FELHASZNÁLÓ I KÉZIKÖ NYV
FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁ LYOK
Kérjük, figyelmesen olvassa el, értse meg, és kövesse az összes utasítást, mielőtt telepíti és
használja a terméket. Őrizze még, hogy később is fellapozhassa.
Krystal Clear™
604 modell, szűrő szivattyú
220-240 V~, 50 Hz, 45 W
Hmax 1,0 m, Hmin 0,19 m, IPX5/IPX7
Max. vízhőmérséklet 35 °C

Csak illusztrációs célból.
Ne felejtse el a többi Intex terméket sem: medencék, medence tartozékok, felfújható
medencék és benti játékok, felfújható ágyak és csónakok, amelyeket kiváló kiskereskedőink
forgalmaznak vagy a weboldalunkon rendelheti meg.
A termék folyamatos fejlesztése miatt az Intex fenntartja magának a jogot a műszaki adatok
és megjelenés megváltoztatására, amely a kezelési útmutató értesítés nélküli módosításával
járhat.

TARTALOMJEGYZÉK
Figyelmeztetések
Alkatrész referencia
Beállítási utasítások
Karbantartás
Medence ápolás és vegyszerek
Hosszú idejű tárolás
Hibakeresési útmutató
Á ltalános problémák a medencével
Á ltalános biztonsági utasítások víz közelében
Korlátozott garancia

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁ LYOK
Figyelmesen olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást a termék összeszerelése és
használata előtt.
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ Ö SSZES UTASÍTÁ ST
FIGYELMEZTETÉS
• Mindig felügyeljen a gyermekekre és a csökkent képességű személyekre.
• Nem tartózkodhatnak gyermekek a termék és elektromos kábel(ek) közelében.
• Gyerekek ne játsszanak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik a készülék
tisztítását és karbantartását.
• Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással és belátással nem
rendelkező személyek is, ha az említett személyek a biztonságukért felelős, a készülék
biztonságos használatának módjával és az esetleges veszélyekkel tisztában lévő személy
felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára
vonatkozóan.
• Az összeszerelést és szétszerelést csak felnőtt végezheti.
• Ellenkező esetben áramütés veszélyével kell számolni. Kizárólag földzárlat megszakítóval
(GFCI) vagy maradékáramos eszközzel (RCD) védett földelt aljzatra szabad a terméket
csatlakoztatni. Kérje szakképzett villanyszerelő segítségét, ha nem tudja, hogy az aljzat
GFCI/RCD védelemmel van-e ellátva. Szakképzett villanyszerelővel szereltesse be a GFCI/RCD
védelmet, amelynek maximális áramerőssége 30 mA. Ne használjon hordozható
maradékáramos eszközt (PRCD).
• Mindig húzza ki a termék csatlakozódugóját az elektromos aljzatból, mielőtt eltávolítja,
tisztítja, szervizeli a terméket vagy bármilyen módosítást elvégez rajta.
• A termék felszerelése után a dugó hozzáférhető kell, hogy legyen.
• Ne temesse földbe a hálózati kábelt. Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne károsíthatja fűnyíró,
sövénynyíró és egyéb eszköz.
• A tápvezeték nem cserélhető. Ha a tápvezeték megsérült, a készüléket ki kell dobni.
• Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használjon hosszabbító kábelt, időzítőt,
csatlakozódugós adaptert vagy átalakító dugót a berendezés hálózati csatlakoztatásához;
gondoskodjon megfelelő elhelyezésű aljzatról.
• Ne kísérelje meg a termék csatlakozódugóját bedugni vagy kihúzni, ha vízben áll vagy ha a
keze nedves.
• A terméket legalább 2 m távol helyezze el a medencétől (csak Franciaországban).
• A termék csatlakozódugóját legalább m távol helyezze el a medencétől.

