
 
 
 
 

PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 

Zawieszany system przeciwprądowy 

 

 

 

 

  



 
 

 

Spis treści 

PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 

 

  



 
 
 

 

 

PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 

 

Zawieszany system przeciwprądowy 

 

 

  



 

 

09/2018 PL 

 

 

 

BADU
®
 jest marką spółki SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH 

Hauptstraße 3 

91233 Neunkirchen am Sand, Germany 

Telefon 09123 949-0 

Telefaks 09123 949-260 

info@speck-pumps.com 

www.speck-pumps.com 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Rozpowszechnianie, powielanie, edytowanie oraz udostępnianie treści instrukcji 

osobom trzecim bez pisemnej zgody firmy SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft 

GmbH zabronione. 

Niniejszy dokument oraz wszelkie dokumenty wymienione w załączniku nie 

podlegają aktualizacji! 

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone! 
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Słownik 

Urządzenie 

Pompa, wbudowana w systemie. 

Przewód tłoczny 

Przewód przyłączony do króćca tłocznego. 

Pompa 

Maszyna z napędem. 

Przewód ssący 

Przewód przyłączony do króćca ssącego. 
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1 Informacje na temat niniejszych instrukcji 

1.1 Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja stanowi element składowy pompy/urządzenia. Pompa/urządzenie wykonane 

zostały i sprawdzone zgodnie z uznanymi standardami techniki. Mimo to nie można wykluczyć 

wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia oraz szkód materialnych w wyniku nieprawidłowego 

zastosowania, nieodpowiedniej konserwacji lub niedozwolonych ingerencji. 

 Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się ze zrozumieniem z treścią 

niniejszej instrukcji obsługi 

 Należy przechowywać instrukcję obsługi urządzenia przez cały okres jego eksploatacji 

 Należy zapewnić personelowi zajmującemu się obsługą i konserwacją w każdej chwili dostęp do 

instrukcji obsługi 

 Należy przekazać instrukcję obsługi każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi produktu 

1.2 Grupa docelowa 

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest zarówno do wykwalifikowanego personelu, jak i do 

użytkownika końcowego. Zalecenia dla wykwalifikowanego personelu (personel wykwalifikowany) są 

stosownie oznakowane. Oznakowanie odnosi do całego rozdziału. Wszystkie inne rozdziały mają 

charakter ogólny. 

1.3 Pozostałe obowiązujące dokumenty 

 Specyfikacja ładunku 

1.3.1 Symbole i środki prezentacji 

W niniejszej instrukcji obsługi wykorzystano wskazówki ostrzegawcze dla zapewnienia ochrony przed 

obrażeniami ciała. 

 Należy zawsze czytać i przestrzegać wskazówek ostrzegawczych. 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zagrożenie dla osób. 

Nieprzestrzeganie przedmiotowych zaleceń prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

 

 OSTRZEŻENIE 

Zagrożenie dla osób. 

Nieprzestrzeganie przedmiotowych zaleceń grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. 
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 UWAGA 

Zagrożenie dla osób. 

Nieprzestrzeganie przedmiotowych zaleceń grozi lekkimi lub średnimi obrażeniami ciała. 

 

WSKAZÓWKA 

Wskazówka służąca zapobieganiu szkodom materialnym, lepszemu zrozumieniu lub optymalizacji 

czynności roboczych. 

 

Dla wyjaśnienia prawidłowej obsługi ważne informacje i wskazówki techniczne zaznaczono w specjalny 

sposób. 

Symbol Znaczenie 

 Jednoetapowa czynność obsługowa 

1. Wieloetapowa czynność obsługowa 

2.  Należy przestrzegać stosownej kolejności czynności 
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2 Bezpieczeństwo 

2.1 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 

Przedmiotowe urządzenie przeznaczone jest do wbudowania we wszystkich wariantach basenów jako 

atrakcja, do celów fitnesowych, jako sztuczna fala lub kąpiel bąbelkowa, do masażu podwodnego wg 

zaleceń lekarza, do pływania bez nawracania. 

Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem obejmuje przestrzeganie następujących zaleceń i wskazówek: 

 niniejsza instrukcja obsługi 

Dopuszcza się eksploatację pompy/urządzenia wyłącznie w zakresie granicznym ustalonym w 

niniejszej instrukcji obsługi. Eksploatacja w środowisku wodnym o zasoleniu przekraczającym 0,5 g/l 

wymaga uzgodnień z producentem/dostawcą. 

Eksploatacja urządzenia w inny sposób lub też w sposób wykraczający poza wyżej wymieniony zakres 

stanowi zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i wymaga uprzedniego uzgodnienia z 

producentem/dostawcą. 

2.1.1 Potencjalne zastosowanie niewłaściwe 

 Wbudowanie pompy/urządzenia w systemie rurowym w stanie naprężonym 

 Niewystarczające zamocowanie pompy/urządzenia 

 Otwieranie i konserwacja pompy/urządzenia przez niewykwalifikowany personel 

2.2 Kwalifikacje personelu 

Dopuszcza się użytkowanie urządzenia przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też przez osoby bez 

wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub pod warunkiem odbycia 

szkolenia z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz zapoznania się z potencjalnymi 

zagrożeniami z tym związanymi. Zabrania się wykorzystywania urządzenia przez dzieci do zabawy. 

Zabrania się czyszczenia i przeprowadzania konserwacji eksploatacyjnej przez dzieci bez 

stosownego nadzoru. 

