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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FIGYELMEZTETÉS

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK KÉRJÜK OLVASSA EL ÉS TARTSA BE EZEKET AZ 
ELŐÍRÁSOKAT!

Ennek az elektromos berendezésnek az üzembe helyezésekor és használatakor mindig be kell tartani 
az alapvető biztonsági intézkedéseket, többek között:

• A hálózati áramellátásnak maradékáram-működtetésű megszakítóval (RCD) kell rendelkeznie, a 
névleges üzemi maradékáram pedig nem haladhatja meg a 30 mA-t.

• Az épület fali áramforrásának a medencétől legalább 4 m-re és legalább 1,2 m magasságban kell 
lennie.

• A készüléket földelt áramforrásra kell csatlakoztatni
• ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! - Tiltsa meg a medence használatát, ha a homokszűrő megsérült.
• A VEZETÉKET A FÖLD FELETT VEZESSE. A vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy abban fűnyíró, 
sövényvágó vagy egyéb berendezések lehetőleg ne tehessenek kárt.

• Az áramütés-veszély csökkentése érdekében a sérült vezetéket azonnal ki kell cserélni.
• A balesetveszély elkerülése érdekében a hálózati kábel sérülése esetén azt a gyártónak, 
szervizképviselőnek vagy más szakképzett személynek kell kicserélnie.

• Hosszabbítókábelek nem használhatók.
• Áramütésveszély! A homokszűrőt nem megfelelő áramforrásról üzemeltetni veszélyes, és az a 
homokszűrőt tönkreteheti.

• Tilos a földelő vezetéket eltávolítani vagy a csatlakozót bármilyen módon átalakítani. Tilos az 
átalakító csatlakozók használata. A csatlakozók vagy a földelés megfelelőségével kapcsolatos 
kérdésekben kérje ki szakképzett elektromos műszerész tanácsát.

• A homokszűrőt használja óvatosan. Ne húzza vagy emelje a homokszűrőt a tápvezetéknél fogva. 
Sohase húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból a vezetéknél fogva. 

  Óvja a vezetéket a sérüléstől. Ne tegye ki a homokszűrőt éles tárgyaktól, olajtól, mozgó 
alkatrészektől vagy túlzott hőhatástól származó sérülésnek.

• A tápvezetéket a termék szállítása, tisztítása, szerelése vagy bármilyen módosítása előtt mindig ki 
kell húzni a konnektorból.

• 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.

• 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
• ha hosszú ideig nem használja (pl. ha szabadságra megy)

• Az utasítások betartása. A medencekészletet összeszerelését minden alkalommal az utasítások 
szerint végezze.

• Az utasítások elvesztése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Wellis vállalattal, vagy keresse 
meg a következő weboldalon: www.wellis.hu

• Az elektromos berendezéseknek Németország esetében meg kell felelniük a DIN VDE0100, 702. 
fejezet, Franciaország esetében pedig az NFC 15-100 szabvány követelményeinek. Ha kérdései 
vannak, kérje ki egy szakképzett villanyszerelő tanácsát.
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FIGYELEM:
•  A homokszűrőt szilárd, 
egyenletes talajon helyezzük el. A 
homokszűrőnek a medence 
szélétől legalább 2m távolságra 
kell lennie. A berendezést tartsa a 
lehető legtávolabb.

• A medencét és a homokszűrőt 
úgy helyezze el, hogy megfelelő 
legyen a szellőzés és a 
vízelvezetés, és hogy karbantartás 
esetén könnyű legyen a 
hozzáférés. Ne helyezze a 
homokszűrőt mélyedésbe, ahol 
meggyűlhet a víz, vagy ahol a 
járókelőknek útjában lehet.

• Fontos, hogy a felállított medence 
közelében legyen a hálózati 
konnektor. A homokszűrő hálózati 
csatlakozójának a medencétől 
legalább 3,5m távolságra kell 
lennie.