• Olyan távol helyezze el a terméket a medencétől, hogy a gyermekek ne tudjanak rámászni és
a medencét onnan elérni.
• Ne használja ezt a terméket, ha tartózkodik valaki a medencében.
• Ez a termék kizárólag tárolható medencékhez használható. Ne használja tartósan telepített
medencékhez. A tárolható medence úgy van felépítve, hogy könnyen szét lehessen szerelni
tárolás céljából, illetve újra összeszerelni eredeti konfigurációjába.
• A készülék csak otthoni használatra készült.
• Ez a termék kizárólag a kézikönyvben leírt célokra használható!
AMENNYIBEN NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET, ANYAGI KÁ R, SÚ LYOS
SÉRÜ LÉS VAGY HALÁ LOS BALESET TÖ RTÉNHET.
A termékre vonatkozó fenti figyelmeztetések, utasítások és biztonsági előírások a vízi
szórakoztató eszközökre általánosságban jellemzők, és nem fednek le minden kockázatot és
veszélyt. Megfontoltság és helyes ítélőképesség szükséges bármilyen vízi tevékenység
folytatásához.
ALKATRÉSZ REFERENCIA
A termék beszerelése előtt fordítson néhány percet a tartalom ellenőrzésére és az összes
alkatrész megismerésére.

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrálásra szolgálnak. Az aktuális termék eltérhet. Nem
méretarányosak.
REF: SZ. LEÍRÁ S
1
LEVEGŐ KIENGEDŐ SZELEP
2
SZELEP O-GYŰRŰ
3
SZŰRŐHÁZ BURKOLAT
4
BURKOLAT TÖMÍTŐGYŰRŰ
5
SZŰRŐBETÉT (29000)
6
TÖMLŐ TÖMÍTŐGYŰRŰ
7
TÖMLŐ BILINCS
8
TÖMLŐ
9
SZŰRŐ CSATLAKOZÓ
10
MEDENCE BEERESZTŐ FÚVÓKA
11
SZŰRŐRÁCS
12
MENETES SZŰRŐ BURKOLAT RÖGZÍTŐ
13
BEMENET SZŰRŐ CSATLAKOZÓ
*14
LÉGTELENÍTŐ SZELEP
*15
MEDENCE LÉGBEERESZTŐ ADAPTER
*16
LÉGTELENÍTŐ SZELEP SAPKA (NEM LÁTSZIK)
" * ": Opcionális.

MENNY. ALKATRÉSZ SZÁ M
1
10460
1
10264
1
11868
1
10325
1
2
10134
4
11489
2
10399
1
11070
1
12364
1
12197
1
11869
1
12365
1
12363
1
12367
1
12373

Szűrőközeg típusa
Szintetikus betét #29000
Alkatrészek megrendelésekor ne feledje megadni a modellszámot és az alkatrészszámokat.
Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra.

BEÁ LLÍTÁ SI UTASÍTÁ SOK
Ügyeljen arra, hogy legyen megfelelő hozzáférése a vízhez a medence feltöltéséhez, és
vegyszerek vízbe való töltéséhez.
FONTOS: A szűrő szivattyút nyitott levegő kiengedő szeleppel (1) szállítjuk (nyissa ki, ha
szükséges). NE cserélje ki a levegő kiengedő szelepet, amíg a 8. LÉPÉSHEZ nem ér.
Amennyiben nem követi az utasításokat, akkor levegő rekedhet a szűrő burkolatába; a motor
szárazon fut, zajos és hibásan működik.
1. Először a talajszint feletti medencét szerelje össze. Figyelmesen kövesse a medence telepítési
utasításait.
2. Helyezze a szűrő szivattyút a tömlő hosszúságában a medence falától távol, ahol az alsó
fekete tömlőcsatlakozás „kiáll“. Gondoskodjon arról hogy a szűrő szivattyú mindig hozzáférhető
legyen szervizhez és karbantartáshoz.
3. Helyezze a fúvóka egységet (13 és 10) a felső kiálló tömlőcsatlakozásba, majd csatlakoztassa
a medence beeresztő nyílást (15) a felső kiálló csatlakozóhoz. Csavarja a légtelenítő szelepet (14)
a medence légbeeresztő adapter (15) felé. Majd helyezze a szűrő egységet (9 és 11) az alsó
kiálló tömlőcsatlakozóhoz. A tömlők (8) a csatlakozókba helyezett szűrőkbe illenek.
4. Két tömlőt kell csatlakoztatni a szűrő szivattyú tömlőcsatlakozásaihoz. A tömlő kapcsokkal (7)
rögzítse az egyik tömlőt (8) az alsó kiálló tömlőcsatlakozáshoz („+“ jellel van jelölve a medence
falán) és a felső szivattyú csatlakozáshoz („+“ jellel jelölve).
5. Csatlakoztassa a második tömlőt a medence beeresztő nyíláshoz (15) és az alsó
tömlőcsatlakozáshoz . Ellenőrizze, hogy minden tömlő kapocs (7) szoros-e. MEGJEGYZÉS:
Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelep (14) biztonságosan a medence légbeeresztő adapterhez
van-e rögzítve (15), és felfelé néz-e.
6. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva csavarja ki a menetes szűrő burkolat
rögzítőt (12) a szűrő ház burkolatából. Fogja meg és vegye le a burkolatot (3). Ellenőrizze, hogy
a szűrőbetét a házban van-e. Ha igen, cserélje ki a burkolatot, kézzel csavarja vissza a burkolat
rögzítőt (12) a szűrő házra.
7. Töltse fel a medencét legalább 1-2 hüvelykkel a felső csatlakozás felett. A víz automatikusan
belefolyik a szivattyúba.
8. Amikor víz kezd kifolyni a levegő kiengedő szelepnyílásból, csavarja vissza a levegő kiengedő
szelepet a szűrőház tetejére. Nem szabad túlfeszíteni a szelepet. MEGJEGYZÉS: A rendszer
légtelenítése azért fontos, hogy a levegő kikerüljön a szűrő házból, amikor az megtelik vízzel.

