
      

                 

 

 

  

 

 

Преди да започнете сглобяването, прочетете 

внимателно инструкциите за всеки компонент на 

комплекта. Запазете инстукциите, за да ги ползвате, 

когато е необходимо и в бъдеще. 

Използваните снимки и картинки са илюстративни.  

 

Запазваме правото за промяна на част или цялото съдържание на този документ без предизвестие. 
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ЧАСТ  1   Съвети за безопаствост 

 

Безопасността на децата ви зависи от 
вас! Рисковете са най-големи, когато децата са 
на възраст под 5 години. Инцидентите не се 
случват само на другите хора. Избягвайте 
потенциално опасните ситуации! 

 
- Наблюдавайте децата и : 
- Не ги изпускайте от поглед през цялото време 
- Винаги трябва да има възрастен, който да се грижи за 

децата, докато са в басейна 
- Набавете плаващи надувни предмети за неплуващите. 
- Бъдете особено внимателни, когато къпещите се в 

басейна са повече 
 

- Научете децата си да плуват възможно най-рано 
- Намокрете вратовете, ръцете и краката им преди да влязат във водата 
- Научете се да давате първа помощ, за да можете да помогнете на децата си в нужда. 
- Не позволявайте скачането и гмуркането, когато има деца 
- Не позволявайте тичане и груби игри в близост до басейна 
- Не оставяйте близо до басейна деца, които не могат да плуват, а не носят пояси и са без по-
възрастен придружител. 
- Не оставяйте играчки около или в басейна без надзор. 
- Постоянно поддържайте водата чиста и третирана. 
- Дръжте химическите продукти за почистване на водата  далеч от деца. 
 Набавете си:   
-Телефон в близост до басейна, за да не оставяте децата без надзор, ако ви се наложи да 
говорите 
 - Спасителни пояси и летви в близост до басейна 
- Определени устройства могат да подпомогнат сигурността:  
- Защитна ограда или стена с вратичка, която да се заключва (например живия плет не е стена) 
- Ръчно или автоматично защитно покритие, което е правилно закрепено и инсталирано 
- Електрическо устройство, което отчита, ако някой падне в басейна /аларма/. 
Всички тези устройства, обаче, не могат да заместят наблюдателното око на възрастния. 
В случай на инцидент: 
-Извадете детето възможно най-бързо от водата 
- Потърсете незабавно помощ и следвайте дадените съвети 
- Сменете мокрите дрехи със сухи 
- Сложете табела до басейна с най-важните телефонни номера: 

- Пожарна, 
- Бърза помощ  
- Интоксикационна служба  

 
- НЕ се гмуркайте 
- НЕ ходете по ръбовете на басейна 
 
Точки за достъп до басейна (стълба, стъпала и др.): 
Освен изискванията в точка 4 от NF P 90-317 за подвижни стълби, точките за достъп 
трябва: 

                   - да могат да се преместят след употреба.  



                   - да имат устройство, което да може временно да блокира достъпа 
                   - Сложете предупреждение: „Препоръчително е ползването на бански костюм 
съгласно Указанията за поддръжка и ползване на басейна”  
- Относно флитрацията, в указанията за безопасно ползване трябва да е посочено, че 
използването на басейна трябва да се преустанови в случай на повреда на филтриращата 
систеа. 
 
ВНИМАНИЕ: НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО 
РИСК ОТ СЕРИОЗНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, ОСОБЕНО ЗА ДЕЦАТА. 
 
ПРЕДПОЛАГА СЕ, ЧЕ ПОЛЗВАЩИТЕ  ПЛУВНИЯ КОМПЛЕКТ ЩЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ В НАРЪЧНИКА С ИНСТРУКЦИИ. 
 
Съвети за безопасност: 
 
Преди да започнете сглобяването, запознайте се внимателно с инструкциите по-долу 
С оглед на сигурността, не инсталирайте басейна на балкон, тераса или покрив. 
Поддържайте басейна пълен с вода 
Важно: Поставете басейна близо до отводен канал, така че да не предизвика наводнение, ако 
стената поддаде. Мислете за басейна си, като за голям язовир. Ако басейнът не е правилно 
нивелиран, налягането отвътре може да скъса стената и водата да изтече. Такова голямо 
количество вода може да причини значителни щети на околността, както и на хората в близост. 
 
Басейнът е предназначен за деца 
Никога не се гмуркайте в басейна 
Не използвате басейна през нощта или при затруднена видимост. 
Не използвате басейна след употреба на алкохол, медикаменти или опиати. 
Не позволявайте борби или груби игри в басейна 
Не плувайте в участъка между стената на басейна и стълбата (можете да се заклещите) 
Не позволявайте домашни любимци (кучета, котки и др) да влизат в басейна 
Не докосвайте филтъра, ако тялото ви или повърхността, на която сте стъпили, са мокри 
(опасност от токов удар) 
Не сядайте, не лягайте и не ходете по горния перваз на басейна. 
 
