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WAZNE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje oraz 
zastosuj się do nich przed zainstalowaniem 

i użyciem tego produktu.

POWIERZCHNIOWY 
OCZYSZCZACZ WODY

Firma INTEX ma w swojej ofercie także : nadmuchiwane 
zabawki, artykuły plażowe, materace do spania, pontony, 
o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a 
także w marketach i sklepach zabawkowych.
Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów, 
Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i 
wyglądu, które mogą spowodować aktualizacje w 
instrukcjach bez uprzedzenia.
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W celu objaśnienia. Basen może nie być zawarty.
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ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Strona 3

WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas użytkowania produktu.

OSTRZEŻENIA
• NiE Pozwalaj DziEcią Używać tEgo ProDUktU. Do UżytkU  
 wyłączNiE PrzEz osoby DorosłE.
• NiE Używaj PomPy filtrUjącEj gDy ktoś korzysta z  
 basENU.
• silNE ssaNiE. NiE zDEjmować i NiE zasłaNiać Pokrywy w  
 trakciE Pracy PomPy.
• trzymaj rĘcE i włosy z Dala oD włączoNEgo UrząDzENia!
• wyłącz PomPĘ PrzED czyszczENiEm, zDEjmowaNiEm, 
 koszyka lUb Pokrywy.
• UsUń wszystkiE akcEsoria Do koNsErwacji gDy.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ MOŻE 
SPOWODOWAĆ ZNISZCZENIE POSESJI, PORAŻENIE PRĄDEM, POWAŻNE 
OBRAŻENIA CIAŁA A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET śMIERĆ. 

ostrzeżenia, instrukcje i zasady bezpieczeństwa dotyczące produktu prezentują 
tylko niektóre powszechne zagrożenia związane z używaniem wodnego sprzętu 
rekreacyjnego i nie obejmują wszystkich przypadków i zagrożeń. Użyj zdrowego 
rozsądku i właściwej oceny podczas wodnych rozrywek.

WYMAGANA SZYBKOśĆ PRZEPŁYWU WODY PRZEZ POMPĘ
FILTRUJĄCĄ – OD 3785 DO 15140 LITRÓW/h
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WYKAZ CZĘśCI
Poświęć parę minut na zapoznanie się z elementami zestawu.

UWAGA: rysunki mają charakter poglądowy, mogą się różnić od aktualnej wersji 
produktu. Nie zachowano skali.

NUMER
OPIS ILOśĆ

NUMER 
CZĘśCI 

ZAmIENNEj 
BASEN 
EASY-
SET® 

BASEN 
STELAŻOWY

GRAPHITE 
GRAY PANEL 
POOL SET™ 

POWSZECHNE

1  Pokrywa 1 11075a

2  obrĘcz 1 11076

3  UcHwyt koszyka 1 11077

4  koszyk 1 11078

5  UrząDzENiE Do zbiEraNia NiEczystości 1 11079

6  PokrĘtło 1 10526

7  UcHwyt 1 10522

8  mocowaNiE (oPcjoNalNiE) 1 10521

9  ramiĘ (oPcjoNalNiE) 1 10520

10  Hak Do mocowaNia (oPcjoNalNiE) 1 11502

11  wąż 1 10531

12 NasaDka b 1 11238a

*13 mocowaNiE (oPcjoNalNiE) 1 11153

1

2

3

4

7

8 9
10

11 12

6

5

*13

*Uwaga: ta część znajduje się w zestawie tylko jeśli produkt został zakupiony jako część 
zestawu basenowego graphite gray Panel™. część nie znajduje się w zestawie jeśli produkt 
został zakupiony pojedynczo bez zestawu basenowego; jeśli jest potrzebna, aby zamówić 
część, należy się skontaktować z autoryzowanym punktem serwisowym.
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MONTAŻ RAMIENIA DLA BASENÓW EASY SET® (Z DMUCHANYM RINGIEM)

1 Jeśli jesteś posiadaczem basenu stelażowego przejdź na  stronę 6.

Połącz wąż (11) do 
dolnego podłączenia 
oczyszczacza (5). 