9. Csatlakoztassa a szűrő szivattyút a hálózati aljzatba. A szűrő szivattyú most már szűri a vizet.
FIGYELMEZTETÉS
Ellenkező esetben áramütés veszélyével kell számolni. Kizárólag földzárlat megszakítóval
(GFCI) vagy maradékáramos eszközzel (RCD) védett földelt aljzatra szabad a terméket
csatlakoztatni. Kérje szakképzett villanyszerelő segítségét, ha nem tudja, hogy az aljzat
GFCI/RCD védelemmel van-e ellátva. Szakképzett villanyszerelővel szereltesse be a GFCI/RCD
védelmet, amelynek maximális áramerőssége 30 mA. Ne használjon hordozható
maradékáramos eszközt (PRCD).
10. Addig működtesse a szűrő szivattyút, amíg a kívánt víztisztaságot el nem éri.
MEGJEGYZÉS: Soha ne tegyen vegyszereket közvetlenül a szűrő szivattyúba. Ez megrongálhatja
a szivattyút, amely a garancia elvesztésével jár.

BEÁ LLÍTÁ SI UTASÍTÁ SOK (folytatás)
FIGYELMEZTETÉS
Olyan távol helyezze el a terméket a medencétől, hogy a gyermekek ne tudjanak rámászni és
a medencét onnan elérni.
Alapvető fontosságú a sérült elemek cseréje, vagy az elemek beállítása a lehető
leggyorsabban. Csak a gyártó által engedélyezett alkatrészeket használjon.
A szűrőbetét ellenőrzéséhez és cseréjéhez vegye le a tápkábelt, csavarja ki a medence
beeresztő fúvókát (10) és a szűrőrácsot (11) a szűrő csatlakozóiról, és helyezze fel a sapkaszerű
csatlakozókat a szűrő csatlakozókra a szűrő szervizelése előtt. Szervizelés után nyissa ki a levegő
kiengedő szelepet, távolítsa el a dugaszokat, hagyja, hogy a levegő távozni tudjon a szelepen
keresztül, mielőtt újra elzárja a szelepet, és cserélje ki a medence beeresztő fúvókát (10) és a
szűrőrácsot (11). A szivattyú most ismét megtelik vízzel, és be lehet kapcsolni.

A szűrő szivattyú 220-240 voltos tápellátásának hálózati kábel csatlakozódugóját 3,5 m-nél
távolabb kell elhelyezni a medence falától. Ellenőrizze a helyi hatóságok által meghatározott, az
„úszómedencék és egyéb medencék elektromos telepítésére“ vonatkozó megfelelő
szabványokat és követelményeket. A következő táblázat csak referencia:

Ország/régió
Nemzetközi
France
Germany
The Netherlands

Standard szám
IEC 60364
NF C 15
DIN VDE 0100
NEN 1010

SZŰRŐ SZIVATTYÚ HELYHEZ KÖTÖTT FELSZERELÉSE, OPCIONÁ LIS
Három szerelőnyílás van a szűrő szivattyú alapon elhelyezve. Ezek a lyukak azért vannak, mert
bizonyos országok, főként az európai közösség előírja, hogy a szűrő szivattyút tartós, álló
helyzetben rögzítsék a talajhoz vagy egy alapzathoz.
A három szerelőnyílás háromszöget alkot, és egymástól 135 mm-re vannak. A lyukak 7 mm
átmérőjűek.
A szűrő szivattyú cement alapzatra vagy fa alapzatra szerelhető a véletlen felborulás ellen. A
teljes felszerelésnek meg kell haladnia a 18 kg-ot. A következő ábrák a két lehetséges
függőleges szerelést mutatják be.

(3) x M6 HATLAPFEJŰ CSAVAR

-- (3) x M6 HATLAPFEJŰ RÖGZÍTŐ ANYA
SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA VAGY CSERÉJE
Javasoljuk, hogy a szűrőbetétet legalább 2 hetente cserélje.
Rendszeresen ellenőrizze a szűrő eltömődésének szintjét.
1. Gondoskodjon arról, hogy a szűrő szivattyú ne működjön. Húzza ki a tápkábelt.

2. Ahhoz, hogy ne folyjon ki víz a medencéből, csavarja ki a medence beeresztő fúvókát (10) és
a szűrőrácsot (11) a szűrő csatlakozóiról, és helyezze fel a sapkaszerű csatlakozókat a szűrő
csatlakozókra.
3. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva vegye le a szűrő burkolat rögzítőt (12) a
menetes burkolatról (3). Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el a burkolat tömítőgyűrűjét (4).
4. Vegye ki a szűrőbetétet (5) a tisztításhoz. A szűrőt egy víztömlőből áramló vízzel meg lehet
tisztítani.
5. Ítélje meg maga, hogy ki kell-e cserélni a szűrőbetétet. Csak eredeti Intex szűrőbetétet
használjon cseréhez. A részleteket lásd az „Alkatrész referencia“ fejezetben.
6. Helyezze vissza a szűrőbetétet szűrési helyzetbe.
7. Helyezze vissza a tömítőgyűrűt (4) és a menetes burkolatot (3) az eredeti pozíciójukba, és
csavarja vissza az óramutató járásával megegyező irányba a burkolat rögzítőt (12) a szűrő házra.
8. Szervizelés után nyissa ki a levegő kiengedő szelepet, távolítsa el a dugaszokat, hagyja, hogy a
levegő távozni tudjon a szelepen keresztül, mielőtt újra elzárja a szelepet, és cserélje ki a
medence beeresztő fúvókát (10) és a szűrőrácsot (11).
A szivattyú most ismét megtelik vízzel, és be lehet kapcsolni.
9. Rendszeresen ellenőrizze a bevezető és kivezető nyílásokat, hogy ne legyenek eltömődve,
amely a jó szűrést biztosítja.
10. Az elhasználódott szűrőközeg ártalmatlanítását a helyi szabályozásoknak és törvényeknek
megfelelően kell végezni.