 Należy zadbać o to, by poniższe czynności przeprowadzane były wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel o odpowiednich umiejętnościach: 

- Prace przy podzespołach mechanicznych, jak np. wymiana łożysk kulkowych lub pierścienia 

uszczelniającego, może przeprowadzać wyłącznie: wykwalifikowany mechanik 

- Prace przy instalacji elektrycznej może przeprowadzać wyłącznie: wykwalifikowany elektryk 
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 Należy zadbać o to, by spełnione zostały poniższe wymogi: 

- Personel, który nie może wykazać stosownych kwalifikacji, odbędzie wymagane szkolenie 

przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z obsługą urządzenia 

- Zakresy odpowiedzialności personelu, np. dotyczące wykonywania prac przy urządzeniu, przy 

wyposażeniu elektrycznym urządzenia lub przy podzespołach hydraulicznych urządzenia, 

zdefiniowane zostały stosownie do kwalifikacji personelu oraz opisu stanowiska pracy 

- Personel winien zapoznać się ze zrozumieniem z treścią niniejszej instrukcji oraz opisem 

wymaganych czynności roboczych 

2.3 Przepisy bezpieczeństwa 

Odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich istotnych przepisów ustawowych i wytycznych ponosi 

użytkownik urządzenia. 

 Podczas korzystania z pompy/urządzenia należy przestrzegać następujących przepisów: 

- niniejszej instrukcji obsługi 

- umieszczonych na produkcie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych 

- pozostałych obowiązujących dokumentów 

- obowiązujących przepisów krajowych dot. bezpieczeństwa pracy 

- wewnętrznych instrukcji roboczych, eksploatacji oraz bezpieczeństwa użytkownika 

2.4 Urządzenia zabezpieczające 

Sięganie do strefy roboczej ruchomych podzespołów, jak np. sprzęgło i/lub wirnik wentylatora, grozi 

odniesieniem poważnych obrażeń. 

 Dopuszcza się użytkowanie pompy/urządzenia wyłącznie z zamontowaną osłoną 

2.5 Zmiany konstrukcyjne i części zamienne 

Wszelkie zmiany konstrukcyjne mogą przyczynić się do pogorszenia bezpieczeństwa eksploatacji 

urządzenia. 

 Dopuszcza się podejmowanie zmian konstrukcyjnych pompy/urządzenia wyłącznie w 

porozumieniu z producentem 

 Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych i dopuszczonych przez producenta części i akcesoriów 

zamiennych 

2.6 Tabliczki 

 Należy utrzymywać wszystkie tabliczki na pompie/urządzeniu w czytelnym stanie 
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2.7 Ryzyka resztkowe 

2.7.1 Spadające elementy 

Uchwyty do podnoszenia silnika przystosowane są wyłącznie do masy silnika. W przypadku 

zawieszenia całego system przeciwprądowego może dojść do wyłamania uchwytów. 

 Zawieszany system przeciwprądowy wolno zawieszać wyłącznie za płytę podstawy 

 Należy korzystać wyłącznie z odpowiednich i w pełni sprawnych urządzeń dźwigowych i zawiesi 

 Przebywanie pod uniesionym ładunkiem zabronione 

2.7.2 Elementy obracające się 

Niebezpieczeństwo skaleczenia i zmiażdżenia w wyniku kontaktu z nieosłoniętymi elementami 

obracającymi się. 

 Wszelkie prace należy wykonywać wyłącznie po zatrzymaniu pompy/urządzenia 

 Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć pompę/urządzenie przed ponownym 

załączeniem 

 Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamocować względnie aktywować wszystkie 

urządzenia zabezpieczające 

2.7.3 Energia elektryczna 

Podczas prac przy instalacji elektrycznej zachodzi zwiększone ryzyko porażenia prądem ze względu 

na wilgotność otoczenia. 

Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja elektrycznego przewodu ochronnego również stwarza 

ryzyko porażenia prądem, np. w wyniku procesu utleniania lub przerwania kabla. 

 Należy przestrzegać odnośnych przepisów przedsiębiorstwa energetycznego 

 Należy zbudować basen oraz strefy ochronne zgodnie z zapisami normy DIN VDE 0100-702 

 Przed przystąpieniem do prac przy instalacji elektrycznej należy przeprowadzić następujące 

czynności: 

- odłączyć instalację od zasilania elektrycznego 

- umieścić tabliczkę ostrzegawczą: „Nie ZAŁĄCZAĆ! Prace instalacyjne w toku!" 

- sprawdzić brak napięcia 

 Należy regularnie sprawdzać prawidłowy stan techniczny instalacji elektrycznej 
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2.7.4 Gorące powierzchnie 

Silnik elektryczny może osiągnąć temperaturę do 70 °C. Niebezpieczeństwo oparzeń! 

 Nie dotykać silnika podczas pracy 

 Przed przystąpieniem do pracy przy pompie/urządzeniu poczekać, aż silnik się ochłodzi 

2.7.5 Niebezpieczeństwo zassania 

Występują następujące potencjalne zagrożenia: 

- przyssanie, zassanie lub zakleszczenie ciała lub części ciała, odzieży, biżuterii 

- splątanie włosów 

 Należy zachować odstęp montażowy od ściany basenu < 45 mm 

 Zabrania się użytkowania urządzenia bez osłony i osłony oświetlenia 

 Należy korzystać z obcisłych strojów kąpielowych 

 W przypadku dłuższych włosów należy korzystać z czepka kąpielowego 

 Należy regularnie kontrolować i czyścić otwory ssące 

2.7.6 Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w przypadku kontaktu z dyszami wlotowymi 

Dysze wlotowe i akcesoria do masażu pracują pod dużym ciśnieniem oraz przy dużej prędkości 

przepływu. Stwarza to ryzyko odniesienia obrażeń oczu lub innych wrażliwych części ciała. 

