CSALÁDI MEDENCE KÉSZLET
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használat előtt, kérjük, olvassa el ﬁgyelmesen az útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre
is. Megjegyzés: Ez a leírás útmutatást nyújt a készlet egyes elemeinek használatához. A leírásban szereplő összes elem nem feltétlenül része az Ön által
megvásárolt készletnek. Az Ön által kézhezkapott csomag a megrendeléskor feltüntetett részeket tartalmazza.
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CSALÁDI MEDENCE
A) KÖR ALAKÚ MEDENCE
ELŐKÉSZÍTÉS
1. Válasszon ki egy egyenletes, szilárd és akadálymentes területet a medence elhelyezésére.
FIGYELMEZTETÉS: A medencét soha ne telepítse fák vagy elektromos vezetékek alá.
2. Óvatosan vegye ki a medencét a dobozból.
3. Ha a medencéhez alátét fóliát is vásárolt terítse azt a medence alá a kiválasztott területre.
4. Ellenőrizze, hogy a kieresztő szelep megfelelően rögzítve van-e.
TELEPÍTÉS
A családi medence telepítése 2-3 személy részvételével mindössze 10 percet igényel.
1. Terítse szét a medencét.
Ellenőrizze, hogy a medence
falai felfelé legyenek.

2. Töltse fel levegővel pumpa
segítségével a medence
felső peremét (a pumpa nem
része a készletnek).
A felfújás befejeztével zárja
le a szelepet a biztonsági
kupakkal. Győződjön meg
róla, hogy a zárókupakot
megfelelően rögzítette-e.
FIGYELMEZTETÉS: Ne
töltse fel túlságosan a
felső peremet. Legyen
megfelelően kemény, de ne
túl feszes.

3. Illessze a kék zárókupakot
a befolyó/kieresztő nyílásba
a medence belső falán.
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4. Fordítsa olyan helyzetbe
a medencét, hogy a
medence leeresztésekor a
kieresztő szelep könnyedén
hozzáférhető legyen.
FIGYELMEZTETÉS: A
medence elfordításához
emelje meg a medencét.
Ne húzza a földön, mert
sérülhet a medence alja.
5. Engedjen annyi vizet
a medencébe, hogy a
medence aljának teljes
felülete víz víz alatt
legyen. Ha a medence
alján gyűrődések vannak,
simítsa ki azokat teljesen
egyenletesre. Kezdje
a medence közepétől,
az óramutató járásval
megegyező irányban a
szélek felé haladva.
6. Töltse fel vízzel a medencét.
80%-ig. Biztonsági okokból
ettől több vizet ne töltsön a
medencébe.

B) OVÁLIS MEDENCE
ELŐKÉSZÍTÉS
1. Válasszon ki egy egyenletes, szilárd és akadálymentes területet a medence elhelyezésére.
2. Óvatosan vegye ki a medencét a dobozból.
3. Ha a medencéhez alátét fóliát is vásárolt terítse azt a medence alá a kiválasztott területre.
4. Ellenőrizze, hogy a kieresztő szelep megfelelően rögzítve van-e.
FIGYELMEZTETÉS:
1) A medencét soha ne állítsa fák alá vagy elektromos vezetékek közelébe.
2) A medencét ne állítsa sáros, homokos vagy egyéb laza talajra.
3) A medence alatti talaj egyenletes és megfelelően szilárd legyen, hogy megtartsa a medence teljes súlyát.
4) Ha a felület nem elég szilárd, használjon erős fa léceket 38 x 38 x 3cm méretben, tegyen lecet minden „U“ támaszték alá.
A MEDENCE RÉSZEI
A tartóelem, B tartóelem, C tartóelem, D „U“ támasztékok, E medence

A

B
ÖSSZESZERELÉS
C
Az összeszerelés nem igényel szerszámokat.
A medence felállítása 2-3 személynek 20 percet vesz igénybe.
D
E
1. Terítse szét a medencét.
2. Helyezze be a dugót a kieresztő szelepbe a medence belső oldalán.
3. Húzza be az A tartóelemet a medence felső részén található
karnyílásba. Kapcsolja a C tartóelemet az A tartóelemhez, ellenőrizze, hogy a rugós pecek beugrott-e a helyére az előre fúrt
nyílásba. Kapcsolja hozzájuk a B tartóelemet. Ellenőrizze, hogy a tartóelemek nyílásai a medence falának nyílásainál legyenek.
Ismételje meg a műveletet a C tartóelemmel is. Illessze össze ugyanígy a tartóelemeket a medence másik oldalán is.
MEGJEGYZÉS: A tartóelemek kombinációja függ a medence fajtájától, lásd. táblázat.
(Ellenőrizze mindkét oldalon, hogy a tartóelemek nyílásai a medence falának nyílásainál legyenek.)
Medence mérete