MEDENCE Á POLÁ S ÉS VEGYSZEREK
• Minden medence gondozást igényel, hogy a víz áttetsző és higiénikusan tiszta legyen.
Megfelelő vegyi anyagokkal a szűrő segít ennek a célnak az elérésében. Kérje a medence
forgalmazó tanácsát a klór, algaölő és a ragyogóan tiszta vízhez szükséges egyéb vegyszerek
megfelelő használatára vonatkozóan.
• Gyermekektől tartsa távol a medence vegyszereket.
• Ne adagoljon vegyszereket a medencébe, ha valaki tartózkodik benne. Bőrvagy szemirritáció
léphet fel.
• A naponkénti pH-érték ellenőrzés és a víz vegyszeres kezelése nagyon fontos, és nem lehet
eléggé hangsúlyozni. Klór, algaölő és a megfelelő pH-érték fenntartása szükséges a medence
feltöltésekor és a szezon alatt. Kérje a helyi úszómedence forgalmazó utasításait.
• A szezon első medence feltöltése sóssá teheti a vizet, ami további víz adalékokat és további
szűrő cseréjét teszi szükségessé. Ne engedjen senkit sem úszni a medencében, amíg a pH-szint
ki nem egyenlítődik. Kérje a helyi úszómedence forgalmazó utasításait.
• Tartsa kéznél a tartalék szűrőbetéteket. Kéthetente cserélje ki a betéteket.
• A klóros víz károsíthatja a gyepet, a kertet vagy a bokrokat, amikor gyermekek játszanak a
medencében, és kifröcskölik a vizet. A medencebélés alatti gyepes területek elpusztulnak.
Vegye figyelembe, hogy bizonyos típusú füvek átnőhetnek a bélésen.
• A szűrő üzemidő a medence méretétől, az időjárástól és a használás szintjétől függ.
Kísérletezzen különböző üzemidőkkel, hogy tiszta, áttetsző vizet kapjon.
• Az EN16713-3 európai szabványban fel van sorolva néhány kiegészítő információ a medence
vízminőségére és a víz kezelésére vonatkozóan, ezeket az információkat itt találja:
www.intexcorp.com/support.
VIGYÁ ZAT
A tömény klóroldatok károsíthatják a medencebélést. Mindig kövesse a vegyszergyártó
utasításait, az egészségügyi és veszély figyelmeztetéseit.
HOSSZÚ IDEJŰ TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS
1. Mielőtt kiüríti a medencét hosszú idejű tárolás vagy áthelyezés előtt, ügyeljen arra, hogy a
háztól távol, megfelelő szennyvízlefolyóba vezesse a viziet. Ellenőrizze az úszómedence vízének
eltávolítására vonatkozó helyi előírásokat.

2. Most eressze le a medencét.
3. Amikor a medence üres, vegyen le minden tömlőt (8) a medencéről és a szűrő szivattyúról,
egyszerűen fordított sorrendben végezze el a felállítási utasításokat.
4. Vegye le a szűrőbetétet a Szűrőbetét tisztítása fejezetben ábrázolt módon, 2-4 lépés.
5. Vegye le a fúvóka és szűrő egységet a medence faláról. Helyezze a fali csatlakozókat a tömlő
csatlakozóiba. Oldja ki a kapcsokat (7), levétel előtt biztosítsa a szűrő csatlakozókat (9).
6. Eressze le a vizet a szűrő szivattyú házból.
7. Hagyja alaposan megszáradni a szűrő szivattyú darabokat és a tömlőket a levegőn.
8. A szűrőbetét (5) használatától függően új szűrőbetét válhat szükségessé a következő
szezonban, tartson tartalék szűrőbetéteket.
9. Fedje be a tömítőgyűrűt (4), levegő kiengedő szelep O-gyűrűt (2) és tömlő tömítőgyűrűket (6)
vazelinnel, hogy megőrizzék rugalmasságukat tárolás közben.
10. Az egységet és a tartozékokat száraz helyen tárolja. A tárolási hőmérsékletet 0 Celsius (32 °F)
és 40 Celsius fok (104 °F) közötti értéken kell tartani.
11. A tároláshoz felhasználhatja az eredeti csomagolást.
HIBAKERESÉSI Ú TMUTATÓ
HIBA
A SZŰRŐMOTOR NEM INDUL
BE

A PROBLÉMA OKA
• A motor nincs
csatlakoztatva.
• A GFCI/RCD áramköri
megszakító működésbe
lépett.
• A motor túl forró, és a
túlterhelés elleni védelem
bekapcsolt.

A SZŰRŐ NEM TISZTÍTJA KI A
MEDENCÉT

• Nem megfelelő klór vagy pH
szint.
• A szűrőbetét piszkos.
• A szűrőbetét sérült.
• Túlságosan szennyeződött

MEGOLDÁ S
• A szűrő kábelt 3-vezetékes
aljzatra kell csatlakoztatni,
amelyet A osztályú földzárlat
megszakító vagy RCD véd.
• Állítsa vissza a megszakítót.
Ha a megszakító ismételten
kapcsol, az elektromos
rendszerben hiba lehet.
Kapcsolja ki a megszakítót, és
hívjon villanyszerelőt a
probléma elhárításához.
• Hagyja kihűlni a motort.
• Állítsa be a klór és pHszintet. Lépjen kapcsolatba a
helyi úszómedence
forgalmazóval.
• Tisztítsa meg vagy cserélje ki

medence.
• A szűrőszita korlátozza a
vízáramlást.

