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Informacje ogólne 

Witamy w OASE Living Water. Kupuj c FiltoMatic CWS , dokonali Pa!stwo dobrego wyboru. 

Przed pierwszym uruchomieniem urz dzenia nale"y uwa"nie przeczyta# instrukcj$ u"ytkowania i 
zapozna# si$ z zasad  dzia%ania urz dzenia. Wszystkie prace dotycz ce tego urz dzenia mog  by# 
wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami dostarczonej instrukcji. 

Bezwzgl$dnie przestrzega# przepisów bezpiecze!stwa pracy w odniesieniu do prawid%owego i 
bezpiecznego u"ytkowania. 

Instrukcj$ u"ytkowania nale"y przechowywa# w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzeda"y 
urz dzenia nowemu w%a&cicielowi nale"y przekaza# równie" instrukcj$ u"ytkowania. 
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1 Zakres dostawy 

' Aby wyj # elementy monta"owe nale"y otworzy# pokryw$ (1), korzystaj c w tym celu z uchwytu 
obrotowego (2) (rys. A). 

Rysunek 
B 

Ilo ! Opis 

3 1 Zbiornik FiltoMatic CWS 
4 1 Wylot DN70 
5 1 Uszczelka p%aska DN70 
6 1 Uszczelka p%aska 1 ½“ 
7 1 Pier&cie! uszczelniaj cy DN40 
8 1 Tuleja wylotowa DN40 
9 1 Tuleja wlotowa 1 ½“ 
10 2 Nakr$tka z% czkowa 
11 1 Obejma w$"a 
 1 Instrukcja obs%ugi 
 1 Instrukcja szybkiego monta"u 
 1 Ksi "ka gwarancyjna 
 1 Ksi "ka gwarancyjna czysto&ci wody 
 1 Karta przed%u"enia gwarancji 2+1 

 

2 Przegl"d 
 

Rysunek 
C 

Oznaczenie Opis - patrz rozdzia# … 

3 Zbiornik Monta", czyszczenie i konserwacja 
4 Wylot DN70 Monta" 
8 Wylot wody brudnej DN40 Monta" 
9 Wlot 1 ½“ Monta" 
12 Wska(nik stopnia zabrudzenia Czyszczenie i konserwacja 
13 Uchwyt pianki Czyszczenie i konserwacja 
14 Pompa brudnej wody Czyszczenie i konserwacja 
15 Sterownik Obs%uga 
16 Osadnik wst$pny z lamp  UV Czyszczenie i konserwacja 
17 Rygiel przesuwny do wlotu Uruchomienie, czyszczenie i konserwacja 
18 Okienko kontrolne osadnika 

wst$pnego z lamp  UV 
Czyszczenie i konserwacja 

19 Hak zatrzaskowy Czyszczenie i konserwacja 
20 Otwór wlewowy Biokick CWS Uruchomienie 

 

3 Postanowienia prawne 

3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

FiltoMatic CWS nale"y stosowa# jako system do mechanicznego i biologicznego oczyszczania stawów 
ogrodowych o temperaturze wody od +4°C do +35°C. Urz dzenie jest przeznaczone tylko do u"ytku 
prywatnego i mo"e by# stosowane wy% cznie do oczyszczania stawów ogrodowych zarybionych lub 
niezarybionych. 

3.2 Rozszerzone warunki gwarancji OASE ClearWaterSystem 

Roszczenia z tytu%u gwarancji mog  by# kierowane tylko do firmy OASE GmbH, 
Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Niemcy. U"ytkownik musi przes%a# przesy%k  op%acon  i na 
w%asne ryzyko transportowe reklamowane urz dzenie lub cz$&# urz dzenia wraz z oryginalnym 
dowodem zakupu od sprzedawcy firmy OASE, kart  gwarancyjn  oraz pisemn  informacj  na temat 
usterki podlegaj cej reklamacji. W przypadku uszkodzenia pompy brudnej wody, osadnika wst$pnego z 
lamp  UV lub sterownika, nale"y wys%a# wy% cznie poszczególne uszkodzone komponenty (pomp$ 
brudnej wody, osadnik wst$pny z lamp  UV, sterownik), a nie ca%e urz dzenie. 
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4 Przepisy bezpiecze$stwa 

Urz dzenie to mo"e stanowi# zagro"enie dla osób i dóbr materialnych, je"eli b$dzie u"ytkowane 
nieprawid%owo, niezgodnie z jego przeznaczeniem albo sprzecznie z przepisami bezpiecze!stwa. 

Urz dzenie mo"e by# u"ywane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o 
ograniczonych fizycznych i umys%owych zdolno&ciach, albo nie posiadaj cych 
niezb$dnego do&wiadczenia i wiedzy, gdy b$d  one pod nadzorem osoby 
odpowiedzialnej za bezpiecze!stwo u"ytkowania tego urz dzenia lub zostan  
odpowiednio przez ni  poinstruowane i poinformowane o wynikaj cych st d 
zagro"eniach. Dzieciom nie wolno bawi# si$ tym urz dzeniem. Czyszczenie ani czynno&ci 
serwisowe nie mog  by# wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby doros%ej. 

4.1 Niebezpiecze$stwa w wyniku kontaktu wody z pr"dem elektrycznym 

' Woda w po% czeniu z pr dem elektrycznym w warunkach nieprzepisowo wykonanego pod% czenia 
lub nieprawid%owej obs%ugi mo"e prowadzi# do ci$"kich obra"e! cia%a lub do &mierci poprzez 
pora"enie pr dem elektrycznym. 

' Przed w%o"eniem r k do wody nale"y zawsze od% czy# od napi$cia wszystkie znajduj ce si$ w 
wodzie urz dzenia. 

4.2 Instalacja elektryczna zgodna z przepisami 

' W razie pojawienia si$ problemów i w tpliwo&ci prosz$ zwróci# si$ - dla w%asnego bezpiecze!stwa - 
do specjalisty elektryka! 

' Instalacje elektryczne stawów ogrodowych musz  spe%nia# wymagania przepisów 
mi$dzynarodowych i lokalnych krajowych. Nale"y w szczególno&ci przestrzega# norm DIN VDE 
0100 i DIN VDE 0702. 

' Dane dotycz ce zasilania elektrycznego nale"y porówna# z tabliczk  znamionow  na osadniku 
wst$pnym z lamp  UV. 

' Do eksploatacji FiltoMatic CWS potrzebne jest gniazdo sieciowe zainstalowane wed%ug 
obowi zuj cych przepisów. 

' Nale"y pami$ta#, aby zasilanie by³%o zabezpieczone przed pr dem up%ywowym za pomoc  
wy% cznika ochronnego pr dowego o nat$"eniu znamionowym maksymalnie 30 mA. 

' Urz dzenie FiltoMatic CWS nale"y zainstalowa# w taki sposób, aby wykluczy# niebezpiecze!stwo 
odniesienia obra"e! cia%a. 

' Rozwin # przewody. 

' Przewody % cz ce musz  by# zatwierdzone do stosowania na zewn trz i spe%nia# wymogi normy 
DIN VDE 0620. 

' Przewód przy% czeniowy poprowadzi# tak, aby by% ca%kowicie zabezpieczony przed uszkodzeniami. 

' Wszystkie miejsca pod% czenia musz  by# suche. Niebezpiecze!stwo pora"enia pr dem. 

4.3 Bezpieczna eksploatacja 

' Urz dzenia FiltoMatic CWS nale"y u"ywa# tylko wtedy, gdy w wodzie nie znajduje si$ "adna osoba. 

' Nie wolno nosi# ani ci gn # osadnika wst$pnego z lamp  UV i pompy brudnej wody urz dzenia 
FiltoMatic CWS za przewody przy% czeniowe. 

' Nie eksploatowa# uszkodzonych urz dze!. Nie wolno eksploatowa# urz dzenia FiltoMatic CWS, 
je"eli elektryczne przewody po% czeniowe s  uszkodzone. Natychmiast od% czy# wtyczk$. Naprawy 
przewodów przy% czeniowych osadnika wst$pnego z lamp  UV lub pompy brudnej wody s  
niemo"liwe. Komponenty te nale"y wymieni#. Uszkodzone cz$&ci nale"y przeznaczy# do utylizacji 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

' Nigdy nie wolno otwiera# obudowy osadnika wst$pnego z lamp  UV, pompy brudnej wody, uk%adu 
sterowania, ani innych elementów, je&li nie zosta%o to wyra(nie wskazane w instrukcji obs%ugi. 

' Nale"y stosowa# tylko oryginalne cz$&ci zamienne i akcesoria. 

' Nie filtrowa# innych cieczy ni" woda! 

' Promieniowanie lampy UV jest niebezpiecznie dla oczu i skóry nawet w ma%ych dawkach! Nigdy nie 
wolno u"ywa# lampy UV w uszkodzonej obudowie, ani bez obudowy. 

' Nigdy nie nale"y u"ywa# lampy UV bez wirnika czyszcz cego, poniewa" stanowi on równie" 
ochron$ wzroku przed promieniowaniem UV. 

' Przepi$cie w sieci mo"e doprowadzi# do usterek eksploatacyjnych urz dzenia. Informacje na ten 
temat zamieszczone s  w rozdziale "Usuwanie usterek". 
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5 Ustawienie 

Poniewa" urz dzenie FiltoMatic CWS od pocz tku mo"e by# eksploatowane niemal bez konserwacji, 
nale"y uprzednio gruntownie wyczy&ci# staw ogrodowy. Do czyszczenia firma OASE zaleca odsysacz 
mu%u stawowego Pondovac. Je&li urz dzenie FiltoMatic CWS zostanie zastosowane w nowo 
wybudowanym stawie ogrodowym, czyszczenie z regu%y nie jest potrzebne. 

