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SZŰRŐSZIVATTYÚ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Látogassa meg a Bestway YouTube-csatornáját

FIGYELMEZTETÉS
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - A szivattyút 
szigetelőtranszformátorról vagy maradékáram-működtetésű megszakítóval 
(RCD) rendelkező hálózati áramellátásról kell működtetni, a névleges üzemi 
maradékáram pedig nem haladhatja meg a 30 mA-t.
A szivattyú csatlakozóját legalább 3,50m-re kell elhelyezni a medencétől.
A készüléket földelt áramforrásra kell csatlakoztatni.
Hosszabbítókábelek nem használhatók.
FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLY - A szivattyú nem használható, 
ha a medencében emberek tartózkodnak.
NE ÁSSA EL A VEZETÉKET. Helyezze úgy a vezetéket, hogy a fűnyíró gép, 
bokorvágó és más felszerelések által okozott sérülésveszély csökkenjen.
FIGYELMEZTETÉS - A tápkábel nem cserélhető ki. Ha a kábel megsérül, a 
készüléket ki kell dobni.
INTÉS - Ez a szivattyú kizárólag tárolható medencékhez használható. Ne 
használja véglegesen felszerelt medencékhez. Egy tárolható medence 
felépítése lehetővé teszi ennek szétszedését majd ismételt összeszerelését 
eredeti állapotába. Egy véglegesen felszerelt medence a földbe vagy a talajra 
van felállítva, a szabadban vagy egy épületben, és nem szedhető szét. 
FONTOS - A szivattyú használata nem megfelelő áramellátással veszélyes és 
a szivattyú végleges károsodását okozza. 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - Amikor árammal dolgozik, kapcsolja ki az 
áramellátást a megszakítótól, és zárja le a megszakító ajtaját. Ellenkező 
esetben megnövekszik az áramütés, sérülés és halálos balesetek veszélye.
NE TÁVOLÍTSA EL A FÖLDELÉSI VILLÁT ÉS NE MÓDOSÍTSA 
SEMMIKÉPP A DUGASZT. NE HASZNÁLJON ADAPTER DUGASZOKAT. 
Bármilyen kérdéssel a dugasz földelésére vonatkozóan, forduljon egy 
villamossági szakemberhez.
Bánjon óvatosan a szivattyúval. Ne húzza vagy emelje fel a szivattyút a 
tápkábeltől fogva. Soha ne húzza ki a dugaszt a konnektorból a kábeltől fogva. 

Óvja a kábelt a súrlódástól, Éles tárgyak, olaj, mozgó részek és kő nem szabad 
a szivattyút érjék.
FIGYELMEZTETÉS - Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a 
fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő 
tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek a készüléket csak 
felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos 
ismeretek megszerzését és a járulékos veszélyek megértését követően 
használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és 
felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek csak felügyelettel 
végezhetik. (EU-s piacra szánt termék esetén)
FIGYELMEZTETÉS - Ez a készülék nem használható fizikailag, érzékszervileg 
vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem 
rendelkező személyek (és gyermekek) által, kivéve felügyelet mellett, vagy ha 
készülék biztonságos használatával kapcsolatosan útmutatást kaptak egy a 
biztonságukért felelős személytől. A gyerekeket felügyelni kell, hogy nehogy 
játsszanak a készülékkel. (EU-n kívüli piacra szánt termék esetén)
A tisztítást és felhasználói karbantartást csak 18 évet betöltött, az elektromos 
áramütés veszélyeivel tisztában lévő felnőttek végezhetik. Ha a készüléket 
előre láthatólag hosszabb ideig nem fogja használni (pl. télen), a 
medencekészletet szét kell szerelni, és beltérben kell tárolni.
VIGYÁZAT! A készülék használata, illetve (újra)összeszerelése előtt, kérjük, 
minden alkalommal olvassa el az útmutatót.
A készüléket legalább 2 m-re kell elhelyezni a medencétől. (Csak Franciaország).  
Az elektromos rendszereknek meg kell felelniük a huzalozásra vonatkozó országos 
követelményeknek. Ha kérdése van, forduljon egy képzett villanyszerelőhöz.
A termék telepítéséhez csak a gyártó által szállított vagy meghatározott 
anyagok használhatók.
Alapvető fontosságú, hogy meggyőződjön arról, hogy a szívókimenetek 
nincsenek akadályozva.
A szűrőrendszeren végzendő karbantartási műveletek idejére tanácsos 
leállítani a szűrést.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrő nem tömődött-e el.
Javasolt hetente ellenőrizni, hogy nincs-e szükség tisztításra.
A medencevíz tisztaságának biztosításához minimum napi 8 órás szűrési 
üzemidő szükséges.
Létfontosságú, hogy a sérült alkatrészeket vagy alkatrészcsoportokat a lehető 
leghamarabb kicserélje. Csak a termék forgalmazásáért felelős személy által 
jóváhagyott részegységeket használjon.
Minden szűrőt és szűrőanyagot rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem gyűlt-e 
benne össze a jó szűrési teljesítményt megakadályozó üledék. Az esetlegesen 
már használt szűrőközeg ártalmatlanításának szintén meg kell felelnie a 