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Всички филтриращи системи отговорят на стандарт NF C15-100, съгласно който всеки 
електроуред, разположен на разстояние, по-малко от 3.50 м от басейна и  достъпен за всички, 
трябва да се захранва с нисък волтаж от 12 V. 
Всеки електроуред, захранван с волтаж от 220 V, трябва да бъде на разстояние най-малко 3.5 
м от перваза на басейна. 
Обърнете се към производителя за възможни модификации на един или няколко елемента на 
филтриращата система. 
Използвайте дефектно-токова защита с прекъсвач от 30mA. 
Пазете инструкциите за бъдещи справки 
 
 
АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ, ОБАДЕТЕ НИ СЕ! 
 
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 
 
Тел:+359 2 42 19 222 
Факс: +359 2 42 19 222 
e-mail:office@sivenltd.net 
 
 



ЧАСТ 2   Подготовка на мястото 
 
 
 

 
Уверете се, че теренът е абсолютно равен: Загладете всяка неравност преди да започнете 
сглобяването . Ако теренът е под наклон, отстранете пръстта от горната част, а не насипвайте, 
за да изравните повърхността на долната част. 
 
 

 
Нашите басейни са предназначени за наземен монтаж.. Те са за семейно ползване, 
включително от деца. Избраното място трябва да е в близост до водоотводен канал. Ако 
басейнът не е правилно нивелиран, вътрешното налягане може да скъса стената и водата да 
изтече (наводняване). Повърхността трябва да е равна, без дупки или остри предмети. Добре е 
да е слънчево място без растения наблизо, чиито листа могат да попадат в басейна. 
Отстрaнете трева или корени, които при растежа си могат да повредят линера. 
 

ЧАСТ 3   Компоненти 
 
 

Запазваме си правото да 
правим промени на част или 
цялото съдържание на този 
документ, без предизвестие. 
Комплектите с липсващи части се 
покриват от гаранцията, само ако 
се сигнализира  в отдела за 
сервизно обслужване в рамките 
на 15 дни от датата на покупка на 
басейна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ЧАСТ 4    Инсталация 
 

 



 
 

Необходими 
инструменти (не са 
включени в комплекта) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 
   Внимание: 

   Поставете   
изолирбанда 
по целия 
край на 
стената. 

 
 

    Внимание:  
Нагласете стената 
на басейна така, че 
дупките за 
филтрация да са в 
горния край (важи 
само за модели с 
външна 
филтрация) 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
След монтиране на стената се уверете, че всички винтове са добре затегнати и всички 
шини на основата са поставени добре, за да можете да отрежете последната на 
правилната дължина. 
 

 
 
 
Подложка – Внимание: Почистете добре стената на басейна и дъното с прахосмукачка преди 
да поставите подложката(не е включена в комплекта). Поставете подложката във 
вътрешността на басейна и изгладете добре всички гънки, като нагласите и изрежете всички 
излишни участъци извън повърхността на басейна. Изрязвайте така, че всички парчета от 
долната секция и металните части да останат покрити. По този начин линерът ще бъде 
защитен, когато го инсталирате. 



 

 
 
Важно!  
Линерът на нашите басейни е пригоден за излагане на топлина и ултравиолетови лъчи за 
значителен период от време. Въпреки това, при определени климатични условия и употреба 
качествата на линера могат да се променят незначитено. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Напълнете басейна с вода до около 2 см. Отстранете гънките от линера на дъното. Проверете 
дали водата се е разпределила равномерно по дъното на басейна. Ако тя се събира в едната 
част, това означава, че басейнът не е нивелиран. В този случай изпразнете водната, изравнете 
мястото и започнете отначало. 
 
 
 
 
 



 
 
ВНИМАНИЕ: Дупките за филтрация са налични само при артикули с предвидена външна 
филтрация. 
 

 
 
За да намалите риска от течове, уплътнителят /10/ трябва идеално плътно да прилепне към линера на 
басейна. Само при артикули с предвидена външна филтрация! 

 



Напълнете басейна, до максимум 10 см под ръба,борда. 
Важно: 
Нивото на водата следва да е винаги 5 см над възвратната клапа(за басейни с външна 
филтрация), за да избегнете влизането на въздух във филтъра. 
 
Следвайте внимателно инструкциите за работа и поддръжка на филтриращата система! 
 