 Należy unikać kontaktu wyżej wymienionych części ciała ze strumieniem wody z dysz wlotowych 

lub z akcesoriami do masażu 

2.8 Usterki 

 W przypadku wystąpienia usterki należy natychmiast urządzenie zatrzymać i wyłączyć 

 Należy zlecić niezwłoczne usunięcie wszelkich usterek 

Zatarcie pompy 

Kilkukrotnie ponawiana raz za razem próba załączenia zatartej pompy grozi uszkodzeniem silnika. 

Należy przestrzegać następujących punktów: 

 Nie załączać kilka razy z rzędu pompy/urządzenia 

 Obrócić ręcznie wał silnika. Patrz rozdział 6.1.2 na stronie 26. 

 Oczyścić pompę 
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2.9 Zapobieganie szkodom materialnym 

2.9.1 Nieszczelność i pęknięcie przewodu rurowego 

Wibracje oraz rozszerzalność cieplna mogą doprowadzić do pęknięcia przewodów rurowych. 

 Zainstalować pompę/urządzenie w taki sposób, by uzyskać redukcję przenoszenia dźwięków 

materiałowych i powietrznych. Należy przestrzegać przy tym odnośnych przepisów. 

Nadmierne obciążenie elementów korpusu mogą doprowadzić do powstania uszkodzeń. 

 Pokrywa urządzenia nie jest przystosowana do stawania na niej. Nie wolno wykorzystywać 

pokrywy urządzenia jako słupka startowego. 

 Zabrania się eksploatacji urządzenia w przypadku nieszczelności pompy. W takiej sytuacji należy 

odłączyć urządzenie od zasilania. 

2.9.2 Suchobieg 

W przypadku suchobiegu zachodzi ryzyko uszkodzenia pierścieni uszczelniających oraz elementów z 

tworzywa sztucznego w przeciągu zaledwie kilku sekund. 

 Nie wolno dopuścić do suchobiegu pompy. Dotyczy to także kontroli kierunku obrotu. 

 Przed rozruchem należy odpowietrzyć pompę oraz przewód ssący 

2.9.3 Przegrzanie 

Poniższe czynniki mogą doprowadzić do przegrzania pompy: 

 Niewłaściwie nastawiony wyłącznik silnikowy 

 Szczelina wentylacyjna zapchana liśćmi, gałązkami … 

 Brak przegrody 

 W przypadku pomp z silnikiem indukcyjnym trójfazowym należy zainstalować i prawidłowo 

nastawić wyłącznik silnikowy 

 Dopuszcza się eksploatację wyłącznie z zamontowaną przegrodą (55) 

 Zabrania się eksploatacji przy temperaturze otoczenia powyżej 40 °C. 

2.9.4 Zablokowanie pompy 

Cząstki brudu w przewodzie ssącym mogą doprowadzić do zapchania i zablokowania pompy. 

 Oczyścić otwór ssący z ciał obcych (gałązki, liście, odzież ...) 

 Przed uruchomieniem oraz przed dłuższym okresem przestoju lub składowania sprawdzić pompę 

pod względem swobodnego obrotu 
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2.9.5 Odpływ wycieków 

Niewystarczający odpływ wycieków może spowodować uszkodzenie silnika. 

 Nie zatykać ani nie uszczelniać odpływu wycieków między obudową pompy a silnikiem 

2.9.6 Niebezpieczeństwo zamarznięcia 

 Opróżnić zawczasu pompę/urządzenie i przewody narażone na zamarznięcie 

 W okresie mrozów wymontować pompę/urządzenie i przechowywać w suchym pomieszczeniu 

2.9.7 Temperatura wody 

Temperatura wody nie może przekraczać 35 °C. 

2.9.8 Bezpieczne użytkowanie produktu 

Bezpieczeństwo użytkowania produktu nie jest zapewnione, jeśli wystąpią poniższe okoliczności: 

 W przypadku nieprawidłowego stanu technicznego systemu rurociągów 

 W przypadku zatarcia pompy. Patrz rozdział 2.8 na stronie 12. 

 W przypadku uszkodzonych lub brakujących urządzeń ochronnych, np. osłony 

 Jeżeli pompa/urządzenie zamontowane jest w systemie rurowym w stanie naprężonym 

 

Rys. 1 
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3 Opis 

3.1 Podzespoły 

 

Rys. 2 

(1) Pokrywa (2) Światło ZAŁ/WYŁ 

(2/1) Urządzenie ZAŁ/WYŁ; regulacja powietrza (7) Osłona 

(41) Osłona oświetlenia (54/1) Dysza(-e) 

3.2 Funkcja 

Zawieszany system przeciwprądowy zasysa wodę z basenu poprzez przewód ssący i pompuje ją z 

powrotem poprzez przewód tłoczny i dyszę(-e) do basenu. Pompa załączana/wyłączana jest za 

pomocą przycisku pneumatycznego (2/1). Równocześnie można poprzez obrót przycisku 

pneumatycznego (2/1) dodać do strumienia wody z dyszy nastawną ilość powietrza. Za pomocą 

regulowanej dyszy (54/1) można nastawić strumień przepływu, a tym samym wydajność systemu 

przeciwprądowego. Urządzenie wyposażone jest zintegrowane oświetlenie podwodne LED, załączane 

za pomocą przycisku pneumatycznego (2) ZAŁ/WYŁ. 
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4 Transport i składowanie tymczasowe 

4.1 Transport 

 Sprawdzić stan dostawy 

- Sprawdzić opakowanie pod względem szkód transportowych 

- Ustalić ewentualne szkody, udokumentować za pomocą zdjęć i skontaktować się z 

przedstawicielem handlowym 

4.2 Podnoszenie zawieszanego systemu przeciwprądowego 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Niebezpieczeństwo śmierci lub zmiażdżenia kończyn w wyniku spadnięcia przenoszonego 

ładunku! 

