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FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
A TERMÉK TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA 

EL, ÉRTELMEZZE ÉS KÖVESSEN MINDEN UTASÍTÁST!

FELFÚJHATÓ MEDENCE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ALÁBBI MÉRETŰ MEDENCÉKHEZ:
-Ø8’ x 25” (Ø2.4m x 63cm) -Ø10’ x 30” (Ø3m x 76cm)

-Ø12’ x 30” (Ø3.6m x 76cm) -Ø14’ x 33” (Ø4.2m x 84cm)
-Ø13’ x 33” (Ø3.96m x 84cm) -Ø15’ x 33” (Ø4.5m x 84cm)

Kövessen minden utasítást és jövőbeni 
referenciához tartsa meg az útmutatót.

Minden rajz illusztráció. A tényleges termék ettől eltérő lehet. Nem méretarányos.
A termék típusáról és méretéről az útmutató végén található részletes információ!

NE KÜLDJÖN VISSZA TERMÉKET 
KÖZVETLENÜL A KERESKEDŐJÉNEK. 

STOP! Hivatalos szervizpartnerünk:
Sanotechnik Hungária Kft. 1222, Budapest, Nagytétényi út 112.
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TARTALOM BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Biztonsági utasítások

Biztonsági szabályok úszni nem tudóknak
1) A gyenge úszók és a nem úszók folyamatos, aktív és éber felügyelete szükséges egy  kompetens felnőtt részéről (ne feledje, 

hogy a fulladás veszélye az öt év alatti gyermekek  esetében a legnagyobb);
2) Egy felnőtt minden használat alkalmával legyen jelen, aki a medencét felügyeli;

3) Gyenge úszók vagy úszni nem tudók viseljenek egyéni védőfelszerelést a használat során;

4) Amennyiben nem használják vagy nem felügyelik, távolítson el minden játékot az úszómedencéből  és annak környékéről, 
hogy a gyerekek figyelme ne irányuljon a medencére.

Biztonsági eszközök
1) A fürdőhöz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében ajánlott egy biztonsági korlát  felszerelése;
2) A korlátok, a medencefedők, a medence riasztói vagy hasonló biztonsági eszközök hasznos  segédeszközök, de nem 

helyettesítik a felnőttek folyamatos és hozzáértő felügyeletét.
Biztonsági berendezés
1) Javasolt mentőeszközöket (pl. úszógumi) tartani a medence mellett;
2) Tartson a medence közelében egy működő telefont és a segélyhívó 

telefonszámot.  
A fürdő biztonságos használata
1) Ösztönözze az összes felhasználót, különösen a gyermekeket, hogy tanuljanak meg úszni;
2) Tanulja meg az újraélesztést (Cardio Pulmonalis Resuscitatio - CPR), és rendszeresen frissítse ezeket az ismereteket. 

Vészhelyzet esetén ez életmentő lehet;;
3) Tájékoztassa a felhasználókat, beleértve a gyermekeket is, hogy vészhelyzet esetén mit kell tenniük;
4) Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet;
5) Ne használja a medencét, ha alkoholt fogyasztott vagy olyan erős gyógyszert szed, amely a medence biztonságos 

használatát veszélyezteti;

6) A medencefedőt teljesen távolítsa el a víz felszínéről, mielőtt belépne a fürdőbe;
7) Óvja a medencében tartózkodókat a vízzel kapcsolatos betegségektől azáltal, hogy a medence vizét kezeli és a megfelelő 

higiéniai feltételeknek eleget tesz. Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvben a vízkezelési irányelveket;
8) A vegyszereket (pl. víztisztító, tisztító vagy fertőtlenítő termékeket) gyermekektől elzárva tárolja.
9) A kivehető létrákat csak vízszintes felületre lehet helyezni.
10) Az alábbiak szerint használja a feliratokat.
FIGYELEM: A szabadban leeresztett medence ismeretlen veszélyeket okozhat.
FIGYELEM: A telepítést és az összeszerelést felnőttnek kell végezni.
FIGYELEM: A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében olvassa el és kövesse a használati és 
karbantartási utasításokat. 
Az utasítások be nem tartása súlyos egészségügyi veszélyeket okozhat, különösen gyermekek számára. 
FIGYELEM: Csak lakossági kültéri használatra.
FIGYELEM: Fulladásveszély. Gyermekek fulladtak már meg hordozható fürdőkben. 
FIGYELEM: Ürítse ki a medencét, ha nincs használatban, és ne hagyja a szabadban.

