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KICSI NÉGYSZÖG ALAKÚ 
FÉMVÁZAS MEDENCE
86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm), 
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm), 
118” x 78-3/4” x 25-5/8” (300cm x 200cm x 65cm), 
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)

FONTOS BIZTONSÁGI 
ÚTMUTATÁSOK

Először olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt meg-
kezdené a termék összeszerelését, és pontosan 

kövesse az utasításokat. Őrizze meg későbbi 
felhasználás céljából.

Nagyszerű ez a medence, nem igaz? Ha kedve támadna kipróbálni 
más Intex-termékeket is, mint pl. medencetartozékainkat vagy légág-
yainkat, a játékokat vagy csónakokat..., akkor egyszerűen látogasson 
el honlapunkra a www.steinbach.at címen, termékeink szakkereske-
désekben is kaphatók.
A folyamatos termékfejlesztést célzó politikája értelmében az INTEX 
fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a termé-
kek adatait, megjelenési képeit vagy frissítéseit (termékspecifikációk)!
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Tárolás.............................................................................................. 11-12
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Bevezetés:
Köszönjük, hogy Ön egy Intex-medence megvásárlása mellett döntött. Szánjon néhány per-
cet az összeszerelési útmutató elolvasására, mielőtt hozzálátna a medence felállításához. 
Így hozzájut mindazon információkhoz, melyek révén meghosszabbítható a medence élet-
tartama, valamint garantálható a biztonság és a fürdőzés élménye. A felállításhoz legalább 
2-3 személy szükséges, természetesen gyorsabban megy, ha még valaki besegít.
Az összeszereléshez nincs szükség szerszámra.

 TARTALOMJEGYZÉK
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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Olvassa el és tartsa be az összes utasítást, mielőtt a terméket üzembe helyezné!

• Fontos, hogy biztosított legyen a gyermekek és fogyatékos emberek állandó, felnőttek általi 
 megfelelő felügyelete.
• Hozzon biztonsági intézkedéseket, hogy a medencét ne használhassák illetéktelen személyek.
• Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
• A medencét és tartozékait csak felnőttek építhetik fel és szerelhetik le.
• A medencébe tilos ugrálni és abban lemerülni.
• A biztonságos felépítés érdekében a medencét biztos, kompakt talajon állítsa fel. Ellenkező esetben 
 megtörténhet, hogy a medence összecsukódik és a medencében található személyek a medencéből 
 kisodródnak és megsérülnek.
• Annak érdekében, hogy megelőzzék a gyűrű sérülését vagy a víz kifolyását, nem szabad nekitámaszkodni 
 vagy nyomást gyakorolni a felfújható gyűrűre. Senkinek ne engedje meg, hogy a medence oldalán üljön, ill. 
 hogy oda felmásszon.
• Kérjük, távolítson el minden használaton kívüli vízi játékot a medencéből és annak környékéről, hogy azok  
 ne vonzzák a gyermekek figyelmét. 
• Távolítsa el a medencétől a karosszékeket, asztalokat vagy más olyan tárgyakat, melyek gyermekeknek 
 segíthetnek bemászni a medencébe.
• Ügyeljen arra, hogy a biztonsági felszerelés a medencénél legyen, valamint hogy a segélyhívó számok ott 
 legyenek a legközelebbi telefonnál. Példák mentőfelszerelésre: A parti őrség által engedélyezett gyűrűs bója 
 kötéllel, egy legalább 366 cm hosszú mentőrúd.
• Soha ne ússzon egyedül és ezt soha ne engedje meg másoknak sem.
•  A medencét mindig tartsa tisztán és rendben. A medence aljának kívülről mindig láthatónak kell lennie.
• Ha éjszaka kívánja használni a medencét, ügyeljen arra, hogy minden figyelmeztetés, a létra, a  
 medence feneke és a környezet kellő mértékben megvilágított legyen.
• Alkohol vagy drogok hatása alatt soha nem szabad használni a medencét!
• Figyelem! A lefedett medencétől tartsa távol a gyermekeket, mivel belegabalyodhatnak  a takaróponyvába, 
 és így a medencébe fulladhatnak vagy súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
• A lefedőponyvákat a medence használata előtt teljesen el kell távolítani. Ügyeljen arra, hogy a ponyva alatt 
 kisgyermekek és felnőttek ne tartózkodjanak, mivel így nem lesznek láthatóak. 
• Kérjük, ne fedje le a medencét, ha azt használják.
• A medence körüli területet tartsa tisztán, hogy megelőzze az elcsúszásból vagy elesésből eredő sérüléseket.
• A vizet tartsa tisztán, így is óvja a medence használóit betegségek ellen. 
• A medence használati tárgy. Ügyeljen a medence helyes karbantartására. Gyakran már a 
 vízminőség túlzott vagy gyorsan bekövetkező leromlása is károsíthatja a medencét. Ennek következtében 
 megtörténhet, hogy a medencéből nagy mennyiségű víz folyik ki.
• Ez a medence csak szabadban történő használatra alkalmas.
• Ha a medencét hosszabb ideig nem használják, azt teljesen ürítse ki és tárolja biztonságos és száraz 
 helyen. Ügyeljen rá, hogy a medence a tárolás során ne nedvesedjen be eső vagy más hatás 
 következtében. Lásd a tárolási útmutatást is.
• Annak érdekében, hogy a víz legalább napi egy alkalommal át legyen forgatva, javasolt a 
 szűrőszivattyút a medence használata során is bekapcsolni. A szűrőszivattyú szükséges üzemóráinak   
 pontosabb kiszámítása érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A BIZTONSÁGI LEZÁRÁSOK VAGY A MEDENCETAKARÓ NEM PÓTOLHATJÁK A FELNŐTTEK ÁLTALI 
FOLYAMATOS ÉS KOMPETENS FELÜGYELETET. A FELNŐTTEK KÖTELESEK FELVÁLLALNI AZ 
ÚSZÓMESTER SZEREPÉT ÉS ÜGYELNI A FÜRDŐZŐK BIZTONSÁGÁRA, KÜLÖNÖSEN HA A MEDENCÉBEN 
VAGY ANNAK KÖZELÉBEN GYERMEKEK IS VANNAK. 