„U“ támasztékok száma oldalt tartóelemek kombinációja

366x549x122 cm

2

A-B

366x610x122 cm

2

A-B

366x732x122 cm

3

A-C-B

366x853x122 cm

4

A-C-C-B

1

2

3

4.1

4.2

4. Szerelje fel az „U“ támasztékokat: Először húzza át az „U“ támasztékot a medence alján található rögzítő fülecskén. Majd a
támaszték mindkét szárát illessze a tartóelemek nyílásába. Mielőtt hozzákezdene a másik oldal kitámasztásához, először fejezze
be az első oldal kitámasztását teljes egészében.
5. Töltse fel levegővel a medence felső peremét és ellenőrizze, hogy minden szelep megfelelően le van-e zárva.
6. Töltse fel a medencét annyi vízzel, hogy az alja teljesen víz alatt legyen. Ha a medence talaján gyűrődések vannak, simítsa ki
őket, hogy a medence alja teljesen sima legyen.
7. Töltse fel a medencét vízzel 80%-ig vagy a felfújható perem alsó részéig. Soha ne töltse túl a medencét, balesetveszélyes.
5

6.1

6.2

7.1

7.2

HOGYAN MŰKÖDIK A KIERESZTŐ SZELEP
1. Csavarja le a kieresztő szelep zárját az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. A kerti locsolócső egyik végére szerelje fel a csőcsatlakoztatót, a cső másik végét fektesse le a vízkifolyás helyére.
3. Csavarja fel a szabályzó karikát a kieresztő szelepre (az óramutató járásának irányában).
A kieresztő szelep kinyit és a víz automatikusan elkezd kifolyni.
Figyelmeztetés: A víz kiáramlása szabályozható a szabályzó karikával.
4. A medence leeresztése után csavarja le a szabályzó karikát a szelep lezárásához.
5. Vegye le a locsolócsöveket.
Figyelmeztetés: A leresztett medencét soha ne hagyja a szabadban.
Hosszabb ideig tartó tárolás előtt (pl. télen) alaposan tisztítsa meg a medencét és hagyja teljesen kiszáradni, majd az eredeti
kartondobozában tárolja. Száraz, gyermekektől megfelelően elzárt helyen tárolja.
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csatlakoztató
a locsolócsőhöz

KIERESZTŐ SZELEP

zárókupak

locsolócső

szabályzó
karika

Figyelmeztetés: Ha a medencéhez cirkulációs szűrő is tartozik: Soha ne működtesse a szűrőt, amíg a medencében
emberek tartózkodnak, a szűrőt a medencehasználat előtt vagy után működtesse. Kerülje az áramütés-veszélyes helyzeteket!

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
A gyermekek biztonságáról való gondoskodás a szülők
feladata! Ne feledje, hogy az 5 évnél ﬁatalabb gyermekek
nagyobb veszélynek vannak kitéve. A balesetek elkerülése
érdekében tanúsítson fokozott óvatosságot.

- tartsa tisztán a medence vizét
- a víztisztító eszközöket és vegyszereket gyermekektől
elzárva tárolja

Ellenőrizze:

Figyelmeztetés
Az alábbi ﬁgyelmeztetések ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos
balesetekhez vezethet, különösen a gyermekeket érintve.
Mindig tartsa be az alábbiakat:
- tanúsítson fokozott óvatosságot és ﬁgyelmet, ha a
medencében vagy a medence körül gyermekek tartózkodnak
- nevezzen ki legalább 1 személyt, aki a fürdőzők biztonságára ügyel
- ha a medecében sok fürdőző van, legyen nagyon óvatos
- ne feledje, hogy az úszni nem tudó gyermekeknek a
medence veszélyt jelent, ezért az úszni nem tudó gyermekek
kizárólag úszómellényben és felnőtt személy felügyelete
mellett használják a medencét
- a vízbe merülés előtt nedvesítse be karjait, nyakát, mellkasát
- soha ne ugorjon bele a medencébe
- soha ne fusson vagy ugorjon bele a medencébe
- ha a medence mellett nem biztosított felnőtt személy
felügyelete, ne hagyjon a medencében, sem a medence
körül játékokat

- javasoljuk, hogy a medence köré építsen kerítést, esetlegesen
riasztóval felszerelve, amely jelzi, ha valaki tartózkodik a
medence közelében
- fürdőzés előtt gondoskodjon róla, hogy a közelben elérhető
legyen egy mobiltelefon, amellyel szükség esetén orvosi
segítséget hívhat

Baleset esetén:
- minden fürdőző azonnal hagyja el a medencét
- azonnal hívjon orvosi segétséget és kövesse az orvos utasításait
- a sérültnek biztosítson száraz takarót, ruhát
Mindig legyenek kéznél a segélyhívó telefonszámok:
Mentőszolgálat
Tűzoltóság
Felügyelet nélkül
Rendőrség
a gyermekek
veszélyben
vannak!