FIGYELEM: Vízi környezetben mindig tartsa a gyermekeket felügyelet alatt.

FIGYELEM: Tilos beleugrani!

Ezt a biztonsági táblát jól látható helyen, a medencétől 2 m-en belül kell elhelyezni. Alternatív megoldásként egy vinil
alapragasztóval (nem tartozék) a táblát a be- és kilépési pont melletti medence falához ragaszthatja, biztosítva, hogy az
minden felhasználó számára jól látható legyen, amikor a medencéhez közelít.

2 3

A medence telepítése és használata előtt gondosan olvassa el, értelmezze és kövesse a  
felhasználói kézikönyvben található összes tájékoztatót.
Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi rekreáció néhány gyakori  
kockázatával foglalkoznak, de nem fednek le minden kockázatot és veszélyt.
A vízi tevékenységek során mindig körültekintően és megfelelő ítélőképességgel  járjon el. 
Kérjük, figyelmesen olvassa át, és őrizze meg a kézikönyvet!
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ALKATRÉSZ INFORMÁCIÓK ALKATRÉSZ INFORMÁCIÓK

3.6m x 76 cm 4.2m x 84 cm Ø3.96m x 84cm Ø4.5m x 84cm

Szám. ELNEVEZÉS MENNYI-
SÉG ALKATRÉSZ MENNYI-

SÉG ALKATRÉSZ MENNYI-
SÉG ALKATRÉSZ MENNYI-

SÉG ALKATRÉSZ

1
Vízleeresztő szelep 

fedele 1 290366 1 290366 1 290366 1 290366

2 Dugó 2 290311 2 290311 2 290311 2 290311

3
Vízleeresztő szelep 

csatlakozó 1 290364 1 290364 1 290364 1 290364

4 Leeresztő furat (B) 2 290312 2 290312 2 290312 2 290312

5 Belső bélés 1 393244 1 393246 1 393366 1 393367

Ø 2.4m x 63 cm Ø 3m x 76 cm

Szám. ELNEVEZÉS MENNYISÉG ALKATRÉSZ MENNYISÉG ALKATRÉSZ

1 Vízleeresztő szelep fedele 1 290366 1 290366

2 Dugó 2 290311 2 290311

3
Vízleeresztő szelep 

csatlakozó 1 290364 1 290364

4 Leeresztő furat (B) 2 290312 2 290312

5 Belső bélés 1 393242 1 393243
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Megjegyzés: A rajz csak illusztráció. A tényleges termék ettől eltérő lehet. Nem méretarányos.

Ø2.4m x 63 cm / Ø3m x 76 cm Ø 3.6m x76 cm / Ø 4.2m x84 cm
Ø 3.96m x 84cm / Ø 4.5m x 84cm

Modell Méret Vízmennyiség Szivattyú Létra

17792XX Ø2.4mx 63 cm 2074 L √ ×
17792 Ø2.4mx 63 cm 2074 L × ×

17793XX Ø3.0m x 76 cm 3618 L √ ×
17793 Ø3.0m x 76 cm 3618 L × ×

Modell Méret Vízmennyiség Szivattyú Létra

17794XX Ø 3.6m x 76 cm 5377L √ ×

17794 Ø 3.6m x 76 cm 5377 L × ×
17796XX Ø 4.2m x 84cm 7820 L √ ×

17796 Ø 4.2m x 84cm 7820 L × ×
12020XX Ø 3.96m x 84cm 7280 L √ ×

12020 Ø 3.96m x 84cm 7280 L × ×
12021XX Ø 4.5m x 84cm 8652 L √ ×

12021 Ø 4.5m x 84cm 8652 L × ×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR
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Először feltétlenül válasszuk ki a medence számára megfelelő helyet, mielőtt 
bármennyi vízzel megpróbálnánk feltölteni. Kérjük, olyan telepítési helyet 
válasszon, amely szigorúan megfelel az alábbi irányelveknek:

1. Győződjön meg arról, hogy a terület egyenletes, sík (nincsenek dudorok vagy földdombok), és teljesen vízszintes, és a 
3°-os lejtési szöget nem haladja meg a beállítási terület bármely pontján.

