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Szimbolikus fénykép

FONTOS BIZTONSÁGI 
TUDNIVALÓ

Először olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt  megkezdené 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 felfújható 
ágyakat, a játékokat vagy csónakokat..., akkor egyszerűen  látogasson el 
honlapunkra a www.steinbach.at címen. Termékeink szakkereskedések-
ben is kaphatók.
A folyamatos termékfejlesztés érdekében az INTEX fenntartja magának 
az adatok, képek vagy frissítések (termékspecifikációk) előzetes bejelen-
tés nélküli módosításának jogát!
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58-*GS-R0-2207

12 V~, 50 Hz
Hmax 1.0 m (legnagyobb szállítási magasság), 
Hmin 0.19 m (legkisebb szállítási magasság),
 IPX7, Max. vízhőmérséklet 35 °C

Krystal Clear™ Szűrőszivattyú
hitelesített modellszám  604G, 5 A

Krystal Clear™  Szűrőszivattyú
hitelesített modellszám  638G, 8 A
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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Olvassa el és tartsa be az összes utasítást, mielőtt  a terméket üzembe helyezné!

AZ ÖSSZES UTASÍTÁST EL KELL OLVASNI ÉS BE KELL TARTANI
      FIGYELMEZTETÉS

Ezek a termék-figyelmeztetések, utasítások és biztonsági szabályok sok, de messzemenően nem 
az összes lehetséges kockázatot és veszélyt tartalmazzák. Kérjük, legyenek figyelmesek és hely-
esen ítéljék meg a fürdéskor lehetséges veszélyeket.

• Ügyeljen a gyermekekre és a fogyatékkal élőkre.
• A gyermekeket tartsa távol a szivattyútól és valamennyi villamos kábeltől.
• Gyermekeknek nem szabad játszaniuk a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást

felügyelet nélkül gyermekeknek nem szabad végezniük.
• Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és olyan személyek, akik csökkent testi,

érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek vagy nem rendelkeznek megfelelő
tapasztalatokkal és ismeretekkel, csak akkor kezelhetik, ha felügyelik őket vagy pedig a készülék
biztonságos használatára megtanították őket és az ezzel kapcsolatos veszélyeket ismerik.

• A fel- és leszerelést csak felnőttek végezhetik.
• Áramütés veszélye áll fenn. A transzformátort csak földelt csatlakozóaljra csatlakoztassa,

melynek védelmét egy 30 mA FI-védőrelé biztosítja. Ha nem tudja megállapítani, hogy az aljzat
megfelelően védett-e, kérje villanyszerelő segítségét. A villanyszerelővel egy max. 30 mA-es
hibaáram-védőberendezést kell beépíttetni. Ne használjon hordozható hibaáram-védőberendezést
(PRCD).

• A transzformátort a készülék szállítása, tisztítása vagy a vele való egyéb tevékenység előtt
mindig csatlakoztassa le.

• A villamos csatlakozásnak hozzáférhetőnek kell lennie a termék beszerelése után is.
• Az áramkábelt nem szabad elásni. Az áramkábelt úgy kell elhelyezni, hogy azt fűnyíró,

sövényvágó olló vagy hasonló ne sérthesse meg.
• A készülék csatlakozóvezetékét nem lehet kicserélni. Ha a kábel megsérült, akkor a készüléket

vagy a transzformátort le kell selejtezni.
• Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használjanak hosszabbítókábelt, időzítőórát

vagy hasonlókat az egységnek az áramellátásra való csatlakoztatáshoz. Gondoskodjon arról,
hogy a megfelelő helyen csatlakozó aljzat legyen.

• A készüléket ne helyezze üzembe, ill. húzza ki a csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ha a vízben
áll vagy nedves a keze.

• A transzformátor és a termék között legalább 3,5 m távolságnak kell lennie.
• Az elektromos csatlakozás és a termék között legalább 4 m távolságnak kell lennie.
• Ezt a terméket olyan távolságban helyezzék el a medencétől, hogy megakadályozzák azt, hogy

gyermekek a szivattyúra felmásszanak a medencébe jutáshoz.
• Ne használják a készüléket, ha az úszómedencében emberek tartózkodnak.
• Ez a termék csak egy felépíthető medencével kapcsolatban használható. Ne használja a

terméket beépített medencénél. A tárolható medence teljesen szétszerelhető, a tél folyamán
raktározható, majd pedig nyáron ismét felállítható.