 

Ustawianie FiltoMatic CWS (rys. D, E) 

Ustawienie urz dzenia FiltoMatic CWS nale"y odpowiednio zaplanowa#. Optymalne warunki 
eksploatacyjne dla urz dzenia FiltoMatic CWS mo"na osi gn # dzi$ki starannemu zaplanowaniu jego 
ustawienia, przy uwzgl$dnieniu warunków panuj cych w otoczeniu. Poni"sze punkty powinny stanowi# 
pomoc przy planowaniu. 

' Optymalna recyrkulacja wody z FiltoMatic CWS do stawu ogrodowego mo"e zosta# 
zagwarantowana przez strumie!. W ten sposób przefiltrowana woda stawowa zostaje wzbogacona 
tlenem przed wp%yni$ciem z powrotem do stawu. Je&li miejscowe warunki nie pozwalaj  na 
zbudowanie strumienia, wówczas nale"y odpowiednio wyd%u"y# wylot za pomoc  rury DN70, tak 
aby przefiltrowana woda stawowa wp%ywa%a z powrotem do stawu poprzez rur$. Monta" rury DN70 
jest opisany w rozdziale Monta%. 

' Aby przy przepe%nieniu unikn # opró"nienia stawu, urz dzenie FiltoMatic CWS musi zosta# 
bezwarunkowo ustawione w pionie. Do ustawiania nale"y zastosowa# poziomic$. 

' Nale"y uwzgl$dni# du"  pojemno&# urz dzenia FiltoMatic CWS i wynikaj c  z tego wag$ w stanie 
nape%nionym. Aby unikn # osiadania urz dzenia FiltoMatic CWS, nale"y wybra# w%a&ciwe pod%o"e, 
wzgl$dnie p%yt$ denn  w dole ziemnym. 

' Nale"y zaplanowa# przestrze! umo"liwiaj c  swobod$ ruchów podczas czyszczenia i konserwacji. 

' W celu ustawienia FiltoMatic CWS nale"y wykopa# odpowiednio zwymiarowany dó% ziemny (rys. D). 
Nale"y przy tym wzi # pod uwag$ fakt, "e urz dzenie FiltoMatic CWS mo"e zosta# wkopane a" do 
górnego wyst$pu (rys. E, wysoko ! c). Wymiary wykopu podano w poni"szej tabeli: 

Model a b c (+ wysoko ! p#yty dennej) 

FiltoMatic CWS 7000 ok. 50 cm ok. 50 cm ok. 30 cm 
FiltoMatic CWS 14000 ok. 50 cm ok. 50 cm ok. 50 cm 
FiltoMatic CWS 25000 ok. 50 cm ok. 70 cm ok. 50 cm 

 

' Zbiornik (3) nale"y nape%ni# wod  przed nape%nieniem gruntu, aby zbiornik nie zosta% zgnieciony. 

' Koniec rury DN40 do odprowadzenia brudnej wody nale"y wyprowadzi# na tyle daleko od stawu, 
aby odpompowana brudna woda nie mog%a z powrotem wp%yn # do stawu. 



 

191 

- PL -

 

6 Monta% 

Monta% urz"dzenia FiltoMatic CWS 

Urz dzenie FiltoMatic CWS jest dostarczane w stanie wst$pnie zmontowanym. Nale"y jedynie 
zamontowa# wylot i przy% cza dla wlotu oraz odprowadzenia brudnej wody. 

 
Tuleja wylotowa (8) do odprowadzenia brudnej wody jest przezroczysta. Dzi$ki temu, podczas 
pó(niejszego procesu czyszczenia, widoczny b$dzie stopie! zabrudzenia wyp%ywaj cej wody. Je&li 
wida#, "e z wylotu brudnej wody wyp%ywa czysta woda, wówczas proces odpompowywania mo"e 
zosta# zatrzymany. Czyszczenie jest zako!czone. 

 

Monta% wylotu (rys. F) 

1. Uszczelk$ p%ask  (5) nale"y umie&ci# na zamontowanej na obudowie &rubie wylotowej (25). 

2. Wylot (4) nakr$ci# na &rub$ wylotow  (25). 

3. W razie potrzeby wykonania przed%u"enia, rur$ DN70 (26) nale"y przy% czy# do wylotu (4), tak aby 
przefiltrowana woda stawowa mog%a z powrotem wp%yn # do stawu. Spadek rury DN70 musi 
wynosi# co najmniej 1,5%. 

Firma OASE zaleca stosowanie jako przed%u"enia do wylotu: 

  rur$ DN70, 480 mm, czarn  (nr zamówienia OASE 55034) 

  kolanko DN70, 45°, czarne (nr zamówienia OASE 55044) 

  kolanko DN70, 87°, czarne (nr zamówienia OASE 55045) 

  kolanko DN70, T, czarne (nr zamówienia OASE 55046) 
 

Monta% wlotu (rys. F) 

1. Tulej$ wlotow  (9) i uszczelk$ p%ask  (6) nale"y w%o"y# w nakr$tk$ z% czkow  (10) i wkr$ci# na 
gwincie (21) rygla przesuwnego. 

2. Opask$ zaciskow  (11) nale"y nasun # na wychodz cy z pompy Aquamax w " (24). W " nale"y 
na%o"y# na tulej$ wlotow  (9) i zamocowa# opask  zaciskow . 

Firma OASE zaleca stosowanie: w$"a spiralnego, zielonego (nr zamówienia OASE 52981) 

 
Przed monta"em ko!cówk$ w$"a nale"y w%o"y# na dwie minuty do gor cej wody, aby mo"na by%o 
%atwiej nasun # w " na tulej$ wlotow  (9). 

 

Monta% wylotu brudnej wody (rys. F) 

1. Pier&cie! uszczelniaj cy (7) zamontowa# na tulei wylotowej (8) i nasun # na nakr$tk$ 
z% czkow  (10). Nast$pnie nakr$ci# na gwint uprzednio zmontowanego wylotu wody brudnej (22). 

2. Rur$ DN40 (23) na%o"y# na tulej$ wylotow  (8). Koniec rury DN40 po%o"y# w miejscu, w którym 
odpompowana brudna woda b$dzie mog%a wsi kn #. Spadek dla rury DN40 musi wynosi# 
1,5% … 2%. 

Firma OASE zaleca stosowanie jako przed%u"enia do wylotu brudnej wody: 

  rur$ DN40, 480 mm, czarn  (nr zamówienia OASE 50307) 

  kolanko DN40, 45°, czarne (nr zamówienia Oase 50308) 
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7 Uruchomienie 
 

 
Uwaga! Wra"liwe elementy elektryczne. 

Mo%liwe skutki: Urz dzenie zostanie zniszczone. 

&rodki zabezpieczaj"ce: 

' Nie nale"y pod% cza# urz dzenia do zasilania, podlegaj cego wahaniom napi$cia. 

' Nie wolno u"ytkowa# urz dzenia z zegarem steruj cym. 
 

 

 

Uwaga! Niebezpieczne napi$cie elektryczne. 

Mo%liwe skutki: &mier# lub ci$"kie obra"enia. 

&rodki zabezpieczaj"ce: Przed w%o"eniem r k do wody i przyst pieniem do jakichkolwiek prac nale"y 
od% czy# wtyczk$ sieciow  urz dzenia (rys. G). 

 

Przestrzega# wskazówek bezpiecze!stwa! 

Urz dzenie FiltoMatic CWS w% cza si$ automatycznie po pod% czeniu do pr du. 

W#"czanie (rys. G): Pod% czy# wtyczk$ sieciow  (27) do gniazdka. 

Wy#"czanie (rys. G): Od% czy# wtyczk$ sieciow  (27). 
 

Nape#ni! zbiornik wod" (rys. C) 

' Przed uruchomieniem urz dzenia FiltoMatic CWS nale"y w% czy# pomp$ Aquamax. Zbiornik (3) 
zostanie nape%niony wod . 

 
W celu nape%nienia zbiornika rygiel przesuwny (17) musi by# otwarty. W tym celu nale"y nacisn # rygiel 
przesuwny (17) w dó%, a" do oporu. 

 

Je&li poziom wody w zbiorniku (3) osi gnie wylot (4), przefiltrowana woda stawowa wp%ynie poprzez 
wylot (4) z powrotem do stawu. 

W celu wprowadzenia dalszych ustawie! urz dzenia FiltoMatic CWS nale"y przeczyta# rozdzia% 
Obs#uga. 

 

Nape#nianie biologicznego startera filtracyjnego (rys C) 

Do szybkiej odbudowy populacji kultur bakterii zalecany jest starter filtracyjny Biokick CWS firmy OASE 
(nr zamówienia OASE 50295). Mikroorganizmy osiedlaj  si$ w systemie filtracyjnym i poprzez rozk%ad 
zb$dnych substancji od"ywczych zapewniaj  lepsz  jako&# wody stawowej. 