A SZŰRŐ NEM SZIVATTYÚZZA
A VIZET VAGY AZ ÁRAMLÁS
NAGYON LASSÚ

• Elzáródott bemenet vagy
ürítés.
• Levegőszivárgás a szívó
vezetéken.
• Szennyeződések vagy
lerakódások a szűrőbetéten.
• Túlságosan szennyeződött
medence.
• Piszkos szűrőbetét.
• A fúvóka és a
szűrőcsatlakozások fordítva
vannak.
• A medence légbeeresztő
adapter a rossz illesztékére
van csatlakoztatva.

A SZIVATTYÚ NEM MŰKÖDIK

• Alacsony vízszint.
• A szűrőszita eldugult.
• Levegőszivárgás a szívó
tömlőn.
• Hibás motor vagy propeller
elakadás.
• Levegő szorult a
szűrőkamrába.

a betétet.
• Ellenőrizze, hogy a
szűrőbetét nem lyukas-e.
Cserélje ki, ha sérült.
• Működtesse a szűrőt
hosszabb ideig.
• Tisztítsa meg a szűrőszitát a
bemenetnél.
• Távolítsa el az esetleges
elzáródásokat a szívó
tömlőben a belső
medencefalon belüli
kieresztéssel.
• Húzza meg a tömlő
kapcsokat, és ellenőrizze a
tömlők károsodását,
ellenőrizze a medence
vízszintjét.
• Cserélje ki a szűrőbetétet.
• Gyakrabban tisztítsa meg a
szűrőbetétet.
• Telepítse a fúvókát a
medence beeresztő nyílás
felső pozícióján, a szűrőt
pedig a medence kieresztő
nyílás alsó pozícióján.
• Ellenőrizze, hogy a medence
légbeeresztő adapter a
medence felső beeresztő
nyílásához van-e
csatlakoztatva.
• Töltse fel a medencét a
megfelelő vízsintig.
• Tisztítsa meg a szűrőszitákat
a medence beeresztő
nyílásnál.
• Húzza meg a tömlő
kapcsokat, ellenőrizze a tömlő
károsodását.
• Távolítson el minden botot
vagy levelet a szívó tömlőből.
• Nyissa ki a szivattyú tetején
lévő levegő kiengedő
szelepet.

FELSŐ BURKOLAT SZIVÁROG

• Hiányzik az O-gyűrű.
• A burkolat vagy a levegő
kiengedő szelep nem jó.

TÖMLŐ SZIVÁRGÁS

• A tömlő kapcsok nincsenek
jól felhelyezve.
• A tömlő O-gyűrűje
elmozdult a tömlő
csatlakoztatásánál.
• A tömlő törött.
• Levegő szorult a szivattyú
házba és vízbevezető
tömlőbe.

BESZORULT LEVEGŐ

MEDENCE LÉGBEERESZTŐ
ADAPTER/LÉGTELENÍTŐ
SZELEP SZIVÁROG

• A tömlő kapcsok nincsenek
jól felhelyezve.
• A légtelenítő szelep nincs
biztonságosan meghúzva, és
nem felfelé néz.
• A légtelenítő szelep belső
tömítése blokkolva van.
• A légtelenítő szelep belső
tömítése piszkos.
• A légtelenítő szelep törött.

• Vegye le a burkolatot, és
ellenőrizze az O-gyűrűt.
• Húzza meg a burkolatot
vagy a szelepet (kézzel).
• Húzza meg vagy cserélje ki a
tömlő kapcsokat.
• Helyezze vissza az O-gyűrűt
a horonyba.
• Cserélje ki új tömlővel.
• Nyissa ki a levegő kiengedő
szelepet, emelje meg az alsó
vízbevezető tömlőt, amíg víz
nem kezd folyni a levegő
kiengedő szelepen, majd zárja
el a levegő kiengedő szelepet.
• Helyezze vissza a tömlő
kapcsokat.
• Húzza meg a légtelenítő
szelepet, és ellenőrizze, hogy
felfelé néz-e.
• Dugja be a szivattyút, és
járassa pár másodpercig, majd
húzza ki. Ezt ismételje meg 3szor.
• Vegye le a légtelenítő
szelepet, öblítse ki a piszkot
vízzel, és helyezze vissza a
szelepet.
• Helyezzen be egy új
légtelenítő szelepet.