• Csak háztartási célra használható.
• Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírt célokra szabad használni.
HA NEM TARTJA BE EZEN FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR AZ TÁRGYI KÁROKAT, 
ÁRAMÜTÉST, MÁS SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS SÉRÜLÉSEKET VONHAT MAGA UTÁN.
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ALKATRÉSZ-REFERENCIÁK

Mielőtt megkezdené a termék összeszerelését, szánjon egy kis időt a tartalom átvizsgálására és az alkatrészek megismeré-
sére.

Alkatrészek rendelésekor ügyeljen arra, hogy mindig adja meg a modellszámot és az alkatrész számát.
Az összeszereléshez nincs szükség szerszámra.

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

A szűrőközeg fajtája: Szűrőpatron #29000

1
2

3
4

5

6 7 8 14

9
12

11

10

A B C

13

15

16

ALKATRÉSZ 
SZÁM LEÍRÁS MENNYISÉG

1 LÉGTELENÍTŐ SZELEP 1
2 SZELEP O-GYŰRŰ 1
3 CSAVAROS FEDÉL 1
4 TÖMÍTŐGYŰRŰ 1
5 SZŰRŐPATRON (29000) 1
6 TÖMLŐZÁR 2
7 TÖMLŐSZORÍTÓ 4
8 TÖMLŐK 2
9 SZŰRŐCSATLAKOZÁS 1
10 MEDENCETÖLTŐ SZELEP 1
11 SZŰRŐSZITA 1
12 TRANSZFORMÁTOR 1
13 SZŰRŐHÁZ CSAVAROS KARMANTYÚJA 1
14 BEMENETI SZITA CSATLAKOZÓJA 1
*15 LÉGÁRAM-SZELEP 1
*16 MEDENCETÖLTŐ LEVEGŐ-ADAPTERE 1
*17  LÉGÁRAM-SZELEP SAPKA  (NEM ÁBRÁZOLT) 1

"*":Opcionális.

Model 604G
10460 10460
10264 10264
11868 11868
10325 10325
29000 29000
10134 10134
11489 11489
10116 10116
11070 11070
12364 12364
12197 12197
11649 11648
11869 11869
12365 12365
12363 12363
12367 12368
12373 12373

Model 638G
Pótalkatrész száma 



58GS

ŐRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT

(58GS)  MODEL 604G FILTER PUMP  HU  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U  06/04/2016

Német

5. oldal

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Győződjön meg arról, hogy a medence feltöltéséhez rendelkezésre áll vízcsatlakozás és 
a szükséges vegyszerek. 
FONTOS: A szűrőszivattyú nyitott légtelenítő szeleppel (1) kerül kiszállításra (a légtelenítő 
szelepet szükség esetén nyissa ki) A #8. művelet előtt ne zárja el a légtelenítő szel-
epet. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az azt eredményezheti, hogy a levegő 
összegyűlik a szűrőház belsejében; a motor szárazon fut, hangos lesz, és tönkremehet.
1. Először a medencevázat szerelje össze. Ennek során pontosan kövesse az utasításokat.
2. A szűrőszivattyú és a medencefal távolságának legalább a tömlő hosszának kell

megfelelnie, a tömlőt a fekete kiálló tömlőcsatlakozó idomra kell rákötni. Győződjön meg
arról, hogy a szűrőszivattyú mindig hozzáférhető szervizeléshez és karbantartáshoz.

3. A fúvókacsatlakozót (14 és 10) illessze be a felső kiálló
tömlőcsatlakozóba. Azután rögzítse a medencetöltő levegő adapterét (16) a
felső kiálló csatlakozóelemre. Csavarja fel a légáram-szelepet (15) a
medencetöltő levegő adapterére (16). A szűrőegységet (9 & 11) ezután vezesse be
az alsó kiálló tömlő-csatlakozóelembe. A tömlők (8) pontosan beillenek ezekbe a
nyílásokba.

4. A szűrőszivattyú tömlőcsatlakozásaira két tömlőt kell csatlakoztatni. A 
tömlőszorítókkal (7) rögzítse a tömlőket. Az első tömlőt a felső
kiálló tömlőcsatlakozónál és a felső szivattyúcsatlakozónál kell bekötni.
Biztosítani kell, hogy a tömlőszorítók (7) szilárdan meg legyenek húzva.

5. A második tömlőt kösse rá a medencetöltő levegőadapterére (16) és a
szivattyú alsó csatlakozójára. Biztosítani kell, hogy a tömlőszorítók (7) szilárdan meg legyenek
húzva. MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a légáram-szelep (15) szilárdan van a
medencetöltő levegőadapterére (16) felcsavarva és felfelé mutat.