Опазвайте околната среда 
Не разглобявайте басейна освен ако не е наистина необходимо. Ако се налага да го 
направите, използвайте за нещо друго водата. Тя е ценна. 
 

ЧАСТ 5    ПОДДРЪЖКА И ПОЛЗВАНЕ/ЗАЗИМЯВАНЕ 
 

ПОДДРЪЖКА И ПОЛЗВАНЕ 
 

  - Проверете всички болтове на басейна, възможна е корозия, преди да напълните басейна, 
проверете дали линерът  на басейна е чист.. 
  - Нивото на водата в басейна трябва да е на минимум 15 см от горния ръб на басейна. Не 
оставяте басейна без вода. 
  - Почиствайте редовно PVC линера и отметката за нивото на водата с неабразивни  
препарати. Ако случайно направите малка дупка върху линера, можете да я поправите с 
помощта на нашите гумени парчета AR202 и V12. 
  - Не скачайте и не ходете по горния край на басейна. 
  - Задължително използвайте стълба, за да влезете или излезете от басейна. /След употреба 
я преместете/. 
  - Изотермичните покрития /за лятото/ защитават басейна ви от насекоми, прах листа и спират 
загубата на температура на водата. Поставяйте го винаги така, че мехурчетата да са в контакт 
с водата. 
 
Химически мерки: Моля прочетете внимателно инструкциите от производителя на 
химическия продукт. 
ВНИМАНИЕ: Дръжте химическите продукти на чисто и сухо място и далеч от деца. 
ВАЖНО: Всеки продукт, който се използва, трябва да е съвместим с РVС линера. 
 
   - Първо пълнене: Проверете рН на водата и хлорното съдържание и ги приравнете към 
оптималните нива: рН: 7.2 – 7.6; хлор: 0.5 – 2ррм. 
   - Третиране с хлор: Тази процедура се състои в повишаване нивото на хлора приблизително 
до 20 ррм, за да се унищожат микробите и водораслите. Това трябва да се прави, когато 
водата в басейна идва от реки или езера, или е престояла дълго време, без да бъде третирана 
по някакъв начин. 
   - Проверка: Проверявайте поне веднъж седмично нивото на хлора /използвайте анализатор 
за хлор и рН/. По същия начин ви съветваме да прибавите алгицид /препарат против 
водорасли/, за да избегните появата на водорасли. 
  - Предупреждение: НИКОГА не се къпете преди нивото на хлора да е стабилизирано. 
Проверете дали нивото на водата е нормално.  

Винаги използвайте плаващ разпръсквач за разтварянето на химическите продукти 
/таблетки/. 

Химическите процедури зависят от: количеството вода в басейна, честотата на къпане, 
климатичните условия, температурата на водата и местонахождението. Винаги разбърквайте 
водата и изчаквайте разтварянето на химическия продукт, преди да прибавите нов. Изчакайте 
приблизително 12 часа между каквото и да било рН, хлорно или алгицидно нагласяне чрез 
филтърната система. 
  -Механични мерки: Проверете филтъра, цедката, клапите и тръбите дали са добре свързани 
към басейна. Включвайте филтърната система веднъж дневно, за да осигурите пълно водно 
презареждане, но никога не правете това, ако някой се къпе в басейна. /Виж ръководството за 



филтъра/. Имайте предвид, че по-високата водна температура изисква повече време за 
филтриране.  
 
Време за филтриране = воден обем на басейна_________                    

      Капацитет на филтърната система  

                        14м3 
Пример: Време за филтриране =--------------- = мин. 7 часа, като се следва режим на 2 часа          
                                 2м3/h          последвани от 2 часа покой.            
 
Уред за почистване на дъното(предлага се отделно,не е включен в комплекта): за 
изпомпване /ръчен или автоматичен/: само за басейни със скимер. Съединете 1 маркуч 
плътно до накрайника с четка и го потопете във водата, за да се напълни. Съединете другата 
тръба плътно до адаптера /ТА/ и го сложете над цедката. Включете филтъра на позиция 
FILTER и започнете да чистите дъното. 
- Уред за почистване на дъното VENTURY(предлага се отделно,не е включен в комплекта): 
Съединете градински маркуч към свръзката на уреда и го потопете в басейна. Отворете 
капачката, така че нормален поток вода да може да се излива към дъното на басейна, като по 
този начин създава възходящ поток, който оставя праха във филтърната торбичка, закачена 
към уреда за почистване. 
ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ 
Мътна вода Филтърна 

недостатъчност,висока 
стойност на рН. 
Прекомерни органични 
остатъци 

Сложете малко чиста вода в 
басейна.Сипете флуколант. 
Третирайте с хлор. 

Зелена вода Наличие на водорасли и 
плесен 

Почистете внимателно с 
четка дъното и 
стоманените стени на 
басейна. Проверете рН 
и го нормализирайте. 
Третирайте с хлор. 

Кафява вода Наличие на желязо и 
магнезий 

Проверете рН и го 
нормализирайте. 
Третирайте с хлор, прибавете 
алгицид. 

Дразнене на кожата и 
очите. Лош мирис 

Небалансирано рН, 
прекомерни органични 
остатъци 

Подменете водата в басейна. 

Важно за контрола на водата:  проверявайте водата, за да сте сигурни в качествата й и за да 

се предпазите от инфекции и интоксикации, дължащи се на лошо състояние на водата. 
 

 
 
ЗИМЕН СЕЗОН 
А. Ако решите да не разглобявате басейна: 
1. Почистете дъното /линера/ с неабразивни препарати. 
2. През зимата третирайте водата със специален химически продукт. 
3. Оставете басейна с вода, като имате предвид следното: 
а/ за басейни с скимер и пълнеща тръба, намалете водата до 5 см под скимера и затворете 
тръбата с винтовата капачка, която е към филтъра; 
б/ за басейни с изпомпване и пълнеща тръба, намалете водата до 20 см от горния ъгъл на 
басейна и затворете тръбите като използвате винтовата система; 
4. Откачете тръбите. Не разглобявайте скимера, пълнещите или изпомпващи тръби. 



5. Защитете басейна с платнище за през зимата и поставете плаващи предмети във 
водата(полупълни PVС бутилки) и между платнището и водата, за да я предпазите от 
замръзване. 
 

 
 
6. Филтрация: Откачете я от басейна, почистете го, изпразнете пясъка или извадете филтъра, 
подсушете го и го съхранявайте в затворено помещение, защитено от влага. 
7. Аксесоари: Махнете всички аксесоари /капак, аларма, прожектор …/, изплакнете ги с чиста 
вода и ги приберете. 
 
ЗА ДА ПОЛЗВАТЕ БАСЕЙНА ОТНОВО: Махнете платнището, инсталирайте филтрацията, 
сменете поне 1/3 от водата и направете хлорно почистване. Включете филтрацията поне за 8 
часа непрекъснато, като се съобразите с периода на работа, посочен в ръководството. 
 
Б. Ако решите да разглобявате басейна: 
1. Изпразнете басейна. Мерки: филтър, автоматична помпа за работа с чиста вода или 
напоителна система. Използвайте този маркуч от филтъра, който е с най-малко сечение. 
Поставете тежест в единия му край и го потопете в басейна. След това потопете целия 
маркуч, докато в него не остане въздух. С една ръка запушете здраво отвора и го извадете на 
място, където може да се оттича. 
Махнете ръката си и водата ще потече. Тази вода не е за поливане, защото в нея се съдържат 
химически елементи. 
2. Чистете всяка съставна част на басейна с гъба и сапун с неутрално рН. Подсушете ги и ги 
съхранявайте на сухо и чисто място. 
Нормално е след неколкократно монтиране и демонтиране РVС линерът да загуби 
еластичността си. 
 
Пускане на басейна отново: Прочетете инструкциите от самото начало. 
 
 

ЧАСТ 6    АКСЕСОАРИ 

                    
 
 
 
 
 
 



 
 

Модели с вътрешна, 
потопяема филтрация 
AR121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Гаранцията на басейните Gre покрива периода от 24 месеца от датата на покупка и важи за 
производствени дефекти или дефектен материал. 
Гаранцията е за подмяна или поправка в завода на частите, които са установени като 
дефектни. Гаранцията не покрива повреди или щети в резултат на недобросъвестно 
сглобяване или неправилна употреба, др. PVC линерът не се покрива от гаранцията, ако 
басейнът е разглобяван и сглобяван отново. Тя не покрива обезцветяване на линера или 
появили се петна. Твърдите басейни не трябва да се вкопават. Производителят Gre не поема 
отговорност за щети, причинени от неправилна подготовка на терена. Гаранцията не важи и в   
двата случая. При рекламация клиентът задължително трява да представи фактура за 
закупуване. 
 
Купувачът трябва да пази тази карта и фактурата от покупката. При всяка рекламация трябва 
да ни кажете гаранционния номер, посочен в тази карта. МНОГО ВАЖНО: Моля прочетете и 
следвайте внимателно инструкциите за сглобяване и ползване на продукта, който сте 
закупили, за да избегнете евентуални проблеми.  
СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 
ПРИ СЪМНЕНИЕ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА ТЕЛ:+359 2 42 19 422  



            

 

 

  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 

 

 

                                

 

ВАЖНО: Наръчникът с инструкции, който държите, съдържа важна информация за мерките 

за безопасност, който трябва да се спазват при инсталация и пускане в експлоатация. Затова, 

обезателно се запознайте внимателно с инструкциите преди инсталация и пускане в 

експлоатация. 

Запазете наръчника и за бъдеща употреба. 

 

 За да постигнете оптимална ефективност на Потопяемия филтър, следвайте предоставените 

по‐долу инструкции. 

 

 



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО 

По отношение на цялата електрическа инсталация трябва да се спазва стандарта NF C15‐100, 

който се отнася до „изграждане на електрическа инсталация на басейни, предназначени за 

ползване на открито и закрито”, или сходни предписания, валидни в съответната страна. 

‐ „Цялата филтрираща система отговаря на стандарта за инсталация C 15‐100, съгласно 

който всички електроуреди, разположени на разстояние по – малко от 3.5 м от басейна 

и достъпът до които е свободен, трябва да имат нисък волтаж от 12  V. Всички уреди с 

волтаж от 220 V трябва да са на поне 3.5 м от края на басейна. Отнесете се към 

производителя за разрешение за промяна на един или няколко компонента на 

филтриращата система. 

‐ Електроинсталациите трябва да се изпълняват само от професионални електротехници. 

‐ Не пускайте уреда без вода 

‐ Никога не докосвайте апарата, ако сте мокри – вие или ръцете ви. 

‐ Преди да боравите с апарата,  ИЗКЛЮЧЕТЕ го от електрическата мрежа. 

‐ Проверете дали настилката е суха преди да докосвате електрооборудването. 

‐ Никога не поставяйте уреда на място, което може да се намокри, тъй като това може да 

предвизика токов удар. 

‐ Не позволявайте деца или възрастни да се облягат или да сядат върху апарата. 

‐ Никога не ползвайте апарата в продължение на повече от 4 часа непрекъснат работен 

режим. 

‐  Ако кабелът на апарата е повреден, трябва да се смени. Прочетете внимателно 

инструкциите за подмяна на кабела. Ако имате колебания, посъветвайте се с вашия 

сервиз. 

Описание  AR121/AR121E  AR124/AR124E 

Скорост на филтрация  2.98(m3/h)m2  2.99(m3/h)m2 

Дебит   2м3/h  3.8m3/h 

Праг на филтрация  10  10 

Капацитет на филтрация  g  g 

Площ на филтрация  0.67m2  1.27m2 

Мотор  80W  70W 

Напрежение на мотора  12V  12V 

Трансформатор  230/12V  230/12V 

Честота  50Hz  50Hz 

Защита  CLASE I IPX8  CLASE I IPX8 

 

1. ПРОВЕРЕТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА: 

В кутията са включени следните аксесоари (Фиг. 1) AR‐121, AR‐121E, AR‐124, AR‐124E 

1. Тяло на потопяемия филтър 

2а. Рамо за закачане към метална стена  

2b. Рамо за закачане към надуваем ринг 



3. Скоба за фиксиране на рамо за закачане  

4. Мотор с трансформатор 

5. Всмукателна капачка 

6. Уплътнители за закрепяне към стената 

Нужни инструменти за сглобяване: отверка 

2.  ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Потопяемият филтър е предназначен за употреба в басейни с прясна вода. Той е 

електроуред клас І, който има степен на защита IPX8 (устойчивост към проникване на прах, 

твърди частици и влага). 

СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА 

Свържете трансформатора с  източник на променлив ток от 230 V 50 Hz, който е снабден с 

еднополюсен прекъсвач, така че апаратът да не получава волтаж, когато не се използва, и 

предпазител с 30 mA за защита. 

Производителят не носи отговорност при никакви обстоятелства за сглобяване, инсталация 

или пускане в употреба на електрически компоненти, които са били добавени или 

променени извън фабрично доставената конфигурация. 

 

3.ИНСТАЛИРАНЕ 

Това оборудване е лесно за инсталиране  и може да се сглоби от възрастен за около ½ час, като 

се спазват стриктно инструкциите, описани в този наръчник. 

Поставете потопяемия филтър  срещу посоката                                                                                          

на преобладаващите ветрове, като тази позиция                                                                                            

спомага за пренасяне на мръсотията , която остава                                                                                   

на повърхността на басейна по посока на филтъра.                                                               

Трансформаторът трябва да се постави на поне 3.5 метра                                                                       

от ръба на басейна (Фиг. 2) 

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАМОТО ЗА ЗАКАЧВАНЕ КЪМ МЕТАЛНА СТЕНА 

Поставете рамото в корпуса за закачване на скобата на потопяемия филтър (фиг. 3)                 

Поставете захранващия кабел в корпуса от вътрешната страна                                                             

на рамото на потопяемия филтър. Проверете дали е добре закрепен.                                              

Поставете Потопяемия филтър и пластмасовата подложка                                                                               

на ръба на басейна (фиг. 4) Поставете двете гайки в корпуса                                                                  

на скобата за запечатване. 