Á LTALÁ NOS PROBLÉMÁ K A MEDENCÉVEL
PROBLÉMA
ALGÁK

LEÍRÁ S
• Zöldes színű víz.
• Zöld vagy fekete
pöttyök a medence
bélésén.
• A medencetest
csúszós és/vagy
kellemetlen szagú.

A PROBLÉMA OKA
• A klór és pH szint
szabályozást igényel.

ELSZÍNEZŐDÖTT VÍZ

• A víz kék, barna,
vagy fekete színű lesz,
mikor először használ
klórt.

• A klór oxidálja a
vízben lévő rezet,
vasat vagy mangánt
Ez szokásos jelenség.

LEBEGŐ ANYAG A
VÍZBEN

• A víz zavaros vagy
opálos.

• A túl magas pH szint
„kemény vizet”
eredményez.
• A klórtartalom
alacsony.
• Idegen anyag a
vízben.

• Javítsa ki a pH
szintet. Forduljon a
medence gyártójához
tanácsért.
• Állítsa be a klór
szintet.
• Tisztítsa meg vagy
cserélje ki a szűrőt.

KRÓ NIKUSAN
ALACSONY VÍZSZINT

• A vízszint
alacsonyabb, mint az
előző napon.

Ü LEDÉK A MEDENCE
ALJÁN

• Szennyeződés vagy
homok a medence
alján.

• A medence bélése
vagy tömlői
kiszakadtak vagy
lyukasak.
• A leeresztő szelepek
lazák.
• Gyakori használat,
be- és kimászás a
medencéből.

FELSZÍNI
TÖ RMELÉKEK

• Levelek, rovarok
stb.

• Javítsa meg a
javítókészlet
segítségével
• Kézzel húzza
szorosra az összes
sapkát.
• Használja az Intex
medenceporszívót,
hogy megtisztítsa a
medence alját.
• Használjon Intex
medence szkimmert.

• A medence túl közel
van fákhoz.
FONTOS

MEGOLDÁ S
• Extra adag klór
sokkoló hatással
Javítsa a pH szintet a
gyártó által ajánlott
szintre.
• Porszívózza ki a
medence alját.
• Állítson be
megfelelő klórszintet.
• Állítsa az ajánlott
szintre a pH szintet.
• Járassa a szűrőt,
amíg a víz tiszta nem
lesz.
• Gyakran tisztítsa
meg a szűrőbetétet.

Amennyiben továbbra is nehézséget tapasztal, kérje a vevőszolgálati osztály segítségét. Lásd
a „Hivatalos szervizközpontok” különálló lapot.
Á LTALÁ NOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁ SOK VÍZ KÖ ZELÉBEN
A vízi szórakozásnak pihentető és terápiai hatása van. Ugyanakkor fennáll a sérülés és halálos
baleset kockázata. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és tartsa be a
terméken, csomagoláson és a csomagolási lapon található összes figyelmeztetést és utasítást.
Ne feledje el azonban, hogy a terméken látható figyelmeztetések, utasítások és biztonsági
irányelvek a vízi szórakozásra általánosan jellemzők, és nem fednek le minden kockázatot és
veszélyt.
Kiegészítő biztonsági intézkedésként ismerkedjen meg az alábbi általános irányelvekkel,
valamint a nemzetileg elismert biztonsági szervezetek által meghatározott irányelvekkel is:
• Gondoskodjon állandó felügyeletről. Megfelelő ítélőképességi felnőttet bízzon meg
„strandőrként” vagy úszómesterként, főleg akkor, ha gyermekek vannak a medencében vagy a
medence körül.
• Tanuljon meg úszni.
• Fordítson időt az újraélesztés és elsősegélynyújtás elsajátítására.
• A medence használóit felügyelő személyeket figyelmeztesse a medencével járó lehetséges
veszélyekre és az olyan védelmi eszközök használatára, mint a lezárt ajtók, sorompók stb.
• Ismertesse a medence valamennyi használóját, beleértve a gyermekeket is, hogyan kell eljárni
vészhelyzetben.
• Megfontoltság és helyes ítélőképesség szükséges mindenkor bármilyen vízi tevékenység
folytatásához.
• Felügyelni, felügyelni, felügyelni.