A JELEN FIGYELMEZTETÉS BE NEM TARTÁSA ESETÉN DOLOGI KÁROKRA, 
SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS KIMENETELŰ SÉRÜLÉSEKRE KELL SZÁMÍTANI!
Útmutatás:
A medence tulajdonosainak meg kell ismerkedniük a gyermekek biztonságára, biztonsági akadályokra, a világí-
tásra és más biztonsági intézkedésekre vonatkozó helyi és állami szabályozásokkal. Vevőink részére javasolt 
a helyi információs pontok megkeresése, ahol további részletekkel szolgálhatnak.

   FIGYELMEZTETÉS
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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Olvassa el és tartsa be az összes utasítást, mielőtt a terméket üzembe helyezné! Jelen figyelmeztetések, 
útmutatók és biztonsági előírások a vízben való pihenés általános veszélyeire vonatkoznak, de nem terjed-
hetnek ki minden helyzet összes veszélyére és kockázatára. Legyen óvatos, az egészséges józan ész és a 
helyes ítélőképesség nagyon fontos fürdőzés közben. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A csomago-
lást figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás 
céljából.

Általában
• Rendszeresen ellenőrizze a csapszegek, csapok és csavarok rozsdásodását, és ellenőrizze, nincsenek-e 
 szálkák vagy éles élek, melyek esetleg sérüléseket okozhatnak (elsősorban az érinthető felületeken).

Az úszni nem tudók biztonsága
• A nem gyakorlott úszóknál folyamatosan biztosítani kell azok megszakítás nélküli, aktív és alapos 
 felügyeletét kompetens felnőtt személy által (különös tekintettel arra, hogy 
 a fulladásveszély elsősorban az öt évnél fiatalabb gyermekeket fenyegeti).
• Jelöljön ki egy kompetens felnőttet, aki a medencét minden használat folyamán felügyeli.
• A gyakorlatlan úszóknak és az úszni nem tudóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük a 
 medence használata során.
• Mikor a medence használaton kívül vagy felügyelet nélkül van, akkor távolítson el minden játékot a 
 medencéből és környezetéből, hogy azok ne irányítsák a gyermekek figyelmét a medencére.
Biztonsági berendezések
• Ajánlatos zárat felszerelni (és valamennyi ajtót és ablakot - ha lehetséges - biztosítani), 
 megakadályozandó, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az úszómedencéhez.
• A zárak, medencetakarók, a medenceriasztó vagy hasonló biztonsági berendezések jó segédeszközök, 
 de azok nem helyettesíthetik a felnőtt általi folyamatos és kompetens felügyeletet.
Biztonsági felszerelés
• Ajánlatos a medencénél mentőkészülékeket (pl. mentőövet) tartani.
• A medence közelében tartson készenlétben működőképes telefont és a segélyhívó számok jegyzékét.
A medence biztonságos használata
• Valamennyi használót - főként a gyermekeket - buzdítsa arra, hogy tanuljanak meg úszni.
• Sajátítsa el az életmentő intézkedéseket (újraélesztést) és ez irányú ismereteit 
 rendszeresen frissítse fel. Ez vészhelyzetben életmentő lehet.
• A medence valamennyi használóját, beleértve a gyermekeket is, tanítsa meg arra, hogy mit kell tenni 
 vészhelyzetben.
• Soha ne ugorjon a sekély vízbe. Ez súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
• Ne használja a medencét, ha alkoholt fogyasztott vagy gyógyszereket szed; ez 
 hátrányosan befolyásolhatja Önt a medence biztonságos használatában.
• Ha medencetakarót használ, azt a medencébe lépés előtt 
 a medence teljes felületéről távolítsa el.
• A medence használóit óvja a vízzel kapcsolatos betegségektől, ennek érdekében biztosítsa a medencevíz 
 kezelését és ügyeljen a megfelelő higiénére.
• A vegyszereket (pl. vízkezelő szerek, tisztító- vagy fertőtlenítőszerek) tartsa 
 gyermekek számára nem elérhető helyen.
• Az eltávolítható létrákat javasolt vízszintes felületen felállítani.
• Vegye figyelembe és tartsa be a medence falán található figyelmeztetéseket és biztonsági jelzéseket.
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ALKATRÉSZ REFERENCIA