vonatkozó jogszabályoknak.
Amennyiben a szivattyúval, illetve bármely keringtetésért felelős eszközzel 
kapcsolatban kétsége merülne fel, forduljon képesített telepítőhöz, illetve a 
gyártóhoz/importőrhöz/forgalmazóhoz.
A vízkeringtetési rendszernek meg kell felelnie az uniós és a nemzeti, illetve 
helyi jogszabályoknak – különösen az elektromosság vonatkozásában.
A szelephelyzet, szivattyúméret, rácsméret módosítása hatással lehet az 
áramlásra, ezáltal a szívási sebesség megnőhet.
Vegye figyelembe az útmutatóban foglalt összes biztonsági előírást és javaslatot.
MEGJEGYZÉS:
Használat előtt ellenőrizze a felszerelést. Bármilyen sérült vagy hiányzó 
alkatrész esetén értesítse a Bestway társaság ügyfélszolgálati részlegét az 
alábbi címek egyikén. 
Bizonyosodjon meg, hogy az alkatrészek az Ön által rendelt modell részei.
MEGJEGYZÉS: 
Helyezze a szivattyút szolid alapra vagy egy egyenes lemezre. Úgy helyezze el 
a medencét és a szivattyút, hogy megfelelő legyen a szellőzése, vízelvezetése, 
és a hozzáférhetősége tisztításkor. Ne helyezze a szivattyút olyan helyre ahol 
víz gyűlhet össze, vagy ahol járkálás van a medence körül.
Fontos a dugasz hozzáférhetősége a medence felszerelése után.
MEGJEGYZÉS:
Az időjárás befolyásolhatja a szivattyú működését és élettartamát. A hideg, a 
meleg valamint a napsütés felesleges elhasználódást és kopást okoznak. 
Amikor lehetősége van rá, óvja a szivattyút ezektől a körülményektől. 
Karbantartás vagy javítás előtt fontos kicserélni a szitákat a gyár által 
szolgáltatott kék dugaszokkal a kimeneti és bemeneti portokon. 
MEGJEGYZÉS: 
Ne tegyen vegyszereket a szűrőkosaras szivattyúba.
Ne dugja be és ne húzza ki a készülék dugalját nedves kézzel.
Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról:
• Esős időben
• Tisztítás vagy más karbantartás esetén
• Hagyja felügyelet nélkül szünnapokon
Az utasítások betartása. A medencekészletet összeszerelését minden 
alkalommal az utasítások szerint végezze.
Az utasítások elvesztése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Bestway 
vállalattal, vagy keresse meg a következő weboldalon: www.bestwaycorp.com
FIGYELEM: A termék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.
Alaposan olvassa el, és tegye félre az útmutatót, hogy a jövőben 
bármikor belenézhessen.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
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FIGYELMEZTETÉS
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - A szivattyút 
szigetelőtranszformátorról vagy maradékáram-működtetésű megszakítóval 
(RCD) rendelkező hálózati áramellátásról kell működtetni, a névleges üzemi 
maradékáram pedig nem haladhatja meg a 30 mA-t.
A szivattyú csatlakozóját legalább 3,50m-re kell elhelyezni a medencétől.
A készüléket földelt áramforrásra kell csatlakoztatni.
Hosszabbítókábelek nem használhatók.
FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLY - A szivattyú nem használható, 
ha a medencében emberek tartózkodnak.
NE ÁSSA EL A VEZETÉKET. Helyezze úgy a vezetéket, hogy a fűnyíró gép, 
bokorvágó és más felszerelések által okozott sérülésveszély csökkenjen.
FIGYELMEZTETÉS - A tápkábel nem cserélhető ki. Ha a kábel megsérül, a 
készüléket ki kell dobni.
INTÉS - Ez a szivattyú kizárólag tárolható medencékhez használható. Ne 
használja véglegesen felszerelt medencékhez. Egy tárolható medence 
felépítése lehetővé teszi ennek szétszedését majd ismételt összeszerelését 
eredeti állapotába. Egy véglegesen felszerelt medence a földbe vagy a talajra 
van felállítva, a szabadban vagy egy épületben, és nem szedhető szét. 
FONTOS - A szivattyú használata nem megfelelő áramellátással veszélyes és 
a szivattyú végleges károsodását okozza. 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - Amikor árammal dolgozik, kapcsolja ki az 
áramellátást a megszakítótól, és zárja le a megszakító ajtaját. Ellenkező 
esetben megnövekszik az áramütés, sérülés és halálos balesetek veszélye.
NE TÁVOLÍTSA EL A FÖLDELÉSI VILLÁT ÉS NE MÓDOSÍTSA 
SEMMIKÉPP A DUGASZT. NE HASZNÁLJON ADAPTER DUGASZOKAT. 
Bármilyen kérdéssel a dugasz földelésére vonatkozóan, forduljon egy 
villamossági szakemberhez.
Bánjon óvatosan a szivattyúval. Ne húzza vagy emelje fel a szivattyút a 
tápkábeltől fogva. Soha ne húzza ki a dugaszt a konnektorból a kábeltől fogva. 