KORLÁ TOZOTT GARANCIA
A Krystal Clear™ szűrő szivattyú a legkiválóbb minőségű anyagokkal és megmunkálással készült.
Valamennyi Intex terméket ellenőriztünk, és hibamentesnek találtunk a gyárból való leszállítás
előtt. Ez a korlátozott garancia kizárólag a Krystal Clear™ szűrő szivattyúra és az alább felsorolt
tartozékaira vonatkozik.
A jelen korlátozott garancia a jogainak és a jogorvoslat kiegészítésére, nem azok
helyettesítésére szolgál. Abban a mértékben, amennyire a jelen garancia összeférhetetlen az Ö n
országának jogaival, ez utóbbiak élveznek elsőbbséget. Például a vásárlói jogok az Európai Unióban
törvényben foglalt garanciális jogokat biztosít kiegészítésképpen a jelen korlátozott garanciához
kiegészítőleg: ha több információt szeretne megtudni az EU-szerte hatályos vásárlói jogokról, akkor
keresse fel az Európai Fogyasztói Központ honlapját a

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm oldalon.
A korlátozott garancia rendelkezései kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkoznak, és nem
átruházhatók. A korlátozott garancia az alább megadott ideig érvényes az első bolti vásárlás
napjától számítva. Őrizze meg az eredeti vásárlási nyugtát a dokumentummal együtt, mivel a
vásárlás bizonyítására lesz szükség, és azt csatolni kell a garanciális igényekhez, ellenkező
esetben a korlátozott garancia érvényét veszti.
Krystal Clear™ szűrő szivattyú garancia – 1 év
Tömlők és fittingek garanciája – 180 nap
Ha a fent megadott garanciális időszakon belül a Krystal Clear™ szűrő szivattyún gyártási hibát
fedez fel, kérjük, forduljon a mellékelt „Hivatalos szakszervizek” listában felsorolt megfelelő
Intex szervizközpontba. Ha a terméket az Intex szervizközpont utasításai értelmében
szolgáltatják vissza, a szervizközpont megvizsgálja a terméket és meghatározza az igény
érvényességét. Ha a termék megfelel a garancia előírásainak, a terméket költségmentesen
megjavítjuk vagy kicseréljük ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntésének
megfelelően), amelyért Önnek nem kell fizetnie.
A jelen garancián, és az Ö n országának jogain túl további garanciát nem biztosítunk. Az Ö n
országában meghatározott mértékben, az Intex semmilyen esetben sem felelős azon károkért,
amelyek a Krystal Clear™ szűrő szivattyú Ön vagy más személy általi használatból, a képviselői
és alkalmazottai tevékenységéből (beleértve a termék gyártását is) erednek. Amennyiben az Ön
országa nem engedélyezi véletlenszerű vagy következményszerű károk kizárását, akkor a fenti
korlátozások és kizárások Ö nre nem érvényesek.
Kérjük, jegyezze meg, hogy ez a korlátozott garancia a következő körülmények esetén nem
érvényes:

• Amennyiben a Krystal Clear™ szűrő szivattyút hanyag, rendellenes módon használják vagy
üzemeltetik, baleset történik, a feszültség vagy áramerősség eltér a kezelési utasításban
megadottaktól, szakszerűtlenül tartják karban és tárolják;
• Az Intex akaratán kívül álló körülmények miatt következik be a Krystal Clear™ szűrő szivattyú
károsodása, beleértve többek között a normál kopást és elhasználódást, illetve a tűz, árvíz, fagy,
eső és egyéb külső környezeti tényezők miatt bekövetkező károkat.
• A nem az Intex által eladott alkatrészekre és komponensekre, és/vagy
• A Krystal Clear™ szűrő szivattyú engedély nélküli módosításaira, javításaira vagy
szétszereléseire, amelyeket nem az Intex szerviz központjának alkalmazottai végeztek el.
A garancia nem vonatkozik a medencéből hiányzó víz, vegyszerek vagy vízkár miatt keletkező
költségekre. Az anyagi kár vagy személyi sérülés nem tartozik a garancia körébe.
Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet és tartsa be a Krystal Clear™ szűrő szivattyú
megfelelő üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó utasításokat. Használat előtt mindig
vizsgálja át a terméket.
A korlátozott garancia érvénytelenné válhat, ha nem tartják be az utasításokat.

