
MANUÁL PRO OVLÁDACÍ VENTILY, kód 20569 - 20043 a 20565 
 
Funkce: 
 Filtrace - Voda proudí přes čerpadlo a filtr zpět do bazénu. 
  

Vypouštění - Používá se pro vypuštění bazénu. 
  

Zavřeno - Všechny vstupy a výstupy ventilu jsou uzavřeny. Nikdy nezapínejte čerpadlo při této poloze 
 ventilu. 
  

Proplach - Voda proudí filtrem v opačném směru než při filtraci. Používá se při čištění filtru. 
  

Recirkulace - Cirkulující voda neprotéká filtrem. 
  

Zafiltrování - Tato pozice se používá po propláchnutí filtru pro odstranění zbytků nečistot. 
  
 D - Tato poloha umožňuje zcela vyprázdnit vodovodní potrubí a zabránit tak v zimě zamrzání vody a 
 následné deformaci gumového těsnění. Také se používá při demontáži horní části ventilu. 
 
* Upozornění: NIKDY NEMANIPULUJTE S OVLÁDACÍM VENTILEM BEZ ZASTAVENÉHO ČERPADLA 
 
Instalace 
 
Použijte teflon při ručním šroubování koncovek do ventilu a lepidlo THF při jejich nalepování. Pečlivě očistěte 
připojení k filtru tak, aby tam nezůstala žádná zrnka filtračního písku. Ujistěte se, že všechna těsnění jsou 
správně umístěna. 
 
- Připojení „PUMP“: sání vody od čerpadla 
- Připojení „RETURN“: výtlak vody do bazénu 
- Připojení „WASTE“: výstup k odpadnímu potrubí 
 
- Připojení „TOP“: vstup do filtru 
- Připojení „BOTTOM“: výstup z filtru 
 
Údržba 
 
Čas od času se může uvnitř ventilu nahromadit  písek a nečistota a může tak dojít ke ztrátě těsnosti.  V tomto 
případě, a také při výměně některých opotřebovaných částí, je třeba postupovat při demontáži následovně: 
 

• Vypnout čerpadlo. 
• Zavřít ventil u sání z bazénu a výtlaku do bazénu. 
• Ovládací ventil přepnout do polohy D. 
• Otevřít odvodňovací ventil (pokud je instalován) a vypouštěcí zátku pro vypuštění vody z ventilu. 
• Vyjmout pojistku ve víku (viz. obr. 1). 
• Opatrně otáčejte víkem proti směru hodinových ručiček až do jeho uvolnění. 
• Odejmětě vrchní část ventilu. 

 
 
Po provedení potřebné údržby proveďte zpětnou montáž následujícím způsobem: 
 

• Ověřte stav těsnění ve víku. V případě špatného stavu jej nahraďte. Umístěte torické těsnění do těla 
ventilu, ale předtím jej namažte silikonovým olejem. 

• Umístěte páku do pozice D. 
• Umístěte šipku označenou na víku (blízko pojistky) nad značku na těle ventilu (symetricky mezi připojení 

„PUMP“ a „RETURN“, viz. obr. 2). 
• Nasaďte víko a pomalu s ním otáčejte ve směru hodinových ručiček až do jeho dotažení. 
• Přepněte ovládací ventil do požadované polohy. 

 
 

 


