadle budú napojené dve hadice. Pouţite svorky hadíc (7) 

a jednu hadicu (8) pripevnite k spodnej prípojke na bazéne (označenej na bazéne 

symbolom „+“) a druhú k hornej prípojke hadíc na čerpadle (takisto označenej 

symbolom „+“).  

5., Pripojte druhú hadicu k zvyšnej hornej prípojke na bazéne a spodnej prípojke na 

pumpe. Uistite sa, ţe všetky svorky hadíc (7) sú pevne utiahnuté.  

6., Rukou dotiahnite veko čerpadla (3) v smere chodu hodinových ručičiek a ubezpečte 

sa, ţe je pevne utiahnuté. Na dotiahnutie nepouţívajte ţiadne nástroje ako napr.: 

kliešte.  

7., Naplňte bazén vodou tak, aby hladina vody presahovala aspoň 2 aţ 4 cm nad hornú 

prípojku. Voda začne automaticky prúdiť do čerpadla. 

8., Aţ keď z otvoru odvzdušňovacieho ventilu začne vytekať voda, zaskrutkujte ventil 

späť do krytu so závitom. Ventil príliš neuťahujte. POZNÁMKA: Pretoţe sa puzdro 

filtra bude plniť vodou, je nutné, aby ste systém odvzdušnili. 

9., Filtračné čerpadlo zapojte do elektrickej zásuvky. Teraz filtračné čerpadlo filtruje 

vodu. 

  UPOZORNENIE! 

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. FILTRAČNÚ PUMPU. PRIPOJUJTE 

IBA DO ZÁSUVKY S UZEMNENÍM ALEBO S PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM. AK 

 NEMÔŢETE OVERIŤ, ČI JE ZÁSUVKA CHRÁNENÁ NIEKTORÝM Z UVEDENÝCH 

PRVKOV, KONTAKTUJTE SPÔSOBILÉHO ELEKTRIKÁRA, KTORÝ PRÍPADNE NAMONTUJE 

ZÁSUVKU S MAXIMÁLNOU ZÁŤAŢOU 30mA. NEPOUŢÍVAJTE PRENOSNÝ PRÚDOVÝ 

ISTIČ. 

10., Filtračné čerpadlo nechajte beţať tak dlho, kým nezačne vytekať voda s 

poţadovanou čistotou. 

 
 

UPOZORNENIE 
Pumpu umiestnite ďalej od bazénu, aby sa po nej deti nemohli vyšplhať do bazéna. 

Ak chcete skontrolovať alebo vymeniť vloţku filtra, najskôr odpojte čerpadlo od 
napájania, odskrutkujte trysku výpuste (10)  a mrieţku sitka (11) z prípojky filtra a 
tesniace klobúčiky vloţte do otvorov konektora skôr, neţ začnete s výmenou filtra. Po 
oprave otvorte odvzdušňovací ventil, odstráňte klobúčiky, aby prebytočný vzduch 
mohol unikať pomocou ventilu. Opäť ventil utiahnite a naskrutkujte trysku výpuste 
(10) a mrieţku sitka (11).  Čerpadlo sa opäť zaplní vodou a môţe byť znovu spustené. 
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