Uchwyty do podnoszenia silnika przystosowane są wyłącznie do masy silnika. W przypadku 

zawieszenia całego system przeciwprądowego może dojść do wyłamania uchwytów. 

 Zawieszany system przeciwprądowy wolno zawieszać wyłącznie za płytę podstawy 

 Należy korzystać wyłącznie z odpowiednich i w pełni sprawnych urządzeń dźwigowych i 

zawiesi o odpowiednim udźwigu 

 Przebywanie pod uniesionym ładunkiem zabronione 

 

Rys. 3 
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4.3 Składowanie 

WSKAZÓWKA 

Niebezpieczeństwo korozji w wyniku składowania w warunkach dużej wilgotności powietrza przy 

zmiennej temperaturze! 

Niebezpieczeństwo korozji uzwojeń i elementów metalowych w wyniku kontaktu z kondensatem. 

 Należy zapewnić składowanie tymczasowe pompy/urządzenia w suchym środowisku przy 

możliwie stałej temperaturze 

 

WSKAZÓWKA 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty pojedynczych elementów! 

 Otworzyć oryginalne opakowanie dopiero przed samym wbudowaniem lub też przechowywać 

pojedyncze elementy w oryginalnym opakowaniu aż do chwili ich wbudowania. 

 

4.4 Odesłanie do producenta 

- Opróżnić całkowicie pompę/urządzenie 

- Przepłukać pompę/urządzenie czystą wodą i oczyścić 

- Zapakować pompę/urządzenie do kartonu i przesłać do autoryzowanego serwisu lub do 

producenta 
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5 Instalacja 

5.1 Miejsce wbudowania (wykwalifikowany personel) 

5.1.1 Miejsce ustawienia 

 Wybrać i przygotować miejsce ustawienia zgodnie z rys. 4. Jeśli urządzenie ma być 

eksploatowane w basenie naziemnym, konieczne jest zastosowanie stabilizującej nóżki 

teleskopowej. Patrz także rys. 5 na stronie 20. 

5.1.2 Miejsce wbudowania 

 Urządzenie wbudowane zostaje zwyczajowo na węższym boku basenu, przy zalecanej min. 

długości basenu wynoszącej 4 m 

 W przypadku basenów o szerokości od 4 m możliwe jest także wbudowanie urządzenia na 

dłuższym boku basenu 

 W przypadku basenów okrągłych i owalnych z gładkiej blachy stalowej lub tworzywa sztucznego 

należy zaplanować minimalny wymagany promień wynoszący 2 m 

 W przypadku basenów okrągłych i owalnych z kamienia lub betonu należy zaplanować płaskie 

miejsce o szerokości min. 480 mm 

 Głębokość wody w miejscu wbudowania urządzenia powinna wynosić między 1,2 m i 1,5 m. Tym 

samym możliwe jest efektywne i optymalne zastosowanie przewodu wężowego do masażu. 

5.1.3 Kompletność 

 Sprawdzić kompletność urządzenia na podstawie specyfikacji ładunku 

5.1.4 Zamocowanie urządzenia do podłoża 

 Ustawić urządzenie na krawędzi basenu i zaznaczyć położenie otworów montażowych 

5.1.5 Wykonanie otworów montażowych 

 Zdjąć urządzenie i wykonać w zaznaczonych miejscach otwory o średnicy Ø10 mm. Patrz rys. 4 

na stronie 19. 

5.1.6 Osadzenie mosiężnych dybli rozporowych 

 Osadzić mosiężne dyble rozporowe (25) i nakręcić podkładki metalowe (26). Patrz rys. 6 i rys. 7 

na stronie 21. 

 Należy zwrócić uwagę, aby dyble wraz podkładkami metalowymi były trwale zakotwione w 

podłożu, tak by urządzenie było stabilnie osadzone 
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5.1.7 Mocowanie urządzenia 

 Nasadzić urządzenie na podkładki metalowe i zamocować za pomocą śrub sześciokątnych (32) z 

podkładkami zębatymi (31) i podkładkami zwykłymi (30). Patrz rys. 6 i rys. 7 na stronie 21. 

5.1.8 Elementy dystansowe 

Elementy dystansowe umożliwiają wyrównanie odległości pomiędzy korpusem i krawędzią basenu. 

Zapewnia to urządzaniu dodatkową stabilność. Patrz rys. 8 na stronie 22. 

5.1.9 Przyłącze sieciowe 

Przed przystąpieniem do przyłączenia przewodu sieciowego należy zapoznać się z akapitem 

"Przyłącze elektryczne (wykwalifikowany personel)" na stronie 22 oraz z akapitem "Przyłącze na 

miejscu budowy" na stronie 23. 

 

Rys. 4 
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Mocowanie urządzenia z nóżką teleskopową stabilizującą 

 

Rys. 5 

Poz. Szt. Oznaczenie Nr art. 