• A légköri viszonyok 
befolyásolhatják a homokszűrő 
teljesítményét és élettartamát; 
tegye meg a szükséges 
óvintézkedéseket annak 
érdekében, hogy a homokszűrőt 
megvédje a hideg vagy meleg 
időjárás, illetve a napsütés okozta 
felesleges elhasználódástól.

• Az első használat előtt ellenőrizze, hogy megvan-e a homokszűrő valamennyi alkatrésze. Kérjük, hogy az 
ebben a kézikönyvben található ügyfélszolgálati címen értesítse a Wellis-t, ha a vásárláskor bármely 
alkatrész hibás vagy hiányzik.

• Minden sérült alkatrész a lehető leghamarabb ki kell cserélni. Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket 
használja.

• Ügyeljen rá, hogy gyerekek vagy felnőttek ne támaszkodjanak neki és ne üljenek rá a berendezésre.
• A homokszűrőbe ne tegyen semmiféle vegyi anyagot.
• Ha vegyszereket használ a medence vizének tisztításához, akkor tartsa be a minimális szűrési időt, hogy 
védje a vizet használók/úszók egészségét - a minimális szűrési idő a helyi egészségügyi előírások 
függvénye.

• A termék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.

39

Az áthúzott kerekes szemétkosár jelentése:
Ne dobja ki az elektromos berendezést a többi háztartási hulladékkal együtt, számukra használja az e célra rendszeresített külön gyűjtőládákat.
A helyi önkormányzatnál kérhet információt a használt eszközök leadásának módjáról.
Amennyiben az elektromos berendezések szemétgödrökbe vagy szeméttelepekre kerülnek, a bennük lévő veszélyes anyagok a talajvízbe 

szivároghatnak és ily módon a táplálékláncba kerülhetnek, károsítva egészségét vagy közérzetét.
Ha régi berendezéseit újakra cseréli, a kiskereskedőnek jogi kötelessége az Ön által leadott elhasznált régi berendezésnek az ártalmatlanítás céljából 
való térítésmentes átvétele.

HULLADÉKKEZELÉS

MŰSZAKI ADATOK

A HOMOKSZŰRŐ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE
A homokszűrő összeszerelése előtt, kérjük, szánjon rá néhány percet, hogy megismerkedjen az alkatrészekkel.
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Nyomásmérő

Szabályozó szelep

D Csatlakoztató kupakját

Felső perembilincs

Felső tartály

Csövek

Perembilincs

Alsó tartály

Szivattyú

Tömítőgyűrű

Gumigyűrűs tömítés

Gyűjtőtégely

Medencei szűrő

Gumigyűrűs tömítés

Szűrőszita

Tömítőgyűrű

Szűrőszita zárókupakja

Gumigyűrűs tömítés

Csatlakoztató-csavar

Tömlőadapter

Tömlő bilincsek

Cső

Szűrőrács

SORSZÁM MENNY.LEÍRÁS ALKATRÉSZ SZÁMA

Szűrőátmérő:

Tényleges szűrőfelület:

Max. üzemi nyomás:

Homokszűrő üzemi nyomás:

Max. vízhőmérséklet:

Homok:

Szemcseméret:

Homok befogadóképesség: 

Nincs a csomagban

#20 kvarchomok, 0,45 - 0,85mm

Nagyjából 8.5 kg
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VIGYÁZAT: A homokszűrő kizárólag összeszerelhető medencékhez használható. Tilos a homokszűrőt 
állandóra szerelt medencékhez használni. Az összeszerelhető medencék úgy vannak megépítve, hogy 
azokat a tároláshoz könnyű legyen szétszerelni, majd újra összeállítani. Az állandó medencék földbe 
süllyesztett, a földön álló vagy épületben elhelyezett, nem szétszerelhető létesítmények.
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FIGYELEM:
• Fontos, hogy a szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatos megoldások megfeleljenek a vonatkozó 

önkormányzati, illetve országos előírásoknak. Ne eressze ki a vizet olyan helyen, ahol az túlfolyást 
vagy egyéb károsodást okozhat.

