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Návod k montáži a použití 

 
PROTIPROUD 4,0kW 

 
 
NÁVOD K MONTÁŽI: 

1. Demontujte čelní nerezový panel protiproudu a připravte stěnu bazénu, 
podle příslušného schématu. Střed těla protiproudu musí  být 170mm 
pod hladinou vody bazénu.  

 
2. Namontujte protiproud do stěny bazénu. 

 
3. Nainstalujte folii do bazénu a naplňujte bazén vodou. Když hladina vody 

bude 5 cm pod tělem protiproudu přišroubujte bronzovou přírubu  
a těsnění . Odstraňte zbytečnou folii z vnitřní strany příruby a namontujte 
čelní panel protiproudu. 

 
4. Připojte hadičku přisávání vzduchu a stáhněte spojovací sponou. Konec 

hadičky uložte ve výši 100 mm nad hladinou vody mimo bazén. 
 

5. Připojte spouštěcí vzduchovou hadičku k hlavě protiproudu 
a k rozvodnici ovládání čerpadla. Pozor! Spouštěcí hadička musí být ve 
tvaru smyčky a 150 -200 mm  nad hladinou vody. 

 
6. Připojte trubky a ventily k čerpadlu, podle příslušného schématu.   

• Do sací hadice protiproudu 4,0Kw nezapomeňte instalovat 
plastovou vsuvku! 

 
Šroubení utěsníte těsnicí paskou. 

7. Elektroinstalace musí být provedena školeným elektrikářem a nebo 
odbornou firmou.  

 
POZOR! V případě otočené fáze (motor se točí obráceně) muže dojít 
ke zničení protiproudu!! 
 

8. Otevřete ventily a zapněte čerpadlo pomocí tlačítka on/off, umístěného 
na čelním panelu protiproudu.  
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Výkon:  Protiproud 2000- 400V / 4,0kW = 1 300 l/min 
 
Přívodní kabel: 5x 2,5 CYKY 
Protiproud musí být zapojen přes proudový chránič.  
Šachta protiproudu musí být řádně odvodněna a odvětrána! 
Nikdy nezakrývejte motor ani jeho části. Při poruše vypněte přívodní jistič 
odstavte protiproud pomocí šoupat umístěných v šachtě protiproudu. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Zapněte protiproud pomocí tlačítka, umístěného na čelním panelu hlavy 
protiproudu (on/off).  

• 4,0Kw: Pomocí ovladačů je možné zvyšovat nebo snižovat proud vody 
respektive množství přisávaného vzduchu.  
 
Pozor! Nikdy úplně nezavírejte průtok vody, mohlo by dojít 
k poškození protiproudu. 

 
Protiproud je silný nepřibližujte se na menší vzdálenost než 0,5m od trysek. 
 
Sání čerpadla je za čelní stěnou.  
 
Plavci s dlouhými vlasy pozor! Dlouhé vlasy mohou být vtaženy do sání 
protiproudu! 
 
Malé děti a neplavci nesmějí být v bazénu, když je protiproud v provozu. 
 
Před spuštěním protiproudu informujte ostatní plavce v bazénu, že spouštíte 
protiproud. 
 
Protiproud vypnete opět pomocí tlačítka (on/off) 
 
POKUD HROZÍ MRÁZ 
Vypněte přívodní jistič, zavřete ventily, odmontujte a odvodněte čerpadlo. Snižte 
hladinu vody v bazénu minimálně 10cm pod spodní hranu protiproudu, abyste 
zabránily případným škodám při zamrznutí vody na vestavěné části protiproudu. 
Uskladněte čerpadlo uvnitř na suchém místě. 
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On/Off - Tlačítko 
spouštění a vypínání 

Flow - Ovladač 
průtoku vody 

Air - Ovladač množství 
přisávání vzduchu 

 

Protiproud 4kW  

 