' Do otworu wlewowego (20) nala# odpowiedni  dla pojemno&ci stawu ilo&# produktu Biokick CWS. 
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8 Obs#uga 

8.1 Przegl"d sterownika 

  

C1 Wy&wietlacz 

C2 Lampka kontrolna 
funkcjonowania pompy brudnej 
wody 

C3 Lampka kontrolna czyszczenia 
lampy UV 

C4 Przycisk r$cznej obs%ugi pompy 
brudnej wody 

C5 Przycisk ustawienia programu 
czyszczenia dla pompy brudnej 
wody 

 

C6 Przycisk ustawienia programu 
roboczego dla osadnika 
wst$pnego z lamp  UV 

Wska(niki na sterowniku 
 

Wy&wietlacz (C1) wskazuje 
  standardowo temperatur$ wody. 
  automatycznie 2 sekundy po ostatnim naci&ni$ciu przycisku ponownie temperatur$ wody. 
  przy odpowiednim wyborze programy czyszczenia. 
  w przypadku naci&ni$cia przycisku zapisane ustawienia. 
  pozosta%y czas u"ytkowania (h × 100) lampy UV. 

 

Komunikaty wy&wietlacza (C1) 
  "LA" miga w 8 sekundowym rytmie 1×: Lampa UV osi gn$%a 7500 roboczogodzin; pozosta%o jeszcze 500 roboczogodzin 
  "LA" miga w 8 sekundowym rytmie 2×: Lampa UV osi gn$%a 8000 roboczogodzin i powinna zosta# wymieniona. 
  "PS" zapala si$ w 4 sekundowym rytmie: Pompa brudnej wody osi gn$%a maksymalny czas pracy i jest zablokowana na 1,5 

godziny. 
 

Lampka dla pompy brudnej wody (C2) 
  Lampka miga na zielono: Cz$&ciowe opró"nianie zbiornika. 
  Lampka pali si$ na zielono: ca%kowite opró"nianie zbiornika. 
  Lampka pali si$ na czerwono: Pompa zablokowana. 
  Lampka wy% czona: Pompa nieaktywna. 

 

Lampka dla osadnika wst$pnego z lamp  UV (C3) 
  Lampka pali si$ na niebiesko: Osadnik wst$pny z lamp  UV jest w% czony. 
  Lampka miga w 8-sekundowym rytmie na niebiesko: Osadnik wst$pny z lamp  UV znajduje si$ w automatycznym programie 

roboczym (AU). 
  Lampka wy% czona: Osadnik wst$pny z lamp  UV jest wy% czony. 

 

Wskazówka: 
Zintegrowany termometr stale mierzy temperatur$ wody, a tym samym wielko&# bazow  dla programów roboczych. 
Silikonowa pokrywa chroni sterownik przed zabrudzeniem, które mo"e utrudnia# odczyt wy&wietlacza i funkcjonalno&# 
przycisków. Sterownik jest wodoszczelny i mo"e by# u"ytkowany tak"e bez pokrywy silikonowej. 
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8.2 Ustawianie pompy brudnej wody 

Stopie! zabrudzenia wody stawowej jest okre&lony, oprócz temperatury wody, proporcjonalnie do 
zarybienia. Pompa brudnej wody odpompowuje brud z dna zbiornika w okre&lonych przedzia%ach 
czasowych. Dzi$ki czterem ró"nym programom czyszczenia mo"na indywidualnie dopasowa# interwa% 
odpompowywania brudnej wody indywidualnie do stopnia zabrudzenia. Czyszczenie trwa ok. 9 s. Cykl 
czyszczenia zu"ywa ok. 4 litrów wody. Tabela pokazuje mo"liwo&ci wyboru programów czyszczenia. 
Program czyszczenia INTERWA' 1 obejmuje wi$kszo&# interwa%ów do czyszczenia, INTERWA' 4 
mniejszo&#. Nale"y wybra# program, który jest najbardziej odpowiedni dla stopnia zabrudzenia wody 
stawowej. W momencie dostawy fabrycznie ustawiony jest program czyszczenia INTERWA' 2. 

 

Programy czyszczenia pompy brudnej wody 

! Interwa%y     Interwa%y 
Temperatura wody 

INTERWA) 1 INTERWA) 2 INTERWA) 3 INTERWA) 4 WY). 

" 5°C wy%. wy%. wy%. wy%. wy%. 

" 8 °C 1 × na dzie! co 2 dni co 3 dni co 3 dni wy%. 
8°C - 14°C 2 × na dzie! 1 × na dzie! co 2 dni co 3 dni wy%. 
15°C - 21°C 4 × na dzie! 2 × na dzie! 1 × na dzie! co 2 dni wy%. 
# 22°C 8 × na dzie! 4 × na dzie! 2 × na dzie! 1 × na dzie! wy%. 

 

 

 
Przy temperaturach wody "0°C i >35°C programy czyszczenia s  nieaktywne. Pomp$ mo"na uruchomi#
tylko r$cznie. W celu ca%kowitego odpompowania musi by# stale wci&ni$ty przycisk PUMP (C4) . 

 

Ustawianie programu czyszczenia dla pompy brudnej wody 

1. Nacisn # przycisk INTERVAL (C5) . Program czyszczenia INTERWA' 2 zostanie wy&wietlony na 
wy&wietlaczu (C1) . 

2. Przycisk INTERVAL (C5) nale"y naciska# do momentu, a" zostanie wy&wietlony " dany program 
czyszczenia. 

3. Gdy " dany program czyszczenia zostanie wy&wietlony, nale"y zwolni# przycisk INTERVAL (C5). 

  Ustawienie zostanie zapisane, gdy na wy&wietlaczu (C1) po ok. 2 sekundach zostanie 
wy&wietlona temperatura wody. 

 

R(czne odpompowywanie brudnej wody 

Brudn  wod$ mo"na w ka"dym momencie odpompowa# tak"e r$cznie. 

' Nacisn # przycisk PUMP (C4) 

  Lampka kontrolna (C2) miga na zielono. Usuwanie brudu zaczyna si$ natychmiast. 

 
' Gdy przycisk PUMP (C4) b$dzie wci&ni$ty d%u"ej ni" przez 10 sekund, zaczyna si$ ca%kowite

opró"nianie zbiornika. *wieci si$ zielona lampka (C2). Pompa brudnej wody dzia%a maksymalnie 4 
minuty. Mo"na zatrzyma# opró"nianie przez jednokrotne naci&ni$cie przycisku PUMP (C4). 

' Aby unikn # szkód spowodowanych przegrzaniem, maksymalny czas pracy pompy brudnej wody
jest ograniczony do 12 minut na 1,5 godziny. W przypadku silnego zabrudzenia czas pracy mo"e
zosta# dodatkowo ograniczony do 8 minut. Po osi gni$ciu maksymalnego czasu pracy, pompy nie
mo"na ju" uruchomi# r$cznie. Wy&wietlacz poka"e "PS". Po up%ywie 1,5 godziny pompa brudnej 
wody jest ponownie gotowa do pracy. 
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8.3 Ustawianie osadnika wst(pnego z lamp" UV 

Stopie! zabrudzenia wody stawowej przez wzrost glonów jest okre&lany w zale"no&ci od temperatury 
wody. Osadnik wst$pny z lamp  UV usuwa za pomoc  &wiat%a ultrafioletowego glony zielone i p%ywaj ce 
pod wod  i jest tym samym wa"nym elementem systemu czyszczenia wody stawowej. W zale"no&ci od 
temperatury wody za pomoc  programu roboczego AU lampa UV osadnika wst$pnego b$dzie w% czana 
i wy% czana w okre&lonych przedzia%ach, a tym samym jej praca zostanie indywidualnie dopasowana do 
stopnia zabrudzenia. Poni"sza tabela pokazuje program roboczy AU (automatyczny) osadnika 
wst$pnego z lamp  UV i stany robocze ON (W%.) i OF (Wy%.). 

Programy robocze osadnika wst(pnego z lamp" UV 

AU ON WY'. 

Temperatura wody 

Lampa UV jest 
w% czona 

Lampa UV jest 
wy% czona 

" 8 °C 8 h 16 h 

8°C - 14°C 48 h 24 h 
15°C - 21°C 72 h 24 h 

# 22°C 96 h 24 h 

Lampa UV jest 
w% czona na sta%e 

Lampa UV jest 
wy% czona na sta%e 

 

 
W momencie dostawy ustawiony jest wst$pnie program roboczy AU. 

' W momencie pod% czenia do sieci uruchamia si$ program roboczy AU z przedzia%em czasowym 
Wy%. Lampa UV nie &wieci si$. Je&li przy uruchamianiu zostanie zastosowane urz dzenie
Biokick CWS, kultury bakteryjne w Biokick CWS b$d  chronione. 

' Gdy program roboczy AU zostanie wybrany r$cznie, osadnik wst$pny z lamp  UV zostanie 
uruchomiony z przedzia%em W%. 

 

Ustawianie programu roboczego dla osadnika wst(pnego z lamp" UV 

1. Nacisn # przycisk UVC (C6). Program roboczy AU zostanie pokazany na wy&wietlaczu (C1). 

2. Nale"y naciska# przycisk UVC (C6) a" do chwili, gdy zostanie wy&wietlony " dany program 
roboczy. 

3. Gdy " dany program roboczy zostanie wy&wietlony, nale"y zwolni# przycisk UVC (C6). 

  Ustawienie zostanie zapisane, gdy na wy&wietlaczu (C1) po ok. 2 sekundach zostanie 
wy&wietlona temperatura wody. 