2. A medence felállításához kiválasztott területen ne legyenek gallyak, kövek, éles tárgyak vagy egyéb törmelék.
3. A terület ne legyen közvetlenül felsővezetékek vagy fák alatt. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a medence 
létesítési területe ne tartalmazzon földalatti közművezetéket vagy egyéb kábeleket.
4. Ha a medencéhez takarót is vásárolt, annak használata nagyon ajánlott a medence tisztábban tartása miatt.

5. Ha lehetséges, válasszon egy nyitott helyet az ingatlanán, amely közvetlen napfénynek van kitéve. Ez segít
melegen tartani a medencét.

FIGYELEM: A nem megfelelően sík felületre telepített medence szivároghat,
deformálódhat vagy összeomolhat, ami anyagi kárt vagy súlyos sérülést okozhat a
medence területén vagy annak környékén tartózkodók számára!

FIGYELEM: A telepítés során ne használjon homokot. Ha úgy tűnik, hogy „szintező
anyag” használatára van szükség, akkor a terület valószínűleg alkalmatlan. EZEN
UTASÍTÁS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
OKOZHAT.

JÓ TUDNI: Kérjük, gondosan válassza ki a telepítési területet, mivel a gyep és egyéb
növényzet a takaró alatt (opcionális) elpusztulhat. Továbbá, próbálja elkerülni a takaró
elhelyezését agresszív növény- és gyomfajokra hajlamos területeken, mivel ezek
átszúrhatják.

JÓ TUDNI: A medencének elérhetőnek kell lennie egy 110 vagy 230 voltos váltakozó
áramú aljzathoz, amelyet földi áram-védőkapcsoló (GFCI) véd. A medencét az
áramforrástól legfeljebb 2 m-re kell beállítani, de nem lehet messzebb, mint a szivattyú
vezetékének hossza. Semmilyen körülmények között nem szabad hosszabbító kábelt
használni a csatlakozás hatókörének kiterjesztésére.

+3°

TERÜLET KIVÁLASZTÁSA TELEPÍTÉS
FONTOS: Ne kezdje el az összeszerelést, ha hiányzik valamelyik darab. Cseretermékekért hívja a környékén található 
forgalmazót.

A telepítéshez szükséges személyek száma: legalább 2 felnőtt.
A telepítés teljes ideje, a helyszín előkészítését és a víz feltöltését nem számítva:
10 perc az Ø2.4mx 63 cm / Ø3.0m x 76 cm / Ø3.6m x 76 cm/ Ø3.6m x 76 cm méretnél,
30 perc az Ø4.2m x 84cm / Ø3.96m x 84cm / Ø4.5m x 84cm méretnél.

1. lépés.ALKATRÉSZEK MEGSZÁMOLÁSA.
Vegye ki az összes alkatrészt a doboz(ok)ból, és helyezze a telepíteni kívánt helyre.
Ellenőrizze az egyes alkatrészeket az „ALKATRÉSZ INFORMÁCIÓK” (4-5.o.) szerint. Győződjön meg arról, hogy az összes 
összeállítandó darab a dobozban van-e;

2. lépés. TELEPÍTSE A LEERESZTŐ SZELEPEK FEDELÉT ÉS A DUGÓT
Győződjön meg arról, hogy a külső leeresztő szelep be van-e helyezve a külső leeresztő sapkába, és a leeresztő szelep fedele jól

be van-e csavarva. Dugja be a csatlakozó furatokat a dugókkal. (A kifolyócsavar a medencék méretének megfelelően változik);