A medence felállítása előtt szánjon némi időt az alkatrészek megismerésére, ez ugyanis 
 megkönnyíti a medence és a tartozékok összeállítását.

ÚTMUTATÁS: A rajzok csak illusztrációs célokat szolgálnak, azok adott esetben eltérhetnek a terméktől.
ALKATRÉSZ 

SZÁMA
LEÍRÁS

1 VÍZSZINTES RÚD (A)
2 VÍZSZINTES RÚD (B)
3 VÍZSZINTES RÚD (C)
4 VÍZSZINTES RÚD (D)
5 SAROKÖSSZEKÖTŐ ELEM (SAROK-CSAPÁGYCSÉSZÉVEL) 
6 CSAPSZEG (2 KÜLÖN)
7 T-ALAKÚ ÖSSZEKÖTŐELEM
8 T-ALAKÚ OLDALTÁMASZ
9 T-ALAKÚ VÉGELEM AZ OLDALTÁMASZHOZ
10 FÜGGŐLEGES SAROKTÁMASZ
11 A FÜGGŐLEGES TÁMASZTÉK ZÁRÓKUPAKJA
12 MEDENCEFÓLIA (LEERESZTŐSZELEP-FEDÉLLEL EGYÜTT)
13 DUGÓ A SZITACSATLAKOZÁSHOZ (1 KÜLÖN)
14 LEERESZTŐKÉSZÜLÉK
15 LEERESZTŐSZELEP-FEDÉL

ALKATRÉSZ 

SZÁMA
LEÍRÁS

1 VÍZSZINTES RÚD (A)
2 VÍZSZINTES RÚD (B)
3 VÍZSZINTES RÚD (C)
4 VÍZSZINTES RÚD (D)
5 SAROKÖSSZEKÖTŐ ELEM (SAROK-CSAPÁGYCSÉSZÉVEL) 
6 CSAPSZEG (2 KÜLÖN)
7 T-ALAKÚ ÖSSZEKÖTŐELEM
8 T-ALAKÚ OLDALTÁMASZ
9 T-ALAKÚ VÉGELEM AZ OLDALTÁMASZHOZ
10 FÜGGŐLEGES SAROKTÁMASZ
11 A FÜGGŐLEGES TÁMASZTÉK ZÁRÓKUPAKJA
12 MEDENCEFÓLIA (LEERESZTŐSZELEP-FEDÉLLEL EGYÜTT)
13 DUGÓ A SZITACSATLAKOZÁSHOZ (1 KÜLÖN)
14 LEERESZTŐKÉSZÜLÉK
15 LEERESZTŐSZELEP-FEDÉL

14

15
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MEDENCE MÉRET  & MENNYISÉG
86-5/8” x 59” x 23-5/8” 

(220cm x 150cm x 60cm)
102-1/2” x 63” x 25-5/8” 

(260cm x 160cm x 65cm)
118” x 78-3/4” x 25-5/8” 

(300cm x 200cm x 65cm)
118” x 78-3/4” x 29-1/2” 

(300cm x 200cm x 75cm)
4 4 4 4
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
4 4 4 4
10 10 10 10
6 6 6 6
6 6 6 6
6 6 6 6
4 4 4 4
4 4 4 4
1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1
1 1 1 1

86-5/8” x 59” x 23-5/8” 
(220cm x 150cm x 60cm)

102-1/2” x 63” x 25-5/8” 
(260cm x 160cm x 65cm)

118” x 78-3/4” x 25-5/8” 
(300cm x 200cm x 65cm)

118” x 78-3/4” x 29-1/2” 
(300cm x 200cm x 75cm)