Odczytywanie licznika roboczogodzin osadnika wst(pnego z lamp" ultrafioletow" 

Okres trwa%o&ci lampy UV wynosi ok. 8000 godzin. Zintegrowany licznik roboczogodzin liczy od tej 
warto&ci w dó%, na zasadzie odliczania wstecznego. 

' Przycisk UVC (C6) przytrzyma# wci&ni$ty przez 5 sekund. Na wy&wietlaczu (C1) zostanie pokazana 
liczba. 

  Aby uzyska# liczb$ roboczogodzin pozosta%ych do zako!czenia okresu eksploatacyjnego, nale"y 
pomno"y# t$ liczb$ przez 100. 

  Przyk%ad: wy&wietlona warto&# '45'   100 = 4500 pozosta%ych do ko!ca okresu trwa%o&ci 
roboczogodzin. 

 

Zerowanie licznika roboczogodzin osadnika wst(pnego z lamp" UV 

Po wymianie lampy UV konieczne jest wyzerowanie licznika roboczogodzin. 

1. Przycisk UVC (C6) nale"y przytrzyma# wci&ni$ty przez 12 sekund! 

  Po 5 sekundach pozosta%y okres eksploatacyjny zostanie pokazany na wy&wietlaczu (C1). Zaraz 
potem wy&wietlona warto&# zacznie miga#. Je&li na wy&wietlaczu (C1) zostanie pokazana 
temperatura wody, oznacza to, "e licznik roboczogodzin zostanie ustawiony na 8000 godzin. 

2. Zwolni# przycisk UVC (C6). 
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9 Usuwanie usterek 
 

B#"d Przyczyna &rodki zaradcze 

Brak napi$cia sieciowego Sprawdzi# napi$cie sieciowe 
Skontrolowa# przewody 

Sterownik nie w% cza si$ 

Sterownik nie jest prawid%owo umieszczony 
na osadniku wst$pnym z lamp  UV 

Skontrolowa# po%o"enie sterownika 

Pompa Aquamax nie jest w% czona W% czy# pomp$ Axuamax Z wylotu DN70 woda nie wp%ywa z powrotem 
do stawu Przy otwartej pokrywie rygiel przesuwny 

zamkni$ty 
Otworzy# rygiel przesuwny 

Wirnik pompy zablokowany Wyczy&ci# wirnik pompy 
Zbiornik ju" opró"niony Nape%ni# zbiornik 
Zbiornik cz$&ciowo opró"niony, pompa 
brudnej wody nie mo"e zasysa# 

Nape%ni# zbiornik 

Przy temperaturach wody "0°C i >35°C 
programy czyszczenia s  nieaktywne 

Pompa brudnej wody mo"e zosta# 
uruchomiona jeszcze tylko r$cznie. 
  W celu ca%kowitego odpompowania nale"y 

na sta%e wcisn # przycisk PUMP. 

Pompa wody brudnej nie w% cza si$ 

Pompa brudnej wody osi gn$%a maksymalny 
czas pracy. Wy&wietlacz poka"e "PS". 

Nale"y zaczeka# 1,5 godziny. Po tym czasie 
pompa brudnej wody jest ponownie gotowa 
do pracy 

Wadliwa lampa UV Wymiana lampy UV Lampa UV nie w% cza si$ 
Z powodu przepi$cia w sieci uruchomione 
zosta%o urz dzenie zabezpieczaj ce w 
osadniku wst$pnym z lamp  UV 

Aby cofn # urz dzenie zabezpieczaj ce 
nale"y wy% czy# i ponownie w% czy# 
napi$cie sieciowe 
  W okienku kontrolnym sprawdzi#, czy 

lampa UV &wieci (niebieskim &wiat%em) 
  W razie potrzeby przeprowadzenia kontroli 

w% czy# lamp$ UV przyciskiem UVC (stan 
roboczy W).) 
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10 Czyszczenie i konserwacja 
 

 

Uwaga! Niebezpieczne napi$cie elektryczne! 

Mo%liwe skutki: &mier# lub ci$"kie obra"enia. 

&rodki zabezpieczaj"ce: 

' Przed w%o"eniem r k do wody nale"y od% czy# napi$cie sieciowe wszystkich znajduj cych si$ w
wodzie urz dze!. 

' Przed rozpocz$ciem prac przy urz dzeniu nale"y od% czy# napi$cie sieciowe. 
 

10.1 Czyszczenie pianek filtracyjnych 

Przerwy na czyszczenie s  zale"ne od stopnia zabrudzenia pianek filtracyjnych. Podwy"szony poziom 
wody we wska(niku stopnia zabrudzenia (rys. C, 12) w pokrywie wewn$trznej sygnalizuje, "e 
wydajno&# czyszczenia pianek filtracyjnych zmniejsza si$. Czyszczenie jest wymagane pocz wszy od 
stopnia zabrudzenia na poziomie 75% lub najpó(niej w przypadku przepe%nienia. 

Nale%y wyczy ci! pianki filtracyjne (rys. H, I, J) 

1. Pokryw$ (1) otworzy# za pomoc  uchwytu obrotowego (2) i zdj # ze zbiornika (3). 

2. Rygiel przesuwny (17) zamkn # przez podci gni$cie go do góry. 

  Do zbiornika nie wp%ywa ju" woda stawowa. 

  Wskazówka: Podczas zamykania rygla przesuwnego (17) woda wytryskuje z otworów zasysania 
powietrza. 

3. Uchwyt pianek (13) kilkukrotnie podci gn # do góry. 

  Pianki filtracyjne zostan  sprasowane. Zabrudzenia zostan  wymyte. 

4. Wcisn # przycisk PUMP (C4) na sterowniku (15) na ponad 10 sekund. 

  Lampka (C2) zapali si$ na zielono. Brudna woda w zbiorniku zostanie ca%kowicie wypompowana. 

5. Rygiel przesuwny (17) otworzy#, naciskaj c go w dó%. 

  Zbiornik zostanie ponownie nape%niony wod  stawow . 
 

 
Proces czyszczenia nale"y powtórzy# w przypadku wi$kszego zabrudzenia pianek filtracyjnych. 

10.2 Wyj"! komponenty czyszcz"ce i odseparowa! jeden od drugiego 

W przypadku czyszczenia i konserwacji komponentów czyszcz cych pompy brudnej wody (14) i 
osadnika wst$pnego z lamp  UV (16) konieczne jest ich wyj$cie ze zbiornika. Sterownik (15) jest 
umieszczony na osadniku wst$pnym z lamp  UV. Komponenty czyszcz ce nie s  na sta%e po% czone z 
pokryw  wewn$trzn  (47), lecz znajduj  si$ w prowadnicach pokrywy wewn$trznej (47), b d( rygla 
przesuwnego (17). 

Nale%y zatem wyj"! komponenty czyszcz"ce (rys. K) 

1. Pokryw$ (1) otworzy# za pomoc  uchwytu obrotowego (2) i zdj # ze zbiornika (3) (rys. H). 

2. Rygiel przesuwny (17) zamkn # przez podci gni$cie go do góry. 

  Do zbiornika nie wp%ywa ju" woda stawowa. 

  Wskazówka: Podczas zamykania rygla przesuwnego woda wytryskuje z chwytów powietrza. 

3. Komponenty czyszcz ce pompy brudnej wody (14) i osadnika wst$pnego z lamp  UV (16) podnie&# 
z pokrywy wewn$trznej (47), nie rozdzielaj c ich. 

W ten sposób oddzieli! komponenty czyszcz"ce i sterownik (rys. L) 

1. Hak zatrzaskowy (30) przy osadniku wst$pnym z lamp  UV (16) wcisn # i przytrzyma#. 

2. Sterownik (15) wyci gn # energicznie z lampy. 

3. Kabel przy% czeniowy  (28) pompy brudnej wody wyci gn # energicznie ze sterownika (15). 

4. Na%o"y# silikonowe nasadki ochronne do os%ony otwartych tulei. 

5. Komponenty czyszcz ce i sterownik zmontowa#, wykonuj c czynno&ci opisane powy"ej w 
odwrotnej kolejno&ci (rys. M). 

  Podczas monta"u sterownika i osadnika wst$pnego z lamp  UV nale"y uwa"a# na to, aby strza%ki 
na obu komponentach by%y wyrównane. 

 
Podczas monta"u skontrolowa# po%o"enie pier&cieni o-ring (29) w miejscach przy% czeniowych 
sterownika i osadnika wst$pnego z lamp  UV! W razie potrzeby nale"y wyczy&ci# pier&cienie o-
ring (29). Brak pier&cieni o-ring lub ich nieprawid%owe po%o"enie jest przyczyn  korozji zestyków 
elektrycznych. Z tego powodu komponenty zostan  nieodwracalnie uszkodzone! 
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10.3 Czyszczenie pompy brudnej wody 

Czyszczenie pompy brudnej wody jest konieczne, gdy wirnik silnika pompy (33) jest mocno zabrudzony 
lub zablokowany. Mo"e tak si$ zdarzy# z powodu obecno&ci du"ych cz stek brudu, jak np. kamieni. 
Je&li pompa brudnej wody jest silnie zabrudzona lub zablokowana, lampka (C2) na sterowniku (15) 
&wieci si$ na czerwono. 

Nale%y wówczas wyczy ci! pomp( brudnej wody (rys. N) 

1. Obudow$ silnika (33) nale"y obróci#, a" symbol "Zamek otwarty" wska"e na strza%k$ znajduj c  si$ 
na rurze górnej (31). 