• Ha a szabályozószelepet Utánöblítés, Öblítés vagy Leeresztés helyzetbe állítjuk, a víz a 
szabályozószelep D kimenetén át távozik. 

• Ne csatlakoztassa a konnektorba és ne működtesse a homokszűrőt, ha a szabályozószelep az 
Elzárás helyzetben van, mert az súlyosan megrongálhatja a berendezést.

• A homokszűrő működtetése közben ne állítsa át a vezérlőszelepet két állás közé, ellenkező esetben 
szivárgás veszélye áll fönn.

• A szivárgás elkerülése végett, mielőtt a homokszűrőt beindítja, csavarja a D Csatlakoztató kupakját 
az Ellenőrző szelep D Csatlakoztatójára.

I. szakasz: Összeszerelés (Szükséges eszköz: Phillips csavarhúzó.)
1. Óvatosan vegye ki az összes tartozékot a csomagból, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg valami. Ha a berendezés 
    sérült, azonnal értesítse az üzletet, ahol a berendezést vásárolta.
 
2. A homokszűrőt szilárd, egyenletes talajon, lehetőleg betonlapon kell elhelyezni. A homokszűrőt úgy helyezze el, hogy 
    valamennyi kimenet és a szabályozószelep könnyen hozzáférhető legyen az üzemeltetéshez, javításhoz és a 
    téliesítéshez.
 
3. Az EN60335-2-41 TEST szabvány értelmében a homokszűrőt a használata előtt függőleges helyzetben a talajhoz vagy 
    stabil, fából vagy betonból készült talapzathoz kell erősíteni. hogy a homokszűrő esetleges feldőlését megelőzzék. A 
    teljesen összeszerelt homokszűrő súlya meghaladja a 18 kg-ot. A szerelőnyílások átmérőjének 8mm nagyságúnak kell 
    lennie és azoknak egymástól 275mm távolságra kell elhelyezkedniük. A homokszűrőnek a talapzathoz való rögzítéséhez 
    használjon két darab maximum 8mm átmérőjű csavart anyacsavarral.

A

C

D

275mm

Ø8mm

Szűrés: Ez a funkció a medence vizének szűrésére szolgál, és a szelep a 
használat 99%-a során ebben az állásban marad. A vizet a szivattyú 
keresztülpumpálja a homokon, majd az megtisztulva kerül vissza a medencébe.

Utánöblítés: Ez a funkció a homokszűrő tisztítására szolgál; a vizet a 
szivattyú keresztülnyomja a csatlakozó perselyen, felfelé a homokágyon, 
majd az a D kimeneten keresztül távozik.

Öblítés: Ez a funkció az első indításnál szükséges és a későbbi 
tisztításra, illetve az utánöblítést követően a homokágy elegyengetésére 
szolgál; a vizet a szivattyú keresztülnyomja a homokágyon, felfelé a 
csatlakozó perselyen, majd az a D kimeneten keresztül távozik.

Forgatás: Ez a funkció a homokszűrő megkerülésével forgatja a 
medence vizét; ezt a funkciót a szűrő meghibásodása esetén használjuk 
a szennyeződések összegyűjtésére a szűrőrácsokon.

Leeresztés: Ez a funkció a medence vizének leeresztésére szolgál; a víz 
itt sem kerül be a homokszűrőbe, hanem a C kimeneten át távozik, és 
nem kerül vissza a medencébe.

Elzárás: Ezzel a funkcióval zárhatjuk el a vízáramlást a homokszűrő és a 
medence között.

SZABÁLYOZÓ SZELEP
FIGYELMEZTETÉS: A berendezés megrongálódása és az 
esetleges balesetek elkerülése érdekében húzza ki a 
konnektorból a homokszűrő szivattyút, ha állítani kíván a 
szabályozó szelepen. Ha a szelepet a szivattyú működése 
közben állítja át, a szabályozó szelep tönkremehet, ami sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat.
A szabályozó szelep használata
Nyomja le a szabályozó szelep karját, és forgassa a kívánt állásba.

