
Инструкция за експлоатация на басейн и указания за боравене с
Филтрационното оборудване

1. Басейнът не се оставя празен повече от 1-2 часа. Ако се налага изпразване на басейна,
за да бъде почистен, веднага след това да започне пълненето с вода до желаното ниво.
Качеството на водата трябва да бъде постоянно следено, и когато е нужно да бъдат
добавяни химикали за пречистване на водата, което ще избегне нуждата от изпразване
на басейна, за да бъде почистен.

2. Тялото на басейна не трябва да бъде наранявано с твърди и тежки предмети, както и
да не бъдат подпирани твърди и тежки тръби и маркучи на борда на басейна.

3. Басейнът трябва да бъде зазимен пълен с вода, с ниво свалено под скимерите и при
възможност под дюзите. Водната повърхност трябва да бъде покрита със слънцезащитно
покривало. Периодично при нужда, събраната вода върху покривалото трябва да бъде
източвана, за да не се повишава нивото на водата в басейна и да изпълва системата по
тръбите, което може да причини замръзване или преливайки през скимера/дюзите във
филтърното помещение, което би могло да причини наводнение ако е забравен отворен
кран.

4. При зазимяване на басейна, крановете във филтърното помещение, трябва да бъдат
оставени затворени. След отваряне и източване на филтъра и помпата от пробките,
последните отново трябва да бъдат затворени. При завишаване на количество на водата
в сервизното помещение, то трябва да бъде отводнявано периодично, за да бъде
избегнат достъп на вода до съществуващата ел. инсталация. Помпата може да бъде
демонтирана при зазимяване, с цел предпазване от корозия.

5. Всички манипулации при оперирането с филтрационната система, а по конкретно при
избор на позиция и функция на шест-пътния винтил на филтъра, трябва да бъдат
извършвани при положение на спряла помпа и по часовниковата стрелка.

6. Периодично трябва да бъде следен манометърът на филтъра и при завишени
показания, да бъде прочиствана системата, до достигане на нормални стойности. При
операцията за прочистване на системата трябва да бъдат затворени крановете на дюзите,
за да не се замърси басейнът, след това крановете на дюзите трябва да бъдат отново
отворени и тогава да бъде стартирана помпата. При използване на подочистачка за
басейн, трябва да бъдат притваряни крановете на сифона и скимерите ако е нужно, за да
се засили смукателната мощност на подочистачката. След приключване всички кранове
трябва да бъдат в нормално положение.

7. Нивото на терена и настилката около басейна е нужно да бъдат по-ниски от борда на
басейна и сервизното помещение, за да бъде предотвратено, нежелано навлизане на вода
върху ел. компонентите или нежелано повишаване на водното ниво в басейна и
навлизане на вода по тръбите до сервизното помещение, с цел предпазване от
замръзване или наводняване.

Изпълнителят не носи отговорност при недобросъвестна експлоатация, незнание или
неспазване на указанията за експлоатация на басейна и боравене с филтрационното
оборудване.

Практически инструктаж проведен на обекта на год. с предаване на
приемо- предавателен протокол.
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