Вкарайте двата болта  от вътрешната страна на басейна                                                                              

и ги затегнете. Балансирайте уреда, така че да се изравни                                                                         

по вертикала.                                                                                                                                                   

Внимание: разстоянието на заключващия механизъм може да                                                              

се увеличи с двата уплътнителя за закрепване към стена, които                                                                  

се намират в плик (№ 6)  заедно с два болта. Тези болтове са                                                                    

по‐дълги от тези, които вече сте завили, за да се прикрепи                                                             

механизма към уплътнителите. 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОДСТАВКАТА ЗА  БАСЕЙН С НАДУВАЕМ РИНГ 

Вкарайте лостовете в корпуса на поддържащата скоба  за потопяем филтър (фиг. 3)          

Фиксирайте лостовете с двата болта към скобата. Поставете потопяемия филтър и лостовете 

към ръба на басейна.Балансирайте уреда, така че да се изравни по вертикала. 

4. СГЛОБЯВАНЕ  

НИВЕЛИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ПОТОПЯЕМИЯ ФИЛТЪР                                                                                

За да функционира правилно уредът, е необходимо той да е добре нивелиран.                                 

Отключете заключващия механизъм на скобата  (фиг. 6)                                                                       

Оставете потопяемия филтър да се плъзне надолу,                                                                                

докато поплавакът стигне нивото на водата (фиг. 5)                                                                                

След като достигне тази позиция, фиксирайте потопяемия                                                                  

филтър като заключите механизма на скобата (фиг. 6) 

ФИЛТРАЦИЯ 

Потопяемият филтър е предназначен да всмуква и задържа нечистотиите  плуващи във водата 

на басейна. След първоначалната филтрация (докато водата стане чиста) водата в басейна 

тряба да се филтрира цялостно поне веднъж дневно. Компонентът, който почиства водата, е 

във филтриращата гилза( AR‐86), разположена във потопяемия филтър. Мръсотията се задържа 

от платно с много финни прорези.                                                                                                                     

В зависимост от мръсотията, продължителността на филтрация като часове и обема на басейна, 

почистването на филтриращата гилза  (AR‐86) се прави на определени периоди от време. 

Когато забележите, че количеството вода, която се връща в басейна, намалява, филтриращата 

гилза трябва да се почисти. 

Продължителността на филтрация се определя като съотношение между обема на водата в 

басейна  в куб. м и капацитета на филтриращата система в куб. м, 

      Обем на водата в басейна  в куб. м/час                                                              

Необходими часове = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                             

                                       Капацитет на филтъра в куб. м/час 

    8 м3 Обем на басейна                                                                                                       

Пример: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  = 4 часа Необходимо време за пълна филтрация  

           2м3 капацитет на филтъра 



ВНИМАНИЕ: Редувайте 2 часа работа на филтърната система с 1 час покой. 

Гореспоменатото време трябва да се спазва при първоначалната филтрация. Препоръчва се 

увеличаване на времето за филтрация при увеличение на температурата на водата в басейна. 

НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ХИМИКАЛИ В КОШНИЦАТА  ИЛИ В ГИЛЗАТА, ТЪЙ КАТО ТОВА ЩЕ 

УВРЕДИ МАТЕРИАЛИТЕ НА УРЕДА И ЩЕ НАМАЛИ НЕГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ. 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФЛОКУЛАНТИ. 

5. ПОДДРЪЖКА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИРАЩАТА ГИЛЗА 

Изключете от електрическата мрежа и извадете потопяемият                                                            

филтър от басейна. 

Издърпайте поплавъка (№3) силно , извадете от тубата и изкарайте                                                   

гилзата отвътре(фиг.9). Поставете гилзата под течаща вода, не много                                                

силна, от маркуч докато филтърът се почисти (фиг. 7) 

Преди да върнете обратно гилзата ( AR‐86),  използвайте маркуч, за                                                    

да почистите потопяемия филтър (фиг. 8). Уверете се, че гилзата е                                              

поставена обратно правилно –точно по средата, натиснете надолу,                                                      

докато се нагласи добре в леглото (фиг. 8). След като сте сглобили                                               

всички елементи отново, върнете филтъра обратно в басейна. 

След няколко измивания, може да е необходима подмяна на                                                    

филтриращата гилза. За да го направите, обадете се на вашия дилър                                                    

или следпродажбения сервиз на производителя на басейни на номера,                                      

посочен в книжката с инструкции. 

6. ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪНОТО НА БАСЕЙНА 

Почистването на дъното на басейна става с подочистачката за басейн AR‐2062 за филтърна 

система AR124 и 08050 за филтърна система AR121.                                                                  

Консултирайте се с вашия дилър  или следпродажбения сервиз на производителя.                     

Винаги използвайте оригинални резервни части.                                                                       

Ефективността е занижена, ако се използва маркуч, с дължина, по –голяма от тази, достатъчна 

да се достигнат всички точки на басейна. Отрежете ненужната част на маркуча. 

СВЪРЗВАНЕ НА ПОДОЧИСТАЧКА AR‐2062 КЪМ ОБОРУДВАНЕТО:                                           

Преместете поплавъка на филтъра, сложете засмукващия накрайник (№4) на горната част на 

потопяемия филтър с отвора нагоре и потопете цедката във водата, така че всмукателния 

накрайник да не може да поеме въздух.                                                                                                   

Налейте вода в маркуча, както следва: свържете пръта с маркуча, поставете подочистачката 

бавно в басейна вертикално, за да се напълни с вода. Оставете останалата част на маркуча 

извън водата.Постепенно потапяйте маркуча във водата, докато се напълни изцяло. 

Подочистачката няма да започне да засмуква,  докато маркучът не се напълни с вода. 



Обезвъздушете маркуча, в противен случай може да се повреди оборудването.Свържете го с 

всмукателния отвор, като внимавате да не допуснате въздух в него.Маркучът и свръзката 

трябва да са винаги под вода, за да не влезе въздух.                                                                          

Вкючете уреда и почистете дъното на басейна. 

СВЪРЗВАНЕ НА ПОДОЧИСТАЧКА 08050:                                                                                         

Свържете подочистачката чрез градински маркуч ½ към към водопроводната инсталация. 

Сглобете смукателната глава и секционната дръжка като следвате упътването към 

подочистачката. Пуснете водата и почистете дъното на басейна. 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ                                                                                                                            

За да се гарантира  безопаснотта, електрическото оборудване е защитено от проникването на 

вода . Ако кабелът или някои от компонентите са повредени, те трябва да се подменят.           

Частите на електроуреда не трябва да се поправят, тъй като това може да намали 

безопасността на оборудването. 

ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ                                                                                          

Ако кабелът или някоя от частите са повредени, предприемете следните стъпки: 

‐ Изключете филтърната система от електрическата мрежа  

‐ Свалете фиртърната система от басейна и го отместете. 

‐ Разкачете мотора от основното тяло на дъното и го отместете.  

Потопяем филтър AR121‐AR121E                                                                                                              

Когато подменяте електрическата част, обърнете внимание, че има                                                        

болт  до мотора, както е показано на фиг. А. Този болт не трябва                                                       

никога да се затяга до край. Това е предпазител, за да не могат деца да                                                     

махат мотора. За да махнете мотора, завъртете потопяемия филтър с                                              

моторът нагоре, за да можете да работите по – лесно. Първо развъртете                                         

изцяло болта ( фиг. В) и след това махнете мотора – направете четвърт                                           

оборот надясно докато моторът се отдели от жлебовете на тялото  (Фиг. С).                                           

За да поставите мотора обратно в потопяемия филтър, първо трябва да                                                   

го сложите с леко завъртате наляво,като внимавате да попадне в жлебовете                                         

на тялото, след това да затегнете болта  до първоначалната позиция.                                                                                 

Поставете новия мотор и го закрепете към тялото. 

Потопяем филтър AR124‐AR124E 

Отвъртете 3 болта, които държат мотора и преместете електромотора.                                         

Поставете новия като затегнете 3‐те болта към тялото на филтъра, след това поставете долния 

капак като отново затегнете 3‐те съответни болта.                                                                                                  

‐ Сглобете отново оборудването в басейна като следвате инструкциите, дадени в секцията 

ИНСТАЛИРАНЕ на този наръчник. 

8. ПОДДРЪЖКА ПРЕЗ ЗИМАТА И ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД                                                                                       

За да запазите добре оборудването , трябва да го съхранявате през зимата или през други 

дълги периоди, в които не го ползвате. За целта демонтирайте го от басейна, почистете 

филтъра и подсушете всички компоненти с мека кърпа или попиваща хартия, за да не го 



надраскате. Препоръчително е да съхранявате оборудването в оригиналната му опаковка, на 

сухо място. Добре е визуално да проверите състоянието на кабела и на другите електрически 

части и съответно да ги подмените, ако е необходимо. За целта – следвайте инструкциите в 

секцията ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ.                                                                                                        

След края на зимата, инсталирайте оборудването все едно е ново. 

