INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
FILTRA PIASKOWEGO SANDY 5
1)
2)
3)
4)
5)

Wyjąć zbiornik filtra z kartonu.
Przykręcić pompę do palety za pomocą wkrętów (nie dołączone do dostawy) .
Przed zasypaniem filtra piaskiem sprawdzić połączenia rur wewnątrz zbiornika.
Zalać w 1/3 zbiornik wodą, zakryć rurę w zbiorniku i wsypać piasek .Odkryć rurę w zbiorniku.Dopełnić zbiornik wodą.
Zamknąć zbiornik zakładając zawór 4-drogowy. Pod zawór włożyć uszczelkę sprawdzając czy jest we właściwym miejscu,
założyć obejmę i dokręcić śrubami. Do zaworu wkręcić delikatnie manometr uszczelniając jego gwint taśmą teflonową.
6) Połączyć zawór z pompą (wyjście z zaworu oznaczone PUMP) zakładając wąż na złączki,ścisnąć wąż obejmami.
7) Zalać pompę wodą .Przykręcić wkrętami pompę do palety. Dokręcić delikatnie pokrywę pompy i uruchomić pompę w
pozycji zaworu NACHSPULEN (poz.III) na ok.1minutę.

UWAGA !!!
Przy przestawianiu zaworu 4-drogowego zawsze wyłączać pompę.
Praca filtra przebiega w pozycji zaworu FILTERN(poz.I).Ciśnienie robocze wynosi 0.4-0.6 bar.
Płukanie zwrotne wykonuje się gdy ciśnienie wzrośnie do 0.7-0,8 bar. Pompę należy wtedy wyłączyć i przestawić zawór w pozycję
RUCKSPULEN(poz.II). Włączyć pompę i czyścić filtr przez ok.3-4 min. Wyłączyć pompę. Zawór 4-drogowy ustawić w pozycję
NACHSPULEN(poz. III).Włączyć pompę na ok.1 min. Powtórzyć czynności w obu pozycjach.
Piasek w filtrze wymieniać co 2-3 lata (dotyczy tylko oryginalnego piasków).
Przez okres zimowy pompę filtra przechowywać w ciepłym miejscu. Z filtra,pompy należy spuścić wodę poprzez odkręcenie korków
spustowych. Manometr filtra odkręcić.
Zawór 4-drogowy przestawić w pozycję WINTER(0). Rozkręcić śrubunki (ewent.zawory) łączące filtr z rurociągiem.
GWARANCJA JAKOŚCI (Karta gwarancyjna)
NAZWA TOWARU: Sandy 5;NUMER:

DATA SPRZEDAŻY:

1.Towar objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty montażu.Nie dłużej niż 15 miesięcy od daty sprzedaży.
2.Gwarancją objęte są wyłącznie wady fabryczne (wadliwe materiały,defekty produkcyjne).
3.Nie są objęte gwarancją uszkodzenia: mechaniczne,chemiczne,wynikłe z pracy w złych warunkach (wilgość,woda,wysoka
temperatura itp.),wynikające z wadliwego montażu. Montaż powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowane firmy.
4.Usterki w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 21 dni od daty otrzymania towaru.
5.Przy nieuzasadnionych reklamacjach koszty ponosi uprawniony z tytułu gwarancji.
6.Przesłanie towaru może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu z nim rodzaju przewoźnika. Wysyłka tylko w oryginalnym
opakowaniu.Na zgłoszeniu reklamacji podać opis usterki. Przyjęcie towaru do reklamacji następuje wyłącznie z kartą
podstemplowaną i wypełnioną przez punkt sprzedaży.
7.W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy K.C.
Data montażu:

3 – uszczelka
6- spust wody
7- zbiornik filtra
9- manometr
10- zawór 4-drogowy
12-rurki szczelinowe
13-rozdzielacz dolny
14-obejma filtra
15-rura PCW
16-uszczelka
17- śruba

Dla celów transportu towar jest rozmontowany.