2. Obudow$ silnika (33) wyci gn # i wyczy&ci#. 

3. Zmontowa#, wykonuj c czynno&ci opisane powy"ej w odwrotnej kolejno&ci. 

  Wa"ne: Obudowa silnika (33) jest unieruchomiona dopiero wtedy, gdy symbol "Zamek zamkni$ty" 
pokazuje na strza%k$ na rurze górnej (31) (rys. N). 

4. Nacisn # przycisk PUMP (C4). 

  Lampka kontrolna (C2) zmienia kolor z czerwonego na zielony. Pompa brudnej wody (14) 
uruchamia si$. W przeciwnym razie pompa brudnej wody (14) nie uruchamia si$ z powodu usterki. 
Patrz rozdzia% Usuwanie usterek. 

5. Je&li to konieczne, nale"y wyczy&ci# przelew w rurze górnej (31). Nale"y w tym celu otworzy# 
pokryw$ rury brudnej wody (32). 

10.4 Wymiana lampy UV w osadniku wst(pnym 

 
Uwaga! Niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe. 

Mo%liwe skutki: Ci$"kie obra"enia oczu i skóry. 

&rodki zabezpieczaj"ce: Urz dzenie mo"na w% cza# tylko z zamontowan  obudow . 
 

 
Uszkodzenie lampy UV nie jest wskazywane na sterowniku (15). Dzia%anie lampy UV nale"y 
kontrolowa# poprzez obserwacj$ w regularnych odst$pach czasu okienka kontrolnego (18) (rys. O). 

 

Lampa UV ma ograniczon  "ywotno&# i musi zosta# wymieniona po up%ywie okresu przydatno&ci (patrz 
te" Rozdzia% Odczytywanie licznika roboczogodzin osadnika wst(pnego z lamp" UV). 

1. Os%on$ wody (35) nale"y obróci#, a" symbol "Zamek otwarty" wska"e na strza%k$ na górnej 
cz$&ci osadnika (34) (rys. O). 

2. Zdj # os%on$ wody (35) (rys. O). 

3. Wirnik czyszcz cy (37) zdj # z rury ze szk%a kwarcowego (45) (rys. P). 

4. Poluzowa# &rub$ (40) przy nakr$tce z% czkowej (39) i odkr$ci# nakr$tk$ z% czkow  (39) (rys. Q). 

5. Ruchem obrotowym zdj # rur$ ze szk%a kwarcowego (45) z pier&cieniem o-ring (46) (rys. R). 

6. Zdj # os%on$ lampy UV (44) (rys. R). 

7. Wyj # lamp$ UV (43) z wtyku na górnej cz$&ci osadnika (34) i wymieni# (rys. R). 

8. Zmontowa# osadnik wst$pny z lamp  UV, wykonuj c czynno&ci opisane powy"ej w odwrotnej 
kolejno&ci. 

  Wa"ne: Os%ona wody (35) jest zamkni$ta dopiero wtedy, gdy symbol "Zamek zamkni$ty" wska"e 
na strza%k$ na górnej cz$&ci osadnika (34) (rys. O). 

 
' Podczas monta"u nale"y zwróci# uwag$, czy ogranicznik ruchu (41) nakr$tki z% czkowej (39) jest w

kontakcie w ogranicznikiem ruchu (42) górnej cz$&ci osadnika (34). Dopiero wtedy mo"e zosta#
wkr$cona &ruba (40) (rys. Q). 

' Pier&cie! o-ring (36) na zamkni$ciu os%ony wody (35) jest trwale zamocowany. Pier&cie! o-ring (36)
mo"na wyj # tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba jego wymiany, np. gdy jest porowaty (rys. O). 

' W rurze ze szk%a kwarcowego (45) tworz  si$ skropliny. Tego zjawiska nie da si$ wyeliminowa# i nie
ma to jakiegokolwiek wp%ywu na dzia%anie urz dzenia i bezpiecze!stwo jego u"ytkowania. 

' Rura ze szk%a kwarcowego (45) mo"e z up%ywem czasu ulec zarysowaniu lub za&lepieniu. W takim
przypadku wydajno&# czyszczenia lampy UV (43) nie b$dzie wystarczaj ca. Rura ze szk%a
kwarcowego (45) musi zosta# wymieniona. 
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10.5 Kontrola wirnika czyszcz"cego 

Wirnik czyszcz cy (37) czy&ci rur$ ze szk%a kwarcowego (45). Jest on nap$dzany strumieniem wodnym 
w os%onie wody (rys. P). 

Ci g%y ruch obrotowy wirnika czyszcz cego (37) prowadzi w d%u"szym okresie czasu do zu"ycia si$ tulei 
niedzielonej %o"yska (38). W takim przypadku wirnik czyszcz cy (37) musi zosta# wymieniony (rys. P). 

1. Os%on$ wody (35) nale"y obróci#, a" symbol "Zamek otwarty" wska"e na strza%k$ na górnej 
cz$&ci osadnika (34) (rys. O). 

2. Zdj # os%on$ wody (35) (rys. O). 

3. Skontrolowa# granic$ zu"ycia tulei niedzielonej %o"yska (38). 

  Je&li tuleja niedzielona %o"yska (38) zu"yje si$, a" do poziomu 0 mm, to wirnik czyszcz cy (37) 
musi zosta# wymieniony (rys. P). 

4. Zmontowa# osadnik wst$pny z lamp  UV, wykonuj c czynno&ci opisane powy"ej w odwrotnej 
kolejno&ci. 

  Wa"ne: Os%ona wody (35) jest zamkni$ta dopiero wtedy, gdy symbol "Zamek zamkni$ty" wska"e 
na strza%k$ na górnej cz$&ci osadnika (34) (rys. O). 

10.6 Wymiana pianek filtracyjnych 

Pianki filtracyjne (49) powinny by# wymieniane co rok. 

Pianki filtracyjne nale%y wymienia! w nast(puj"cy sposób: 

1. Pokryw$ (1) otworzy# za pomoc  uchwytu obrotowego (2) i zdj # ze zbiornika (3) (rys. H). 

2. Rygiel przesuwny (17) zamkn # przez podci gni$cie do góry (rys. S). 

  Do zbiornika nie wp%ywa ju" woda stawowa. 

  Wskazówka: Podczas zamykania rygla przesuwnego (17) woda wytryskuje z otworów zasysania 
powietrza. 

3. Uchwyt pianki (13) w pokrywie wewn$trznej (47) podci gn # kilkukrotnie do góry. Woda w piankach 
filtracyjnych (49) zostanie wyci&ni$ta (rys. I). 

4. Wcisn # przycisk PUMP (C4) na sterowniku (15) na d%u"ej ni" 10 sekund (rys. J). 

   Lampka kontrolna (C2) zapali si$ na zielono. Brudna woda w zbiorniku zostanie wypompowana. 

5. Komponenty czyszcz ce pompy brudnej wody (14) i osadnik wst$pny z lamp  UV (16) unie&# z 
pokrywy wewn$trznej (47)  (rys. K). 

6. Poluzowa# niebieskie haki zatrzaskowe (19) po obu stronach i wyj # ze zbiornika pokryw$ 
wewn$trzn  (47) wraz z uchwytami pianek (13) (rys. S). 

7. Uchwyt pianki (13) lekko podci gn # do góry, &cisn # oba niebieskie haki zatrzaskowe (48) uchwytu 
pianki (13) i wysun # w dó% z pokrywy wewn$trznej (47) (rys. T). 

8. Wcisn # cztery czarne haki zatrzaskowe (54) górnej cz$&ci pianki i wyj # w dó% uchwyt pianki (13) 
wraz z wk%adem filtracyjnym (49) (rys. T). 

  Wskazówka: *cisn # oba le" ce naprzeciw siebie haki zatrzaskowe (54) i wysun # w dó% z 
pokrywy wewn$trznej (47). 

9. Zu"yty wk%ad filtracyjny (49) i doln  cz$&# pianki (55) wyj # z uchwytu pianki (13) (rys. U). 

  Wk%ady filtracyjne utylizowa# zgodnie z przepisami. 

10. Na uchwyt pianki (13) nale"y najpierw na%o"y# now  doln  cz$&# pianki (55), a nast$pnie nowy 
wk%ad filtracyjny (49) (13) (rys. U). 

  Uwa"a#, aby wk%ad filtracyjny (49) by% dok%adnie w%o"ony w doln  cz$&# pianki (55). 

11. Uchwyt pianki (13) z nowym wk%adem filtracyjnym (49) w%o"y# od do%u w pokryw$ wewn$trzn . Przy 
czym uchwyt pianki nale"y podci gn # do góry na tyle, aby oba niebieski haki zatrzaskowe (48) i 
cztery czarne haki zatrzaskowe (54) zatrzasn$%y si$ w pokrywie wewn$trznej  (rys. T). 

  Wa%ne: Tylko wtedy gdy wszystkie cztery czarne haki zatrzaskowe (54) s  zatrza&ni$te, 
zagwarantowane jest, "e wk%ad filtra (49) za%o"ony jest prawid%owo. 
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10.7 Przeprowadzenie kompletnego czyszczenia 

Lekkie cz steczki zawiesiny s  mechanicznie filtrowane przez pianki filtruj ce i w razie potrzeby 
rozk%adane biologicznie. Cz steczki zawiesiny ci$"sze od wody osadzaj  si$ na dnie zbiornika i 
zanieczyszczaj  go. Raz w roku nale"y przeprowadzi# kompletne czyszczenie, najlepiej podczas 
przystosowywania urz dzenia FiltoMatic CWS do dzia%ania w warunkach zimowych. 