PÓTALKATRÉSZ SZÁMA
10947 10948 10949 10949
10952 10953 10954 10954
10947 10958 10959 10959
10952 10963 10964 10964

10573A 10573A 10573A 10573A
10574 10574 10574 10574

10967A 10967A 10967A 10967A
11876 11877 11877 11875
11874 11874 11874 11874
10628 10557 10557 10563
10576 10576 10576 10576
10942 10943 12940 10944
10127 10127 10127 10127
10201 10201 10201 10201
10649 10649 10649 10649
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Keressen megfelelő helyet a medence felállításához, ennek során ügyeljen a 
következőkre:
1. Az alapnak simának és síknak kell lennie. A medencének nem szabad lejtőn vagy rézsútos

alapon állnia.
2. Az alapnak olyan stabilnak kell lennie, hogy az elbírja a feltöltött medence súlyát. A beépített

medencét iszapos, homokos vagy laza talajon sem szabad felállítani.
3. A medencét ne állítsa fel teraszon, balkonon, emelvényen, mely

a feltöltött medence súlya alatt összeroskadhat.
4. A medence körül hagyjon szabadon egy 1,5 - 2 m széles sávot, hogy a gyermekek sehol

ne mászhassanak fel a medencébe ugrás céljából.
5. A medence alatti fű sérülni fog. A medence alatt a fű nem nő

többé. A medencéből kifolyt víz károsíthatja a növényzetet.
6. Először teljesen el kell távolítani az összes agresszív füvet. Bizonyos fűfajták, mint a St. Augustine

vagy a Bermuda, átüthetnek a medencefólián. Amennyiben fű nőne a medencefólián át vagy bele a
fóliába, a medencefóliába vagy a -fólián átnövő fű.

7. A területen fontos, hogy a medence minden használata és/vagy hosszabb ideig való tárolása esetén
legyen lehetőség a medencevíz elvezetésére.

A MEDENCE FELÉPÍTÉSE

 FIGYELMEZTETÉS

FONTOS INFORMÁCIÓ A FELÁLLÍTÁSI HELYHEZ ÉS A TALAJ 
ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

• A medencét olyan helyen kell felállítani, ahol kizárható, hogy abba valaki illetéktelenül,
akaratlanul vagy felügyelet nélkül belelépjen.

• Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
• A biztonságos felépítés biztosításához a medencét biztos és tömör alapon állítsa fel.

Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a medence összecsukódik és a medencében található
személyek a medencéből kisodródnak és megsérülnek.

• FIGYELEM: A szűrőszivattyút csak olyan aljzathoz csatlakoztassa, mely egy
hibaáram-védőkapcsoló (FI), ill. hibaáram-védőberendezés (30 mA) segítségével
van biztosítva. Áramütés veszélyének minimalizálása érdekében ne használjon
hosszabbító kábeleket, időkapcsoló órákat, adapter- vagy konverter kapcsolódugót a
szivattyúnak a villamos hálózathoz való csatlakoztatásához, ahhoz egy megfelelően elhelyezett
csatlakozó doboz szükséges. A kábelt olyan helyen helyezze el, ahol fűnyíró, sövényvágó olló
és hasonlók nem sérthetik meg. Vegye figyelembe a további figyelmeztető útmutatásokat is,
melyek a szűrőszivattyú kezelési utasításában találhatók.

• Súlyos sérülések veszélye: A medencét ne próbálja erős szélben összeszerelni.
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A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)
Ez a medence Intex Krystal Clear™ szűrőszivattyúval is kapható. Óvatosan nyissa ki a kartondobozt, mely 
a medencefóliát, az összekötőrudakat stb. tartalmazza.

A becsült összeszerelési idő 30 perc. (Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez egy becsült irányadó érték - a 
tényleges összeszerelési idő egyénenként eltérhet.)

1. Keressen egy sima és sík, kövektől, ágaktól és más éles tárgyaktól mentes alapot a medencének, 
 hogy a medencefólia ne sérüljön meg.

 • Nyissa ki a fóliát stb. tartalmazó kartondobozt. A kartondobozt óvatosan nyissa ki, mivel 
  azt télen a medence tárolására használhatja. 

 •  Vegye ki a fóliát a dobozból (12), és azt az alátétfólián 
  gördítse ki úgy, hogy a leeresztőszelep 
  a lefolyó irányába nézzen. Úgy helyezze el a medencét, 
  hogy a kieresztőszelep NE a ház irányába nézzen. 
  Egészen gördítse szét a fóliát, hogy a végei 
  legalább 1,5 - 2 m távolságban legyenek a különböző 
  akadályoktól, pl. falaktól, kerítésektől 
  és fáktól. Nyissa ki a fóliát, így a nap jobban 
  fel tudja melegíteni. Ez a melegítő hatás megkönnyíti 
  a medence felállítását is. Győződjön meg róla, 
  hogy a két tömlőcsatlakozót tartalmazó oldal elektromos csatlakozóaljzat felé mutat. 
  FONTOS: A medencét mindig legalább 2 személlyel együtt állítsa fel. A medencefóliát ne 
  húzza a talajon, mivel így a medence kilyukadhat vagy más módon sérülhet 
  (lásd az 1. rajzot)

. • A ponyva elhelyezése során a tömlőcsatlakozásoknak vagy -nyílásoknak az 
  az áramforrás irányába kell mutatniuk. A felépített medence külső vége legyen hozzáférhető 
  az áramcsatlakozáshoz, mely az opcionálisan elérhető szűrőszivattyúhoz szükséges.