2 złóż mocowanie, tak jak pokazano na rys. 2. Dopasuj rozstaw mocowania (8) 
przez jednoczesne wciskanie i wysuwanie ramienia (9). 

nacisnąć nacisnąć 

włożyć 

włożyć

8

9

7

nacisnąć 

wsunąć

3 4 odkręć pokrętło (6), wsuń 
 mocowanie i ręcznie dokręć 
pokrętło. jeśli to konieczne dopasuj 
wysokość urządzenia. 
Uwaga : Do przykręcania 
nie używaj narzędzi 
typu kombinerki itp.   wsunąć6

 Umieść cały złożony hak na 
 dmuchanym kołnierzu basenu 
Easy-sEt® blisko wylotu wody (dolne 
podłączenie węża. jeśli dalsze 
dopasowanie mocowania jest konieczne, 
powtórz punkt 2. sprawdź, czy 
mocowanie jest 
prawidłowo 
umieszczone 
na krawędzi 
basenu. 

Nadmuchiwany 
górny pirścień

9

8

7

5

11
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MONTAŻ HAKU DLA BASENÓW METAL FRAME & GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™

1
Połącz wąż (11) 
z dolną złączką 
urządzenia (5). 

2 złóż mocowanie w sposób pokazany na rysunku 2. Dopasuj rozstaw 
mocowania poprzez regulację dwoma śrubami 

3 4 odkręć pokrętło (6), włóż  
 mocowanie i ręcznie dokręć 
pokrętło. Dopasuj wysokość 
urządzenia jeśli jest to 
konieczne. 
Uwaga : Nie dokręć 
pokrętła zbyt mocno 
i nie używaj narzędzi 
typu kombinerki 
itp. Patrz rys. 3.

wsunąć6

 Umieść cały złożony hak na 
 poziomej rurze stelażowego 
basenu mEtal frame blisko wylotu wody 
(dolne podłączenie węża. jeśli dalsze 
dopasowywanie mocowania jest 
konieczne powtórz punkt 2. sprawdź, czy 
mocowanie jest stabilne. Patrz rys. 4.

5

11

Nacisnąć Nacisnąć

Włożyć

Włożyć

10

7

basENów stElażowycH graPHitE gray PaNEl Pool sEt™

*13

7

górny szew

10

Płyta górna

*13
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INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA 

1 Dla basenów rozmiar 16' (488 cm) i poniżej:
Odkręć nakrętkę sitka z nagwintowanego złącza (dolnego) od wewnątrz 
basenu.

basENóW Easy-sEt® basENów stElażowycH

Dolne 
Podłączenie węża

górne Podłączenie 
węża

Nagwintowany
łącznik

Dolne 
Podłączenie węża

górne 
Podłączenie 

węża

Wewnetrzna
ściana basenu

Wewnetrzna
ściana basenusitko

2 W zależności od rozmiaru basenu, są dwa typy reduktorów do węża.

Dla basenów o średnicy 488 cm i mniejszej

12

nagwintowany 
łącznik

a b

11

12

Przykręć nasadkę b (12) do 
nagwintowanej złączki sitka z wnętrza 
basenu.

Połącz drugi koniec 
węża (11) do nasadki węża 
b (12).  

a b

Dla basenów o średnicy 549 cm i większej z dużym sitkiem

12

nagwintowany 
łącznik

11

12

Przykręć nasadkę b (12) do 
nagwintowanej złączki sitka z wnętrza 
basenu.

Połącz drugi koniec węża (11) 
do nasadki węża b (12). 
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INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA (ciąg dalszy)

3 Umieść siatkę (4), uszczelkę pokrywy (2) i pokrywę (1) w oczyszczaczu (5). 
Uwaga: Uszczelka musi być dobrze zainstalowana aby przytrzymywać 
pokrywę we właściwym położeniu.

4 Dopasuj wysokość urządzenia jeśli to konieczne. Pokrywa (1) powinna 
wystawać od 2,5 do 12.7 cm ponad urządzenie (5). Upewnij się ,że górna 
część pokrywy znajduje się na powierzchni wody. 

WAŻNE : Powierzchnia urządzenia musi być stale prostopadła w stosunku 
do lustra wody.

1

2

4

5

Wewnetrzna
ściana basenu

Wewnetrzna
ściana basenu

basENóW Easy-sEt® basENów stElażowycH

Wewnętrzna 
ściana basenu

1”
- 5

”
(2

.5
c

m
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2.
7c

m
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basENóW Easy-sEt®

Wewnętrzna 
ściana basenu

basENów stElażowycH

1”
- 5

”
(2

.5
c

m
-1

2.
7c

m
)

graPHitE gray PaNEl Pool 
sEt™

1”
- 5

”
(2

.5
c

m
-1

2.
7c

m
)

Wewnętrzna 
ściana basenu
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INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA (ciąg dalszy)

OSTRZEŻENIA
• NiE Używaj PomPy filtrUjącEj gDy ktoś korzysta z   
 basENU.
• silNE ssaNiE. NiE zDEjmować i NiE zasłaNiać Pokrywy w  
 trakciE Pracy PomPy.
• trzymaj rĘcE i włosy z Dala oD włączoNEgo    
 UrząDzENia!
• wyłącz PomPĘ PrzED czyszczENiEm, zDEjmowaNiEm ,   
 koszyka lUb Pokrywy.

•  zamontuj pompę filtrującą przestrzegając instrukcji obsługi pompy. włączaj  
 pompę poprzez podłączenie do gniazdka.

jeżeli woda nie wlatuje do pompy upewnij się że oczyszczacz jest 
pionowo do wody i poniżej powierzchni wody. otwórz zawór wylotowy na 
obudowie filtra. gdy woda zacznie wypływać zakręć zawór.
Nie pozwalaj na pracę pompy gdy nie ma wody to może przegrzać 
silnik i zniszczyć pompę.

WAŻNE

• Usuń powierzchniowy oczyszczacz wody i hak do mocowania zanim  
 nałożysz pokrywę na basen.
• Przechowuj produkt i akcesoria wewnątrz suchego, bezpiecznego miejsca.

5

UWAGA: raz w tygodniu usuń adapter węża z otworu wyjściowego, aby 
upewnić się, że na sitku nie ma brudu, włosów lub alg. Upewnij się także czy 
wkład filtra jest czysty i że w systemie nie ma przecieków.
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Spędzanie czasu w wodzie może mieć zarówno znaczenie rekreacyjne jak 
i terapeutyczne. Nie można jednak zapominać, że niestosowanie się do 
ogólnie przyjętych zasad niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała, a nawet 
śmierci. Aby to ryzyko zminimalizować, zawsze dokładnie zapoznawaj 
się z informacjami i ostrzeżeniami znajdującymi się na opakowaniach 
i w instrukcjach. Rzecz jasna, nie byliśmy w stanie opisać wszystkich 
możliwych niebezpiecznyc3h sytuacji jakie mogą zajść podczas 
korzystania z basenu (i z pracy pompy filtrującej), dlatego też ZAWSZE 
należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku.
 
Dodatkowo, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji postaraj się :
• wymaganie stałego nadzoru. odpowiednia opieka osób dorosłych jest   
 niezbędna zwłaszcza jeśli dzieci znajdują się w lub pobliżu basenu.
• Nauczenie się pływać.
• zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
• Poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o 
 potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz 
 zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
• Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
• kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie.
• Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.

PRZECHOWYWANIE 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Upewnij się, że pompa jest wyłączona i odłącz ją od źródła prądu. 
2. wykonując czynności z instrukcji w odwrotnej kolejności, zdemontuj zestaw.
3. wyczyść i osusz wszystkie elementy.
4. Do przechowywania użyj oryginalnego opakowania. Przechowuj w suchym i 
 chłodnym miejscu. 