A SZABÁLYOZÓ SZELEP BEÁLLÍTÁSAI
A szabályozó szeleppel 6 különböző szűrőfunkciót állíthatunk be: Szűrés, Öblítés, Forgatás, 
Utánöblítés, Elzárás és Leeresztés.

FIGYELEM: Kizárólag különleges, mészkő- és agyagmentes szűrőhomokot használjon: #20 
kvarchomok, szemcseátmérő: 0,45-0,85mm, kb. egy 8.5kg-os zsák elegendő. Ha nem a javasolt 
méretű szűrőhomokot használja, a szűrési teljesítmény rosszabb lehet, a homokszűrő pedig 
tönkremehet, ami a garancia elvesztésével jár.
FIGYELEM: Elkerülhető az uszadékfogó megrongálódása, ha a homok feltöltésekor az alsó tartályt 
annyira feltölti vízzel, hogy az ellepje a csatlakozó perselyen található uszadékfogót.
FIGYELEM: A HOMOK NEM TARTOZÉK.

Töltse fel a homokszűrőt medencékhez használt finomságú szűrőhomokkal.

S-S-001558
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III. szakasz: Utánöblítés és Öblítés
A szivattyút az első használata előtt Mossa és Öblítse ki, a homokot pedig mossa át.

1. és állásba.
2. Csatlakoztassa a dugós csatlakozót áram-védőkapcsolóra vagy ssa a homokszűrőt 3-5 percig, vagy 
    ameddig a víz tisztán nem folyik ki a készülékből.
3. Húzza ki a konnektorból a homokszűrőt, és állítsa a szabályozószelepet Öblítés állásba.
4. Dugja vissza a dugót a konnektorba, és járassa a homokszűrőt 1 percig. Ilyenkor a víz visszafelé áramlik a homokszűrőn és a D kimeneten keresztül távozik.
5. Húzza ki a konnektorból a homokszűrő dugós csatlakozóját. Állítsa a szabályozószelepet Elzárás állásba.
6. Töltse fel teljesen a medencét.

FONTOS: A medencéből ilyenkor víz távozik, ezt később fel kell tölteni. Azonnal húzza ki a 
konnektorból a homokszűrőt, ha a vízszint megközelíti a medence befolyó és kifolyó szelepeit. NE 

II. szakasz: A csövek bekötése Utánöblítéshez és 
Öblítéshez
FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy a szabályozószelep Elzárás 
állásban van-e.
Töltse fel a medencéjét vízzel, győződjön meg arról, hogy 
a medence mindkét törmelékszűrője teljesen a vízbe 
merül.
1.

gyűrű megfelelő helyzetben van, majd rögzítse és húzza meg a tömlőbilincset.
2.
3. re a készletben 
    található szűrőrácsot .
4. Ha a cső és a szűrőrács a helyükön vannak, szorítsa meg a csőbilincset.

FONTOS: Lényeges, hogy az összes alkatrész (a cső, a szűrőrács és a medence kimenete) 
megfelelően legyen összekötve.
5. Csavarozza fel a másik tömlőt a D csatlakozóra (az adapter összeszerelésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a tartozékkészlethez mellékelt brosúrát), majd a másik 

végét vigye a leereszendő víz elfolyatási helyére.
6. Ha a csöveket bekötötte, elkezdheti feltölteni a medencét a medence használati utasításában található útmutatónak megfelelően.

1. Csavarhúzó órairánnyal ellentétes 
forgatásával oldja ki a karimabilincset, 
és távolítsa el a fels ő tartályt.

3. Lassan adagolja be a homokot úgy, hogy a 
homok tömege ne sérthesse meg az 
uszadéksz űrőt, és adagolja addig, amíg a szintje 
a „MAX” és „MIN” jelölés közé nem kerül. Ne 
öntse a homokot a gy űjtőpersely csövébe. 20-as 
számú, 0,45 ... 0,85 mm-es szilikahomok, 
nagyjából 8,5 kg.