2. A kartonból vegyen ki minden egyes alkatrészt, 
 és pontos beszerelési sorrendjükben helyezze el 
 azokat a medencefólia körül. Ellenőrizze 
 az alkatrészek jegyzékét, és bizonyosodjon meg róla, hogy 
 minden a megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll (lásd a 
 2. rajzot is).
 FONTOS: Ne kezdje meg az összeszerelést akkor, 
 ha valami hiányzik. Pótalkatrészek vonatkozásában   
 forduljon helyi ügyfélszolgálatunkhoz.
 Miután mindent ellenőrzött, az alkatrészeket tegye 
 félre, és kezdje meg az összeszerelést.

2

(A)(A)(B)

(A) (A)

(C)

(D)(C)

(D)

(B)

86-5/8” X 59” X 23-5/8”
102-1/2” X 63” X 25-5/8”
118” X 78-3/4” X 29-1/2”

15 - 6' 
(1,5 - 2,0 m)

5 - 6' 
(1,5 - 2,0 m)

5 - 6' 
(1,5 - 2,0 m)

ELEKTROMOS CSATLA-
KOZÁS

MEDENCEFÓLIA
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A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

4

6

5

3. Kezdje az egyik oldalán, az „A” gerendát
először szúrja be a karimarész nyílásaiba,
melyek minden sarkban megtalálhatók. Folytassa a „B”
rudakkal, ezeket szúrja össze az „A” rudakkal.
A pálcákat szúrja át a T-összekötőn
minden karmantyúnyílás közepén (lásd
a 3. rajzot).
Ezután az összes “A-B & C-D” rudat tolja be
a karima nyílásaiba. Kezdje a „C-D” kombinációval
a medence rövidebb oldalán,
és először a „C” rudat szúrja be a nyílásokba. A rudak
kombinációja a medence méretétől függően
eltérő, lásd az alábbi táblázatot.

4. A 4 sarokban dugja be a sarok-összekötőket (5) a
vízszintes pálcákba. A pálcákat rögzítse a
csapszegekkel (6), ezeket szúrja az előre lyukasztott
nyílásokba (lásd a 4. rajzot).

5. Csatlakoztassa a függőleges sarokszárakat 
(10) a sarok felső síncsatlakozóihoz (5) (lásd 
az 5. ábrát).
MEGJEGYZÉS: A függőleges sarkú lábakat 
(10) betű (E) jelöli. Ügyeljen arra, hogy ne 
oldalsó lábakként (8), vagy fordítva. 

6. A fenéksapkákat (11) szúrja rá  a függőleges 
rudak (10) végére (lásd az 5. rajzot)

.

3

(A)

(A)

(A)

(B)

7

5

10

11

A medence nagysága
Az oldaltámaszok 
száma „fordított T” 

alakban a hosszabb 
oldalon

Az oldaltámaszok száma 
„fordított T” alakban a 
keskenyebb oldalon

Vízszintes rúd-
kombináció 

a hosszabb oldalon 

Vízszintes rúd-
kombináció a rövidebb 

oldalon

86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm) 2 1 A-A-B C-D

102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm) 2 1 A-A-B C-D

118" x 78-3/4" x 25-5/8” (300cm x 200cm x 65cm) 2 1 A-A-B C-D

118” x 78-3/4” x 29-1/2” (300cm x 200cm x 75cm) 2 1 A-A-B C-D
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A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)
7. Csatlakoztassa az „Inverted T” oldalsó lábvégzárót (9) az oldalsó 

lábhoz (8) (lásd a 6.1. Ábrát). Nyomja lefelé az oldalsó lábat (8), 
hogy az „Inverted T” oldalsó lábvég sapka teljesen be legyen 
helyezve. MEGJEGYZÉS: Az oldalsó lábak (8) a láb egyik oldalán 
bevágással rendelkeznek. Ügyeljen arra, hogy ne függőleges sarok 
lábakként használják őket (10). Húzza ki a rögzítő hevedereit a 
bélés alól. Húzza ki a rögzítő hevedereket a megfelelő oldalak 
támasztólábai felé. Csatlakoztassa a rögzítő heveder megfelelő 
hüvelyeit az oldalsó támasztólábak (8) aljához (lásd a 6.2. Ábrát).

8. Csatlakoztassa az oldalsó lábakat (8) a "T" ízületekhez (7).
MEGJEGYZÉS: Az oldalsó láb (8) egyszerűen szorosan illeszkedik 
a „T” ízületbe (7), csap nélkül. Győződjön meg arról, hogy az 
„Inverted T” egy vonalban van és párhuzamos a medence falával 
(lásd a 6.2. Ábrát).

9. Ha a medencét szűrőszivattyú nélkül vásárolta meg, használja a 
kettőt 3 db dugót biztosít, és dugja be az opcionális fekete 
szűrőszivattyú kimenetébe a medence belsejéből, hogy a víz ne 
szivárogjon ki töltés közben. Kösse össze a T-alakú 
oldaltámaszokat (8) a összekötőkkel (7) (lásd a 6. rajzot is).