6. A szűrőház-karmantyút (13) az óramutató járásával  ellentétesen csavarja le. Távolítsa el a
szűrőház (3) burkolatát. Ellenőrizze, hogy a szűrőpatron a házban van. Ha igen, akkor helyezze
vissza a burkolatot, és a ház-karmantyút (13) kézzel csavarja fel a szűrőházra.

7. Töltse fel a medencét a legmagasabb csatlakozás felett legalább kb. 5 cm magasságig.
Ekkor a víz automatikusan a szivattyúba folyik.

8. Amint víz jön a légtelenítő szelepből, óvatosan zárja vissza a légtelenítő szelepet. A
szelepet ne zárja túl szorosra. ÚTMUTATÁS: Szükséges a rendszer légtelenítése és a
levegő kieresztése, hogy a szűrőház vízzel feltöltődjön.

9. Csatlakoztassa a transzformátor tápkábelét, majd a csatlakozást csavarozza szorosra.
A csatlakozóaljzatot biztonságos helyen kell felszerelni. Húzza ki a kábelt.

10. Hagyja működni a szűrőszivattyút, míg a víz a kívánt tisztaságú lesz.
ÚTMUTATÁS: A medencevíz kezelésére szolgáló vegyszereket soha ne tegye közvetlenül
a szűrőszivattyúba. Az károsíthatja a szivattyút, valamint a garancia megszűnéséhez
vezethet.

FIGYELEM
Áramütés veszélye áll fenn. A transzformátort csak földelt és 30 
mA FI-védőrelével védett csatlakozóaljzatra csatlakoztassa. Ha nem 
tudja megállapítani, hogy az aljzat megfelelően védett, úgy fordul-
jon villanyszerelőhöz. A villanyszerelővel max. 30 mA-es hibaáram-
védőberendezést építtessen be. Ne használjon 
hordozható hibaáram-védőberendezést (PRCD).
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ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

FIGYELEM
Ezt a terméket a medencétől távol helyezze el, hogy a gyermekek ne tud-
janak a szivattyúra felmászni a medencébe jutáshoz.

A sérült alkatrészeket haladéktalanul cserélje ki. Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket 
használjon.
A szűrőpatron ellenőrzéséhez és cseréjéhez csavarozza le a beömlőfúvókát (10) és a szűrőszitát (11) a 
szűrőcsatlakozásokról, és dugja a kalaphoz hasonló záródugót a szűrőcsatlakozásokba, mielőtt elkezdené 
a szűrő karbantartását. A karbantartás után nyissa ki a légtelenítő szelepet, távolítsa el a záródugókat, a 
szelepből engedjék ki az összes levegőt, mielőtt azt szorosan becsavarná és a beömlőfúvókát (10) és a 
szűrőszitát (11) újra csatlakoztatná. A szivattyú most ismét fel van töltve vízzel és ismét bekapcsolható.

A szerelési utasítás tájékoztatást nyújt a villamos szerelés különleges követelményeire vonatkozólag és 
tartalmazza az útmutatásokat az országosan érvényes kábelvezetési előírásokra.
A szűrőszivattyú tápkábelét a 220-240 V áramforráshoz legalább 3,5 m távolságra helyezze el a  
medence falától. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az  
„Úszómedencék és medencefelszerelések elektromos szerelvényeire” vonatkozó szabványok és követ-
elmények tekintetében. A következő táblázat csak referenciaként szolgál.

 Nemzetközi
Franciaország
Németország

 Hollandia

Ország/Régió Szabvány száma
IEC 60364-7-702

NF C 15-100-7-702
DIN VDE 0100-702

NEN 1010-702

(AZ ÁBRA NEM MÉRETARÁNYOS)

VÍZSZINT 

TÖMLŐSZORÍTÓK

MEDENCE BELSŐ 
OLDALA

SZŰRŐSZITA
(ELTÁVOLÍTANI)

MEDENCETÖLTŐ SZELEP 
(ELTÁVOLÍTANI)

KALAPHOZ HASONLÓ 
ZÁRÓSAPKA

FELSŐ 
SZIVATTYÚCSATLAKOZÁS
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SZIVATTYÚCSATLAKOZÁS
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LÉGTELENÍTŐ SZELEP
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TRANSZFORMÁTOR

