FONTOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
A medence felállítása és
használata előtt gondosan
olvassa el, értelmezze és tartsa
be valamennyi utasítást

FÉMVÁZAS KEREK MEDENCE
305 – 732 cm modellek

Csak illusztráció. A tartozékok lehet, hogy nem képezik a medence részét.
Ne felejtse el kipróbálni a többi kiváló Intex terméket: Medencék, medence kiegészítők,
felfújható medencék és beltéri játékok, légágyak és csónakok kaphatók a kiváló
viszonteladóinktól vagy látogassa meg weblapunkat.
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Bevezető:
Köszönjük, hogy Intex medencét vásárolt. Kérjük, hogy a medencéje felállítása
előtt szenteljen pár percet ennek az útmutatónak az elolvasására. Ez az
információ segít meghosszabbítani a medence élettartamát, és biztonságosabbá
teszi a medence használatát a családja számára. A felállítás előtt tekintse meg a
csatolt videót. A felállításhoz ajánlatos egy 2-3 fős csoport. Ha többen vannak,
gyorsabb a szerelés.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Jelen Termék felállítása és használata előtt gondosan olvassa el és értse meg majd tartsa be
valamennyi utasítást
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Gyermekek és hátrányos helyzetűek állandó és folyamatos felnőtt felügyeletet
igényelnek.
Ellenőrizzen minden ajtót és ablakot és minden biztonsági kerítést, hogy megakadályozza
az engedély nélküli, nem szándékos és felügyelet nélküli medencébe jutást.
Állítson fel biztonsági kerítést, hogy megakadályozza kis gyermekeknek és
háziállatoknak a medencébe kerülését.
A medencét és a medence kiegészítőit csak felnőtt szerelheti fel vagy le.
Sohase ugorjon vagy csússzon be földfelszín fölötti medencébe vagy bármilyen sekély
vízbe.
Ha a medencét nem sima, vízszintes tömör felületre állítják fel, a medence összeesését
okozhatja vagy annak a lehetőségét, hogy a medencében tartózkodó személy kisodródik
belőle.
Ne támaszkodjon, üljön vagy gyakoroljon nyomást a felfújható gyűrűre vagy felső
szegélyre, mivel sérülés vagy kisodródás történhet. Ne hagyja, hogy bárki ráüljön, vagy
felmásszon a medence széleire.
Ha a medence nincs használatban, távolítson el belőle és mellőle minden játékot és úszó
tárgyat. A medencében levő tárgyak veszélyesek a kisgyermekekre.
Játékokat, székeket asztalokat, és minden egyéb tárgyat, amelyekre a gyerekek fel tudnak
mászni, tartson legalább négy láb (130 cm) távolságban a medencétől.
Tartson mentőkészüléket a medencénél, és jól láthatóan tüntesse fel a mentők
telefonszámát a medencéhez legközelebbi telefonnál. Mentőkészülékre példák:
vízimentők által jóváhagyott mentőöv hozzáerősített kötéllel, legalább 12’ (365,76 cm)
hosszú, erős, merev rúd.
Sohase ússzon egyedül, és ne engedje, hogy más egyedül ússzon.
Tartsa tisztán a medencét. A medence aljának mindenkor láthatónak kell lennie a
medence kerítésén kívülről.
Ha éjszaka úszik, használjon mesterséges megvilágítást valamennyi biztonsági jelzés, a
létrák, a medence alja és az utak megvilágításához.
Alkohol vagy drogok hatása alatt ne fürdőzzön.
Tartsa távol a gyerekeket a medencefedéltől, hogy elkerülje a belegabalyodást, a
vízbefulladást vagy más komoly sérüléseket.
A medencefedelet a medence használata előtt teljesen el kell távolítani. A medence fedele
alatt sem gyerekek sem felnőttek nem tartózkodhatnak.
Ne takarja le a medencét ha Ön vagy bárki más benne van.
Tartsa tisztán a medencét és a medence körüli területet, hogy elkerülje az elcsúszásokat
és eleséseket, és távolítson el minden tárgyat, amely balesetet okozhat.
A medence vizének tisztántartásával védje minden benne lévőnek az egészségét. Ne
nyelje le a medence vizét. Tartson jó higiénikus állapotot.
A medencék kopásnak és öregedésnek vannak kitéve. Tartsa jól karban a medencéjét.
Egyes intenzív öregedési folyamatok a medence meghibásodásához vezethetnek. A
medence meghibásodása következtében nagy mennyiségű víz folyhat ki a medencéből.
Ez a medence csak kültéri felhasználásra alkalmas.
Ha nincs használatban, ürítse le és tárolja.

A MEDENCE KERÍTÉS ÉS FEDÉL NEM PÓTÓLJA A FELNŐTT FELÜGYELETÉT.

EZEN FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA ANYAGI
VESZTESÉGHEZ,
SÚLYOS
SÉRÜLÉSHEZ
VAGY
HALÁLHOZ
VEZETHET.
Tanács:
A medencetulajdonosoknak figyelembe kell venniük a helyi vagy állami törvényeket is a
gyermekbiztos kerítés, biztonsági kerítés, megvilágítás és egyéb biztonsági előírások
szempontjából. A további részletekkel kapcsolatban a vevők vegyék fel a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal.

ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE

Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációk. Nem az alkatrészek mérethelyes ábrái.

ALKATRÉSZ HIVATKOZÁSOK
A termékének összeszerelése előtt szenteljen pár percet a tartalom ellenőrzésére és ismerje
meg valamennyi alkatrészt.

10’ (305 cm), 12’ (366 cm), 15’ (457 cm) & 16’ (488 cm) –es modellek.
Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációk. Nem az alkatrészek mérethelyes ábrái.
(Az oldalak száma medencemérettől függően változik.)

18’ (549 cm) & 24’ (732 cm) –es modellek.
Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációk. Nem az alkatrészek mérethelyes ábrái.
(Az oldalak száma medencemérettől függően változik.)

A MEDENCE FELÁLLÍTÁSA
FONTOS INFORMÁCIÓ A HELY MEGVÁLASZTÁSÁHOZ ÉS A TALAJ
ELŐKÉSZÍZÉSÉHEZ
FIGYELMEZTETÉS
•

A medencét úgy kell elhelyezni, hogy zárhasson minden ajtót, ablakot és biztonsági
kerítést, hogy megakadályozza az illetéktelen, nem szándékos és felügyelet nélküli
hozzájutást.
Állítson fel egy biztonsági kerítést, amelyik megakadályozza, hogy kisgyerekek vagy
háziállatok hozzáférjenek a medencéhez.
Ha a medencét nem sík, vízszintes és tömör talajra valamint nem a következő
utasításoknak megfelelően állítja fel, a medence összeesését eredményezheti vagy azt
okozhatja, hogy a medencében levő személy kisodródhat, ami komoly sérülést és/vagy
jelentős anyagi kárt okozhat.
Elektromos ütés kockázata: a szűrő szivattyúját csak földelt csatlakozó aljzathoz
csatlakoztassa, amelyet földeléses megszakító (GFCI) véd. Az elektromos áramütés
kockázatának elkerülése érdekében ne használjon hosszabbító kábeleket, időkapcsolókat,
dugó konvertereket a szivattyúnak az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatására,
biztosítson megfelelő elhelyezésű csatlakozó aljzatot. Úgy helyezze el a kábelt, hogy azt
fűnyíró, sövénynyíró és egyéb berendezés ne veszélyeztethesse. További utasításokat és
figyelmeztetéseket ld. a szivattyú kezelési utasításában.

•
•

•

Medence számára a külső hely megválasztásánál a következőket vegye figyelembe:
1. A helynek, ahova a medencét fel akarja állítani, tökéletesen vízszintesnek és síknak kell
lennie. Ne állítsa fel a medencét lejtőre vagy ferde felületre.
2. A talaj felszínét tömöríteni kell, és elég erősnek kell lennie, hogy állja a teljesen feltöltött
medence nyomását és súlyát. Ne állítsa fel a medencét iszapra, homokra, puha vagy laza
állapotú talajra.
3. Ne állítsa fel a medencét padozatra vagy állványra.
4. A medencének legalább 4 láb (kb. 130 cm) távolságra kell lennie körbe minden olyan
tárgytól, amelyre egy gyerek felmászhat, hogy bejusson a medencébe.
5. A medencéből kiloccsanó vegyszeres víz károsíthatja a növényzetet, a füvet. Bizonyos
fajta füvek, mint pl.a St. Augustine vagy a Bermuda elviselik a medencéből kijutó víz
káros hatását.
Ezt a medencét minden valószínűség szerint az Intex Krystal Clear™ szűrőszivattyúval együtt
vásárolta. A szűrőszivattyúnak külön felállítási utasítása van. és ennek az egységnek a
felállítása után kell felállítani.
1. -

Keressen egy vízszintes, sík felületet, amelyik mentes kövektől gyökerektől és minden
éles tárgytól, amelyik megsértené a bélést vagy személyi sérülést okozhatna.
- Óvatosan nyissa ki a dobozt, amelyik a bélést, a csatlakozókat, lábakat stb. tartalmazza,
mivel ezt a dobozt használhatja a medencének a téli hónapokban történő tárolására.
- Vegye ki az alap szövetet (10), és terítse ki a megtisztított területre, majd vegye ki a
bélést (7) és terítse ki az alapszövetre úgy, hogy a leeresztő szelep a leeresztési terület
fele legyen. Vegye el a leeresztő szelepet a házról. Hagyja, hogy a nap felmelegítse a
bélést, mielőtt betenné a rudakat (6) a nyílásokba.
FONTOS: Ne húzza a medence bélést a talajon, mert az szivárgást vagy más
sérülést okoz. (1. ábra)

- Ennek a medencebélésnek a felállítása során a tömlőcsatlakozásokat vagy nyílásokat
tegye az elektromos energiaforrás irányába. Az összeszerelt medence külső élének az
elektromos csatlakozástól olyan távolságban kell lennie, hogy a szűrőszivattyú elérje.
2. - A medence lábai (8) és a rudak (6) két csoportba sorolhatók. A nagyobb átmérőjűek a
vízszintes rudak, amelyek becsúsztatandók a medence bélés tetején levő nyílásokba. A
kisebb átmérőjűek a függőleges lábak. Mind a lábak mind a rudak beilleszkednek a Tcsatlakozókba (3).
- Bárhol elkezdve, de mindenkor ugyanabba az irányba haladva tolja be a vízszintes
rudakat a medence bélésen levő nyílásokba. Amikor a rudakat központi helyzetbe hozta,
vegyen egy T-csatlakozót, és a csap (1) segítségével rögzítse a T-csatlakozót a rúd
egyik végére úgy, hogy a csapot átdugja a tömítésen (2) és az előre fúrt lyukakon.
Ismételje meg körbe ezt az eljárást, amíg valamennyi vízszintes rudat és T-csatlakozót
össze nem kötötte. (ld. 2.1. ábra)

Az utolsó csatlakozást egy kicsit nehezebb összecsatlakozatni, de ha az utolsó Tcsatlakozót és az utolsó vízszintes rudat kb. 2”-chel (5 cm) felemeli, és a rudat ezeknek az
elemeknek a normális helyzetükbe történő lassú leeresztése mellett csúsztatja be a Tcsatlakozóba. A rúd becsúszik a T-csatlakozóba (ld. 2.2. ábra). Mielőtt folytatná a lábak
beszerelését, győződjön meg róla, hogy az utolsó T-csatlakozó is teljesen össze legyen
szerelve.

3. Ezután csúsztassa be a függőleges lábakat a medencebélés közepén elhelyezett hevederbe.
A láb aljának a medence bélés alsó élének közelében levő fehér leszorító kötélen (9)
„belül” kell lennie. Gondosan csúsztassa be a lábat a heveder alá, és helyezze el a láb alját
a kötélen belül, majd illessze be a láb tetejét a T-csatlakozó aljába. Pattintsa be a lábat a
csatlakozó lyukaiba úgy, hogy összeilleszti a lyukakat és a rugófeszítésű csapot. Tegye fel
a láb talpát (5) a láb aljára (ld. 3.1 és 3.2 ábrák).

4. - 2-3 helyen fogja meg a medence felső rúdjait, és „rázza meg” a medencét, hogy meg
győződjön róla, hogy valamennyi csatlakozó, láb és rúd „illeszkedik egymásba”. Az
egyes csapoknak lefele a furatokon át történő nyomásával ellenőrizze és biztosítsa, hogy
valamennyi csap jól a helyén legyen (4.1 ábra).

- Húzza finoman kifele a lábakat az aljuknál fogva, biztosítva, hogy azok alja a leszorító
kötélen belül maradjon. Végül a láb függőlegesen álló helyzetben legyen.
5. Tömlőcsatlakozóval ellátott medence esetében (15’ (488 cm) és annál kisebb medencék),
ha a medencét szűrőszivattyú nélkül vásárolták, a három dugó (11) közül kettőt a
szűrőszivattyú fekete csatlakozójába a medence belső oldala felöl, hogy töltés közben a víz
ne tudjon kifolyni.
Ha a medencét szűrőszivattyúval vásárolta, nézze meg először a Krystal Clear™
szűrőszivattyú kezelési utasítását, majd lépjen a 6. pontra.
6. - Mielőtt elkezdi feltölteni vízzel a medencét, győződjön meg róla, hogy a medence
belsejében levő leeresztő nyílás dugója be legyen dugva, és a leeresztő nyílás külső
oldalon levő sapka szorosan fel legyen csavarva. Töltsön vizet a medencébe max. 2-3
cm magasságig; és nézze meg, nincs-e érzékelhető lejtés a medence aljában.
FONTOS: Ha a medencében levő víz az egyik oldalra folyik, a medence nem
teljesen vízszintes. A medence lejtős talajra történő felállítása következtében a
medence megbillen, ami az oldalfal kihasasodását eredményezi. Ha a medence nem
teljesen vízszintes, ki kell eresztenie a vizet, vízszintbe kell hoznia a területet vagy
egy másik, vízszintes területre kell vinnie a medencét, majd újra feltöltheti.
- Kezdje el kisimítani a maradék ráncokat (a medence belsejétől indulva) kinyomva
azokat addig, ahol a medence alja és oldala találkozik. Ha az alapszövet okozza a
ráncokat, akkor két felnőtt húzza kétfelől, hogy eltüntessenek minden ráncot.
7.

Vizet felülről számított 4” (10 cm) magasságig kell tölteni (ld. 4.2. ábra)

FONTOS
Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, tartson családi tanácsot, amelyen
meghatározzák a medencehasználat szabályait, minimum az ezen használati utasításban levő
fontos biztonsági szabályokat valamint az általános vízbiztonsági szabályokat. Rendszeresen
vizsgálja felül ezeket a szabályokat valamennyi felhasználóval, beleértve a vendégeket is.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS VEGYSZEREK
FIGYELMEZTETÉS
- A medence használóinak egészségét védi a víz által terjesztett betegségektől, ha a
medence vizét tisztán tartja. Ne nyelje le a medence vizét. Tartson jó higiénikus
körülményeket.
- Tartsa tisztán a medencét. A medence aljának mindig láthatónak kell lennie a
medence falán kívülről.
- Tartsa távol a gyerekeket a medence fedelétől, hogy megakadályozza a fulladást vagy
más komoly sérüléseket.
A megfelelő vízegyensúly biztosítása a legfontosabb tényező a medencebélés élettartamának
és küllemének maximalizálásához valamint az egészséges tiszta és egészséges víz
biztosításához. A víz minőségének vizsgálatához fontos a megfelelő eljárás. A vegyszerekért,
vizsgálati eszközökért, és eljárásokért forduljon a szakkereskedőjéhez. Gondosan olvassa el,
és kövesse a vegyszergyártók utasításait.
1. Sohase hagyja, hogy a klór teljes felolvadása előtt érintkezzen a medence béléssel. A
szemcsés vagy tablettás klórt először oldja fel egy vödör vízben. Hasonló módon, ha a
folyékony klórt több helyen önti be a medencébe, azonnal alaposan el kell keverni a
medence vizével.
2. Sohase keverje össze a vegyszereket, hanem külön-külön adja őket a medence vizéhez, és
alaposan keverje el, mielőtt hozzáadná a következő vegyszert.
3. Kapható Intel medence fölözőháló és medence porszívó, hogy segítsék a medence vizének
tisztán tartását. Keresse a medence kereskedőjét ezekért a medence kiegészítőkért.
4. Ne használjon nagynyomású mosót a medence tisztításához.
Probléma
Algák

Leírása
- zöldes víz
- zöld vagy fekete pontok a
medence bélésen
- a medence bélés csúszós
és/vagy rossz szagú

Ok
- a klór és pH szintet állítani
kell

Elszíneződött víz

- a víz az első klóros
kezelés alkalmával
kékessé, barnává vagy
feketévé lesz

- réz, vas vagy mangán van a
vízben, amely a hozzáadott
klór hatására oxidálódik.
Általános.

A vízben
szuszpendált
anyag

- a víz zavaros vagy tejes

- túl nagy pH érték
következtében „kemény víz”
- kicsi a klórtartalom
- idegen anyag van a vízben

Krónikusan
alacsony vízszint

- a vízszint alacsonyabb
mint előző nap

Üledék van a
medence alján

- szemét vagy homok van a
medence alján

- szakadás vagy lyuk van a
medence bélésen vagy a
tömlőn. Húzza meg a
sapkákat.
- intenzív használat, gyakori
ki- és belépés a medencébe

Felszíni hulladék

- levelek, rovarok stb.

- a medence túl közel van
fákhoz

Kiküszöbölés
- szuper klórozás sokkoló
kezeléssel. Állítsa be a pH
értéket a kereskedő által
javasolt értékre.
- porszívózza ki a medence
alját
- tartsa a megfelelő klór
szintet.
- állítsa be a javasolt pH
szintet
- a víz kitisztulásáig
járassa a szűrőt.
- gyakran cserélje a
patront.
- javítsa ki a pH értéket.
Vízkezeléssel kapcsolatban
egyeztessen a medencekereskedővel
- ellenőrizze a klórszintet
- tisztítsa meg vagy
cserélje ki a szűrőt.
- javítsa foltozó készlettel
- kézi erővel húzzon meg
minden sapkát.
- a medence aljának
megtisztításához használja
az Intex medence porszívót
- használja az Intex
fölözőhálót.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS LEERESZTÉSE
FIGYELEM: Mindig vegye figyelembe a vegyszergyártók utasításait valamint
egészségügyi és kockázati figyelmeztetéseit.
Amikor a medencét használja ne tegyen bele vegyszert. Bőr- vagy szemirritáció léphet
fel. A koncentrált klóroldatok károsíthatják a medence burkolatot. Az Intex Recreation Corp.,
az Intex Development Co. Ltd., az általa megbízott társaságok és márkakereskedők valamint
szervizek, viszonteladók vagy alkalmazottaik SEMMILYEN esetben nem felelősek a vevővel
vagy bármely harmadik féllel szemben a medence vízzel, vegyszerrel kapcsolatos kárért.
Tartson kéznél tartalék szűrőpatront. A patronokat cserélje kéthetente. Javasoljuk,
hogy valamennyi föld feletti medencéhez Krystal Clear™ Intex szűrőszivattyút
használjon.
FELESLEGES ESŐ: A medence károsodásának elkerülése érdekében azonnal eressze le
az esővizet, amely miatt a vízszint magasabb lehet a maximumnál.
HOGYAN ERESSZE LE A MEDENCÉT ÉS HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS
1. Tájékozódjon a medencevíz elhelyezésére vonatkozó speciális helyi előírásokkal
kapcsolatban.
2. Győződjön meg róla, hogy a leeresztő nyílás dugója a medence belsejében a helyén van.
3. Távolítsa el a leeresztő szelepről a medencén kívül levő sapkát.
4. Illessze a kerti tömlő belső menetes végét a szabadalmaztatott tömlő csatlakozóhoz.
5. Vigye a tömlő másik végét a háztól távolabb egy olyan helyre, ahova a vizet
biztonságosan leeresztheti.
6. Illessze a tömlőcsatlakozót a leeresztő szelephez. MEGJEGYZÉS: A csatlakozó
kinyitja a leeresztő nyílás medence belsejében levő kupakját, és a víz azonnal elkezd
folyni kifele.
7. Amikor a leeresztés befejeződik, vegye le a tömlőt és a csatlakozót.
8. A tároláshoz tegye vissza a leeresztő szelep belső dugóját.
9. Tegye vissza a leeresztő nyílás külső dugóját.
10. A medence szétszereléséhez fordított sorrendben hajtsa végre a felállítási utasításokat, és
szereljen le minden vízvezetési alkatrészt.
11. Összehajtogatás előtt győződjön meg róla, hogy a medence és minden alkatrésze teljesen
száraz, hagyja a napon állni egy óráig (ld. 5. ábra). Szórja be talkummal, hogy
megakadályozza a fólia összetapadását, és abszorbeálja az esetleg rajta maradt vizet.
12. Csináljon belőle négyzetes formát. Az egyik oldalon indulva hajtsa be a bélés egyhatodát
kétszer magára, majd tegye ugyanezt a másik oldalon (6.1 és 6.2 rajzok).
13. Amikor létrehozta az egymással szembeni két összehajtott oldalt, egyszerűen hajtsa rá
egyiket a másikra, ahogy összecsuk egy könyvet (ld. 7.1 és 7.2 rajzok).
14. Hajtsa be a két hosszú véget középre (ld. 8. ábra).
15. Hajtsa egymásra a két felet, ahogy egy könyvet csuk be (ld. 9. ábra).
16. A medencebélést és a tartozékokat száraz tároló helyen tárolja, amelynek a hőmérséklete
41-100 oF (5-38 oC) között szabályozható.
17. Az eredeti csomagoló dobozt fel lehet használni a tároláshoz.

TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS
A FELSZÍN FELETTI MEDENCÉJÉNEK TÉLIESÍTÉSE
Télre a medencéjét könnyen le tudja üríteni, és biztos helyen tudja tárolni. Sokan
azonban azt választják, hogy a medencét egész éven át a helyén hagyják. Olyan
helyeken, ahol előfordul a fagy, fennáll a jegesedés veszélye. Ha a hőmérséklet 5 oC alá
csökken, ajánlatos leereszteni és szétszerelni a medencét, majd biztos helyen tárolni. Ld.
a „Hogyan eressze le a medencét…” szakaszt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alaposan tisztítsa meg a medencét (Easy Set Pool vagy Oval Frame Pool esetén
győződjön meg róla, hogy a gyűrű megfelelően fel legyen fújva).
Távolítsa el a szkimmert (ha van), vagy bármely tartozékot, amelyik a menetes merevítő
csatlakozóhoz illeszkedik. Szükség esetén tegye vissza a merevítő rácsot. győződjön meg
róla, hogy tárolás előtt minden tartozék tiszta és teljesen száraz legyen.
A biztosított dugókkal dugaszolja be belülről mind a beömlő mind a kiömlő szerelvényt
(16’ és kisebb medencék). Zárja el a beömlő és kiömlő szelepeket (17’ és nagyobb
medencék).
Távolítsa el a létrát (ha van), és tárolja biztonságos helyen. Győződjön meg róla, hogy
tárolás előtt a létra teljesen száraz legyen.
Távolítsa el a szűrőt és a szivattyút a medencéhez csatlakoztató tömlőket.
Adjon hozzá megfelelő téliesítő vegyszereket. Kérjen tájékoztatást a helyi kereskedőjétől,
mivel ezek területenként nagymértékben változhatnak.
Takarja le a medencét Intex medence takaróval. FONTOS: AZ INTEX MEDENCE
TAKARÓ NEM BIZTONSÁGI TAKARÓ.
Tisztítsa meg és ürítse le a szivattyút, a szűrőházat és a tömlőket. Távolítsa el és dobja ki
a régi szűrőpatront (gondoskodjon tartalék szűrőpatronról a következő szezonra).
Vigye be a szivattyút és a szűrő részeit házon belülre, és tárolja azokat biztonságos és
száraz helyen, lehetőleg 41-100 oF (5-38 oC) közötti hőmérsékleten.

ÁLTALÁNOS VÍZBIZTONSÁG
A vízi pihenés kellemes és gyógyhatású. Azonban magában hordozza a sérülés és halál
kockázatát. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a termékhez és a
csomagoláshoz csatolt figyelmeztetéseket és utasításokat. Felhívjuk azonban a figyelmét,
hogy a termékhez csatolt figyelmeztetések és utasítások valamint biztonsági irányelvek a vízi
pihenés általános veszélyeire figyelmeztetnek, de nem tartalmaznak minden lehetséges
vészhelyzetet.
A további óvintézkedések érdekében ismerkedjen meg a következő általános irányelvekkel
valamint az országosan elismert biztonsági szervezetek irányelveivel:
-

állandó felügyeletet igényel,
tanuljon meg úszni,
szenteljen időt a CPR és elsősegély megtanulására,
mindenkit tájékoztasson a medencével kapcsolatos lehetséges veszélyekről, aki gyerekeket
felügyel, valamint a védőeszközök mint pl. bezárt ajtók, kerítések stb. használatáról,
- tanítsa meg a gyerekeket mit csináljanak vészhelyzetben,
- minden vízi tevékenység esetén gondolkodjon és ítéljen józanul,
- felügyelet, felügyelet, felügyelet,