10. Mielőtt feltöltené a medencét vízzel, győződjön meg arról, hogy a 
leeresztő dugó van-e a medence belseje zárva van, és hogy a 
kifolyó sapka kívül van szorosan fel van csavarva. Töltse fel a 
medencét legfeljebb 1 hüvelyk (2,5 cm) vizet. Ellenőrizze, hogy a 
víz szintje van-e. 
FONTOS: Ha a medence vize az egyik oldalra folyik, a medence 
nincs teljesen vízszintesen. A medence beállítása a szint nélküli 
talaj a medence megdőlését eredményezi az oldalfal kidomborodik, 
és lehetséges összeomlik a medence. Ha a medence nincs 
teljesen szintben, akkor meg kell ürítse ki a medencét, egyenlítse ki 
a területet és töltse fel újra a medencét, követve a fenti irányokat. 

11. A vizet nem sokkal a belső varrat vonala alatti szintig szabad
feltölteni (lásd a 7. rajzot).
ÚTMUTATÁS: A medence oldalfalai és a vázstruktúra
befelé dőlnek, miután a medencét
az ajánlott magasságig vízzel töltötték fel. Emiatt
ne legyen nyugtalan. Ez fontos, és arra szolgál, hogy
felvegye a víz mozgását és a nyomást,
miközben a medence használatban van.

FONTOS
Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, kérjük, magyarázza el az érintett szemé-
lyeknek a felhasználói kézikönyvben található használati utasításokat. Családtagjaival rögzítse 
a pontos szabályokat. Ezeket a szabályokat és útmutatásokat rendszeresen beszélje meg a 
medencét használó minden személlyel, így a vendégekkel is.

VÍZMÉLYSÉG 7

6.1
8

9

6.2

7

Kisimítsa a megmaradt ráncokat (a medence belsejéből) azáltal, hogy kitolja a medence padlójának és 
a medence oldalainak találkozási helyét. Vagy (a medence külső részéről) nyúljon a medence medence 
oldala alá, fogja meg a medence padlóját és húzza ki. 
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PROBLÉMA LEÍRÁS OK SEGÍTSÉG

ALGÁK

A VÍZBEN
ELSZÍNEZŐDÖTT

A VÍZ ZAVAROS 
VAGY TEJSZERŰ

KRÓNIKUSAN 
ALACSONY
VÍZSZINT

LERAKÓDÁSOK
A MEDENCE ALJÁN

SZENNYEZŐDÉS A VÍZ 
FELSZÍNÉN

• Zöldes víz.
• Zöld vagy fekete   
 szennyeződés-lerakódás  
 a medencefólián.
• A medencefólia síkos  
 és/vagy rossz szaga van.

• A víz az első klóros   
 kezelés során   
 kékre, barnára vagy  
 vagy feketére 
 színeződik.

• A víz zavaros vagy  
 tejszerű.

• Reggel a   
 vízszint alacsonyabb,  
 mint előző este. 

• Szennyeződés vagy 
 homok a medence alján.

• Levelek, stb. ... a   
 víz felszínén.

• A klórt és a pH-értékeket 
 szabályozni kell.

• A vízben található réz,  
 vas vagy magnézium 
 oxidálódik a hozzáadott  
 oxidálódik. Ez a legtöbb
 vízforrás esetében  
 normális jelenség.

• „Kemény víz“ a túl magas 
 pH-értéknek következtében.
• Túl alacsony klórtartalom.
• Idegen anyagok a vízben. 

• Hasíték vagy lyuk a 
 medencefóliában vagy a
 tömlőben vagy a bilincsek
 nincsenek meghúzva.

• A vízben és a vízen 
 kívüli ugrándozás miatt.

• A medence túl közel van
 a fákhoz.

• Végezzenek „sokk-kezelést“ klór 
 túladagolással. Ellenőrizze a pH-értéket és 
 korrigálja azt medence-szakkereskedés által 
 javasolt értékre.
• Tisztítsa meg a medence alját.
• Ügyeljen a helyes klórértékre.

• Szabályozzák be a pH-értéket a   
 javasolt irányértékre.
• Hagyja folyamatosan működni a szűrőt,   
 míg a víz tiszta nem lesz.
• Rendszeresen cserélje a szűrőpatront.

• Korrigálja a pH-értéket. A víz kezelésére 
 vonatkozó kérdéseivel forduljon   
 medence-kereskedőjéhez.
• Ellenőrizze a klórtartalmat.
• Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
• Próbálja meg a a lyukat kijavítani 
 a mellékelt ragasztókészlettel.
• Az összes laza tömlőszorítót húzzák meg.
• Cserélje ki a tömlőt.

• Használja az Intex  
 medence-fenékszívót a tisztításhoz.