SZŰRŐHÁZ CSAVAROS 
KARMANTYÚJA

MEDENCETÖLTŐ 
LEVEGŐ-ADAPTERE

LÉGÁRAM-SZELEP
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A szűrőszivattyú alján 3 szerelőfurat található. Ezek a furatok azért vannak ott, mivel az egyes 
országok rendelkezései, különösen az EU-n belül, megkövetelik, hogy a szivattyú mindig 
függőlegesen közvetlenül a földre vagy egy alaplemezre legyen rögzítve. Ez a 3 lyuk 135 
mm-es távolságban, háromszög alakban van elrendezve. A lyukak átmérője 7 mm.
Hogy megelőzze a szűrőszivattyú véletlen borulását, azt betonalapra vagy falemezre lehet sze-
relni. Az aljzat elvárt minimális teherbírása 18 kg. Az alábbi rajzok a függőleges felszerelés két
lehetőségét mutatják be.

A SZŰRŐSZIVATTYÚ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓJA
Saját biztonsága érdekében fontos, hogy a transzformátort legalább 3,5 m távolságra helyezze 
el a szivattyútól.

A SZŰRŐSZIVATTYÚ MEGFELELŐ HELYZETE TÁROLÁSHOZ

135 mm

135 mm

13
5 m

m

135 m
m

135 mm

13
5 

m
m

-- (3) x M6 HATLAPFEJŰ CSAVAR

-- (3) x M6 HATLAPÚ ANYA

   3,5 m
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GONDOZÁS ÉS TISZTÍTÁS

• Minden medencénél biztosítani kell annak gondozását a víz tiszta és higiénikus állapotban
tartása érdekében. A víz kezelésére szolgáló vegyszerek rendszeres ellenőrzésével és a
szűrőszivattyú használatával elérhető, ill. fenntartható a víz optimális állapota. Tájékozódjon
helyi medence-kereskedőjénél a klór, algaölő és más tisztítószerek hozzáadásának
vonatkozásában.

• A vegyszereket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja.
• Ne öntsön vegyszert a medencébe, amíg az használatban van. Az bőr- vagy szemirritációt

okozhat.
• Nagyon fontos, hogy naponta ellenőrizze a pH-értéket és a víz állapotát, mivel ez

hozzájárul az optimális vízminőség fenntartásához. Ezt az ellenőrzést a teljes szezon során,
és különösen a medence felállítása után ajánlott elvégezni. Ebben az kérdésben is a helyi
medence-kereskedőjéhez fordulhat.

• A medence első feltöltésekor a szükséges vegyszermennyiség nagyobb és a
szűrőbetétek cseréje is gyakrabban szükséges, mint a szezon folyamán. Miközben a pH-

 érték szabályozását végzi, senkinek ne engedje meg, hogy a medencében fürödjön. E 
vonatkozásban is a helyi medence-kereskedőjétől kaphat tájékoztatást.

• Mindig tartson kéznél tartalék szűrőpatronokat, és azokat kb. 2 hetente cserélje.
• A vegyszerrel kezelt víz, ha azt pl. a medencében pancsoló gyermekek kifröcskölik,

tönkreteheti a pázsitot vagy a bokrokat a medence közelében. A fű, ill. a zöldfelületek
tönkremennek a medencefólia alatt. MEGJEGYZÉS: Némely fűfélék a fólián keresztül
átnőhetnek.

• A szűrő élettartama függ az időjárástól, a medence méretétől és a használati szokásoktól.
Kísérletezzen különböző működési időtartamokkal, hogy biztosított legyen a tiszta, átlátszó
víz.

• Az EN16713-3 európai szabvány tartalmaz néhány további információt a medencevíz
minőségére és a víz előkészítésére vonatkozóan; a dokumentum a www.intexcorp.com/
support címen érhető el.

FIGYELEM
Koncentrált klóroldatok a medence burkolatát és a keretet  
károsíthatják. Mindig tartsák be a vegyi üzemek utasításait és figyelmezte-
téseit az egészségre és veszélyekre vonatkozóan
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1. Mielőtt a medencét a tároláshoz vagy egy felállítási hely cseréhez kiüríti, biztosítsa a víz
elfolyását, pl..  csatornába vagy egyéb lefolyóba. (Fontos: a víznek a háztól távolodóan kell
elfolynia). Adott esetben tartsa be a a medencevíz ártalmatlanítására vonatkozó a helyi
előírásokat.