Leeresztő szelep A Leeresztő szelep BDUGÓ Leeresztő szelep fedél

3. lépés FÚJJA FEL A FELSŐ GYŰRŰ RÉSZT

A felső védőtakarót tartsa a medence közepén (a felső védőtakarót a medence aljának kerületén 
belül kell tartani) 
NAGYON FONTOS: A felső védőtakarót csak kb. 85%-os telítettségre szabad feltölteni. Ezen a 
ponton túl NE fújja fel a védőtakarót. Annak túlzott felfújása a takaró repedését okozhatja vagy 
károsíthatja a hegesztéseket.

80%

FIGYELEM: Feltöltés közben ne hagyja őrizetlenül a medencét.

FIGYELEM: Ha az egyik oldalon több mint 3-5 cm víz gyűlik össze, miközben tölti fel
vízzel, akkor a medence nincs vízszintben, amit azonnal orvosolni kell! Húzza ki a
leeresztő dugót, engedje ki a vizet teljesen, szedje szét a medencét, helyezze egy sík
felületre, majd ismételje meg a telepítési utasításokat.

FIGYELEM: NE töltse túl, mert ez a medence összeomlását okozhatja. Heves
esőzések esetén előfordulhat, hogy ki kell ürítenie a víz egy részét a szint megfelelő
biztosítása érdekében.

A MEDENCE FELTÖLTÉSE VÍZZEL
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Sima, egyenletes terület: HELYES. Ferde, egyenetlen terület: HELYTELEN.
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1. Győződjön meg arról, hogy a lefolyó-csatlakozó szorosan
illeszkedik és a sapka a helyén van. Kezdje meg a feltöltést.
Miután kb. 3 cm víz van az alján, hagyja abba, és simítsa ki a
gyűrődéseket a medence alján. Húzza ki a külső falat a
medence felső szélétől, a medence alján is, hogy azt
egyenletesen töltse fel.

2. Folytassa tovább a vízszintig történő feltöltést.

TÉLIESÍTÉS ÉS HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS

FIGYELEM: Ne engedje, hogy gyermekei a vízelvezető nyílás felé fordulva álljanak, miközben 
engedi le a vizet. A vízáram elsodorhatja gyermekeit.
FIGYELEM:  A medencét hűvös és száraz helyen kell tárolni, ahol nincsenek éles tárgyak a 
közelében, vagy olyan nehéz tárgyak, amik fentről lehullva esetleg károsíthatják a felületét.

TÉLIESÍTÉS ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁS

1. lépés. Ha van szűrőszivattyúja, győződjön meg arról, hogy a szivattyú nem csatlakozik áramforráshoz.

2. lépés. Ellenőrizze, hogy a kifolyószelep biztosan illeszkedik-e a medence belsejébe.

3. lépés. Csatlakoztassa kerti tömlőjét a leeresztő szelep csatlakozójához, és helyezze a tömlő másik végét olyan
helyre, ahol a víz biztonságosan lefolyhat, például vízelvezetés vagy utcai csatorna. Ne feledje, hogy mivel a víz mindig
megtalálja a maga szintjét, a tömlő végének alacsonyabban kell lennie a medencénél, hogy a teljes vízelvezetés
biztosítva legyen.
4. lépés. A szivattyú dugóját helyezze a medence belsejében lévő be- és kimeneti szerelvényekbe, majd válassza le a
tömlőket.

5. lépés. Csatlakoztassa a leeresztő szelep csatlakozóját a leeresztő kimenethez a csatlakozó óramutató járásával 
megegyező irányú elforgatásával.
6. lépés. Nyissa ki a medence belsejében lévő lefolyót, a víz azonnal elkezd kifolyni.

7. lépés. Ha elkészült, válassza le a tömlőt és a leeresztő szelep csatlakozóját.