 

Ca#kowicie opró%ni! zbiornik 

Ca%kowite opró"nianie trwa maksymalnie 4 minuty. 

1. Wy% czy# pomp$ Aquamax. 

2. Otworzy# pokryw$ (1) za pomoc  uchwytu obrotowego (2) i wyj # ze zbiornika (3) (rys. H). 

3. Uchwyty pianek (13) trzy razy podci gn # w gór$ (rys. J). 

  Pianki filtracyjne zostan  sprasowane. Zabrudzenia zostan  wymyte. 

4.  Przycisk PUMP (C4) wcisn # i przytrzyma# przez ponad 10 sekund. 

  Lampka kontrolna (C2) zapali si$ na zielono. Zbiornik zostanie opró"niony. 

  Opró"nianie mo"na zatrzyma# przez jednokrotne naci&ni$cie przycisku PUMP (C4). Zbiornik jest 
ca%kowicie opró"niony, gdy pompa brudnej wody wy% czy si$ a przez przezroczyst  tulej$ 
wylotow  (6) nie wyp%ywa ju" woda. 

 

Czyszczenie urz"dzenia 

W tym celu nale"y wyj # separator p%ytkowy (51) i piramid$ zanieczyszcze! (52). Poza tym nale"y 
ca%kowicie odpompowa# zbiornik i wyj # pokryw$ wewn$trzn  (47). W zwi zku z tym nale"y zapozna# 
si$ z tre&ci  nast$pnego rozdzia%u. 

Separator p#ytkowy nale%y wyjmowa! i czy ci! w sposób przedstawiony poni%ej 

1. Hak zatrzaskowy (50) wcisn # w dó% i wyci gn # do góry separator p%ytkowy (51) z prowadnicy na 
zbiorniku (3) (rys. V). 

2. Wcisn # hak zatrzaskowy (52) u góry przy separatorze p%ytkowym (51) i roz%o"y# obie cz$&ci 
separatora p%ytkowego (51) (rys. W). 

3. Obie cz$&ci wyczy&ci# wod  i mi$kk  szczotk . 

4. Separator p%ytkowy (51) zmontowa#, wykonuj c czynno&ci opisane powy"ej w odwrotnej kolejno&ci 

5. W%o"y# separator p%ytkowy  (51) do zbiornika (3) (rys. Y). 

  Hak zatrzaskowy (50) musi zatrzasn # si$ na ryglu przesuwnym (17). 
 

Piramid( zanieczyszcze$ nale%y wyjmowa! i czy cic w sposób przedstawiony poni%ej (rys. X) 

Piramid$ zanieczyszcze! (53) wyjmowa# tylko w razie potrzeby. Demonta" i monta" wi "e si$ z du"ym 
nak%adem pracy. 

1. Piramid$ zanieczyszcze! (53) chwyci# od do%u i od% czy# z trzech mocowa! na dnie zbiornika, 
wykonuj c jedno mocne poci gni$cie w gór$. 

2. Piramid$ zanieczyszcze! (53) wyczy&ci# wod  i mi$kka szczotk . 

3. Wymy# dno zbiornika. 

4. Piramid$ zanieczyszcze! (53) umie&ci#, mocno naciskaj c na mocowania. 

  Zaz$bienie w mocowaniach b$dzie wyra(nie s%yszalne (pojawi si$ charakterystyczny odg%os). 

 
Mi$dzy piramid  zanieczyszcze! (53) i dnem zbiornika przewidziany jest odst$p ok. 8 mm. Dzi$ki temu 
odst$powi pompa brudnej wody mo"e wypompowa# brud z dna zbiornika. Podczas monta"u nale"y 
uwa"a#, aby odst$p ten zosta% zachowany. Nie nale"y próbowa# wciska# piramidy zanieczyszcze! (53) 
w dno zbiornika ze zbyt du"  si% ! 
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11 Cz( ci ulegaj"ce zu%yciu 
 

Cz( ! zu%ywalna Model Nr ident. 

FiltoMatic CWS 7000 56112 
FiltoMatic CWS 14000 56237 

Lampa UV 

FiltoMatic CWS 25000 56237 
FiltoMatic CWS 7000 13312 
FiltoMatic CWS 14000 13332 

Rura ze szk%a kwarcowego 

FiltoMatic CWS 25000 13332 
FiltoMatic CWS 7000 12703 
FiltoMatic CWS 14000 12705 

Wirnik czyszcz cy 

FiltoMatic CWS 25000 12705 
FiltoMatic CWS 7000 50901 (1×) 
FiltoMatic CWS 14000  50904 (1×) 

Wk%ady filtracyjne 

FiltoMatic CWS 25000  50904 (2×) 
 

12 Magazynowanie / Przechowywanie w okresie zimowym 

Przed por  mrozów komponenty czyszcz ce pompy brudnej wody (14), sterownik (15) i osadnik 
wst$pny z lamp  UV (16) musz  zosta# zmagazynowane w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. 

1. Nale"y przeprowadzi# kompletne czyszczenie (patrz rozdzia% Przeprowadzenie kompletnego 
czyszczenia) i skontrolowa# komponenty pod k tem uszkodze!. 

  Zbiornik (3) i pianki filtracyjne (49) nie wymagaj  sk%adowania w pomieszczeniu zabezpieczonym 
przed mrozem. Zbiornik (3) nale"y pompowa# jednak zanim b$dzie ca%kowicie pusty. 

2. Zbiornik (3) nale"y os%oni# w taki sposób, aby nie mog%a dosta# si$ do niego woda. 

  Na%o"ona pokrywa (1) nie wystarczy, poniewa" woda wp%ywa do zbiornika poprzez wg%$bienia dla 
sterownika. 

OASE zaleca jako pokryw$: 

  FiltoMatic Cap, wielko&# L, dla FiltoMatic 7000 CWS i 14000 CWS (nr zamówienia OASE 50268) 

  FiltoMatic Cap, wielko&# XL, dla FiltoMatic 25000 CWS (nr zamówienia OASE 50269) 
 

13 Usuwanie odpadów 

Urz dzenie nale"y utylizowa# zgodnie z obowi zuj cymi przepisami krajowymi. 
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DE Technische 
Daten 

Anschlussspannung Leistungsaufnahme UVC-
Vorklärer 

Leistungsaufnahme 
Schmutzwasserpumpe 

Leistungsaufnahme 
Steuerung 

Wassertemperatur Gewicht Länge Anschlussleitung 

GB Technical data Connection voltage Power consumption UVC 
clarifying unit 

Power consumption 
Dirty water pump 

Control system power 
consumption 

Water temperature Weight Length of connection cable 

FR Caractéristiques 
techniques 

Tension de 
raccordement 

Consommation Appareil 
de préclarification à UVC 

Consommation 
Pompe à eau sale 

Puissance absorbée, 
commande 

Température de l’eau Poids Conduite de raccordement 
longue 

NL Technische 
gegevens 

Aansluitspanning Stroomverbruik UVC-
voorzuiveringsapparaat 

Stroomverbruik 
Afvalwaterpomp 

Vermogensopname 
besturing 

Watertemperatuur Gewicht Lengte aansluitleiding 

ES Datos técnicos Tensión de conexión Consumo de potencia 
Preclarificador UVC 

Consumo de potencia 
Bomba de agua sucia 

Consumo de potencia 
del control 

Temperatura del agua Peso Longitud del cable de 
conexión 

PT Dados técnicos Tensão eléctrica Consumo de energia 
Aparelho de pré-
tratamento UVC 

Consumo de energia 
Bomba de água suja 

Consumo de energia 
sistema de controlo 

Temperatura de água Peso Comprimento do cabo de 
alimentação  

IT Caratteristiche 
tecniche 

Tensione di attacco Potenza assorbita 
Predepuratore UVC 

Potenza assorbita 
Pompa dell'acqua sporca

Potenza assorbita 
comando 

Temperatura 
dell'acqua 

Peso Lunghezza cavo di 
collegamento 

DK Tekniske data Tilslutningsspænding Strømforbrug 
UVC-forrenseenhed 

Strømforbrug 
Spildevandspumpe 

Strømforbrug af 
styring 

Vandtemperatur Vægt Længde på tilslutnings-
ledning 

NO Tekniske data Nettspenning Inngangseffekt 
UV-forrenser  

Inngangseffekt 
Spillvannspumpe 

Inngangseffekt styring Vanntemperatur Vekt Lengde stikkledninger 

SE Tekniska data Anslutningsspänning Effekt 
UVC-förrening 

Effekt 
Smutsvattenpump 

Effektförbrukning 
styrning 

Vattentemperatur Vikt Längd anslutningsledning 

FI Tekniset tiedot Liitäntä-jännite Ottoteho 
UVC-esipuhdistaja 

Ottoteho 
Likavesipumppu 

Ottoteho ohjaus Veden lämpötila Paino Liitäntäjohdonpituus 

HU M)szaki adatok Csatlakoztatási 
feszültség 

Teljesítményfelvétel 
UVC el+tisztító 

Teljesítményfelvétel 
Szennyvíz szivattyú 

Vezérl+ 
teljesítményfelvétel 

Vízhõmérséklet Súly Csatlakozóvezeték hossza 

PL Dane techniczne Napi$cie 
przy% czeniowe 

Pobór mocy 
Osadnik wst$pny z lamp  

UV 

Pobór mocy 
Pompa brudnej wody 

Pobór mocy 
sterowania 

Temperatura wody Masa D%ugo&# przewodu 
przy% czeniowego 

CZ Technické údaje P,ipojovací nap-tí P,íkon 
P,ed.iš/ova. UVC 

P,íkon 
Kalové .erpadlo 

0ízení p,íkonu Teplota vody Hmotnost Délka p,ipojovacího vedení 

SK Technické údaje Napájacie napätie Príkon 
UVBC-odkalova. 

