
 

VZOREK JEMNÉ FILTRAČNÍ 
VLOŽKY ZDARMA 

VZORKA JEMNEJ FILTRAČNEJ 
VLOŽKY ZADARMO 

 

Tuto jemnou filtrační vložku použijte v případě, že máte 
v bazénu velmi jemný písek nebo nečistoty. V případě 
potřeby kontaktujte svého prodejce. Při použití postupujte 
následovně (viz obrázky vedle): 

1. Otevřete víko koše filtru na nečistoty. 
2. Jemnou filtrační vložku vložte na dno koše. 

Přesvědčte se, že vložka není ohnutá nebo stlačená, 
což by snížilo její účinek. 

3. Vložka si za provozu najde optimální polohu v koši pro 
maximální účinek. V závislosti na filtrační vložce a 
stavu bazénové vody se vložka může nacházet 
v horizontální nebo vertikální poloze vůči stěně koše 
filtru. 

4. K vyčištění vložky je nutno ji z koše filtru vyjmout.  
5. Jemně v ruce pod tekoucí vodou promněte vložku a 

zbavte ji zachycených jemných nečistot. Použitou 
vložku není možné vyčistit tak, aby vypadala jako 
nová. Nesnažte se o to, můžete ji poškodit.  

6. Vložka podléhá opotřebení a po určitém počtu použití / 
vyčištění přestane být účinná a doporučuje se ji 
vyměnit za novou. 

 

Túto jemnú filtračnú vložku použijete v prípade, že máte 
v bazéne veľmi jemný piesok alebo nečistoty. V prípade 
potreby kontaktujte svojho predajcu. Pri použití postupujte 
nasledovne (viď obrázky vedľa): 

1. Otvorte veko koša filtra na nečistoty. 
2. Jemnú filtračnú vložku vložte na dno koša. Presvedčte 

sa, že vložka nie je ohnutá nebo stlačená, čo by 
znížilo jej účinok.  

3. Vložka si za prevádzky nájde optimálnu polohu v koši 
pre maximálny účinok. V závislosti na filtračnej vložke 
a stave bazénovej vody sa vložka môže nachádzať 
v horizontálnej alebo vertikálnej polohe voči stene  
koša filtra. 

4. K vyčisteniu vložky je nutné ju z koša filtra vybrať.  
5. Jemne v ruke pod tečúcou vodou premyte vložku a 

zbavte ju zachytených jemných nečistôt. Použitú 
vložku nie je možné vyčistiť tak, aby vyzerala ako 
nová. Nesnažte sa o to, môžete ju poškodiť.  

6. Vložka podlieha opotrebeniu a po určitom počte 
použitia / vyčistenia, prestane byť účinná a 
odporúčame ju vymeniť  za novú. 
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