1 4 Kątownik 231.9007.001 

2 1 Nóżka teleskopowa stabilizująca 231.9851.000 

3 4 Śruba z łbem sześciokątnym M 12x35, Ks 586.9331.235 

4 4 Podkładka zębata Ø13, A2 587.6797.120 

5 4 Podkładka Ø13, A2 587.1251.200 

6 8 Podkładka Ø8,4, A2 587.9021.080 

7 8 Podkładka zębata Ø8,4, A2 578.6797.080 

8 4 Nakrętka M8, A2 587.9340.800 

9 4 Śruba z łbem sześciokątnym M8x50, A2 587.9330.850 

10 4 Dyble rozporowe M8, Ms 587.9330.816 
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Mocowanie urządzenia do podłoża 

 

Rys. 6 

 

Rys. 7 

Poz. Szt. Oznaczenie Nr art. 

25 4 Dyble rozporowe, M8, Ms 230.6006.006 

26 4 Podkładka metalowa M8x36 230.6006.005 

30 4 Podkładka 08,4, A2 587.9021.080 

31 4 Podkładka zębata 08,4, A2 587.6797.080 

32 4 Śruba z łbem sześciokątnym M8x25, A2 587.9330.825 
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5.2 Przykład mocowania 

 

Rys. 8 

5.3 Przyłącze elektryczne (wykwalifikowany personel) 

 OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku nieprawidłowo wykonanego przyłącza! 

 Przyłącza elektryczne oraz połączenia musi zawsze wykonywać autoryzowany 

wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać odnośnych przepisów przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

 Należy zainstalować pompy do obsługi basenu oraz jego stref ochronnych zgodnie z zapisami 

DIN VDE 0100-702 

 Zainstalować urządzenie rozdzielcze do przerywania zasilania w energię elektryczną z 

rozwarciem styków co najmniej 3 mm na każdym biegunie 

 

 OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku napięcia na korpusie! 

 W przypadku pomp z silnikiem indukcyjnym trójfazowym lub z silnikiem na prąd przemienny 

bez stycznika silnikowego należy zainstalować i prawidłowo nastawić wyłącznik silnikowy. 

Należy przy tym przestrzegać wartości podanych na tabliczce znamionowej. 

 

 Zabezpieczyć obwód prądowy za pomocą wyłącznika ochronnego prądowego, prąd znamionowy 

różnicowy IFN  30 mA 

  



Instalacja 

 

09/2018 PL 

 Stosować tylko odpowiednie typy przewodów zgodnie z przepisami regionalnymi 

 Dostosować przekrój minimalny przewodów elektrycznych do mocy silnika i długości przewodów. 

 Jeśli może dojść do sytuacji niebezpiecznych, zamontować wyłącznik awaryjny według DIN EN 

809. Zgodnie z tą normą stosowna decyzja należy do instalatora/użytkownika. 

5.3.1 Przyłącze na miejscu montażu 

 OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! 

 Korpus silnika musi być przyłączony do połączenia wyrównawczego (taśma uziemiająca). 

Stosowny zacisk znajduje się na korpusie silnika. 

 Wyłącznik ochronny prądowy, IFN  30 mA 

 Zabezpieczenie 1~230 V/3~ 400 V bezpiecznik topikowy 16 A bezwł. lub automaty 

bezpiecznikowe16 A-K 

 Wyłącznik awaryjny, pełnobiegunowy, oznaczenie 0 i 1 

Dalsze informacje przedstawiono na schemacie przyłączeniowym. Wymienione powyżej podzespoły 

nie należą do zakresu dostawy i muszą być zapewnione na miejscu montażu podczas instalacji 

urządzenia. 

 

Rys. 9 
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5.3.2 Schemat połączeń 3~ 400/230 V 50 Hz 

 

Rys. 10 

5.3.3 Schemat połączeń 1~ 230 V 50 Hz 

 

Rys. 11 
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6 Uruchomienie/Wyłączenie z eksploatacji 

6.1 Uruchomienie 

WSKAZÓWKA 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia pompy/urządzenia w wyniku suchobiegu! 

 Upewnić się, że pompa/urządzenie jest zawsze napełnione wodą. Dotyczy to również kontroli 

kierunku obrotów. 

6.1.1 Napełnianie zawieszanego systemu przeciwprądowego wodą 

1. Zdjąć pokrywę 

WSKAZÓWKA 

Pokrywa jest tylko nasadzona. Demontaż nie wymaga żadnych narzędzi. 

 Nie używać siły podczas demontażu. 

2. Odpowietrzyć urządzenie za pomocą dostarczonej w zestawie pompy ręcznej (zamocowanej do 

płyty podstawowej): 

- nasadzić przewód wężowy pompy ręcznej na zawór odpowietrzający pompy 

- otworzyć zawór odpowietrzający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

- nacisnąć pompę ręczną kilka razy, aż pojawi się woda 

- zamknąć zawór odpowietrzający w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdjąć 

przewód wężowy pompy ręcznej z zaworu odpowietrzającego 

- zamocować pompę ręczną ponownie w przewidzianym do tego mocowaniu 

WSKAZÓWKA 

 Zamknąć układ regulacji powietrza, aby wykluczyć ryzyko zassania powietrza 

3. Założyć pokrywę 

WSKAZÓWKA 

 Zwrócić uwagę, by wyłącznik pozycyjny był prawidłowo zablokowany. 
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Rys. 12 

 

Rys. 13 

6.1.2 Kontrola swobody obrotu pompy 

Po dłuższym czasie przestoju należy sprawdzić swobodę obrotu pompy w stanie wyłączonym oraz 

beznapięciowym. 