2. Most eresszék le a medencét.
3. A medence teljes kiürítése után válassza le az összes medencetömlőt (8) a medencéről

és a szűrőszivattyút, egyszerűen fordítsák meg a telepítési folyamatot.
4. Távolítsa el a szűrőszivattyú-patronokat, ahogy az „A szűrőszivattyú-patronok tisztítása“

fejezetben a # 2. -#  4. pontokban le van írva.
5. Távolítsa el a fúvófejet és a szűrőegységet a medence faláról. Helyezze be a záróidomokat

a tömlőcsatlakozásokba. Győződjön meg róla, hogy a szorítókat (7) kioldotta, mielőtt
leválasztaná a szűrőcsatlakozásokat (9).

6. Engedje le a vizet a szűrőszivattyú házából.
7. A szivattyú alkatrészeit és a tömlőket hagyja megszáradni a levegőn.
8. A patron (5) elhasználódásától függően a következő fürdési szezonban lehet szükséges.

Ezért tartsanak készenlétben egy tartalék patront.
9. Azért, hogy a telelés során megmaradjon a gyűrűk rugalmassága, javasolt a tömítőgyűrűt (4),

a légtelenítőszelep-gyűrűt (2) és a tömlőgyűrűket (6) megfelelő ápolószerekkel történő
kezelése.

10. A készüléket és a tartozék alkatrészeket száraz helyen  tárolják, melynek hőmérséklete 0 °C
és 40 °C között van.

11. Az eredeti doboz felhasználható a tároláshoz.

TARTÓS TÁROLÁS

A SZŰRŐSZIVATTYÚ-PATRON TISZTÍTÁSA VAGY CSERÉJE
Javasolt a szűrőpatront legalább kéthetente cserélni. Rendszeresen ellenőrizze a 
szűrő szennyezettségének mértékét.
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a transzformátorkábel nincs csatlakoztatva.
2. Annak megakadályozására, hogy a víz kifolyjon a medencéből, vegye le a medence

beömlőfúvókát (10) és a szűrőszitát (11) a szűrőcsatlakozókról és dugja be a kalaphoz
hasonló zárósapkákat a szűrőcsatlakozókba.

3. Távolítsa el a szűrőház-karmantyúkat (13) és a menetes fedelet (3) az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva. Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el a tömítést (4).

4. A tisztításhoz távolítsa el a szűrőpatront (5). A szűrő kerti tömlő vízsugarával tisztítható meg.
5. Ha szükségesnek látja, cserélje ki a patront. Kizárólag a gyártó által kínált vagy jóváhagyott

szűrőpatronokat használjon. Lásd az „Alkatrész referencia” bekezdést a részletekért.
6. A patront helyezze vissza a szűrőbe.
7. Helyezze vissza a tömítést (4) és a fedelet (3) kiindulási helyzetükbe, és rögzítse azokat az

óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordítással, majd csavarja fel a
házkarmantyút (13) a szűrőházra.

8. A karbantartás után nyissa ki a légtelenítő szelepet, távolítsa el a zárósapkákat, engedje ki
az összes levegőt a szelepből, mielőtt azt szorosan összecsavarozná, majd újra
csatlakoztassa a medence-beömlőfúvókát (10) és a szűrőszitát (11). A szivattyú ismét
vizet szívott fel és ismét bekapcsolható.

9. Rendszeresen ellenőrizze a befolyó- és kifolyónyílásokat, hogy megbizonyosodjon róla,
hogy azok dugultak el, és nem akadályozzák a megfelelő szűrést.

10.  Az összes használt szűrőközeget az érvényes helyi előírásokkal és törvényekkel összhang-
ban ártalmatlanítsa.
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HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A SZŰRŐMOTOR
NEM INDUL BE

A SZŰRŐ 
NEM TISZTÍTJA A 
MEDENCÉT

A SZŰRŐ NEM SZIVAT-
TYÚZ VIZET, ILL. A 
VÍZ 
CSAK NAGYON 
LASSAN FOLYIK

A SZIVATTYÚ 
NEM 
MŰKÖDIK

A BURKOLAT 
TÖMÍTETLEN

A TÖMLŐ TÖMÍTETLEN

LÉGZÁRVÁNY

A MEDENCETÖLTŐ 
LEVEGŐ-ADAPTERE / 
A LÉGÁRAM-SZELEP 
TÖMÍTETLEN 

• Nincs bedugva.
• (GFCI/RCD) hibaáram- 
védőkapcsoló kioldott.
• A motor túlhevült és a

túlhevülésvédelem lekapcsolta.