8. lépés. Helyezze vissza a medence belsejébe a kifolyót.
9. lépés. A medencebélés legyen teljesen száraz, mielőtt hosszú távú tárolás céljából összehajtaná. Ha a medencét
néhány órán át napfényre tesszük, a szárítási folyamat felgyorsulhat, és megkönnyítheti a medence összehajtását a
tároláshoz. (Soha ne kísérelje meg összecsukni vagy tárolni a nem teljesen száraz medencét, mert ez penészedéshez
vezethet a medence tárolásának ideje alatt.)
10. lépés. A megfelelő, szezonon kívüli tárolás kritikus fontosságú a medence védelme érdekében (főleg télen). Miután a
medencét leeresztette és ki is száradt, gondosan hajtsa össze és egy védőtakaróba (ha van ilyen) vagy más, hasonló ponyva
anyagba kell csomagolni. A medencét az összes hozzá tartozó tartozékkal, például szivattyú, védőtakaró, tömlők, bilincsek és
szerelvényekkel együtt kell tartani, amit egy száraz és időjárásálló helyen kell tárolni.

A MEDENCE ÖSSZEHAJTÁSA
Összehajtás előtt jobb az összes alkatrészt és a medencét is teljesen megszárítani
úgy, hogy kb. egy órán át a napon hagyja őket (KÉP1). Ezután szórjon rá egy kis
hintőport, hogy az anyag ne tapadjon össze.
1. lépés. Kérjük, hajtsa be a magasabban fekvő oldalakat a téglalap alakjának megszerzéséhez (KÉP2).

2. lépés. Hajtsa be a téglalap mindkét felét, hogy kisebb téglalap alakot kapjon (KÉP3).

3. lépés. Hajtsa mindkét végét hátrafelé (KÉP4).

4. lépés. Hajtsa össze a többi véget egy végső téglalap kialakításához (KÉP5).

TIPP1. A levegőt folyamatosan távolítsa el a belsejéből, hogy a medence minden hajtogatás során lapos maradjon.

TIPP2. Az eredeti csomagolás használható tárolásra.

KÉP1 KÉP3 KÉP4KÉP2

KÉP5

A MEDENCE FELTÖLTÉSE VÍZZEL

SZEZONÁLIS KARBANTARTÁS ÉS VÍZKEZELÉS
FIGYELEM: A medencéhez tartozó szivattyút úgy tervezték, hogy a medence vizéből
eltávolítsa a szennyeződéseket és egyéb apró részecskéket. Ahhoz azonban, hogy a
medence vize tökéletesen tiszta, algáktól és káros baktériumoktól mentes legyen,
NAGYON FONTOS A RENDSZERES KÉMIAI KEZELÉS. A termékek kezdeti és
rendszeres karbantartása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható,
amely megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-
FVM-KvVm együttes rendeletben leírtaknak.
FIGYELEM: A bőr- és szemirritáció, sőt a fürdőzők sérülésének elkerülése érdekében
használat közben soha ne adjon vegyszert a medence vizéhez. Soha ne öntsön
vegyszert vagy egyéb tisztító anyagot a medencébe, ha nem ismeri a vízhez adandó
pontos mennyiséget vagy típust. A folyamat végén állítsa be a pH-értéket (az értéknek
7,2 és 7,6 között kell lennie). Méréséhez használjon lakmuszpapírt.
FIGYELEM: A karbantartási szabályok be nem tartása súlyos veszélyt jelenthet az
egészségre és különösen gyermekekre.

Ezt a terméket tárolható, szezonális használatú medencének tervezték. Amennyiben nem lesz egész évben használatban,
akkor ERŐSEN AJÁNLOTT, hogy ürítse le a medencét, alaposan tisztítsa és szárítsa is meg, valamint a szezonon kívül,
védett területen tárolja. Ez elősegíti a medence élettartamának meghosszabbítását, és megakadályozza a biztonsági
kockázat kialakulását, amíg a medence nincs használatban. A medence használatának idénye alatt a szűrőrendszert
minden nap üzembe kell helyezni, elég hosszú ideig ahhoz, hogy a víz térfogata legalább teljes mértékben megtisztuljon.

Annak érdekében, hogy a medence vize az egész szezonban tiszta és higiénikus maradjon, kérjük, 
tartsa be szigorúan az alábbi utasításokat:
1. A megfelelő kémiai környezet (a víz optimális pH-értéke) alapvető tényező a medencevíz fertőtlenítés 

hatékonyságában. Továbbá a vegyi anyagok alkalmazása megakadályozza a káros baktériumok, illetve algák 
szaporodását a medencében, és segíti a szivattyút abban, hogy kristálytiszta legyen a vize.

80 %
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SZEZONÁLIS KARBANTARTÁS ÉS VÍZKEZELÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Azok a vegyi anyagok, amelyekre a medencéjében szükség lehet, többek között az alábbiak:
a) Tablettás, szemcsés vagy folyékony klór: fertőtleníti a medence vizét és gátolja az algák növekedését.
b) pH beállító vegyszerek: ezeket a pH szint korrigálására és a víz kevésbé savanyúvá tételére használják.
c) Algaölő folyadék: ezeket a vegyi anyagokat algák elpusztítására fejlesztették ki.
d) “Sokkolás” (klór-sokk): Megszüntet bizonyos szerves és egyéb kombinált vegyületeket, amelyek befolyásolhatják a víz 

tisztaságát. A vízkezelő szerek szempontjából 6,5-7,8 tartomány tekinthető ideálisnak, hozzátéve, hogy konkrét szerek 
esetében ez a tartomány ennél is szűkebb. Pl: klórféleséggel történő fertőtlenítéskor: 6,8-7,4.
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2. A klór soha ne érintkezzen közvetlenül a medencebelsővel, amíg az teljesen fel nem oldódott. Ez azt jelenti, hogy a
szemcsés vagy tablettás klórt fel kell oldani egy vödör vízben, mielőtt hozzáadják a medencevízhez, és
hasonlóképpen a folyékony klórt lassan és egyenletesen kell a medence vízébe önteni, a medence kerületének
különböző pontjain.

VESZÉLY: SOHA ne a vizet adja a vegyszerhez. Ehelyett mindig a vegyszert keverje a vízhez. Soha ne adagoljon
különböző vegyszereket egyszerre. Csak külön-külön szabad, de hagyja, hogy az adott vegyszer az egész medencében
elkeveredjen, mielőtt egy másik típusút adna hozzá.

3. Javasoljuk, hogy vásároljon tesztkészletet, és gyakran tesztelje a medence vizét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a
pH-egyensúly és a klórszint optimális-e.

MEGJEGYZÉS: A túlzott klórszint vagy az alacsony (savas) pH-szint károsíthatja medencéjét, ezért kérjük, mielőbb
intézkedjen javításról, amennyiben a teszt bármelyik állapotot feltárja.

A nagyobb törmelék, szemcse eltávolítása a medencéből és a medence belsejének tisztán tartása a Prompt Set
karbantartási készlet használatával egyszerűbb, amely tartalmaz egy levél-szűrőt és kerti tömlővel működő medence
mosót. Karbantartási készletek bónusz opcióként szerepelnek a nagyobb medencerendszerekben, és külön is
megvásárolhatók kiegészítőként. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal, ha tanácsot szeretne kapni a medence
bármilyen élettartam javításáról.

4. Amennyiben elérhető, kéthetente (vagy gyakori használat esetén gyakrabban) ellenőrizze a szűrőpatront, hogy meg
kell-e tisztítani vagy ki kell-e cserélni. Ha a szűrő már nem fehér színű, próbálja meg tisztára mosni a kerti tömlő erős
vízsugara alatt. Ha a szűrőt nem lehet ilyen módon megtisztítani, akkor ki kell cserélni. A szűrők gyakori tisztításának
és/vagy cseréjének elmulasztása befolyásolja a szivattyú hatékonyságát, és lerövidítheti annak élettartamát.

5. Ha a medencéhez takaró vagy fedél is van, akkor használaton kívül a medencét próbálja mindig fedett állapotban
tartani. Ez segít megakadályozni, hogy a szél és egyéb elemek szennyeződéseket és törmelékeket hordjanak a
medencébe, de megakadályozza a felesleges csapadékvíz túlzott betöltését is.

6. Emlékeztesse családját és barátait, hogy a medencébe lépés előtt mindig öblítsenek le minden szennyeződést vagy
barnító olajat a kezükről, lábukról és testükről.

7. Lehetőség szerint gyakran ellenőrizni kell a medence csavarjait és fém alkatrészeit a rozsdásodás miatt.

8. Figyeljen oda, hogy a medencében ne legyen sok a víz a hirtelen esővíz vagy a véletlen túltöltés miatt. Ha ez
bekövetkezik, fontos, hogy a felesleges vizet mihamarabb ürítse ki belőle. Ha felfújható gyűrűs medencéről van szó,
akkor a vízszint soha nem lehet magasabb, mint a felfújható gyűrű alsó széle.

9. Az úszómedence építéséhez használt anyagoktól függetlenül az elérhető felületeket rendszeresen ellenőrizni kell a
sérülések elkerülése érdekében.

Javítási utasítások
(Kisebb lyukakat a mellékelt javító készlettel lehet javítani)

a. Keresse meg a szivárgás helyét.

b. Ürítse le a levegőt.

c. Tisztítsa meg a szivárgás körüli részt, és törölje szárazra a felületet.

d. Vegye ki a javító tapaszt, vágja a kívánt formára és méretre; a szivárgó lyuknál nagyobbnak kell lennie, helyezze 
a tapaszt a szivárgó helyre, és szorosan nyomja rá.

e. Várjon 30 percet a javított helyzetben, hogy a szabadban száradhasson meg.

f. Ha a kár túl nagy, javasoljuk szilikon vagy gumi alapú ragasztó használatát (a ragasztó nem tartozék).

Ragasztási utasítások

1 Keresse meg a szivárgás helyét.
2 Szükség esetén ürítse le a levegőt és engedje le a vizet.
3 Tisztítsa meg a szivárgás körüli részt és törölje szárazra a felületet.
4 Vegye ki a javító tapaszt, vágja a kívánt formára és méretre; a szivárgó lyuknál nagyobbnak kell lennie.
5 Az anyagfolt egyik oldalát ragassza a javítási területhez (a ragasztó nem tartozék). Kérjük, figyeljen arra, hogy az 

anyagfoltra egyenletesen kell felhordani a ragasztót. 
6 Helyezze az anyagfoltot a sérült területre, és szorosan nyomja rá. Várjon 12 órát a száradásig. Miután az anyagfolt 

megszáradt, tegyen ragasztót a széleire a folt teljes záródásához (4 órán át). 
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KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Ha valamelyik alkatrészt a fogyasztó kicserélte, megrongálta vagy nem rendeltetésszerűen használta, akkor az adott
alkatrészekre a garancia érvényét veszti. Ebben a helyzetben tájékoztatást kap a pótalkatrészek és a munkafelvétel
költségeiről.

Ha ellenőrizhető gyártási hibát találunk garancián belüli időszakban, vállaljuk, hogy a garanciális termék javítását vagy
cseréjét elvégezzük, feltéve, hogy megfelelő vásárlási igazolást mutat be.

Ez a korlátozott jótállás nem érvényes, ha a terméket kereskedelmi célokra használják, vagy ha a kárt baleset, fogyasztói
visszaélés, elhanyagolás, rongálás, vegyszerek nem megfelelő használata okozza, amennyiben szélsőséges időjárási
körülményeknek van kitéve vagy hanyagság történik a termék beállítása vagy szétszerelése során.

Nem vállalunk felelősséget a telepítés költségeiért, a munkadíjért vagy a szállítási költségekért, amelyek a hibás
alkatrészcsere miatt merültek fel. Továbbá, ez a korlátozott garancia nem terjed ki a termék jogosulatlan módosítására
sem.