 Wsunąć wkrętak w szczelinę na końcu wału silnika, po stronie wentylatora, i obrócić 

- lub - 
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 W przypadku braku szczeliny na końcu wału silnika: zdjąć pokrywę wentylatora i obrócić ręcznie 

wirnik wentylatora w kierunku obrotu silnika 

6.1.3 Załączanie zawieszanego systemu przeciwprądowego 

Wymogi: 

 Urządzenie wypełnione jest wodą 

 Pokrywa jest zamontowana 

WSKAZÓWKA 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia pompy/urządzenia w wyniku suchobiegu! 

 Odpowietrzyć pompę i przewód ssący. 

1. Załączyć pompę/urządzenie 

WSKAZÓWKA 

 Jeśli pompa wyposażona jest w silnik indukcyjny trójfazowy i silnik ten obraca się w 

niewłaściwym kierunku, pompa/urządzenie pracuje głośniej i ma mniejszy wydatek. 

2. W przypadku silnika indukcyjnego trójfazowego: zwrócić uwagę, by kierunek obrotów silnika był 

zgodny z kierunkiem wskazanym przez naklejoną strzałkę kierunku obrotów na osłonie 

wentylatora. W przypadku niewłaściwego kierunku obrotu należy powiadomić wykwalifikowanego 

elektryka. 

 Poprzez krótkie załączenie stycznika jest to możliwe także bez zamontowanej pokrywy. 

3. Sprawdzić szczelność pierścienia uszczelniającego. 

6.2 Eksploatacja 

6.2.1 Załączanie/Wyłączanie 

Załączenie/wyłączenie urządzenie następuje poprzez wciśnięcie zamontowanego w osłonie przycisku 

pneumatycznego (2/1). W basenie nie występują żadne elektryczne elementy obsługowe. 

6.2.2 Regulacja ilości 

Za pomocą regulowanej dyszy (54/1) możliwa jest regulacja wydajności pompy. W ten sposób każdy 

pływak może indywidualnie nastawiać natężenie przepływu dysz. 

 UWAGA 

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w przypadku masażu przy użyciu pełnego strumienia. 

 Zachować wystarczający odstęp, aby uniknąć obrażeń 

  



Uruchomienie/Wyłączenie z eksploatacji 

 

09/2018 PL 

 

WSKAZÓWKA 

Użytkowanie pompy/urządzenia przy zamkniętym układzie regulacji grozi jej uszkodzeniem! 

 Dopuszcza się użytkowanie pompy/urządzenia wyłącznie przy otwartym układzie regulacji 

 

6.2.3 Warianty kolorystyczne LED 

Warianty kolorystyczne LED można zmieniać poprzez ponowne naciśnięcie przycisku (2) przed 

upływem 5 s. 

Sekwencja kolorów: Interwał czasowy: 

 czerwony 

 zielony 

 niebieski 

 zielono - czerwony 

 zielono - niebieski 

 czerwono - niebieski 

 zielono - czerwono - niebieski 

 co 1s, dyskretnie 

 co 30s, powoli, stopniowo 

 migająco 

 co 7s, stopniowo 

 migotanie barw „toczące się koło“ 

Jeśli czas wyłączenia jest dłuższy niż 5s, wariant kolorystyczny zostaje zachowany. 

6.2.4 Dysza kulowa (dyszy kulowe) 

Dyszę kulową (dysze kulowe) (54) można regulować kierunkowo. Standardowo dyszę (dysze) należy 

ustawić poziomo lub lekko do góry. Pozwala to uzyskać najlepszy efekt przeciwprądowy. 

6.2.5 Regulacja powietrza 

Układ regulacji powietrza (2/1) umożliwia dodanie powietrza do strumienia wody w celu uzyskania 

efektu kąpieli bąbelkowej. Ilość powietrza jest regulowana. 

6.2.6 Akcesoria, opcjonalne 

- dysza do masażu, nasadzana 

- przewód wężowy do masażu (ewentualnie z pulsatorem) 

- pulsator nasadzany 

- pilot sterowania zdalnego 
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6.2.7 Pokrywa nie jest przystosowana do stawania na niej 

WSKAZÓWKA 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia pokrywy 

 Zabrania się stawania na pokrywie urządzenia lub narażania jej na inne obciążenia 

 Zabrania się wykorzystywania pokrywy jako słupka startowego 

6.2.8 Optymalne funkcjonowanie urządzenia 

WSKAZÓWKA 

Niedostateczny poziom wody w urządzeniu grozi ograniczeniem funkcjonalności urządzenia 

 Zadbać o optymalny poziom wody 

 

Rys. 14 

  



Uruchomienie/Wyłączenie z eksploatacji 

 

09/2018 PL 

 

 

Rys. 15 

6.3 Zastosowanie przewodu wężowego do masażu 

 OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowej obsługi! 

 Dopuszcza się korzystanie z przewodu wężowego do masażu wyłącznie po uprzedniej 

konsultacji z lekarzem w odniesieniu do wymagających masażu części ciała. Producent nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania przewodu 

wężowego do masażu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

 Korzystanie z przewodu wężowego przez dzieci jest zabronione! 

BADU Jet Perla/BADU Jet Riva 

1. Przed przystąpieniem do masażu zamknąć układ regulacji powietrza (2/1), ponieważ zwiększone 

ciśnienie powoduje wyciek wody 

2. Nasadzić starannie złączkę przewodu wężowego do masażu na dyszę i zablokować 

3. Przytrzymać przewód wężowy do masażu, nie dopuścić do swobodnego pływania przewodu w 

basenie 

4. Załączyć system przeciwprądowy 

5. Otworzyć ponownie układ regulacji powietrza (2/1) stosownie do potrzeb 
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BADU Jet Stella 

1. Przed przystąpieniem do masażu zamknąć układ regulacji powietrza (2/1), ponieważ zwiększone 

ciśnienie powoduje wyciek wody 

2. Nasadzić starannie zaślepkę na jedną z dysz i zablokować 

3. Nasadzić złączkę przewodu wężowego do masażu na drugą dyszę i również zablokować 

4. Przytrzymać przewód wężowy do masażu, nie dopuścić do swobodnego pływania przewodu w 

basenie 

5. Załączyć system przeciwprądowy 

6. Otworzyć ponownie układ regulacji powietrza (2/1) stosownie do potrzeb 

6.4 Wyłączenie z eksploatacji 

1. Wyłączyć pompę i odłączyć od sieci elektrycznej 

2. Obniżyć poziom wody w basenie do dolnej krawędzi przyłącza ssącego 

6.4.1 Propozycja działań ochronnych na okres zimowy 

Wskazówki dot. systemów przeciwprądowych użytkowanych na wolnym powietrzu, które mogą być 

narażone na oddziaływanie mrozu w okresie zimowym. 

 Przestrzegać zaleceń i wskazówek w rozdziale "Wyłączenie z eksploatacji" na stronie 31 

 Zdemontować pompę na okres temperatur ujemnych i składować w suchym pomieszczeniu 
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7 Usterki 

WSKAZÓWKA 

Jest rzeczą normalną, że od czasu do czasu dojdzie do wycieku kilku kropli wody poprzez 

pierścień uszczelniający. Dotyczy to zwłaszcza fazy docierania. 

W zależności od właściwości wody oraz liczby roboczogodzin może dojść do nieszczelności 

pierścienia uszczelniającego. 

 W przypadku utrzymującego się wycieku wody należy zlecić wymianę pierścienia 

uszczelniającego przez specjalistę 

 

WSKAZÓWKA 

Zaleca się, by w przypadku wystąpienia nieregularności w użytkowaniu urządzenia skontaktować 

się w pierwszej kolejności z wykonawcą basenu. 

7.1 Zestawienie usterek 

Usterka: nie można włączyć urządzenia 

Potencjalna przyczyna Pomoc 

Przełącznik pozycyjny nie jest prawidłowo 

zablokowany. 

 Sprawdzić osadzenie pokrywy 

Usterka: pompa wyłączona jest przez zestyk ochronny uzwojenia lub przez wyłącznik silnikowy 

Potencjalna przyczyna Pomoc 

Przeciążenie  Sprawdzić pompę. Patrz rozdział 7.1.1 na 

stronie 34 

Temperatura medium za wysoka  Odczekać, aż uzwojenie silnika się wychłodzi 

i wyłącznik silnikowy ponownie się załączy 

 Obniżyć temperaturę medium 
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Usterka: zatarcie pompy 

Potencjalna przyczyna Pomoc 

Pierścień uszczelniający sklejony  Obrócić wał silnika. Patrz rozdział 6.1.2 na 

stronie 26 

 Oczyścić pompę/elementy pompy 

Usterka: nieszczelność pompy 

Potencjalna przyczyna Pomoc 

Pierścień uszczelniający zużyty lub uszkodzony  Zlecić wymianę pierścienia uszczelniającego 

przez specjalistę 

Usterka: głośna praca silnika 

Potencjalna przyczyna Pomoc 

Usterka łożyska kulkowego  Zlecić wymianę łożyska kulkowego przez 

specjalistę 

Niewłaściwy kierunek obrotów (3~)  Zlecić wymianę przez wykwalifikowanego 

elektryka 

Usterka: brak strumienia wody mimo załączenia urządzenia 

Potencjalna przyczyna Pomoc 

Powietrze w systemie  Dociągnąć połączenia śrubowe 

 Wymienić uszczelki 

 Odpowietrzyć pompę 

Przewód ssący nieszczelny  Dociągnąć połączenia śrubowe 

 Sprawdzić pod względem nieszczelności 

Zawór odpowietrzania nieszczelny lub nie 

zamknięty 

 Zamknąć zawór 

 Sprawdzić pod względem nieszczelności 
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7.1.1 Kontrola pompy po zadziałaniu zestyku ochronnego/wyłącznika ochronnego 

W przypadku wyłączenia silnika przez zestyk ochronny uzwojenia lub wyłącznik ochronny silnika 

należy wykonać następujące czynności : 

1. Odłączyć urządzenie od zasilania w energię elektryczną. 

2. Obrócić wał silnika po stronie wentylatora za pomocą wkrętaka i sprawdzić pod względem 

swobodnego obrotu 

Wał silnikowy obraca się z oporami: 

1. Usunąć wkrętak 

2. Skontaktować się z serwisem/wykonawcą basenu i zlecić kontrolę pompy 

Wał silnikowy obraca się bez problemów: 

1. Usunąć wkrętak 

2. Załączyć ponownie zasilanie w energię elektryczną 

WSKAZÓWKA 

W przypadku zatarcia pompy kilkukrotnie ponawiana raz za razem próba załączenia silnika grozi 

uszkodzeniem silnika. 