• A klórtartalom vagy a pH-érték nem
megfelelő

• A szűrőpatron elszennyeződött.
• A patron sérült.
• Az úszómedence rendkívül szennyezett.
• A szűrőbetét nem áteresztő.

• A beömlő/kifolyó eldugult.
• A szívóvezetékből levegő lép ki.
• Patron elvízkövesedett vagy

elkérgesedett.
• Az úszómedence rendkívül

szennyezett.
• A szűrőpatron elszennyeződött.
• Javított csőcsonk és szűrőcsatlakozás.
• A medencetöltő levegőadapterét

nem a megfelelő csatlakozóra kötötte.

•. Alacsony vízszint.
• A szitabetét eldugult.
• A szívóvezetékből levegő lép ki.
• A motor meghibásodott vagy a

futókerék berágódott.
• Légzárvány a szűrőpatron-
 kamrában.

• Az O-gyűrű hiányzik.
• A burkolat vagy a légtelenítő

szelep tömítetlen.

• A tömlőszorítók nincsenek meghúzva.
• Az O-gyűrű a tömlő csatlakoztatásakor 

elcsúszott.
• A tömlő sérült.

• Légzárvány a
szivattyúházban és a
szívótömlőben.

• A tömlőszorítók nincsenek
meghúzva.

• A légáram-szelep nincs
meghúzva és felfelé mutat.

• A légáram-szelep tömítése
belülről blokkolt.

• A légáram-szelep tömítése
belülről szennyeződött.

• A légáram-szelep hibás.

  HIBA        ELLENŐRZÉS KIJAVÍTÁS

• A szűrőt olyan földelt aljzatba csatlakoztassa,
ami 30 mA-es hibaáram-védőkapcsolóval védett.

• Hibaáram-védőkapcsoló visszaállítása. Ismételt 
kioldása esetén, meghibásodott villamos szerelvé-

 nyezésre lehet gondolni. A hibaáram-
 védőkapcsolót kapcsolja ki, és hívjon villanyszerelőt. 
• A motort hagyja kihűlni.

• Állítsa be a klórtartalmat és a pH-értéket. Érdeklődjön
a szakkereskedőnél arról, hogy mi a teendő az
úszómedencével.

• Tisztítsa meg vagy cserélje ki a patront.
• Ellenőrizze a patron tömítését. Ha sérült,  cserélje ki.
• Működtesse hosszabb ideig a szűrőt.
• Tisztítsa meg a szitabetétet a medencetöltőnél.

• Akadályokat kell a beömlő-, ill. lefolyótömlőben a
 medencefalban keresni.

• Húzza szorosabbra a tömlőbilincseket, ellenőrizze
a tömlők épségét, vízszintet a medencében.

• Cserélje ki a patront.
• Patront gyakrabban kell tisztítani.
• A csőcsonkot illessze a víz beömlés felső pozíciójába,

a szűrőt pedig a víz kifolyójának alsó pozíciójára.
• Győződjék meg arról, hogy a medence beömlő

levegőadaptere a felső medence-beömlőcsonkra
van csatlakoztatva.

• Töltse fel a medencét úgy, hogy a vízszint elég magas
legyen.

• Tisztítsa meg a szűrőszitát a medencetöltőnél. 
• Húzza szorosabbra a tömlőbilincseket, ellenőrizze 

a tömlő épségét. 
• Távolítsa el a szivattyú-bemenetben lévő ágakat és leveleket.
• Nyissa ki a szivattyú felső végén levő leeresztőszelepet.

• Távolítsa el a burkolatot, és ellenőrizze, hogy
az O-gyűrű megvan-e.

• Húzza meg a szelep burkolatát (kézzel).

• Húzza meg szorosra a tömlőszorítókat, ill. cserélje 
ki azokat, ha szükséges.

• Az O-gyűrűt helyezze be az ehhez való horonyba.
• Cserélje ki újra a régi tömlőt.

• Nyissa ki a légtelenítő szelepet, emelje fel, majd
engedje le a szívótömlőt, míg a víz kezd kifolyni a
légtelenítő szelepből, zárja el a légtelenítő szelepet.

• Húzza meg szorosra a tömlőszorítókat, ill. cserélje
ki azokat, ha szükséges.

• Húzza meg a légáramszelepet, ügyeljen arra, hogy 
felfelé mutasson.