ПРОБЛЕМ  РЕШЕНИЕ 

Потопяемият филтър изтласква малко вода  Гилзата е мръсна. Почистете я. 

Потопяемият филтър не филтрира, но добавя 
вода в басейна 

Проверете дали капачката на гилзата е 
правилно поставена 

Потопяемият филтър не движи водата  Проверете връзката и дали има 
електрозахраване 

Потопяемият филтър връща мръсна вода в 
басейна 

Проверете дали гилзата е в изправно 
състояние и дали е правилно поставена 

Ако не можете да разрешите проблема, съвржете се с вашия дилър  или със следпродажбения 

сервиз на производителя  на телефона, посочен в книжката с инструкции. 

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.1.  В съответствие с тези условия продавачът гарантира, че продуктите                                       

на GRE са в изправно състояние в момента на доставка. 

1.2. Гаранционният период на продукта е 2 (две) години от момента на                      

придобиването му от купувача. 

1.3. В случай на дефект, за който купувачът е уведомил продавача по време на гарационния 

срок, продавачът е длъжен да поправи или подмени продукта за своя сметка и където 

той прецени за уместно, освен ако това е невъзможно или неблагоразумно. 

1.4. Ако поправката или подмяната на продукта не е възможна, купувачът може да поиска 

пропорционално намаление в цената или, ако дефектът е достатъчно значим, да 

прекрати договорът за покупка. 

1.5.  Подменените или поправени части в рамките на тази гаранция, не удължават 

гаранционния срок на оригиналния продукт, но имат отделна гаранция. 

1.6. За да важи гаранцията, купувачът трябва да представи доказателство за датата на 

покупка и доставка на продукта. 

1.7. Ако след шест месеца от датата на доставка купувачът установи дефект в продукта, той 

трябва да представи доказателство за произхода и съществуването на дефекта, за чието 

съществуване твърди. 

1.8. Гаранционния сертификат  не нарушава правата на потребителя съгласно националното 

законодателство. 

2.  ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ 

2.1.  Гаранцията се отнася за продуктите, описани в този наръчник. 

2.2. Този Гаранционен сертификат е валиден само за страните от Европейския съюз. 

2.3. За да е валидна тази гаранция, купувачът трябва стриктно да спазва инструкциите на 

производителя, включени в документацията на продукта, отнасящи се за съответния 

модел на продукта. 



2.4. Когато в инструкциите е посочен време и график за подмяна, поддръжка или 

почистване на определени части или компоненти на продукта, гаранцията е валидна 

само в случаите, когато този времеви график е спаван стриктно. 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ 

3.1.  Гаранцията е валидна само за покупки, направени от потребител като под 

„потребител” се разбира лицето, закупило продукта за лично ползване , а не за 

професионално, обществено . 

3.2.  Естественото износване на продукта в резултат на неговото ползване не се покрива от 

гаранцията. По отношение на сменяемите и компоненти/материали  за еднократна 

употреба като например батерии, ел. Крушки,филтрираща гилза и др, важат условията в 

документацията на продукта. 

3.3. Гаранцията не покрива случаите, в които : (І) е боравено неправилно с продукта; 

(ІІ)продуктът е поправян или обслужван от неоторизирани специалисти и (ІІІ)са 

използвани неоригинални части за поправка или подмяна 

3.4. Когато дефектът е резултат от неправилно инсталиране или използването на продукта, 

без да са спазени гореописаните предписания, производителят не носи отговорност. 



p      ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБА ЗА БАСЕЙН AR-109 

 

 

            ВАЖНО !!! 

 Моля следвайте внимателно указанията за монтаж 
 Стълбата е предназначена само за влизане и излизане от басейн 
 Стълбата се поставя върху стабилна и равна основа 
 Да не се използва от повече от един човек едновременно 
 Да не се скача от стълбата 
 Не оставяйте стълбата в басейна, когато не се използва и я пазете от 

самостоятелен достъп на малки деца 
 Проверявайте състоянието на елементите преди употреба 
 
A – Поставете поддържащите пръстени (3) на съответните места на 
страничните крака (1). Вкарайте едната страна на стъпалото (2) и 
подведете докато влезе в поддържащия пръстен. Повторете по същия 
начин от другата страна на стъпалото 
B – По посочения по-горе начин монтирайте всички стъпала 
C – След като стъпалата на двете страни на стълбата са монтирани 
свържете двете части посредством мостовите вразки (5) и затегнете чрез 
скрепителните елементи (6,7,8) 
D – Поставете тапите (4) на краката 
E – Препоръчително е по време на зимния сезон стълбата да се 
демонтира и почиства с цел по-доброто и съхранение
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