2. Órairányban való forgatással szerelje 
fel a gy űjtőperselyt az uszadéksz űrőre.

6. Hogy a szabályozószelep C 
kimenete a szivattyú C 
kimenetéhez 
csatlakozik-e.Akassza be és 
csavarhúzóval rögzítse a 
felső perembilincset.

7. Az adapternek a csővezeték egyik végére való 
felszerelésével kapcsolatos részletekért tekintse meg 
a tartozékkészlethez mellékelt brosúrát. 
Csatlakoztassa a csövet az adapterrel ellátott végével 
a vezérl őszelep C csatlakozójához, majd csavarozza 
fel a menetes rögzít őgyűrűt a helyére. Csatlakoztassa 
a cs ő másik végét a szivattyú C csatlakozójához, majd 
rögzítse és húzza meg a tömlőbilinccsel. Győződjön 
meg arról, hogy az alátétkarika vagy O gyűrű a cső  
mindkét végén megfelel ő helyzetben van.

Medence

D

B
B

4. Gy őződjön meg arról, hogy az O gyűrű  
az alsó tartály peremén a helyén van, 
és arról, hogy az alsó tartály O gyűrűje 
és pereme tiszta, bevágástól, 
szakadástól, homokdaraboktól mentes. 
Csatlakoztassa a felső tartályt az 
alsóhoz, tegye a karimabilincset a 
peremhez, és csavarhúzóval rögzítse 
azt.

5. Csatlakoztassa a vezérlőszelepet a 
fels ő tartályhoz, ügyelve arra, hogy 
az O gy űrű  a fels ő tartály peremén 
a helyén legyen, és arról, hogy a 
fels ő tartály O gyűrűje és pereme 
tiszta, bevágástól, szakadástól, 
homokdaraboktól mentes, valamint 
arról, hogy a persely függ őleges 
csöve csatlakozik a vezérlőszelep 
aljába.

S-S-001558
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IV. szakasz: A homokszűrő üzembe helyezésének utolsó 
lépése
Kösse be a második csövet

MEGJEGYZÉS: A hidraulikus csatlakozók 
akadályoztatásra való ellenőrzése kötelező feladat.
FONTOS: Ellenőrizze, hogy a szabályozószelep Elzárás 
állásban van-e.
1. Kösse le a csövet a D kimenetről.
2. Kösse a csövet a szabályozószelep A kimenetére; csavarhúzóval rögzítse a 
    rögzítőbilincset.
3. A cső másik végét kösse a medence A bemenetéhez.
4. Húzza ki a dugót a medence A bemenetéből, és illessze a helyére a készletben található szűrőrácsot.
5. Ha a cső és a szűrőrács a helyükön vannak, szorítsa meg a csőbilincset.

FONTOS: Lényeges, hogy az összes alkatrész (A cső, a szűrőrács és a medence bemenete) 
megfelelően legyenek összekötve.

Medence

A

B

>1.3cm

A

B

V. szakasz: Légtelenítés
1. Vegye le a sapkát a D csatlakozóról.
2. A légtelenítéshez állítsa a vezérlőszelepet leeresztés helyzetbe, és várjon egy-két percet, illetve várja meg, míg a D csatlakozón víz folyik ki.
3. Állítsa a vezérlőszelepet szűrés helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy ezt az eljárást a szivattyú minden egyes téliesítést, karbantartást és a 
homokágy visszamosását követő indításakor elvégezze.

A medence részleges vagy teljes leeresztése
1. Húzza ki a konnektorból a homokszűrőt, és állítsa a szabályozószelepet     
    Leeresztés állásba.
2. Kösse le a csövet a medence A bemenetéről és a homokszűrő A kimenetéről, és     
    kösse azt a homokszűrő D kimenetére.

MEGJEGYZÉS: Ne felejtsen el a törmelékszűrő 
helyére záródugót tenni, hogy megakadályozza a 
víz elfolyását.
3. A medence leeresztéséhez csatlakoztassa a konnektorba a homokszűrőt.