• Csatlakoztassa a szivattyút a csatlakozóaljzathoz,
néhány másodpercig járassa, majd húzza ki a
csatlakozóaljzatból. A műveletet ismételje meg 3-szor.

• Vegye le a légáram-szelepet, a szennyeződéseket 
vízzel, mossa ki majd tegye vissza a szelepet.

• Cserélje ki új légáram-szeleppel.



58GS

ŐRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT

(58GS)  MODEL 604G FILTER PUMP  HU  7.5” X 10.3”  PANTONE 295U   07/2021

Német

11. oldal

GYAKRAN FELLÉPŐ PROBLÉMÁK A MEDENCÉBEN

FONTOS
Ha további nehézségekbe ütközne, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunk-
kal. Lásd a külön „Hivatalos szervizközpontok” listát.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
Az Ön úszómedencéje sok szórakozást és örömöt nyújthat, de a víz kockázatokat is rejt magában. Az 
esetleges sérülésveszélyek és életveszélyes szituációk elkerülése érdekében olvassák el és feltétlenül 
tartsák be a termékhez mellékelt biztonsági útmutatásokat Ne feledje, hogy a csomagolásokon lévő 
figyelmeztető útmutatások bár sok  kockázatot ismertetnek, de természetesen nem az összes lehetségest.
A biztonság fokozása érdekében, ismerkedjenek meg a következő irányelvekkel, valamint figyelmezte-
tésekkel, amelyeket az országos biztonsági szervezetek bocsátanak rendelkezésre.
• Gondoskodjék folyamatos felügyeletről. Egy megbízható és rátermett felnőttnek kell

felvállalnia a fürdőmester feladatát, különösen, ha gyermekek vannak a medencében vagy annak közelében.
• Tanuljon meg úszni.
• Szánjon rá időt és ismerkedjen meg az elsősegélynyújtással.
• Tájékoztassanak mindenkit, aki a medencét felügyeli, a lehetséges veszélyekről, valamint a

védőberendezések használatáról, mint például zárt ajtók, lezárások, stb.
• Tájékoztasson minden személyt, beleértve a gyermekeket is, akik a medencét használják,arról, hogy baleset
esetén

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

PROBLÉMA            LEÍRÁS OK  KIJAVÍTÁS

ALGÁK

A VÍZ
ELSZÍNEZŐDÖTT

LEBEGŐ 
RÉSZECSKÉK 
A 
VÍZBEN

KRÓNIKUSAN
ALACSONY
VÍZSZINT 

LERAKÓDÁSOK
A 
MEDENCE ALJÁN

SZENNYEZŐDÉS A VÍZ 
FELSZÍNÉN

• A klórt és pH-értékeket
szabályozni
kell.

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

• „Kemény víz“ túl magas
pH-érték miatt.

• Túl alacsony klórtartalom.
• Idegen anyagok a vízben.

• Rés vagy lyuk a
medencefóliában, ill. a
tömlőkben.

• A leeresztőszelepek levehetők.
• Erős elhasználódás, amit

a medencében és azon
kívül való sok ugrándozás
okozott.

• A medence túl közel van a
fákhoz.

• Végezzen „sokk-kezelést“
klór túladagolással. Ellenőrizze a
pH-értéket és korrigálja azt a a
medence-szakkereskedés által javasolt
értékre.

• Tisztítsa meg a medence alját.
• Ügyeljen a helyes klórértékre.

• Állítsa be a pH-értéket a javasolt
irányértékre.

• Addig működtesse folyamatosan a
szűrőt, míg a víz tiszta lesz.

• A betétet gyakran tisztítsák meg.

• Korrigálja a pH-értéket a javasolt
irányértékre.

• Ellenőrizze a klórtartalmat.
• Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.

• A sérülést a foltozószerszámmal
javítsa ki.

• Húzza meg az összes laza
tömlőszorítót.

• Használja az INTEX.
medenceporszívót a tisztításhoz.

• Használja az INTEX
medencékhez való merítőhálóját.

• Zöldes víz.
• Zöld vagy fekete

foltok a
medencefólián.

• A medencefólia
csúszós és/vagy rossz
szaga van.

• A víz elszíneződik,
az első kezelésnél
klórral, kékre, barnára
vagy feketére
színeződik.

• A víz zavaros vagy
tejszerű.

• Reggel a vízszint
alacsonyabb,  mint
előző este.

• Szennyeződés vagy
homok a medence
alján.