A MEDENCE KARBANTARTÁSA
HOGY A MEDENCÉT TÖKÉLETES ÁLLAPOTBAN TARTHASSA:
- ellenőrizze rendszeresen a víz tisztaságát
- cserélje rendszeresen a medence vizét, a szennyezett víz fertőzések forrása lehet
- a termék vagy a medencetisztító szerek forgalmazója szakszerű tanácsokat adhat a medence karbantartásáról és a szükséges
vegyszerek adagolásáról, mindig tartsa be a forgalmazó előírásait
- a megfelelő karbantartás megnöveli a medence élettartamát
- soha ne töltse túl a medencét, tartsa be a medence cimkéjén olvasható vízkapacitási értéket
- legalább hetente egyszer ellenőrizze a víz pH értékét és a klórkoncentrációt, a tiszta és higiénikus medence vizének az alábbi
értékekkel kell rendelkeznie: (pH 7-7,6, klór 0,5-2)
- cirkulációs szűrő használatakor mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt utasításokat, ne lépje túl a szűrő javasolt
működtetési időtartamát
Megjegyzés: A 366 x 549 x 122 cm méretű ovális medencéhez - javasoljuk, hogy a pumpát napi 7-8 órán át működtesse.
Javítások
- ha a medence kiszakadt, használja a speciális ragasztókészletet (ha nem része a készletnek, forduljon a medence
forgalmazójához)
Megjegyzés: A speciális ragasztókészlet alkalmazása előtt alaposan szárítsa meg a javítandó felületet, csak ezután ragassza be,
simítsa el a ragasztást, távolítsa el az esetleges buborékokat.
Kiegészítő információk
- Ha a medecéhez lépcsőt vásárol, válassza ki a medencéjéhez megfelelő méretűt.
- Ellenőrizze rendszeresen a lépcsők rögzítését, a csavaranyák és csavarok behúzását.
Megjegyzés: A medencéhez mindig megfelelő méretű lépcsőt használjon, ne használja a medencelépcsőt más célokra.
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MEDENCELÉPCSŐK
Figyelmeztetés:
•
•
•
•

A lépcsőt állítsa szilárd, egyenletes fületre.
Szerelje össze a lépcsőt az útmutatónak megfelelően.
Ha nem használja a lépcsőt, távolítsa el a medence közeléből.
A lépcsőt egyszerre egy személy használhatja, a lépcső
használata több személy által egyidejűleg tilos.
• Gyermekek csak felnőtt személy felügyelete mellett használják!
• Minden használat előtt ellenőrizze a csavarok behúzását.
• A lépcsők kizárólag medencéhez használatosak, ne használja

más célra.
• Az apró elemeket tartsa gyermekektől távol.
• A lépcső nem gyermekjáték, tanúsítson fokozott óvatosságot
a lépcső használatakor.
• Mindig a medencéhez megfelelő lépcsőt használjon.

1. Csomagolja ki az elemeket
Szám

Darabszám
Elemek elnevezése
(76cm/91cm és 107cm)

E-1 (A)

2/2

merevített csövek csúszásmentes behúzással, záróelem A

E-1 (B)

2/2

merevített csövek csúszásmentes behúzással, záróelem B

E-2

4/4

léppcsőfokok

E-3

8/8

szög

E-4

16/18

csavar

E-5

2/2

kitámasztó

E-6

4/4

csavar M5x37, alátét, rugós betét, biztosító csavaranya M5

E-7

4/4

csavar M5x37, alátét, rugós betét, biztosító csavaranya M5

E-8

2/2

kapaszkodó

2. A tartószerkezet összeszerelése
Megjegyzés: Az összeszereléshez készítsen elő csillagfejű
csavarhúzót és franciakulcsot.
Készítse elő az E-1 (A), E-1 (B) és E-2 elemeket. Állítsa egymás
mellé az E-1(A) és E-1(B) elemeket a képen látható módon.
A váz talpai kifelé, a talajjal 45°-et bezárva álljanak. Húzza rá
a lépcsőfokot az E-1(A) és E-1(B) vázra, rögzítse az E-3 szög
segítségével, majd az E-4 csavar segítségével. A csavarokat
húzza be teljesen. Szerelje fel az összes lépcsőfokot.

3. A kitámasztó és fogantyúk összeszerelése

Az E-5 kitámasztó elemeket (E1/E2/E3) rögzítse az összeszerelt
vázra az E6 (M5x32) csavar segítségével a képen látható
módon. A csavarokat ezután ne húzza be teljesen.
Megj.: A nyomtatott fel a létra külseje felé nézzen.
Az E-8 kapaszkodókat kapcsolja rá a kitámasztó elemre és
csavarozza össze, használja az E-7 (M5x32) csavarokat - lásd.
kép. A csavarokat ezután ne húzza be teljesen.
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4. Az összeszerelés befejező lépései

Ismételje meg az eddigi lépéseket a létra másik felének
összeszereléséshez. Csavarozza össze az egyes elemeket az E6
(M5x32) és E-7 (M5x32) csavarok segítségével.

5. Csavarok behúzása

36´´ (91cm)
42´´ (107cm)

30´´ (76cm)

Ellenőrizze az összes csavar behúzását.
Próbálja ki az összes lépcsőfokot, hogy
meggyőződhessen róla, hogy a rögzítésük
megfelelő-e.

CIRKULÁCIÓS SZŰRŐ
Fontos biztonsági ﬁgyelmeztetés
A cirkulációs szűrőt összeszerelő és működtető személy olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban közölt ﬁgyelmeztetéseket.