Príkon 
1erpadlo zne.istenej 

vody 

Príkon riadenia Teplota vody Hmotnost’ D2žka prípojného vedenia 

SI Tehni*ni 
podatki 

Priklju.na napetost Nazivna mo. 
UVC pred.istilna naprava

Nazivna mo. 
1rpalka za onesnaženo 

vodo 

Mo. krmilnega 
sistema 

Temperatura vode Teža Dolžina priklju.ne vrvice 

HR Tehni*ki podaci Priklju.ni napon Prijemna snaga 
UVC-razbistriva. 

Prijemna snaga 
Crpka za prljavu vodu 

Potrošnja energije 
upravlja.a 

Temperatura vode Težina Duljina priklju.ne cijevi 

RO Date tehnice Tensiune de 
conexiune 

Putere consumatã 
Dispozitivul de pre-
limpezire cu raze 

ultraviolete 

Putere consumatã 
Pompa de ap3 murdar3 

Puterea consumat3 de 
sistemul de comand3 

Temperatura apei Greutate Lungimea cablului de 
conexiune 

BG +,-./0,12/ 
34../ 

4567898:;8 < 
=>?@5=5 :5 
A<B7C<5:8 

D>=78EF<5:5 G>H:>A= 
UVC-IA=7>JA=<> C5 

678K<57;=8L:5 >?;A=@5 
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D>G65 C5 G7BA:5 <>K5 

M>:AIG5N;F :5 
G>H:>A= I675<L8:;8

O8G6875=I75=5 :5 
<>K5=5 

O8PL> QBL9;:5 A<B7C<5H 
67><>K:;@ 

UA +,-.50.5 
-46427,6/17/2/ 

4567IP5 G8789R 
9;<L8::F 

S6>9;<5:5 6>=I9:RA=T 
ULT=75VR>L8=><;J 
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RU +,-./0,12/, 
34..8, 

4567F98:;8 
6;=5YH8J A8=; 

D>=78ELF8G5F 
G>H:>A=T 
UZ-EL>@ 

678K<57;=8LT:>J 
>?;A=@; 

D>=78ELF8G5F 
G>H:>A=T 

45A>A KLF >=@5?@; 
P7FC:>J <>K[ 

D>=78ELF8G5F 
G>H:>A=T A;A=8G[ 

I675<L8:;F 

O8G6875=I75 <>K[ X8A QL;:5 
6>KA>8K;:;=8LT:>P> 

67><>K5 

FiltoMatic 
CWS 7000 

 AC 230 V / 50 Hz 
AC 12 V / 30 VA 

11 W 27 W 2.8 W +4 … +35 °C 9.2 kg 10 m 

FiltoMatic 
CWS 14000 

 AC 230 V / 50 Hz 
AC 12 V / 30 VA 

24 W 27 W 2.8 W +4 … +35 °C 10.3 kg 10 m 

FiltoMatic 
CWS 25000 

 AC 230 V / 50 Hz 
AC 12 V / 30 VA 

24 W 27 W 2.8 W +4 … +35 °C 13.4 kg 10 m 
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DE Technische 

Daten 
Abmessungen Messgenauigkeit 

Temperaturfühler 
Teichvolumen 

ohne Fischbesatz 
Teichvolumen 

mittlerer Fischbesatz 
Teichvolumen hoher 

Fischbesatz 
Wasseraufnahme 

Behälter 
Betriebsdruck Max. 

Durchfluss 
Min. 

Durchfluss 
GB Technical 

data 
Dimensions Measuring accuracy 

of the temperature 
sensor 

Pond volume w/o 
fish population 

Pond volume, 
medium fish 
population 

Pond volume, high 
fish population 

Container water 
volume 

Operating 
pressure 

Max. flow Min. flow 

FR Caractéristiqu
es techniques

Dimensions Précision de mesure 
du thermostat 

Volume de 
bassin/de l'étang 

sans poissons 

Volume de bassin/de 
l'étang avec quantité 

moyenne de poissons 

Volume de bassin/de 
l'étang avec quantité 

importante de 
poissons 

Volume du 
récipient 

Pression de 
service 

Débit 
maximal 

Débit minimal 

NL Technische 
gegevens 

Afmetingen Meetnauwkeurigheid 
temperatuursensor 

Vijvervolume 
zonder visbestand 

Vijvervolume 
gemiddeld visbestand 

Vijvervolume hoog 
visbestand 

Wateropname 
bak 

Bedrijfsdruk max. 
doorstroming 

min. 
doorstroming 

ES Datos 
técnicos 

Dimensiones Exactitud de medición 
sensor de 

temperatura 

Volumen del 
estanque sin 

peces  

Volumen del 
estanque con 
algunos peces  

Volumen del 
estanque con muchos 

peces  

Volumen de agua 
del recipiente 

Presión de 
servicio 

Paso máx. Paso mín. 

PT Dados 
técnicos 

Dimensões Precisão de medição 
do sensor de 
temperatura 

Volume do lago 
sem peixes 

Volume do lago, 
número médio de 

peixes 

Volume do lago, alto 
número de peixes 

Capacidade do 
depósito 

Pressão de 
serviço 

Caudal 
máximo 

Caudal 
mínimo 

IT Caratteristich
e tecniche 

Dimensioni Precisione di 
misurazione sonda 

termica 

Volume laghetto 
senza patrimonio 

ittico 

Volume laghetto 
patrimonio ittico 

medio 

Volume laghetto 
notevole patrimonio 

ittico 

Capacità 
recipiente 

Pressione 
d'esercizio 

Portata max. Portata min. 

DK Tekniske data Dimensioner Temperatursensors 
målenøjagtighed 

Dammens 
volumen, uden 
fiskebestand 

Dammens volumen, 
mellem fiskebestand 

Dammens volumen, 
stor fiskebestand 

Beholders 
vandoptagelse 

Driftstryk maks. 
gennemløb 

min. 
gennemløb 

NO Tekniske data Dimensjoner Målepresisjon 
Temperaturføler 

Damstørrelse uten 
fiskebestand 

Damstørrelse middels 
fiskebestand 

Damstørrelse tett 
fiskebestand 

Tømme beholder Driftstrykk maks. gjenn
omstrømmin

g 

min. gjennom
strømming 

SE Tekniska data Mått Mätprecision 
temperaturgivare 

Dammvolym utan 
fisk 

Dammvolym med 
medelstor mängd fisk 

Dammvolym med stor 
mängd fisk 

Vattenvolym i 
behållare 

Drifttryck Max. flöde Min. flöde 

FI Tekniset 
tiedot 

Mitoitus Mittaustarkkuus 
lämpötilatunnistin 

Lammen tilavuus 
ilman kalajoukkoa 

Lammen tilavuus 
keski-kalajoukolla 

Lammen tilavuus 
korkealla kalajoukolla

Vedenotto säiliö Käyttöpaine Maks. 
läpivirtaus 

Min. 
läpivirtaus 

HU M)szaki 
adatok 

Méretek H+mérsékletérzékel+ 
mérési pontossága 

Tótérfogat 
halállomány nélkül

Tótérfogat közepes 
halállománnyal 

Tótérfogat magas 
halállománnyal 

Tartály vízfelvétel Üzemi nyomás max. 
átáramlás 

min. 
átáramlás 

PL Dane 
techniczne 

Wymiary Dok%adno&# 
pomiarowa czujnika 

temperatury 

Pojemno&# stawu 
bez zarybienia 

Pojemno&# stawu ze 
&rednim zarybieniem 

Pojemno&# stawu z 
wysokim zarybieniem

Pobór wody 
zbiornika 

Ci&nienie 
robocze 

maks. nat$"
enie 

przep%ywu 

min. nat$"eni
e przep%ywu 

CZ Technické 
údaje 

Rozm-ry P,esnost m-,ení 
sníma.e teploty 

Objem jezírka 
bez rybí obsádky 

Objem jezírka 
se st,ední velká rybí 

sádkou 

Objem jezírka 
s velkou rybí sádkou 

Napoušt-ní 
nádrže 

Prevádzkový 
tlak 

max. pr\tok min. pr\tok 

SK Technické 
údaje 

Rozmery Presnos/ merania 
sníma.a teploty 

Objem záhradnej 
nádrže bez 
zarybnenia 

Objem záhradnej 
nádrže s priemerným 

zarybnením 

Objem záhradnej 
nádrže s vysokým 

zarybnením 

Zásobník prítoku Prevádzkový 
tlak 

max. prietok min. prietok 

SI Tehni*ni 
podatki 

Velikosti Merilna natan.nost 
temperaturnega tipala

Prostornina ribnika 
brez ribjega 

staleža 

Prostornina ribnika s 
srednje velikim ribjim 

staležem 

Prostornina ribnika z 
velikim ribjim 

staležem  

Posoda za vodo Delovni tlak Maks. pretok  Min. pretok  

HR Tehni*ki 
podaci 

Dimenzije To.nost mjerenja 
pipka za temperaturu 

Obujam jezerca 
bez oribljenosti 

Obujam jezerca s 
osrednjom oribljenosti 

Obujam jezerca s 
velikom oribljenosti 

Potrošnja vode u 
spremniku 

Radni tlak maks. 
protjecanje 

min. 
protjecanje 

RO Date tehnice Dimensiuni Precizia de m3surre a 
senzorului de 
temperatur3 

Volumul iazului 
f3r3 popula]ie 

piscicole 

Volumul iazului cu 
popula]ie piscicol3 

medie 

Volumul iazului cu 
popula]ie piscicol3 

ridicat3 

Capacitatea 
vasului de ap3 

Presiune de 
func]ionare 

Debitul max. Debitul min. 
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FiltoMatic 
CWS 7000 