Óvja a kábelt a súrlódástól, Éles tárgyak, olaj, mozgó részek és kő nem szabad 
a szivattyút érjék.
FIGYELMEZTETÉS - Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a 
fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő 
tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek a készüléket csak 
felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos 
ismeretek megszerzését és a járulékos veszélyek megértését követően 
használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és 
felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek csak felügyelettel 
végezhetik. (EU-s piacra szánt termék esetén)
FIGYELMEZTETÉS - Ez a készülék nem használható fizikailag, érzékszervileg 
vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem 
rendelkező személyek (és gyermekek) által, kivéve felügyelet mellett, vagy ha 
készülék biztonságos használatával kapcsolatosan útmutatást kaptak egy a 
biztonságukért felelős személytől. A gyerekeket felügyelni kell, hogy nehogy 
játsszanak a készülékkel. (EU-n kívüli piacra szánt termék esetén)
A tisztítást és felhasználói karbantartást csak 18 évet betöltött, az elektromos 
áramütés veszélyeivel tisztában lévő felnőttek végezhetik. Ha a készüléket 
előre láthatólag hosszabb ideig nem fogja használni (pl. télen), a 
medencekészletet szét kell szerelni, és beltérben kell tárolni.
VIGYÁZAT! A készülék használata, illetve (újra)összeszerelése előtt, kérjük, 
minden alkalommal olvassa el az útmutatót.
A készüléket legalább 2 m-re kell elhelyezni a medencétől. (Csak Franciaország).  
Az elektromos rendszereknek meg kell felelniük a huzalozásra vonatkozó országos 
követelményeknek. Ha kérdése van, forduljon egy képzett villanyszerelőhöz.
A termék telepítéséhez csak a gyártó által szállított vagy meghatározott 
anyagok használhatók.
Alapvető fontosságú, hogy meggyőződjön arról, hogy a szívókimenetek 
nincsenek akadályozva.
A szűrőrendszeren végzendő karbantartási műveletek idejére tanácsos 
leállítani a szűrést.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrő nem tömődött-e el.
Javasolt hetente ellenőrizni, hogy nincs-e szükség tisztításra.
A medencevíz tisztaságának biztosításához minimum napi 8 órás szűrési 
üzemidő szükséges.
Létfontosságú, hogy a sérült alkatrészeket vagy alkatrészcsoportokat a lehető 
leghamarabb kicserélje. Csak a termék forgalmazásáért felelős személy által 
jóváhagyott részegységeket használjon.
Minden szűrőt és szűrőanyagot rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem gyűlt-e 
benne össze a jó szűrési teljesítményt megakadályozó üledék. Az esetlegesen 
már használt szűrőközeg ártalmatlanításának szintén meg kell felelnie a 