 Zadbać o to, by pompa/urządzenie załączone zostało tylko raz. 

3. Odczekać, aż zestyk ochronny uzwojenia załączy automatycznie silnik po jego wychłodzeni. 

- lub - 

Zresetować wyłącznik silnikowy. 

4. Zlecić kontrolę dopływu prądu, bezpieczników i poboru prądu przez wykwalifikowanego elektryka. 

5. Jeśli zestyk ochronny uzwojenia lub wyłącznik silnikowy ponownie wyłączy silnik, należy 

skontaktować się z serwisem. 

7.1.2 Listy części zamiennych 

Listy części zamiennych dla poszczególnych produktów dostępne są na stronie internetowej 

www.speck-pumps.com. 
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8 Konserwacja 

WSKAZÓWKA 

 Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie urządzenia 

 

Kiedy? Co? 

Regularnie  Kontrola szczelności pompy 

 Kontrola stateczności urządzenia oraz oczyszczenie z zabrudzeń 

 Ogólna kontrola połączeń elektrycznych 

 Oddzielne przyłącze potencjałowe 

W przypadku zagrożenia 

mrozem 

 Wyjąć urządzenie z basenu, opróżnić i składować w suchym miejscu 

 Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy przeprowadzić wszelkie wymagane dla 

uruchomienia czynności. Patrz rozdział 6.1 na stronie 25. 

8.1 Wskazówki dot. pielęgnacji 

W razie potrzeby przepłukać urządzenie wodą i przetrzeć wilgotną szmatką. Nie stosować środków do 

szorowania! 

Dla potrzeb okazjonalnych podstawowych prac czyszczących można posłużyć się paroma kroplami 

środka czyszczącego na powierzchniach akrylowych i przetrzeć powierzchnię suchą i miękką szmatką. 

Silniejsze zabrudzenia usunąć przy użyciu ciepłej wody i płynnego, delikatnego środka czyszczącego 

lub roztworu mydlanego. 

Do usuwania osadów z kamienia użyć octu i wody. Drobne zadrapania lub miejsca zszorstkowane w 

przypadku powierzchni połyskliwych można usunąć za pomocą zestawu pielęgnacyjnego dostępnego 

w handlu. 
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8.2 Gwarancja 

Gwarancja obejmuje dostarczone urządzenia ze wszystkimi elementami. Gwarancja nie obejmuje 

jednak naturalnego zużycia (DIN 3151/DIN-EN 13306) wszystkich obracających się lub też poddanych 

obciążeniom dynamicznym podzespołów, z komponentami elektronicznymi narażonymi na obciążenia 

napięciowe włącznie. 

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa grozi utratą wszelkich praw gwarancyjnych. 

8.2.1 Części zamienne istotne dla poziomu bezpieczeństwa 

- Wyłącznik bezpieczeństwa (pokrywa) 

- Przegroda 

- Teleskopowa nóżka stabilizująca 

8.3 Adresy punktów serwisowych 

Adresy punktów serwisowych dostępne są na stronie internetowej www.speck-pumps.com. 
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9 Utylizacja 

 Szkodliwe media tłoczne należy zbierać i poddawać utylizacji w sposób zgodny z przepisami 

 Pompę/urządzenie lub też pojedyncze elementy należy poddawać fachowej utylizacji po 

zakończeniu okresu ich użytkowania. Utylizacja z odpadami z gospodarstwa domowego jest 

niedopuszczalna! 

 Materiał opakowaniowy można poddać utylizacji wraz z odpadami z gospodarstwa domowego 

przy zachowaniu lokalnych przepisów 

 
  



Dane techniczne 

 

09/2018 PL 

10 Dane techniczne 

Dane techniczne 50 Hz BADU Jet Perla BADU Jet Riva BADU Jet Stella 

Pompa Jet 21-81/31 RG 21-81/32 G 

21-81/32 RG 

21-81/33 G 

Wydatek pompy [m
3
/h] 40/40 58/54 75 

Napięcie 3~/1~ [V] 400/230 / 230 400/230 / 230 400/230 

Pobór mocy P1 3~/1~ [kW] 2,07/2,12 3,18/2,89 3,74 

Moc oddawana P2 3~/1~ [kW] 1,60/1,60 2,60/2,20 3,00 

Liczba dysz Ø 40 mm 1/1 1/1 2 

Ciśnienie na wylocie z dysz [bar] 0,90/0,90 1,10/1,00 1,00 

Prędkość na wylocie centralnie 2 m 

przed dyszą [m/s] 

1,10/1,10 1,20/1,15 1,40 

Ciśnienie do masażu maks. [bar] 1,20/1,20 1,60/1,60 1,60 

Dysze wychylne we wszystkich 

kierunkach [stopień] 

60 60 60 

Sterowanie pneumatyczne 

Załączanie/wyłączanie z basenu tak 

Przewód wężowy do masażu, 

nasadzany 

tak, opcja dostępna za dopłatą 

Pulsator nasadzany tak, opcja dostępna za dopłatą 

Teleskopowa nóżka stabilizująca tak, opcja dostępna za dopłatą 

Zasolenie 5 g/l 

Sprawność energetyczna IE 2 

Klasa izolacyjności (silnik) F 

Masa (pompa) 36/41 52/52 54/60 
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10.1 Rysunek wymiarowy 

BADU Jet Perla/BADU Jet Riva 

 

Rys. 16 

BADU Jet Stella 

 

Rys. 17 
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