FIGYELMEZTETÉS: NE JÁRASSA SZÁRAZON 
A HOMOKSZŰRŐT.
 
Téliesítés
Télre a medence felszereléseit fagykár ellen téliesíteni kell. Ha a berendezésekben a 
víz megfagy, akkor a homokszűrő megrongálódik, a garancia pedig ilyen esetben nem 
érvényes.
1. A fent leírtaknak megfelelően végezze el a homokszűrő utánöblítését.
2. A medence használati utasításának megfelelően eressze le a vizet a medencéből.
3. Szerelje le a két Tömlőt a medencéről és a homokszűrőről.
4. Öntse ki az egész homokot a tartályból és az összes alkatrészt szárítsa meg.
5. A homokszűrőt száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

VI. szakasz:A homokszűrő üzemeltetése
1. A homokszűrő most már használatra kész. Állítsa a szabályozószelepet 

Szűrés állásba.

FIGYELEM: Az áramütés elkerülése 
érdekében törölje szárazra saját 
magát és a homokszűrőt.
2. A homokszűrő üzemeltetéséhez a dugós 

csatlakozót megfelelő aljzatba kell 
csatlakoztatni.

FIGYELEM: A homokszűrő 
megkezdte a szűrőciklust. 
Ellenőrizze, hogy a víz 
visszafolyik-e a medencébe, 
és ügyeljen a nyomásmérő által jelzett 
szűrőnyomásra. A homokszűrő ajánlott nyomása 
üzem közben 0,021MPa (3PSI) érték alatt (a zöld 
mezőben) van.

A Szűrőszita tisztítása  
1. Húzza ki a homokszűrő csatlakozó dugóját a 
    konnektorból és az Ellenőrző szelepet állítsa a 
    Zárt funkcióra.
2. Tegyen a törmelékszűrők helyére záródugókat, 
    hogy megakadályozza a víz elfolyását.
3. Vegye le a Szűrőszita zárókupakját, azt 
    kicsavarva.
4. Vegye ki a Szűrőszitát, távolítsa el a 
    szennyeződéseket.
5. Tegye vissza a Szűrőszitát a helyére. Ügyeljen 
    arra, hogy a Szűrőszita nyílása középen legyen.
6. Ellenőrizze, hogy a Tömítőgyűrű a megfelelő 
    helyen legyen. Csavarja vissza a Szűrőszita 
    zárókupakját.
7. Távolítsa el a záródugókat, és helyezze be a 
     törmelékszűrőket.

FIGYELEM: A Szűrőszitát bizonyos időközönként 
ki kell üríteni és kitisztítani. A szennyezett és 
eldugult szűrőszita a homokszűrő hatékonyságát 
csökkenti.

A homokszűrő karbantartása
VIGYÁZAT: A karbantartás 
megkezdése előtt ellenőrizze, 
hogy a homokszűrő ne legyen 
a konnektorhoz csatlakoztatva, 
mivel ellenkező esetben a testi 
épségét veszélyeztetheti, de az 
akár életveszélyes is lehet.
Amikor a homokszűrőben összegyűlik a 
szennyeződés, egyre nagyobb lesz a nyomásmérő által 
mért nyomás. Amikor a nyomásmérőn látható nyomás 
eléri vagy meghaladja a 0,021MPa (3PSI) értéket vagy 
a víz alacsony nyomással folyik vissza a medencébe, a 
homokot meg kell tisztítani. A homokágy 
megtisztításánál kövesse a II. szakaszban;III. szakaszban 
(Utánöblítés és Öblítés) leírt valamennyi utasítást.
FIGYELEM: Javasoljuk, hogy havonta vagy ennél 
ritkábban mossa át a homokágyat, attól függően, hogy 
milyen gyakran használják a medencét. Ne tisztítsa a 
homokot túl gyakran.
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 korlátozott gyártói garancia

Válassza ki az Ön által vásárolt terméket:

garanciával biztosítja, hogy a termékben gyárilag nem lehet olyan hiba, amely szivárgáshoz vezethet. A garancia 
érvényesítéséhez maradéktalanul ki kell tölteni ezt a garanciakártyát, és vissza kell küldeni
1) Vételi bizonylat

    kapcsolatfelvételt követően. Az adott országra vonatkozó részletes tudnivalókat lásd a 
    hátlapon. A szabályozó szelep elküldése előtt lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal a 
    megfelelő utasítások ügyében.
 

cseréjén túl, a szivárgás következményeiért a Wellis nem vállal felelősséget. A Wellis nem cseréli ki a terméket, 
ha az elhanyagoltnak látszik, vagy ha azt a jelek szerint nem a használati útmutatóban leírtak szerint használták.

Lehetséges okok Megoldások

Homok áramlik a 
medencébe

- A homok szemcsemérete túl kicsi
- A homokszűrő leállítása nélkül mozgassa a vezérlőszelepet 
  a visszamosás helyzetből a szűrés helyzetbe
- A homokszint túl magas
- Az uszadékszűrő törött

- 20-as számú, 0,45 ... 0,85 mm-es szilikahomok használata javasolt
- A vezérlőszelep minden egyes beállításakor állítsa le a homokszűrőt

 jelölése közt legyen

Nincs vízáramlás

Túlzott szűrőnyomás

- A szűrő piszkos
- Elvízkövesedett homokágy
- Elégtelen visszamosás
- A nyomásmérő eltört

- Visszamosás
- Ellenőrizze a homokot, és szükség esetén cserélje le
- Végezzen visszamosást addig, amíg a kifolyó víz tiszta nem lesz
- Cserélje le a nyomásmérőt

A vezérlőszelep szivárog 
a D csatlakozóból

A csatlakozó szivárog

- A vezérlőszelep két funkció közé lett állítva
- A tömítés törött

- Állítsa a készüléket egy funkcióra
- Cserélje le a tömítést

- A csatlakozók alátétgyűrűje nincs a helyén
- A csatlakozók alátétgyűrűje törött

- Tegye vissza az alátétgyűrűt
- Cserélje le az alátétgyűrűt

- Húzza meg őket

Az alkatrész iránti kérelem esetén a fogyasztónak meg kell küldenie 
a használati utasítás megfelelő oldalának a számát is, a hiányzó 

 
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, minden megadott információnak 
teljesnek kell lennie.
E faxhoz mellékelnie kell a vásárláskor kapott blokk másolatát 
is.
ELLÁTOGATHAT HONLAPUNKRA IS: www.wellis.hu

HIBAELHÁRÍTÁS

- A záródugók nem lettek eltávolítva
- A légtelenítés nem lett elvégezve
- A vezérlőszelep zárt helyzetbe lett állítva
- A szűrő eltömődött
- A homokszűrő eltört

- Távolítsa el a záródugókat, és helyezze be a törmelékszűrőket

- Állítsa a készüléket szűrőfunkcióra
- Tisztítsa meg a szűrőt
- Hívja ki a márkaszervizt
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Probléma leírása

CÍMZETT: WELLIS ® ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
        DÁTUM                                                                                                       
        Ügyfélszám-kód                                                                                     

rendeltetési országra. Adja meg a pontos címét. Figyelem: A pontatlan 
címzési adatok megadása a küldemény késedelmes eljuttatását okozza.

SZÁLLÍTÁSI CÍMET

Név:                                                                                                                      

Cím:                                                                                                                     

                                                                                                                                

Irányítószám:                                                                                                   

Város:                                                                                                                 

Ország:                                                                                                               

Telefonszám:                                                                                                   

Mobil:                                                                                                                  

E-MAIL:                                                                                                              

Faxs:                                                                                                                    

Vízszivárgás

írja a használati útmutatón található kódot

Egyéb, kérjük részletezze                                           
                                                                                    
                                                                                    

Elromlott
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