Az első használat előtt olvassa el ﬁgyelmesen az útmutatót
1. Gyermekek ne működtessék a szűrőt, esetlegesen felnőtt személy felügyelete mellett.
2. Az elektromos kábelt ne vezesse el fűnyíró berendezések, éles tárgyak és egyáb elektromos berendezések közelében.
3. A meghibásodott elektromos vezetéket kizárólag szakszervizben cseréltesse ki.
4. A meghibásodott elektromos vezetéket soha ne dugja a hálózati aljzatba. Elkerülheti ezzel az áramütés veszélyét.
5. A medenceszűrőt a medencétől legalább 2 m távolságra helyezze el.
6. Ne kapcsolja be addig a szűrőt, amíg a medencében emberek tartózkodnak.
7. A MEDENCESZŰRŐT SOHA NE MŰKÖDTESSE SZÁRAZON.
8. A hálózati aljzat a medencétől minimum 3,5 m távolságra legyen.
9. Soha ne állítsa a medenceszűrőt olyan helyre, ahol víz szivároghat alá.
10. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
11. Ha a medenceszűrő bármilyen módon megsérült, ne használja tovább és forduljon szakszervizhez.
12. Védje az elektromos vezetéket a sérülésektől. Ha az elektromos vezeték bármilyen módon megsérült,
ne használja tovább a medenceszűrőt és forduljon szakszervizhez.
13. Mindennemű javítást kizárólag szakszervizben végeztessen.
14. Ne tegye ki a medenceszűrőt forróság hatásának.
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MEGHIBÁSODÁSOK ÉS LEHETSÉGEK OKAI
Probléma

Ellenőrizze

Nem indul a szűrő
motorja

• A szűrő nincs áram alá helyezve.
• Ellenőrizze a biztosítószekrényt.
• GFCI/RCD/DDR kiesett a biztosíték (ki van
kapcsolva).

Lehetséges megoldás

• Helyezze áram alá a szűrőt.
• Forduljon szakszervizhez.
• Resetelje a biztosítékot. Ha a hiba többször előfordul, .hiba van az elektromos
rendszerben. Kapcsolja ki a szűrőt és forduljon szakemberhez (vigye el szervizbe a
szűrőt).
A szűrő nem tisztítja a • Nem megfelelő pH érték vagy klórkoncentráció.
• Állítsa be a megfelelő pH értéket és klórszintet.
medence vizét
• A cartridge bepiszkolódott vagy elhasználódott. • Tisztítsa gyakrabban a szűrőbetétet, vagy szükség esetén cserélje ki.
• Túl piszkos a medence.
• Hagyja tovább működni a szűrőt (ne lépje túl a maximális működtetési időt).
• Tisztítsa ki a szűrőt a szívószelepnél.
• Eldugult a szűrő.
A szűrő nem pumpálja • Levegő a szívócsőben.
• Húzza be a csőpántokat, ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a csövek,
a vizet, vagy a
ellenőrizze a vízszintet.
vízáramlás túl gyenge. • A cartridge bepiszkolódott vagy elhasználódott. • Tisztítsa gyakrabban a szűrőbetétet, vagy szükség esetén cserélje ki.
• Alacsony vízszint.
• Töltse fel a medencét elegendő vízzel.
• Levegő van a szűrőbetét kamrájában, a
• Húzza be a csőpántokat, ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a csövek. Nyissa ki a
pumpában vagy a szívócsőben.
légtelenítő szelepet, ha víz folyik ki a szelepből, zárja vissza.
• Nyikorgó hangot ad ki a szűrő.
• Tisztítsa ki a szűrő szívőnyílását.
• Eldugult a szűrő.
• Tisztítsa ki a szűrőt a szívószelepnél.
Víz szivárog át a felső • Hiányzik az O-gyűrű.
• Vegye le a fedőlapont és ellenőrizze az O-gyűrűt.
fedőlapon
• A fedőlap nincs megfelelelően rögzítve.
• Húzza be megfelelően a fedőlapot.
• Bepiszkolódott a szűrőbetét.
• Tisztítsa meg vagy cserélje ki a cartridge-t.
Víz szivárog a csőből
• Ellenőrizze csövek rögzítőpántjait.
• Húzza be vagy cserélje ki a rögzítőpántokat. Ha ez sem elég csavarja körbe a
rözgítésnél a csövet szigetelőszalaggal, majd ezután húzza rá a pántot.