• Levelek stb.
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GARANCIA
Az Ön Krystal Clear™ szűrőszivattyúja kiváló minőségű anyagokból, minőségi munkával 
készült. Az összes Intex-terméket az üzem elhagyása előtt 
bevizsgálták és hibátlannak találták. Ez a garanciajegy csak a Krystal Clear szűrőszivattyúra 
és az alábbiakban feltüntetett tartozékokra érvényes.
Ez a korlátozott garancia nem helyettesíti, hanem kiegészíti az Ön jogigényét és jogi esz-
közeit. Amíg ez a garancia nem egyesíthető az Ön jogigényeinek bármelyikével, addig azok 
élveznek előnyt. Példa: A fogyasztóvédelmi törvények a teljes EU-ban törvényileg biztosítják 
a jótállási jogokat kiegészítőleg arra a területre is, melyekre ez a korlátozott garancia vonat-
kozik. Az EU-szerte érvényes fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért láto-
gasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/
contact_en/htm címen.
Ezen korlátozott garancia feltételeit kizárólag a termék első felhasználója érvényesítheti,  
és a korlátozott garanciát nem lehet átruházni. A garanciakártya csak a pénztári számlával 
együtt érvényes. Az alábbiakban feltüntetett garanciális időtartam a vásárlás dátumától érvé-
nyes. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát ezzel a használati útmutatóval együtt. 
Garanciaigény érvényesítése esetén be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot, ellenkező 
esetben nem érvényesíthető a korlátozott garancia.

 A Krystal Clear™ szűrőszivattyú garanciális ideje 2 év.
 A jótállási idő a tömlőknél, szelepeknél és kiegészítő tartozékoknál 180 nap.

Ha a fentiekben feltüntetett időtartamokon belül gyári hiba jelentkezik, akkor lépjen kapcso-
latba az illetékes INTEX szervizközponttal, mely a különálló „Hivatalos szervizközpontok“ c. 
listában található meg. Ha az Intex szervizközpont kérésére a terméket visszaküldte, akkor 
a szervizközpont ellenőrzi azt, és megállapítja jótállási igényének jogosságát. Ha a termék 
a jótállási feltételek hatálya alá esik, akkor azt térítésmentesen megjavítják vagy térítésmen-
tesen kicserélik ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntése alapján).
Ezen a garancián és az Ön országában érvényes további jogigényeken kívül más garan-
ciák nem kerültek beépítésre. Az Ön országában lehetséges mértékben az Intex semmilyen 
körülmények között nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik személlyel szemben azon 
károkért, amelyek Krystal Clear™ szűrőszivattyú használatából származnak, illetve az Intex 
vagy az általa megbízott képviselők és munkatársak tevékenységéért (ideértve a termék 
előállítását is).  Egyes országok nem engedik meg a károk és következmények kizárását vagy 
korlátozását. A fenti kizárást vagy korlátozást ezekben az országokban nem kell alkalmazni. 
A következők a Krystal Clear™ szűrőszivattyúra vonatkozó korlátozott garancia kizárását 
eredményezik, ill. arra nem vonatkozik a korlátozott garancia:
• Ha a Krystal Clear™ szűrőszivattyút gondatlanul, szakszerűtlenül, helytelenül, helytelen

feszültséggel vagy az üzemeltetési útmutatóban előírt értéktől eltérő áramerősséggel üze-
meltetik, szakszerűtlenül végzik annak karbantartását vagy szakszerűtlenül tárolják;

• Ha a Krystal Clear™ szűrőszivattyú az Intex hatáskörén kívül eső sérüléseknek, többek
között szokásos kopásnak, valamint tűz hatásából eredő károknak, árvíznek, fagyásnak,
esőnek vagy más külső környezeti hatásoknak van kitéve;

• A nem az Intex által értékesített alkatrészek és komponensek és / vagy
• NEM engedélyezett módosítások, javítások vagy nem az Intex szervizszemélyzete általi

szétszerelés.
A szavatosság nem terjed ki azokra a költségekre, amelyek a medencevíz kiömléséből, 
vegyszerektől vagy vízkárokból keletkeznek. Az anyagi károk vagy személyi sérülések úgyszin-
tén nem esnek jótállásunk hatálya alá.
A Krystal Clear™ szűrőszivattyú biztonságos üzemeltetéséhez és karbantartásához figyelmesen 
olvassa át a felhasználói kézikönyvet és tartsa be az összes benne foglalt utasítást. 
Használat előtt mindig ellenőrizze felszerelését. Az utasítások be nem tartása esetén 
megszűnik a korlátozott garancia.