• Használja az Intex 
 lombmerítő hálót.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A víz kezelése
A megfelelő vízösszetétellel meg lehet növelni a termék élettartamát, javítani lehet a fóliaanyag külső 
kinézetét és segítségével tiszta, áttetsző és egészséges vizet kaphat. A vízminőséget teszttermékek-
kel rendszeresen ellenőrizheti. Vegye figyelembe a vegyszer gyártójának alábbi utasításait:
1. A vízben való teljes feloldódása előtt a klór semmiképpen nem léphet érintkezésbe a medence 
 fóliájával. A granulátum vagy tabletta alakú klórt előzőleg egy tartályban kell feloldani. A 
 folyékony klórt azonnal alaposan el kell keverni a medence vízével.
2. Soha ne keverjen egymással különféle vegyszereket. A vegyszereket mindig külön-külön tegye 
 a medence vizébe és további vegyszerek hozzáadása előtt alaposan keverje össze a vizet.
3. Kínálatunkban elérhető Intex medence szkimmer és Intex medencefenék-szívó, melyek segítenek 
 a tiszta medencevíz fenntartásában. Forduljon helyi medence-szakkereskedőjéhez.
4.  A medence tisztításához ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS VEGYSZEREZÉSE

 NE FELEJTSE EL
• Mindig tartsa tisztán a vizet, így a medence minden használóját óvja betegségek ellen. 
• A medencét mindig tartsa tisztán és rendben. A medence aljának kívülről mindig láthatónak
 kell lennie.
• Figyelem! A lefedett medencétől mindig tartsa távol a gyerekeket, nehogy begabalyodjanak a  
 takaróponyvába, és így megfulladjanak vagy súlyos sérüléseket szenvedjenek.

   FIGYELMEZTETÉS
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Nagy esőzés esetén: Ha a vízállás a maximális szintet is meghaladja, akkor a medence sérülésének vagy 
túltöltésének elkerülése érdekében a lehető leggyorsabban engedje le a vizet.
A medence szárítása és tárolása
Figyelem: Ebben a medencében a sarokban található egy vízleeresztő szelep. Minden sarokhoz csatlakoz-
tasson kerti locsolótömlőt és azokat vezesse el a legközelebbi lefolyóhoz.
1. Vegye figyelembe a medencevíz ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezéseket.
2. Ügyeljen arra is, hogy a kieresztőszelep a helyes pozícióban legyen.
3. Távolítsa el a leeresztőszelep fedelét a medence külső falánál. 
4. A kerti locsolótömlő megfelelő végét helyezze a hozzátartozó tömlőadapterhez.
5. A tömlő másik vége abba az irányba mutasson, ahová a víz a háztól biztonságosan elfolyhat.
6. Csatlakoztassa a tömlőadaptert a leeresztőszelepre. FIGYELEM! Miután csatlakoztatta az adaptert 
 a kieresztőszelephez, a víz azonnal elkezd a tömlőn át folyni.
7. Ha a víz már nem folyik ki magától, akkor emelje meg a medencét a leeresztőszeleppel 
 ellentétes oldalon, hogy a maradék víz is kiürüljön a medencéből. 
8. Ha elkészült, zárja el a tömlőt és az adaptert.
9. A kieresztőszelepet a tároláshoz mindkét oldalon, tehát belül és kívül is el kell zárni.
10. Pótolja a leeresztő kupakot a medence külső oldalán.
11. A medence szétszereléséhez kövesse a felépítési utasítást, de fordított sorrendben, és távolítson el 
 minden apró alkatrészt.
12. Mielőtt a medencét eltárolná, bizonyosodjon meg róla, hogy az, ill. annak alkatrészei teljesen 
 megszáradtak. Szárítsa ki a burkolatot a levegőn, napon, míg minden része teljesen száraz nem lesz, 
 mielőtt azt összehajtogatná  (lásd a 8. rajzot). Szórjon hintőport a medencefóliára, hogy az 
 anyagok ne tapadjanak össze, ill. hogy felszívja a felesleges vizet.
13. Egy négyzetet kell létrehozni: kezdje az egyik oldalon, a fólia 1/6-át kétszer hajtsa egymásra. 
 A másik oldalon ugyanígy járjon el (lásd a 9.1 és 9.2 rajzokat is).
14. Ha a két egymással szemben fekvő oldalt befelé hajtogatta, az egyik oldalt egyszerűen hajtsa 
 rá a másikra, mint amikor bezárja a könyvet (lásd a 10.1 és 10.2 rajzokat is).
15. A hosszú végeket hajtsa középre (lásd a 11. rajzot).
16. Az egyik véget hajtsa a másikra (mint amikor bezárja a könyvet) (lásd a 12. rajzot).
17. A medencefóliát és a tartozékokat száraz helységben tárolja. A hőmérsékletnek nem szabad 0o C alá 
 csökkennie vagy 40o C fölé emelkednie.
18. Az eredeti csomagolást felhasználhatja a tároláshoz.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA & ELVEZETÉS

A medence használata közben nem szabad vegyszereket betölteni, mivel az bőr- és szemirritációt 
okozhat. A tömény klóroldatok károsíthatják a medencefóliát. Az Intex vállalat, valamint leányvállalatai, sze-
rvizközpontja, viszonteladói vagy alkalmazottjai semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre 
a vízveszteségből, a rossz vízminőségből vagy a víz kezelését szolgáló vegyszerek helytelen használatából 
eredő költségek miatt. Tartson készenlétben tartalék szűrőpatronokat és két hetenként cserélje ki 
azokat. Medencéjéhez a Krystal Clear™ szűrőszivattyú megvásárlását javasoljuk.