HIBAELHÁRÍTÁS

12

PROBLÉMA HIBAJELENSÉG HIBA OKA MEGOLDÁS

A MEDENCE FELTÖLTVE 
NEM KEREK FORMÁJÚ

A medence ovális, téglalap alakú 
vagy „tojásszerű” alakot kapott. 

A bélés alján lévő gyűrődések a 
feltöltés előtt nem lett megfelelően 
elsimítva.

Engedje le a medencét 3 cm 
vízmélységig, majd simítsa el a 
lehető legtöbb gyűrődést.

A medence az egyik oldalra dől, 
vagy a medence vízmélysége 
egyenetlen. 

Az oldalfalak nem voltak 
megfelelően „kinyomva”, a 
medence feltöltése közben, ezáltal 
a felső gyűrű kerülete kívül esett a 
medence oldalfalán.

Engedje le a medencét 3 cm 
vízmélységig, majd nyomja ki az 
oldalfalakat, amíg azok a felső 
gyűrű kerületén kívül esnek.

A medence rögös vagy lejtős talajra 
lett helyezve.

Győződjön meg arról, hogy a 
medence alatt a talaj tényleg sík, 
vízszintes és mentes minden föld 
kiemelkedéstől.

A VÍZ ELSZÍNEZŐDÖTT A víz kék, barna vagy fekete színűvé 
válik, amikor először klórral kezelik. 

A vízben lévő ásványi anyagok klór 
hatására oxidálódtak.  Ez általában 
különböző forrásokból származó 
víznél fordul elő.

Állítsa a pH-t az ajánlott szintre.

Futtassa a szűrőt, amíg a víz tiszta 
nem lesz.

Rendszeresen tisztítsa meg / 
cserélje a patront.

LEBEGŐ RÉSZECSKÉK A 
VÍZBEN

A víz „tejszínű” vagy felhős.

Túl kemény a víz, amelyet a magas 
pH-érték okoz.

Állítsa be a pH-t. A megfelelő 
vízkezeléshez kérjen tanácsot az 
uszodatechnikai kereskedőjétől.

A klórozás nem megfelelő. Biztosítsa a megfelelő klórszintet.

Idegen törmelék a vízben. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
szűrőt.

A fürdőt használók nem mossák le 
a lábukat, mielőtt a medencébe 
lépnek.

A medencébe lépés előtt mossa le 
a szennyeződéseket.

TARTÓSAN ALACSONY A 
VÍZSZINT

A medence napi szinten veszít a 
vízből.

Szakadás vagy lyuk a medence 
bélésén.

Keresse meg a sérülést és használja 
a mellékelt javítókészletet a 
javításhoz.

Szakadás vagy lyuk a szűrőszivattyú 
tömlőjében.

Javítsa meg vagy cserélje ki a 
tömlőket.

A tömlőbilincsek túl lazák. Húzza meg az összes 
tömlőbilincset.

Magas nyári hőmérséklet miatti 
párolgás.

Tartsa fedve a medencét, ha nem 
használja.

ALGA JELENLÉT

A víz zöldes árnyalatú.

Alga van a vízben.

Alkalmazzon sokk-kezelést (szuper-
klórozással). Ellenőrizze a pH-t és 
állítsa be a megfelelő szintet a helyi 
uszodatechnikai kereskedő 
utasítása szerint.

A medence bélésén zöld, barna vagy 
fekete foltok jelennek meg.

Medence-porszívóval takarítsa ki 
vagy enyhén súrolja át a medencét.

A medence alja csúszós és/vagy 
kellemetlen szag terjeng miatta.

A megfelelő klórszint fenntartása 
érdekében gyakran tesztelje a 
vizet.

HIDEG A MEDENCEVÍZ A víz nem melegszik fel egy 
kényelmes fürdési hőmérsékletre.

A medencét túlságosan árnyékos 
vagy fákkal szegélyezett területen 
állították fel.

Helyezze át a medencét egy 
nyitottabb helyre, ahol 
maximálisan ki van téve 
napfénynek csúcsidőben.

A medence vizéből hő távozik. Tartsa fedett medencéjét, ha nem 
használja.
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