vonatkozó jogszabályoknak.
Amennyiben a szivattyúval, illetve bármely keringtetésért felelős eszközzel 
kapcsolatban kétsége merülne fel, forduljon képesített telepítőhöz, illetve a 
gyártóhoz/importőrhöz/forgalmazóhoz.
A vízkeringtetési rendszernek meg kell felelnie az uniós és a nemzeti, illetve 
helyi jogszabályoknak – különösen az elektromosság vonatkozásában.
A szelephelyzet, szivattyúméret, rácsméret módosítása hatással lehet az 
áramlásra, ezáltal a szívási sebesség megnőhet.
Vegye figyelembe az útmutatóban foglalt összes biztonsági előírást és javaslatot.
MEGJEGYZÉS:
Használat előtt ellenőrizze a felszerelést. Bármilyen sérült vagy hiányzó 
alkatrész esetén értesítse a Bestway társaság ügyfélszolgálati részlegét az 
alábbi címek egyikén. 
Bizonyosodjon meg, hogy az alkatrészek az Ön által rendelt modell részei.
MEGJEGYZÉS: 
Helyezze a szivattyút szolid alapra vagy egy egyenes lemezre. Úgy helyezze el 
a medencét és a szivattyút, hogy megfelelő legyen a szellőzése, vízelvezetése, 
és a hozzáférhetősége tisztításkor. Ne helyezze a szivattyút olyan helyre ahol 
víz gyűlhet össze, vagy ahol járkálás van a medence körül.
Fontos a dugasz hozzáférhetősége a medence felszerelése után.
MEGJEGYZÉS:
Az időjárás befolyásolhatja a szivattyú működését és élettartamát. A hideg, a 
meleg valamint a napsütés felesleges elhasználódást és kopást okoznak. 
Amikor lehetősége van rá, óvja a szivattyút ezektől a körülményektől. 
Karbantartás vagy javítás előtt fontos kicserélni a szitákat a gyár által 
szolgáltatott kék dugaszokkal a kimeneti és bemeneti portokon. 
MEGJEGYZÉS: 
Ne tegyen vegyszereket a szűrőkosaras szivattyúba.
Ne dugja be és ne húzza ki a készülék dugalját nedves kézzel.
Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról:
• Esős időben
• Tisztítás vagy más karbantartás esetén
• Hagyja felügyelet nélkül szünnapokon
Az utasítások betartása. A medencekészletet összeszerelését minden 
alkalommal az utasítások szerint végezze.
Az utasítások elvesztése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Bestway 
vállalattal, vagy keresse meg a következő weboldalon: www.bestwaycorp.com
FIGYELEM: A termék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.
Alaposan olvassa el, és tegye félre az útmutatót, hogy a jövőben 
bármikor belenézhessen.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
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FIGYELMEZTETÉS
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - A szivattyút 
szigetelőtranszformátorról vagy maradékáram-működtetésű megszakítóval 
(RCD) rendelkező hálózati áramellátásról kell működtetni, a névleges üzemi 
maradékáram pedig nem haladhatja meg a 30 mA-t.
A szivattyú csatlakozóját legalább 3,50m-re kell elhelyezni a medencétől.
A készüléket földelt áramforrásra kell csatlakoztatni.
Hosszabbítókábelek nem használhatók.
FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLY - A szivattyú nem használható, 
ha a medencében emberek tartózkodnak.
NE ÁSSA EL A VEZETÉKET. Helyezze úgy a vezetéket, hogy a fűnyíró gép, 
bokorvágó és más felszerelések által okozott sérülésveszély csökkenjen.
FIGYELMEZTETÉS - A tápkábel nem cserélhető ki. Ha a kábel megsérül, a 
készüléket ki kell dobni.
INTÉS - Ez a szivattyú kizárólag tárolható medencékhez használható. Ne 
használja véglegesen felszerelt medencékhez. Egy tárolható medence 
felépítése lehetővé teszi ennek szétszedését majd ismételt összeszerelését 
eredeti állapotába. Egy véglegesen felszerelt medence a földbe vagy a talajra 
van felállítva, a szabadban vagy egy épületben, és nem szedhető szét. 
FONTOS - A szivattyú használata nem megfelelő áramellátással veszélyes és 
a szivattyú végleges károsodását okozza. 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - Amikor árammal dolgozik, kapcsolja ki az 
áramellátást a megszakítótól, és zárja le a megszakító ajtaját. Ellenkező 
esetben megnövekszik az áramütés, sérülés és halálos balesetek veszélye.
NE TÁVOLÍTSA EL A FÖLDELÉSI VILLÁT ÉS NE MÓDOSÍTSA 
SEMMIKÉPP A DUGASZT. NE HASZNÁLJON ADAPTER DUGASZOKAT. 
Bármilyen kérdéssel a dugasz földelésére vonatkozóan, forduljon egy 
villamossági szakemberhez.
Bánjon óvatosan a szivattyúval. Ne húzza vagy emelje fel a szivattyút a 
tápkábeltől fogva. Soha ne húzza ki a dugaszt a konnektorból a kábeltől fogva. 

Óvja a kábelt a súrlódástól, Éles tárgyak, olaj, mozgó részek és kő nem szabad 
a szivattyút érjék.
FIGYELMEZTETÉS - Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a 
fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő 
tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek a készüléket csak 
felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos 
ismeretek megszerzését és a járulékos veszélyek megértését követően 
használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és 
felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek csak felügyelettel 
végezhetik. (EU-s piacra szánt termék esetén)
FIGYELMEZTETÉS - Ez a készülék nem használható fizikailag, érzékszervileg 
vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem 
rendelkező személyek (és gyermekek) által, kivéve felügyelet mellett, vagy ha 
készülék biztonságos használatával kapcsolatosan útmutatást kaptak egy a 
biztonságukért felelős személytől. A gyerekeket felügyelni kell, hogy nehogy 
játsszanak a készülékkel. (EU-n kívüli piacra szánt termék esetén)
A tisztítást és felhasználói karbantartást csak 18 évet betöltött, az elektromos 
áramütés veszélyeivel tisztában lévő felnőttek végezhetik. Ha a készüléket 
előre láthatólag hosszabb ideig nem fogja használni (pl. télen), a 
medencekészletet szét kell szerelni, és beltérben kell tárolni.
VIGYÁZAT! A készülék használata, illetve (újra)összeszerelése előtt, kérjük, 
minden alkalommal olvassa el az útmutatót.
A készüléket legalább 2 m-re kell elhelyezni a medencétől. (Csak Franciaország).  
Az elektromos rendszereknek meg kell felelniük a huzalozásra vonatkozó országos 
követelményeknek. Ha kérdése van, forduljon egy képzett villanyszerelőhöz.
A termék telepítéséhez csak a gyártó által szállított vagy meghatározott 
anyagok használhatók.
Alapvető fontosságú, hogy meggyőződjön arról, hogy a szívókimenetek 
nincsenek akadályozva.
A szűrőrendszeren végzendő karbantartási műveletek idejére tanácsos 
leállítani a szűrést.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrő nem tömődött-e el.
Javasolt hetente ellenőrizni, hogy nincs-e szükség tisztításra.
A medencevíz tisztaságának biztosításához minimum napi 8 órás szűrési 
üzemidő szükséges.
Létfontosságú, hogy a sérült alkatrészeket vagy alkatrészcsoportokat a lehető 
leghamarabb kicserélje. Csak a termék forgalmazásáért felelős személy által 
jóváhagyott részegységeket használjon.
Minden szűrőt és szűrőanyagot rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem gyűlt-e 
benne össze a jó szűrési teljesítményt megakadályozó üledék. Az esetlegesen 
már használt szűrőközeg ártalmatlanításának szintén meg kell felelnie a 

vonatkozó jogszabályoknak.
Amennyiben a szivattyúval, illetve bármely keringtetésért felelős eszközzel 
kapcsolatban kétsége merülne fel, forduljon képesített telepítőhöz, illetve a 
gyártóhoz/importőrhöz/forgalmazóhoz.
A vízkeringtetési rendszernek meg kell felelnie az uniós és a nemzeti, illetve 
helyi jogszabályoknak – különösen az elektromosság vonatkozásában.
A szelephelyzet, szivattyúméret, rácsméret módosítása hatással lehet az 
áramlásra, ezáltal a szívási sebesség megnőhet.
Vegye figyelembe az útmutatóban foglalt összes biztonsági előírást és javaslatot.
MEGJEGYZÉS:
Használat előtt ellenőrizze a felszerelést. Bármilyen sérült vagy hiányzó 
alkatrész esetén értesítse a Bestway társaság ügyfélszolgálati részlegét az 
alábbi címek egyikén. 
Bizonyosodjon meg, hogy az alkatrészek az Ön által rendelt modell részei.
MEGJEGYZÉS: 
Helyezze a szivattyút szolid alapra vagy egy egyenes lemezre. Úgy helyezze el 
a medencét és a szivattyút, hogy megfelelő legyen a szellőzése, vízelvezetése, 
és a hozzáférhetősége tisztításkor. Ne helyezze a szivattyút olyan helyre ahol 
víz gyűlhet össze, vagy ahol járkálás van a medence körül.
Fontos a dugasz hozzáférhetősége a medence felszerelése után.
MEGJEGYZÉS:
Az időjárás befolyásolhatja a szivattyú működését és élettartamát. A hideg, a 
meleg valamint a napsütés felesleges elhasználódást és kopást okoznak. 
Amikor lehetősége van rá, óvja a szivattyút ezektől a körülményektől. 
Karbantartás vagy javítás előtt fontos kicserélni a szitákat a gyár által 
szolgáltatott kék dugaszokkal a kimeneti és bemeneti portokon. 
MEGJEGYZÉS: 
Ne tegyen vegyszereket a szűrőkosaras szivattyúba.
Ne dugja be és ne húzza ki a készülék dugalját nedves kézzel.
Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról:
• Esős időben
• Tisztítás vagy más karbantartás esetén
• Hagyja felügyelet nélkül szünnapokon
Az utasítások betartása. A medencekészletet összeszerelését minden 
alkalommal az utasítások szerint végezze.
Az utasítások elvesztése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Bestway 
vállalattal, vagy keresse meg a következő weboldalon: www.bestwaycorp.com
FIGYELEM: A termék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.
Alaposan olvassa el, és tegye félre az útmutatót, hogy a jövőben 
bármikor belenézhessen.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.



A talp felszerelése
Az EN60335-2-41 TEST szabvány előírása szerint a szűrőkosaras 
szivattyút függőlegesen kell rögzíteni a talajon vagy fából és 
betonból előzetesen készített állványon. Az állványon két 9 mm 
átmérőjű lukat kell fúrni egymástól 127 mm távolságra. Állítsa a 
szűrőszivattyút az állványra, és a csavarokkal és anyákkal 
rögzítse őket egymáshoz. Az állványnak legalább 18 kg súlyúnak 
kell lennie, hogy a szivattyú fel ne boruljon.

MEGJEGYZÉS: Fontos ellenőrizni, hogy a hidraulikus 
csatlakozók nincsenek-e eltömődve.
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FONTOS: NE JÁRASSA SZÁRAZON A 
SZŰRŐSZIVATTYÚT – A szűrőszivattyú bekapcsolása előtt 
feltétlenül győződjön meg róla, hogy a medence befolyó és 
kifolyó szelepeit a víz teljesen ellepi-e.
A SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA

INTÉS: MIELŐTT ELKEZDI A KARBANTARTÁST 
BIZONYOSODJON MEG, HOGY A SZŰRŐKOSARAS 
SZIVATTYÚ KI VAN HÚZVA A KONNEKTORBÓL, 
ELLENKEZŐ ESETBEN SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY 
HALÁLESET KÖVETKEZHET BE. 
  1) Válassza le a szűrőszivattyút.
  2) A szárnyas anya órairányban történő forgatásával lazítsa meg a medence bemeneti és kimeneti szelepein található tömlőszorító bilincseket.
  3) Távolítsa el a törmelékszűrőket a medence belsejéből.
  4) Cserélje ki a medence bemeneti és kimeneti szelepében elhelyezett törmelékszűrőket a záródugókra.
  5) A szűrősapkatartó lecsavarásával távolítsa el a szűrősapkát.
  6) Kerti slaggal tisztítsa meg a szűrőkazettát. Ha a szűrőkazetta koszos vagy elszíneződött marad, azt egy újra le kell cserélni.
  7) Helyezze be a megtisztított (vagy új) szűrőkazettát, és ellenőrizze, hogy az a szűrőszivattyú közepén helyezkedik-e el.
  8) Ellenőrizze, hogy a szűrősapka tömítése a helyén van-e.
  9) Tegye vissza a szűrősapkát, majd csavarozza a helyére a szűrősapkatartót.
10) Cserélje ki a medence bemeneti és kimeneti szelepében elhelyezett záródugókat a törmelékszűrőkre. Húzza meg a tömlőszorító bilincseket. A 

szivattyúba most már vizet lehet engedni.
11) A rendszer használatra való előkészítéséhez kövesse a SZIVATTYÚ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓBAN foglaltakat.

FONTOS: Egészségügyi okokból azt javasoljuk, hogy 
kéthetente cserélje le a szűrőkazettát egy újra. Naponta 
öblítse át a szűrőt.
Felkészítés télre és hosszabb idejű tárolásra
1) Válassza le a szűrőszivattyút.
2) A víz szűrőszivattyúba való áramlásának megakadályozása és a szűrőkazetta eltávolítása érdekében a korábban említettek szerint kövesse az 
útmutatásokat.
3) Selejtezze le a szűrőkazettát.
4) Válassza le az összes tömlőt.
5) Alaposan szárítsa meg az összes tartozékot.
6) Tárolja a szűrőszivattyút száraz, fedett gyermekektől távol eső helyen. Tárolási hőmérséklet: 4 – 40°C(39,2 – 104 F)

A SZIVATTYÚ GARANCIÁJA
A szivattyú garanciájára vonatkozó információkat illetően látogassa meg weboldalunkat: www.bestwaycorp.com 

Használat
1) Nyissa ki/csavarozza ki a szűrőszivattyú tetején található levegőkifúvó-szelepet – levegő fog távozni, a szűrőszivattyú vízzel való töltődése 

közben levegő fog távozni a szelepen keresztül.
2) Ha a levegőkifúvó-szivattyún keresztül víz távozik, forgassa zárt helyzetbe, és törölje le az esetlegesen kifolyt vizet.
3) A szűrőszivattyú elindításához dugja be a csatlakozót egy maradékáram-működtetésű megszakítóba (RCD).
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A SZIVATTYÚ ÁRTALMATLANÍTÁSA

             A kiselejtezett elektromos termékek nem képezhetik a háztartási hulladék részét. Éljen az újrahasznosítás lehetőségével, ha elérhetőek a 
             megfelelő létesítmények. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsok tekintetében tájékozódjon az önkormányzatnál vagy a forgalmazónál.
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