FIGYELEM Ha a medencét nem teljesen sík vagy rossz minőségű talajon állítja fel, az 
komoly károkat okozhat a medencében.

10.1

8 9.1 9.2

10.2 11 12
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Úszómedencéje számos örömet és szórakozást nyújthat Önnek, de a víz kockázatokat is 
rejt magában. Az esetleges sérülésveszélyek és életveszélyes helyzetek elkerülése érdeké-
ben feltétlenül olvassa el és tartsa be a termékhez mellékelt biztonsági útmutatásokat. Ne 
feledje, hogy a csomagolásokon lévő figyelmeztető útmutatások sok kockázatra felhívják a 
figyelmet, de természetesen nem ismertetik az összes lehetséges veszélyt.

A nagyobb biztonság érdekében kérjük, ismerkedjen meg a következő irányelvekkel, vala-
mint figyelmeztetésekkel, melyeket az országos biztonsági szervezetek bocsátanak rendel-
kezésre.
• Követelje meg a folyamatos felügyeletet. Egy megbízható és rátermett felnőttnek kell az

úszómester szerepét felvállalnia, különösen, ha gyermekek vannak a medencében vagy
annak közelében.

• Tanuljon meg úszni.
• Szánjon rá időt és ismerkedjen meg az elsősegélynyújtással.
• Tájékoztasson mindenkit, aki a medencét felügyeli, a lehetséges veszélyekről, valamint a

védőberendezések használatáról, mint például zárt ajtókról, lezárásokról, stb.
• Tájékoztasson minden személyt, beleértve a gyermekeket is, akik a medencét használják, hogy

mi a teendő balesetkor.
• A fürdőzés során fontos az ésszerűség és a helyes ítélőképesség.
• Vigyázat, vigyázat, vigyázat.

TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK

A medence teleltetése
Használat után a medencét egyszerűen kiürítheti és biztos helyen eltárolhatja. Ha a 
hőmérséklet 5 Celsius fok alá süllyed, akkor annak érdekében, hogy a medence és tar-
tozékai ne sérüljenek fagyás által, a medencét engedje le, szerelje szét, és megfelelően 
tárolja el. A jég okozta járok azt eredményezhetik, hogy a medencefólia használhatatlanná 
válik, ill. legrosszabb esetben el is szakadhat.
Lásd a „Hogyan üríthetem ki a medencém“ c. részt is.

Ha környezetében nem jellemzőek az 5 Celsius fok alatti hőmérsékletek, és úgy dönt, hogy 
a medencét összeszerelt állapotban hagyja, akkor a következőképpen járjon el:
1. Alaposan tisztítsa meg a medence vizét (ha Easy Set vagy Oval Frame típusú

medencéje van, akkor ellenőrizze, hogy a léggyűrű megfelelően legyen felfújva).
2. Távolítsa el a szkimmert (ha van), vagy a többi, a szivattyúhoz csatlakoztatott alkatrészt.

Szükség szerint cserélje ki a szűrőszitát. Eltárolás előtt ellenőrizze, hogy minden tartozék
tiszta és száraz legyen.

3. A megfelelő dugókkal zárja le a befolyó és a leeresztő elemeket (méret: 16’ és
kisebb). Zárja le a befolyót és a leeresztőszelepet (méret: 17’ és nagyobb).

4. Távolítsa el a létrát (ha van), és tárolja biztos helyen. Eltárolás előtt ellenőrizze, hogy a létra
teljesen száraz legyen.

5. Minden csatlakozóról távolítsa el a tömlőket.
6. Használjon a téli alkalmazásra megfelelő vegyszereket. Forduljon a legközelebbi medence-

kereskedőhöz, mivel jelentős regionális eltérésekkel kell számolni.
7. Takarja le a medencét INTEX takaróponyvával. FONTOS: AZ INTEX

TAKARÓPONYVA NEM BIZTONSÁGI BURKOLAT.
8. Tisztítsa meg és ürítse ki a szivattyút, a szűrőházat és a tömlőket. Távolítsa el és ártalmat-

lanítsa a használt szűrőpatront (a következő szezonra szerezzen be újat).
9. A szivattyút és a szűrőelemeket vigye beltérbe és tárolja azokat biztonságos és száraz hely-

en,  az ajánlott tárolási hőmérséklet 0 és 40 Celsius fok között van.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK




