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FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót miel�tt üzembe helyezné és használná a 

terméket 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
• A gyermekek és fogyatékosak folyamatos és megfelel� feln�tt felügyelete szükséges mindenkor. 
• Biztosítson minden ajtót, ablakot és biztonsági korlátot, hogy megel�zze, hogy a medencébe nem 

jogosult, alkalmatlan vagy felügyelet nélküli személyek bemehessenek. 
• Helyezzen üzembe egy biztonsági korlátot, mely megakadályozza a kisgyermekek és háziállatok 

behatolását a medencébe. 
• A medencét és a medence alkatrészeket csak feln�ttek szerelhetik össze és szedhetik szét. 
• Soha ne ugorjon fejest, ne ugráljon vagy csússzon föld feletti medencébe vagy egyéb sekély vízbe. 
• Ne feküdjön, lovagoljon, vagy gyakoroljon nyomást a felfújható gy�r�re vagy a fels� peremre, mivel 

sérülést vagy elárasztást okozhat. 
Ne engedje, hogy bárki ráüljön, felmásszon, vagy lovagoljon a medence szélein. 

• Ha a medencét nem használja, távolítson el minden játékot és úszó eszközt a medencéb�l és körülötte. 
A medencében lév� tárgyak vonzhatják a kisgyermekeket. 

• Tartsa a medencét�l legalább 4 lábra (~1,5 m) az olyan játékokat, székeket, asztalokat és egyéb 
tárgyakat, melyekre a gyermekek fel tudnak mászni. 

• Tartson ment� eszközöket a medencénél, és a medencéhez legközelebbi telefonhoz tegye, jól látható 
helyre a segély hívószámokat. Példák ment� eszközre: part-figyel�vel felszerelt gy�r� alakú bója a csatolt 
kötéllel, 12 lábnál (365,76 cm) nem rövidebb er�s, merev rúd. 

• Soha ne ússzon egyedül vagy hagyjon másokat egyedül úszni. 
• Tartsa tisztán és szabadon a medencét. A medence aljának mindig láthatónak kell lennie a medence 

küls� korlátjáról. 
• Ha éjszaka úszik, használjon mesterséges világítást a biztonsági jelzések, a létrák, a medence aljának és 

a sétáló-utak megvilágítására. 
• Tartsa magát távola medencét�l, ha alkoholt vagy gyógyszereket fogyaszt. 
• Tartsa távol a gyermekeket a medenceborításoktól, hogy elkerülhet� legyen a belegabalyodás, fulladás 

vagy más komoly sérülés. 
• A medenceborítást teljesen el kell távolítani a medence használata el�tt. Gyermekek vagy feln�ttek nem 

tartózkodhatnak a medenceborítás alatt. Ne borítsa be vagy szedje le a borítást, míg ön, vagy bárki más 
a medencében tartózkodik. 

• Tartsa a medencét és a medence területét tisztán, hogy elkerüljük az elcsúszást és elesést és olyan 
tárgyak jelenlétét, melyek sérülést okozhatnak. 

• Védje meg a medencében tartózkodókat a Rekreációs Vízi Betegségekt�l a medence víz tisztán 
tartásával. Ne nyelje le a medence vizét, és gyakorolja a higiénés szabályokat. 

• A medencék elhasználódásnak és romlásnak vannak kitéve. Végezzen megfelel� karbantartást. Bizonyos 
típusú igen nagy és felgyorsult romlás a medence meghibásodásához vezethet. A medence 
meghibásodása nagy mennyiség� vizeket szabadíthat fel a medencéb�l. 

 
A MEDENCE-KORLÁTOK ÉS –FEDELEK NEM HELYETTESÍTIK A FOLYAMATOS ÉS 
MEGFELEL� FELN�TT FELÜGYELETET. 
 
A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁROKAT, KOMOLY 
SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT OKOZHAT. 
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FIGYELMEZTETÉS: CSAK MEGFELEL� FELÜGYELET MELLETT HASZNÁLJA. 
KISGYERMEKEK ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK FELÜGYELET NÉLKÜL NEM 
HASZNÁLHATJÁK. A MEDENCÉVEL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEK KIHATNAK ERRE A 
TERMÉKRE. TÁJÉKOZÓDJON A HELYI HIVATALNÁL. SOHA NE HAGYJA A KISGYERMEKEKET 
FELÜGYELET NÉLKÜL. HA NEM HASZNÁLJA, ÜRÍTSE KI ÉS TÁROLJA BIZTONSÁGOSAN. 
 
A KISGYERMEKEKET FELÜGYELET ALATT KELL TARTANI, HOGY BIZTOSÍTSUK, HOGY NE 
JÁTSZANAK A BERENDEZÉSSEL. 
 

ALKATRÉSZ LISTA 
 
Miel�tt összeszerelné a terméket, szánjon néhány percet a tartozékok megismerésére és barátkozzon 
meg minden alkatrésszel. 
 

 
 
 

A TÍPUS: 16’ (488 cm) ÉS AZ AZ ALATTI EASY SETTM MEDENCÉK 
 

 
 
 
 

B TÍPUS: 17’ (518 cm) ÉS AZ A FELETTI EASY SETTM MEDENCÉK 
 
 
 
 

SZ�R� NYÍLÁS 
DUGÓ 
 

MEDENCEVÁSZON 
 

MEDENCEVÁSZON 
 

MERÜL� SZELEP 
SZERELÉK 

 

MEDENCEVÁSZON 
 

TÖML� 
 

*KERINGET� SZIVATTYÚ 
 

*Szivattyú (opcionális) modellek a 
medence méret szerint változnak
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Medence összeszerelési útmutató 
 
Bemutatás 
Köszönjük, hogy Intex medencét vásárolt. Kérjük, szánjon néhány percet e kézikönyv elolvasására, miel�tt összeszerelné a 
medencét. 
Az információ segít a medence élettartamának meghosszabbításában és a medence biztonságosabb használatában az ön 
családja szórakoztatására. 
Az üzembe helyezés el�tt nézze meg a csomagban található videót. 
Két személyes csapat ajánlatos a medence összeszerelésére. További személyek felgyorsítják az üzembe helyezést. 
 
Tanácsok: 
A medencetulajdonosoknak alkalmazkodniuk kell a gyermekbarát kerítésekkel, biztonsági korlátokkal, világítással és más 
biztonsági követelménnyel kapcsolatos helyi vagy állami törvényekhez. A vásárlónak fel kell keresnie a helyi építési hivatalt a 
további részletekért. 
 

FONTOS TALAJ EL�KÉSZÍTÉSI INFORMÁCIÓ 
 
Miel�tt összeszerelné a medencét, vizsgálja meg a föld állapotát, ahova helyezné a medencét. 
1. A terület, ahova a medence kerül, TELJESEN SIMA ÉS VÍZSZINTES kell, legyen. 
2. A földnek kompaktnak és elég er�snek kell lennie, hogy elbírja a teljesen összeszerelt medence nyomását és súlyát. 
3. Ne szerelje össze a medencét lejt�s, meredek felületeken, hajófedélzeten vagy emelvényen. 
4. Ne szerelje össze a medencét sáros, homokos, lágy vagy laza talajú területen. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

A medence sima, vízszintes területen történ� összeszerelésének elmulasztása komoly sérüléseket és anyagi károkat okozhat. 
 

 
 
1. Gy�z�djön meg arról, a medence alatti terület kövekt�l, botoktól, vagy egyéb éles tárgyaktól mentes. 
2. Helyezze a medencét sima, vízszintes területre a leereszt� szeleppel a leereszt� terület felé. Helyezze a leereszt� 

szelepet a háztól távol. 
FONTOS: Ne húzza a medencét, mert lyukakat vagy más károsodást okozhat. 

3. Fektesse le a medencét, kiterítve a medence kék oldalait, hogy a medencepadló minél simább legyen 

 
4. Hajtsuk ki a fels� gy�r�t, hogy megbizonyosodjunk, hogy a fels� gy�r� teljesen a falvonalon kívül van, és felfelé néz. Fújja 

fel a fels� gy�r�t, a medence középpontjába tartva egy kézi leveg� pumpával. FONTOS: A kidurranás veszélyének 
elkerülése érdekében NE használjon nagy nyomású pumpát, mint pl. légkompresszor. NE fújja túl. Használjon 
Intex kézi pumpát (a csomag nem tartalmazza). 

 
FONTOS MEGJEGYZÉS 

 
Megfelel�en fújja fel a fels� gy�r�t. 
A leveg� környezeti h�mérséklete és a víz hatással vannak a fels� gy�r� bels� nyomására. 
A legjobb módszer a megfelel� felfújás megtartására, hogy egy kis helyet kell hagyni a napközbeni tágulásra, mivel a Nap 
felmelegíti a gy�r� belsejében lév� leveg�t. Nagy h�ségben ellen�rizze a gy�r�t, mert lehet, hogy leveg�t kell kiengedni a 
gy�r�b�l a károsodás elkerülése érdekében. 
 
Sem az Intex, sem az � felhatalmazott ügynökei vagy alkalmazottai semmilyen esetben sem felel�sek felfújható gy�r�t 
ért károkért (pl. t�szúrás-lyukak), melyek a nem megfelel� használatból, hanyagságból, elhasználódásból, durva 
bánásmódból és gondatlanságból adódnak. 
 

--- SZÜNET AZ ALKATRÉSZEK ÖSSZESZERELÉSÉHEZ --- 

VÍZSZINT 

VÍZSZINTES TERÜLET 
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Medence összeszerelési útmutató (folytatás) 
 

 
 
5. A típus: 16’ (488 cm) és az az alatti EASY SETTM MEDENCÉK 

A töml�csatlakozással rendelkez� medencebélésekre (különböz� modellek és méretek), ha a 
medencét keringet� szivattyú nélkül vásárolta, használjon kett�t (2) a három dugóból (tartozék) 
és dugja be �ket a fekete keringet� szivattyú kimenetekbe a medence belsejéb�l, így a víz nem 
folyik ki, míg tölti 
B típus: 17’ (518 cm) és az a feletti EASY SETTM MEDENCÉK 
Ha a medencét keringet� szivattyú nélkül vásárolta, szorítsa a két töml�nyílás sapkát a 
töml�nyílásokba, a víz feltöltése el�tt, csak kézzel szorítsa. 
Ha a medencét keringet� szivattyúval vásárolta, el�ször olvassa el a Krystal ClearTM 
keringet� szivattyú kézikönyvet, majd menjen a 6. lépéshez 

 
6. Miel�tt a medencét elkezdené feltölteni vízzel, ellen�rizze, hogy a medence belsejében lév� 

leereszt� dugó zárva van és a leereszt� sapka kívül szorosan rá van csavarva. Töltse fel a 
medencét nem több mint 1 inch (3 cm) vízzel; és nézze meg, hogy van-e számottev� különbség a 
medencepadló lejtésében. 
 
FONTOS: Ha a víz a medencében az egyik irányba folyik, a medence nem teljesen 
vízszintes. Ha a medencét nem vízszintes talajon szereljük össze, az a medence d�lését 
okozza, amely az oldalfal kidudorodását eredményezi. Ha a medence nem teljesen 
vízszintes, le kell engedni a medencét, vízszintezni a területet és újratölteni a medencét. 
 
Kezdje el kisimítani a megmaradt gy�r�déseket (a medence belsejéb�l), a medence padló és a 
medenceoldalak találkozásának kinyomásával, vagy (a medence külsejéb�l) nyúljon a medence 
oldala alá, fogja meg a medence padlót és húzza ki. Ha a földre terített takaró okozza a 
gy�r�déseket, akkor 2 személy segítségével minden oldalról húzza ki azt és távolítsa el az összes 
gy�r�dést. 

 

 
7. A medencevászon falai fel fognak emelkedni, mialatt vízzel töltjük. 
8. A vizet a felfújt gy�r� aljáig lehet tölteni. 
9. A biztonságos, élvezhet� medencében történ� játszáshoz olvassa el az „Általános Vízbiztonsági 

Útmutatót” a családtagjaival. 
 
 
 
 
 

A típus 

B típus 
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A medence leengedése és hosszútávú tárolás 
1. Ellen�rizze az úszómedence vizekre vonatkozó speciális el�írásokat, helyi szabályozásokat. 
2. Ellen�rizze, hogy a medence belsejében lév� leereszt� dugó a helyén be van dugva. 
3. Távolítsa el a medence küls� részén lév� leereszt� szelepr�l a sapkát. 
4. Csatlakoztassa a kerti töml� „anya” végét a töml� adapterhez. 
5. Helyezze a töml� másik végét olyan területre, ahol a víz biztonságosan leereszthet�. 
6. Csatlakoztassa a töml� adaptert a leereszt� szelephez. MEGJEGYZÉS: Az adapter ki fogja 

nyomni és nyitni a leereszt� dugót a medence belsejében, és a víz azonnal elkezd 
leereszt�dni. 

7. Szedje szét a töml�t és az adaptert, ha befejezte. 
8. Tegye vissza a leereszt� dugót a leereszt� szelepbe a medence belsejében a tárolásra. 
9. Helyezze vissza a leereszt� sapkát a medence külsejére. 
10. Teljesen eressze le a fels� gy�r�t, és távolítson el minden alkatrészt. 
11. Gy�z�djön meg arról, hogy a medence és minden alkatrésze teljesen megszáradt, miel�tt 

összehajtja, hagyja a Napon száradni egy órán keresztül. 
12. Készítsen négyzetes alakot. Kezdje az egyik oldalon, hajtson be egyhatodot a medencevászonból, 

kétszer egymás után. Ugyanezt végezze el az ellenkez� oldalon. 
13. Amint elkészítette a két ellentétes hajtott oldalt, egyszer�en csak hajtsa egyiket a másikra, mintha 

becsukna egy könyvet. 
14. Hajtsa a hosszabb véget a másikra és lapítsa le a medencevásznat. 
15. Tárolja a medencevásznat és alkatrészeit száraz, h�vös helyen. 
16. Az eredeti csomagolódoboz felhasználható tárolásra. 
 
 
Medence-ápolás és vegyszerek 
A megfelel� víz egyensúly megtartása az egyedüli legfontosabb faktor a medencevászon 
élettartamának meghosszabbításában és megjelenésének meg�rzésében, ugyanúgy, mint a tiszta, 
egészséges, biztonságos víz biztosítása. Megfelel� technika szükséges a víz ellen�rzésére. Keresse 
fel a medence szakért�jét a vegyszerekkel, a teszt-készletekkel és a teszt eljárásokkal kapcsolatban. 
Gondosan olvassa el és tartsa be a vegyszergyártó írott utasításait. 
 
1. Soha ne hagyja, hogy a klór, teljes feloldódása el�tt, közvetlenül érintkezzen a medencevászonnal. 

Ez azt jelenti, hogy a granulált vagy tabletta formájú klórt el�ször fel kell oldani egy vödör vízben, 
hasonlóképpen a folyékony klórt a medence körül különböz� helyekre kell önteni, és azonnal 
alaposan elkeverni a medence vízzel. 

2. Soha ne keverjük össze a vegyszereket, inkább adjuk a vegyszereket elkülönítve a medence 
vízhez, és alaposan keverjük el, miel�tt további vegyszert adagolnánk. 

3. Az Intex medence fölöz� és az Intex medence vákuum-tisztító kapható és segít a medence 
vizének tisztán tartásában. Keresse fel a medence keresked�jét e termékekkel kapcsolatban. 

4. A medence tisztításához soha ne használjon nagynyomású mosót. 
 

 FIGYELEM 
 
MINDIG TARTSA BE A VEGYSZERGYÁRTÓ UTASÍTÁSAIT, AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS VESZÉLYT 
JELZ� FIGYELMEZTETÉSEKET. 
 
Ne töltsön vegyszert a vízbe, ha a medencében tartózkodnak. B�r és szem irritáció történhet. 
A koncentrált klór oldatok károsíthatják a medencevásznat. Az Intex Recreation Corp., az Intex 
Trading Ltd., és vállalataik, a felhatalmazott ügynökei és szerviz centrumai, a kiskeresked�k vagy 
alkalmazottai semmilyen esetben sem felel�sek a vev� vagy bármely harmadik személy által okozott 
költségekért, melyek a medence víz, a vegyszerek veszteségéb�l, vagy vízkárokból adódnak. 
Tartalékoljon egy sz�r�betétet csere céljából. A sz�r�betéteket kéthetente cserélje. 
Azt tanácsoljuk, hogy a Krystal ClearTM Intex keringet� szivattyút használják az összes föld feletti 
medencénkkel. Az Intex keringet� szivattyú, vagy más alkatrészeinek beszerzésére keresse fel a helyi 
keresked�jét. 
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GYAKORI MEDENCE PROBLÉMÁK 
 

PROBLÉMA LEÍRÁS OK KEZELÉS 

ALGA • Zöldes víz 
• Zöld vagy fekete foltok 

a medencevásznon 
• A medencevászon 

csúszós és/vagy 
kellemetlen szag van 
jelen 

• A klór- és pH szintet kell 
beállítani. 

• Alaposan klórozzon 
„sokk” kezeléssel. 
Ellen�rizze a pH-t és 
állítsa arra az értékre, 
melyet az ön helyi 
medence szaküzlete 
ajánl. 

• Vákuum-tisztítózza ki a 
medencefeneket. 

• Tartsa a megfelel� klór 
szintet. 

ELSZINEZ�DÖTT VÍZ • A víz kékre, barnára és 
feketére változik, amikor 
el�ször kezelik klórral 

• A vízben lév� réz, vas, 
vagy magnézium 
oxidálódik a hozzáadott 
klór által. Ez gyakori a 
különféle vízforrásoknál. 

• Állítsa be a pH-t az 
ajánlott értékre. 

• Alkalmazzon sz�r�t, míg 
a víz nem tiszta. 

• Tisztítsa rendszeresen a 
sz�r�betétet. 

LEBEG� ANYAG A 
VÍZBEN 

• A víz zavaros vagy 
tejszer� 

• Túl magas pH okozta 
„kemény víz”. 

• A klór tartalom alacsony. 
• Idegen anyag a vízben. 

• Javítsa a pH-t. 
Ellen�rizze a 
vízkezelést a helyi 
úszómedence 
keresked�vel. 

• Ellen�rizze a megfelel� 
klór szintet. 

• Tisztítsa, vagy cseréljen 
sz�r�t 

KRÓNIKUSAN 
ALACSONY VÍZSZINT 

• A vízszint alacsonyabb, 
mint el�z� nap 

• Szakadás vagy lyuk a 
medencevásznon vagy a 
töml�n. Szorítsa meg a 
sapkákat. 

• Lokalizálja a károsodást 
és javítsa meg foltozó 
készlettel 

• Szorítson a 
töml�bilincseken. 

ÜLEDÉK A MEDENCE 
ALJÁN 

• Kosz vagy homok a 
medence-feneken. 

• Megterhel� használat, 
gyakori ki- és 
bemászkálás a 
medencébe. 

• Használja az Intex 
medence vákuum-
tisztítót a medence 
aljának tisztításához. 

FELÜLETI TÖRMELÉKEK • Levelek, rovarok stb. • A medence túl közel van 
a fákhoz. 

• Használja az Intex 
medence-lefölöz�t. 

 
ÁLTALÁNOS VÍZBIZTONSÁGI IRÁNYELVEK 

 
A víz-rekreáció mind öröm forrása, mind terápiás eszköz. Azonban velejárója a sérülés és a 
halál kockázata. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és kövesse az összes 
termék és csomagolási figyelmeztetést és útmutatót. A termékhez tartozó figyelmeztet�k, útmutatók 
és biztonsági el�írások a víz-rekreációs eszközök néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem 
fedik át a kockázat és veszély minden esetét. 
 
További biztonsági irányelvekhez, ismerkedjen meg a következ� általános irányelvekkel, úgy, mint a 
nemzetileg elismert Biztonsági Szervezetek által nyújtott irányelveket: 
• Tanulj meg úszni. 
• Tanuld meg a CPR-t és az els�segélyt. 
• Oktass ki mindenkit, aki vigyáz a gyermekeidre, a medenceveszélyekr�l és a véd�eszközök 

használatáról, mint pl. zárt ajtók, korlátok, stb. Követeld meg az állandó felügyeletet. 
• Tanítsd meg a gyermekeket, mit kell tenniük veszélyhelyzetben. 
• Használd a józan eszed és a jó ítél�képességed, amikor bármilyen vízi tevékenységet végzel és 

élvezel. 
• Felügyelj. Felügyelj. Felügyelj. 
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A szervizzel kapcsolatos kérdésekkel, vagy a cserealkatrészek megrendelésére kérjük, keresse 
fel az alább felsorolt irodákat, vagy látogassa meg a www.intextrading.com , ahol választ kaphat a 
leggyakrabban feltett kérdésekre. 

 
 
 
 
 
 
 
 