 380 × 380 

× 520 mm 

±2 °C (+4 … +35 °C) 6 m
3
 3 m

3
 1.5 m

3
 20 l max. 0.6 bar 3500 l/h 2500 l/h 

FiltoMatic 
CWS 14000 

 380 × 380 

× 720 mm 

±2 °C (+4 … +35 °C) 12 m
3
 6 m

3
 3 m

3
 35 l max. 0.6 bar 5000 l/h 3500 l/h 

FiltoMatic 
CWS 25000 

 380 × 580 

× 720 mm 

±2 °C (+4 … +35 °C) 24 m
3
 12 m

3
 6 m

3
 65 l max. 0.6 bar 6000 l/h 5000 l/h 
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DE Staubdicht. Wasserdicht bis 2 m 

Tiefe. 
Achtung! 
Gefährliche UVC-Strahlung! 

Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen 

Bei Frost das Gerät deinstallieren! Nicht mit normalem Hausmüll 
entsorgen! 

Achtung! 
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung  

GB Dust tight. Submersible to 2 m 
depth. 

Attention! 
Dangerous UVC radiation! 

Protect from direct sun radiation. Remove the unit at temperatures 
below zero (centigrade)!. 

Do not dispose of together with 
household waste! 

Attention! 
Read the operating instructions 

FR Imperméable aux poussières. 
Etanche à l'eau jusqu'à une 
profondeur de 2 m. 

Attention ! 
Rayonnement UVC dangereux ! 

Protéger contre les rayons directs 
du soleil. 

Retirer l’appareil en cas de gel ! Ne pas recycler dans les ordures 
ménagères ! 

Attention ! 
Lire la notice d'emploi 

NL Stofdicht. Waterdicht tot een diepte 
van 2 m. 

Let op! 
Gevaarlijke UVC-straling! 

Beschermen tegen direct zonlicht. Bij vorst moet het apparaat 
gedeïnstalleerd worden! 

Niet bij het normale huisvuil doen! Let op! 
Lees de gebruiksaanwijzing 

ES A prueba de polvo. Impermeable al 
agua hasta 2 m de profundidad. 

¡Atención! 
Radiación UVC peligrosa. 

Protéjase contra la radiación 
directa del sol. 

Desinstale el equipo en caso de 
heladas. 

¡No deseche el equipo en la 
basura doméstica! 

¡Atención! 
Lea las instrucciones de uso 

PT À prova de pó. À prova de água até 
2 m de profundidade. 

Atenção! 
Radiação UVC perigosa! 

Proteger contra radiação solar 
directa. 

Em caso de geada, desinstalar o 
aparelho! 

Não deitar ao lixo doméstico! Atenção! 
Leia as instruções de utilização 

IT A tenuta di polvere. Impermeabile 
all'acqua fino a 2 m di profondità. 

Attenzione! 
Pericolosa radiazione UVC! 

Proteggere contro i raggi solari 
diretti. 

In caso di gelo disinstallare 
l'apparecchio! 

Non smaltire con normali rifiuti 
domestici! 

Attenzione! 
Leggete le istruzioni d'uso! 

DK Støvtæt. Vandtæt ned til 2 m 
dybde. 

Fare! 
Farlig UVC-stråling! 

Beskyt mod direkte sollys. Afinstaller enheden ved frostvejr! Må ikke bortskaffes med det 
almindelige husholdningsaffald. 

OBS! 
Læs brugsanvisningen 

NO Støvtett. Vanntett ned til  
2 m dyp. 

NB! 
Farlig UV-stråling! 

Beskytt mot direkte sollys. Demonter apparatet ved frost! Ikke kast i alminnelig 
husholdningsavfall! 

NB! 
Les bruksanvisningen 

SE Dammtät. Vattentät till  
2 m djup. 

Varning! 
Farlig UVC-strålning! 

Skydda mot direkt solstrålning. Demontera apparaten innan första 
frosten! 

Får inte kastas i hushållssoporna! Varning! 
Läs igenom bruksanvisningen 

FI Pölytiivis. Vesitiivis 2 m syvyyteen 
asti 

Huomio! 
Vaarallinen UVC-säteily! 

Suojattava suoralta 
auringonvalolta. 

Laite on purettava ennen pakkasta. Älä hävitä laitetta tavallisen 
talousjätteen kanssa! 

Huomio! 
Lue käyttöohje 

HU Portömített. Vízálló 2 m-es 
mélységig. 

Figyelem! 
Veszélyes UVC-sugárzás! 

Óvja közvetlen napsugárzástól. Fagy esetén a készüléket szerelje 
le! 

A készüléket nem a normál 
háztartási szeméttel együtt kell 
megsemmisíteni! 

Figyelem! 
Olvassa el a használati útmutatót 

PL Py oszczelny. Wodoszczelny do 
2 m g !boko"ci. 

Uwaga! 
Niebezpieczne promieniowanie 
ultrafioletowe! 

Chroni# przed bezpo"rednim 
nas onecznieniem. 

W razie mrozu zdeinstalowa# 
urz$dzenie! 

Nie wyrzuca# wraz ze "mieciami 
domowymi! 

Uwaga! 
Przeczyta# instrukcj! u%ytkowania! 

CZ Prachot&sný. Vodot&sný do 
hloubky 2 m. 

Pozor! 
Nebezpe'né ultrafialové zá(ení. 

Chránit p(ed p(ímým slune'ním 
zá(ením. 

P(i mrazu p(ístroj odinstalovat! Nelikvidovat v normálním 
komunálním odpadu! 

Pozor! 
P(e't&te Návod k použití! 

SK Prachotesný. Vodotesný do h)bky 
2 m. 

Pozor! 
Nebezpe'né ultrafialové žiarenie. 

Chránit’ pred priamym slne'ným 
žiarením. 

Pri mraze prístroj odinštalova*! Nelikvidova* v normálnom 
komunálnom odpade! 

Pozor! 
Pre'ítajte si Návod na použitie 

SI Ne prepuš'a prahu. Ne prepuš'a 
vode do globinen 2 m. 

Pozor! 
Nevarno UVC-sevanje! 

Zaš'itite pred neposrednimi 
son'nimi žarki. 

Ob zmrzali demontirajte aparat! Ne zavrzite skupaj z 
gospodinjskimi odpadki! 

Pozor! 
Preberite navodila za uporabo! 

HR Ne propušta prašinu. Ne propušta 
vodu do 2 m dubine. 

Pažnja! 
Opasno UVC zra'enje! 

Zaštitite od izravnog sun'evog 
zra'enja. 

U slu'aju mraza deinstalirajte 
ure+aj! 

Nemojte ga bacati u obi'an ku#ni 
otpad! 

Pažnja! 
Pro'itajte upute za upotrebu! 

RO Etan, la praf. Etan, la ap-, pân- la 
o adâncime de 2 m. 

Aten.ie! 
Radia.ii ultraviolete periculoase! 

Proteja.i împotriva razelor directe 
ale soarelui. 

La înghe. dezinstala.i aparatul ! Nu arunca.i în gunoiul menajer ! Aten.ie ! 
Citi.i instruc.iunile de utilizare ! 

BG /0123456 63 7809. :6;6<=36>?2@ 
;6 ;ABC6?250 2 D. 

:52D0524! 
E70=56 <B380@26B436@6 BA?4524! 

F0 =4 70G2 63 =BA5?4@2 BA?2. H82 670=56=3 63 2GD8AG@054 
;425=30B280>34 <84;0! 

I4 2G9@A8BJ>34 G04;56 = 
6C2K56@452J ;6D0K25=K2 C6KB<K! 

:52D0524!
H86?43434 <7A3@05436 

UA H2B65478652K52>.
:6;65478652K52> ;6 2 D. 

L@0M0! 
I4C4G74?54 <BN380OP6B436@4 
@2786DP5Q@055J! 

H82=38P> 76@2545 C<32 
G0921452> @P; 78JD6M6 
=65J?56M6 @2786DP5Q@055J. 

H484; D686G0D2 782=38P> 
546C9P;56 ;4D653<@032 

I4 @2K2;0>34 80G6D PG 
76C<36@2D =DP33JD! 

L@0M0!
R230>34 P5=38<KSPQ. 

RU HTB45478652S. :6;65478652S. 
50 MB<C254 ;6 2 D. 

:52D0524! 
E70=564 K6863K6@6B56@64 
LU-2GB<?4524! 

/012103N 63 78JD6M6 
@6G;4>=3@2J =6B54?5T9 B<?4>. 

H82 50=3<7B4522 D686G6@ 782C68 
;4D653286@03N! 

I4 <32B2G286@03N @D4=34 = 
;6D0V52D D<=686D! 

:52D0524! 
H86?230>34 25=38<KS2Q 76 
2=76BNG6@052Q 
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