A MEDENCE VIZÉT ÉRINTŐ SZOKVÁNYOS PROBLÉMÁK
Probléma

Látható jelek

Okok

Megoldás

Algásodás

• a medence vize világoszöld
• a csövekben levő víz világoszöld
• a csövek sikamlósak és bűzösek

• a medence vize bealgásodott

A víz elszíneződött

• az első klórozáskor a víz kék, zöld
vagy szürkés színűvé válik

A vízben
szennyeződések
úszkálnak
Csökken a medence
vízszintje

• a víz zavaros, tejszínű,
szennyeződésekkel teli

• a klór reakcióba lép a fémekkel vagy
magnéziummal a vízben, ez a folyamat
szokványos
• magas pH érték a kemény vízben
• a víz klórtartalma alacsony
• a vízben szennyeződések vannak
• a csövek eltörtek vagy megrepedtek
• az abroncsok behúzása nem megfelelő

• ellenőrizze a pH értéket és klórszintet, állítsa be a
megfelelő értékekre
• óvatosan távolítsa el a foltokat (kefével),
• tartsa be az előírt klórmennyiséget
• biztosítsa a megfelelő pH értéket és klórszintet
• működtesse a szűrőt addig, amíg a víz megtisztul
• rendszeresen tisztítsa a szűrőbetétet
• biztosítsa a megfelelő pH értéket
• ellenőrizze a klórkoncentrációt
• tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet
• javítsa meg vagy cserélje ki a rossz csövet
• rögzítse mgefelelően az abroncsokat

• a vízszint naponta láthatóan
csökken

FIGYELMEZTETÉS: a nagy koncentrációjú klór károsíthatja a medencét vagy a szűrő csöveit. Mindig tartsa be a medencetisztító
szerek gyártójának utasításait a megfelelő adagolásra vonatkozóan.

ÖSSZESZERELÉS
1. Állítsa fel a medencét egy egyenletes tiszta felületre, a telepítés során a Családi medence fejezetben leírtak szerint járjon el.
2. Ne húzza rá a cirkulációs szőrú csöveit a medence alján található fekete csatlakoztatóra.
3. Dugja a műanyag szűrőt a fekete csatlakoztatókba a medence belső oldalán. A külső oldalról illessze fel a pántokat (16) a
fekete csatlakoztatókra.
4. A csöveket illessze rá a szűrő csatlakoztatóira. Megjegyzés: a csövek felhelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a fekete
tömítő gyűrűk illeszkednek-e a szűrő csatlakoztatójára. A csöveket rögzítse a pántokkal, megakadályozhatja ezzel az esetleges
szivárgást.
5. Fordítsa el a lecsavarható fedőt az óramutató járásának irányában. Húzza be erősen kézzel. Ne használjon szerszámot a behúzáshoz.
6. A csövek szabad végeit csatlakoztassa a medence falán levő fekete csatlakoztatókba és rögzítse a pántokkal. A cirkulációs
szűrő felső részéből kivezető csövet kösse rá a medence alsó részén található csatlakoztatóra. A cirkulációs szűrő alsó részéből
kivezető csövet kösse rá a medence felső részén található csatlakoztatóra.
7. Töltse fel vízzel a medencét legalább 5 cm magasságban a felső összeillesztés fölött, a víz automatikusan áramlani kezd a cirkulációs szűrőbe.
8. Finoman fordítsa el a szívószelepet az óramutató járásával ellentétes irányban (01) – egy elfordítással eltávozik a levegő a szűrő
belsejéből. Ha a szívószelepnél víz kezd folyni, fordítsa el enyhén az óramutató járásának irányában – ne húzza be teljesen.
9. Kapcsolja be a szűrőt, amely elkezdi szűrni a medence vizét.
10. Hagyja működni a szűrőt, amíg a medence vize kitisztul.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A ﬁltrációs szűrő összeszerelése
Földrészenként eltérő szabványok
m
érvényesek a ﬁltrációs szűrő alső részének
x
x
installációs nyílásaira. Az európai szabvány
y
y
n
alapján: az alábbi nyílások közötti
távolságok (y - lásd táblázat „Műszaki
adatok“) érvényesek, 9 mm átmérőjű
nyílások. A cirkulációs szűrőt rögzítse beton vagy fa talapzatra, ezzel megakadályozza, hogy felboruljon. A termék teljes tömege
meghaladja a 18 kg-ot. A termék az EN 60335-2-41 szabvány szerint üzemeltethető.
x, y, m, n - lásd táblázat „Műszaki adatok“
Megjegyzés: Az egyes elemek eltérhetnek az ábrán láthatótól. A szűrő az egyes modelleknál eltérő lehet.
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HU 7

CSŐ

MŰANYAG SZŰRŐ

07

06

BEFOLYÁS

05

CSŐ

MŰANYAG SZŰRŐ

07

01 – szívószelep
02 – a szívószelep tömítése
03 – lecsavarható takaró
04 – a szűrő fedelének tömítése
05 – szűrőbetét
06 – tömítőgyűrű
KIFOLYÁS
07 – pánt
08 – hullámos falú cső

06

1. A medence leeresztése után vegye le az összes
csövet a medencéről és a szűrőről is.
2. Cserélje ki a szűrőbetétet, kövesse a 2-4 pontokat
az A fejezetben.
3. Lazítsa meg a pántokat. Vegye ki a műanyag
szúrőt.
4. Vegye ki a szűrőhengert.
5. Minden alkatrészt terítsen szét és hagyjon
kiszáradni egy tiszta és száraz felületen, jól
szellőztett helyiségben. Tárolás előtt hagyjon
kiszáradni minden alkatrészt.
6. Előfordulhat, hogy a következő szezonra új
szűrőbetétet kell vásárolnia, függően a meglévő
betét állapotától.
7. Vazelinnel törölje át a tömítéseket (02, 04)
és a tömítő gyűrűt (06), hogy a tárolás alatt
megőrizzék rugalmasságukat.
8. A ﬁltrációs szűrőt az eredeti csomagolásában
tárolja.

B. Karbantartás tárolás előtt

Megjegyzés: Az egyes alkatrészek eltérhetnek az itt ábrázoltaktól. Az egyes modellek kinézete eltérhet egymástól.

01 – szívószelep
02 – a szívószelep tömítése
03 – lecsavarható takaró
04 – a szűrő fedelének tömítése
05 – szűrőbetét
06 – tömítőgyűrű
07 – pánt
08 – hullámos falú cső KIFOLYÁS

A. A szűrőbetét tisztítása (vagy cseréje)
1. Kapcsolja ki a ﬁltrációs szűrőt és áramtalanítsa a dugó kihúzásával az el. aljzatból.
2. Lazítsa meg a pántokat. Vegye ki a műanyag szűrőt
és tegye a helyére a takarólapot.
3. Vegye le a felső lecsavarható takarólapot (03)
az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva
01
és a tömítést (04).
Vigyázat: ne veszítse el a tömítést.
02
4. Vegye ki a szűrőbetétet (05) és tisztítsa meg.
Tisztítsa meg folyó víz alatt
03
(pl. locsolócsővel).
5. Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét nem
használódott-e el. Ha igen, cserélje ki.
04a
6. A szűrőbetétet tegye vissza a helyére.
7. Helyezze vissza a tömítést (04) és a
lecsavarható takarót (03) – húzza be kézzel az
04b
óramutató járásának irányában.
8. Vegye le a takarólapot és tegye vissza
a műanyag szűrőt.

A SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁS TÁROLÁS ELŐTT TELELTETÉS

BEFOLYÁS

05

04b

04a

03

02

01

Műszaki adatok
Szűrő
modell
# 58145

Kapacitás

1 249 L/ó

Névleges
feszültség

Névleges
Névleges
Maximális
Távolságok (mm)
frekvencia teljesítmény működtetési lásd. műszaki rajz
idő
a 7. oldalon
x-y-m-n

220-240V~

50Hz

25W

8 ó/nap

390 - 124 - 250 - 40

# 58148

2 006 L/ó

220-240V~

50Hz

45W

15 ó/nap

390 - 166 - 250 - 40

# 58149

2 006 L/ó

220-240V~

50Hz

45W

15 ó/nap

390 - 166 - 250 - 40

# 58117

3 028 L/ó

220-240V~

50Hz

85W

15 ó/nap

390 - 162 - 250 - 40

# 58118

3 028 L/ó

220-240V~

50Hz

85W

15 ó/nap

390 - 162 - 250 - 40

# 58122

5 678 L/ó

220-240V~

50Hz

145W

15 ó/nap

390 - 163 - 250 - 40

# 58123

5 678 L/ó

220-240V~

50Hz

145W

15 ó/nap

390 - 163 - 250 - 40

# 58875

1 135 L/ó

220-240V~

50Hz

25W

8 ó/nap

390 - 154 - 250 - 40

# 58076

1 135 L/ó

220-240V~

50Hz

25W

8 ó/nap

390 - 154 - 250 - 40

# 58077

1 135 L/ó

220-240V~

50Hz

25W

8 ó/nap

390 - 154 - 250 - 40

# 58079

1 893L/ó

220-240V~

50Hz

45W

15 ó/nap

390 - 190 - 250 - 40

# 58080

1 893L/ó

220-240V~

50Hz

45W

15 ó/nap

390 - 190 - 250 - 40

# 58082

1 893L/ó

220-240V~

50Hz

45W

15 ó/nap

390 - 190 - 250 - 40

# 58086

3785 L/ó

220-240V~

50Hz

145W

15 ó/nap

390 - 155 - 250 - 40

Megjegyzés: A modell számát # a szűrő műszaki cimkéjén találja.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
• A reklamáció érvényesítéséhez őrizze meg a pénztári blokkot.
• Ha a termék megvásárlása után meghibásodást észlel a
termék állapotában, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
• A cirkulációs szűrő használata és összeszerelése során mindig
tartsa be a használati úmutatóban közölt utasításokat.
• A garancia nem érvényesíthető, ha a terméken javításokat,
módosításokat végeztek, vagy nem tartották be a használati
útmutatóban közölt útmutatásokat.
• A garancia nem vonatkozik a medence vizének esetleges
csökkenésére, a medence károsodására a vegyszerek vagy
víz hatására, a meghibásodások folytán keletkező személyi
sérülésekre vagy halálra, valamint az anyagi károkra.
• A garancia nem vonatkozik – az eltömödések következtében
fellépő csőtörésekre, a pumpa eltörésére, a víz okozta
meghibásodásokra vagy a motor kiégésére.
• A garancia nem vonatkozik a cirkulációs szűrő szárazon,
víz nélkül történt használata során keletkezett
meghibásodásokra.
• A garancia nem érvényesíthető, ha más típusú szűrőbetétet
használt.

A víz tökéletesen tisztán tartásáshoz javasoljuk, hogy
naponta öblítse le a szűrőbetétet (cartridge).

A KÖRNYEZET VÉDELME:
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne
dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az
emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a
legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi
előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

SZERVIZ
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a
használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a
garancia érvényét veszti.
HU 8

DELUXE TISZTÍTÓ KÉSZLET
58133 MODEL L

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉSEKET
FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje, hogy a terméket gyermekek kezeljék. Kerülje az áramütés veszélyes helyzeteket.
FIGYELMEZTETÉS: A termék össze- és szétszerelését kizárólag felnőtt személy végezheti.
FIGYELMEZTETÉS: Ne zárja le és ne tömítse el az úszónyílást, amíg a cirkulációs szűrő működésbe van.
FIGYELMEZTETÉS: Ne közelítsen ujjaival, hajával a skimmerhez, amíg a cirkulációs szűrő működésbe van.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a cirkulációs szűrőt, amíg a medencében emberek tartózkodnak.
FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt ellneőrizze, hogy a cirkulációs szűrő áramtalanítva legyen,
ellenkező esetben súlyos akár halálos kimenetelű sérülésnek teszi ki magát.
MEGJEGYZÉS: Vegye ki a terméket a medencéből a takarófólia felhelyezése előtt.
MEGJEGYZÉS: Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Meghibásodás vagy hiányzó alkatrész esetén forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
Bevezető
Deluxe készlet a medence karbantartásához - a következő 3 funkcióval:
1. Skimmer a medence vizének felületén: a cirkulációs szűrővel egyidejűleg használatos, a víz felszínén úszó levelek és egyéb
szennyeződések begyűjtésére szolgál. (lásd. 1. kép).

1. kép

2. Medenceporszívó: a cirkulációs szűrővel egyidejűleg használatos, megtisztítja a medence alját a szennyeződésektől. (lásd. 2.
kép)

2. kép

3. Medenceháló: a víz színén úszó szennyeződések kézi eltávolításához.
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Alkatrészek
A Deluxe tisztító készlet összeszerelése előtt ismerkedjen meg az egyes alkatrészekkel. (lásd. 3. kép).
FAST SET POOL
felfújható családi
medence

FAST SET POOL
fém konstrukciós
medence
(felfújás nélkül)

dugóval
rendelkező
medencékhez

összekötő szeleppel
rendelkező
medencékhez

3. kép

Szám

Név

Szám

Név

Szám

Név

Szám

Név

Szám

Név

Szám

Név

P6125

gyűrű O

P6129

szemétgyűjtő

P6133

porszívócső

P6137

úszó

P6141

hák

P6145

porszívófej

P6126

csatlakoztató

P6130

porszívó
teste

P6134

csőcsatlakoztató

P6138

kosár

P6142

tartórúd

P6146

csavar

P6127

tömítés

P6131

skimmer
teste

P6135

csőcsatlakoztató

P6139

kampó

P6143

csavaranya

P6147

szívófej

P6128

porszívó
takarólap

P6132

cső

P6136

szabályozható
rudacska

P6140

rameno

P6144

teleszkopikus nyél

P6124

csőpánt

MEGJEGYZÉS: Ha fém konstrukciós medencéje van (Steel Pro Frame Pool), lépjen a II. részre.
I. rész: A skimmertest rögzítése a családi medence felfújható körperemére (Fast Set Pool)
1. Csatlakoztassa a csövet a skimmer alsó részére. (lásd. 4. kép)
2. Szerelje össze a tartókart: A szabályozható rudacskát húzza át a kampó nyílásán. (lásd. 5. kép)
3. Szerelje fel a kampót a skimmerre és rögzítse a csavarral. (lásd. 6. kép)
MEGJEGYZÉS: Ne feszítse túl a csavart.
4. Az összeszerelt tartókart helyezze a medence felfújható peremére a kieresztőnyílás közelébe. Ha szükséges, állítsa be a skimmer
magasságát. Ellenőrizze, hogy a kar megfelelően rögzítve van-e a medence peremére. (lásd. 7. kép)
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6. kép

4. kép

5. kép

7. kép

II. rész: Az úszó rögzítése a fém konstrukció medence falára (Steel Pro Frame Pool)
1. Csatlakoztassa a csövet az úszótest alsó részéhez. (lásd. 8. kép)
2. Szerelje fel a tartókart: Illessze a tartórudat a kampóra és rögzítse a csavaranyával. A szabályozható rudacskát húzza át a kampó
nyílásán. (lásd. 9. kép)
3. Az összeszerelet kart szerelje fel az úszó testére és rögzítse a csavarral. Állítsa a skimmert a megfelelő magasságba. (Viz obr. 10)
4. Az összeszerelt tartókart helyezze a medence peremére a kieresztőnyílás közelébe. Igazítsa be a kampót, ha szükséges és húzza
be a csavaranyát. Ellenőrizze, hogy a kar megfelelően rögzítve van-e a medence peremére. (lásd. 11. kép)
10. kép

8. kép

9. kép

11. kép

III. rész: A csövek csatlakoztatása a medencéhez
Megjegyzés: a készlet kétféle csőcsatlakoztatót tartalmaz, válassza ki az Ön medencéjéhez megfelelő csatlakoztatót.
1. A dugóval ellátott medencéknél: vegye ki a dugót a kieresztő szelepből a medence belső oldalán és helyezze bele a
csőcsatlakoztató. Illessze rá a csövet a csőcsatlakoztatóra. (lásd. 12. kép)
2. Az összekötő szeleppel rendelkező medencéknél: vegye ki a szennyeződésgyűjtő szűrőt a medence belső oldaláról és csavarja
fel a csőcsatlakoztatót a szennyeződésgyűjtő szűrő csatlakoztatójára. Illessze rá a csövet a csőcsatlakoztatóra. (lásd. 13. kép)

12. kép

13. kép

Skimmer a medence felszínén - Összeszerelés és működtetés
1. Helyezze az úszót (az előre beszerelt kosárral a belsejében) a skimmer testébe. (lásd. 14. kép)
2. Állítsa be a skimmert olyan pozícióba, hogy az úszó felső pereme vízszintes legyen a vízfelülettel. (lásd. 15. kép) Ellenőrizze,
hogy az úszó a skimmer teste felett 2,5 cm - 12,7 cm-re ússzon.
FONTOS: A skimmer a vízszinttel állandóan függőleges helyzetben álljon.
3. Szerelje össze a cirkulációs pumpát a használati útmutatója alapján.
4. Kapcsolja be a cirkulációs szűrőt a skimmer aktiválásához.
HU 11

14. kép

15. kép

Medenceporszívó - Összeszerelés és műkődtetés
I. rész: A porszívótest összeszerelése
1. Vegye ki az úszót a skimmerből. (Lásd. 16. kép)
2. Helyezze a szennyeződésgyűjtő tartályt a porszívó testébe és húzza rá a porszívó takarólapját az óramutató járásának
irányában. (lásd. 17. kép)
3. Helyezze a porszívó testét a skimmerbe (lásd. 18. kép) és a rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásának irányában. (lásd. 19.
kép)

16. kép

17. kép
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18. kép

19. kép

II. rész: A porszívó rúdjának összeszerelése
1. A porszívó fejét illessze rá a rugós peckekkel ellátott rúdra. A peckeket kattintsa be a nyílásokba.
2. Csatlakoztassa a csövet a porszívófejre és rögzítse a cső pántjaival. (lásd. 21. kép)
3. A porszívócső másik végét kapcsolja a csőcsatlakoztatóhoz és rögzítse a cső pántjaival. (lásd. 22. kép)

20. kép

21. kép

22. kép

4. Állítsa be nyél hosszát. Fordítsa el az A és B részt az óramutató járásának irányában és húzza ki (nyomja össze) a
meghosszabbításhoz (lerövidítéshez). A rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban. (lásd. 23. kép)

23. kép

5. Helyezze a porszívót a vízbe, a porszívó csövet töltse meg vízzel, hogy eltávozzon belőle a levegő. (lásd. 24. kép)
6. Ha a cső megtelt vízzel, a cső másik végét rögzítse a porszívó fedőlapjára. (lásd. 25. kép)
7. A medenceporszívó ekkor használatra kész. (lásd. 26. kép)

HU 13

24. kép

25. kép

26. kép

III. rész: A medenceporszívó használata
1. Szerelje össze a cirkulációs szűrőt az útmutató alapján. Kapcsolja be a szűrőt a porszívó aktiválásához.
MEGJEGYZÉS: Ha a cirkulációs szűrő szárazon jár, nem folyik víz a szűrőbe, nyissa ki a légtelenítő szelepet, hogy a levegő
eltávzhasson a pumpából. Ha a szűrőből víz kezd folyni, zárja vissza a légtelenítő szelepet.
2. Porszívózza addig a medence alját, amíg az teljesen megtisztul a lerakódásoktól.
3. A munka befejeztével, áramtalanítsa a cirkulációs szűrőt és ürítse ki a szennyeződéseket a gyűjtőtartályból.

Medenceháló - Összeszerelés és használat
1. Illessze a hálót a teleszkopikus nyélre, rögzítse a rugós peckek összekattintásával. (lásd. 27. kép)

27. kép
2. Állítsa be nyél hosszát. Fordítsa el az A és B részt az óramutató járásának irányában és húzza ki (nyomja össze) a
meghosszabbításhoz (lerövidítéshez). A rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban. (lásd. 23. kép)
3. Távolítsa el a hálóval a víz felületén úszó szennyeződéseket.

Tárolás
1. Szedje szét a hálót.
2. Minden elemét alaposan tisztítsa meg és hagyja megszáradni.
3. Száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja az eredeti dobozában.
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