INSTRUKCJA OBSŁUGI – ZESTAW CZYSZCZĄCY DE LUXE
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OSTRZEŻENIA
WYKAZ CZĘŚCI
MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET ( Z DMUCHANYM RINGIEM)
MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW STELAŻOWYCH
MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW TYPU SEQUOIA
INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA
MONTAŻ ODKURZACZA
INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA
MONTAŻ I OBSŁUGA SIATKI
MONTAŻ I OBSŁUGA SIATKI
PRZECHOWYWANIE
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
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OSTRZEŻENIA:
1. MONTAŻ I DEMONTAŻ TYLKO PRZEZ OSOBY DOROSŁE.
2. UŻYWAĆ TYLKO POD ODPOWIEDNIM NADZOREM.
3. SILNE SSANIE. NIE ZDEJMOWAĆ I NIE ZASŁANIAĆ
POKRYWY W TRAKCIE PRACY POMPY.
4. TRZYMAJ RĘCE I WŁOSY Z DALA OD WŁĄCZONEGO
URZĄDZENIA!
5. WYŁĄCZ POMPĘ PRZED CZYSZCZENIEM, ZDEJMOWANIEM ,
KOSZYKA LUB POKRYWY.
6. NIE UŻYWAJ W TRAKCIE, GDY W BASENIE ZNAJDUJĄ SIĘ
KĄPIĄCY LUDZIE.
7. WYJMIJ URZĄDZENIE WRAZ Z MOCOWANIEM PRZED
NAŁOŻENIEM POKRYWY BASENOWEJ.
8. PRZECHOWUJ ZESTAW W SUCHYM I BEZPIECZNYM
MIEJSCU.
9. PRZED MONTAŻEM ZESTAWU , ROZŁÓŻ BASEN. NASTĘPNIE
ZAMONTUJ ZESTAW I NAPEŁNIJ BASEN WODĄ.
10. W RAZIE PROBLEMÓW Z BASENEM LUB POMPĄ
FILTRUJĄCĄ ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJAMI DO
POWYŻSZYCH URZĄDZEŃ.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
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WYKAZ CZĘŚCI
Poświęć parę minut na zapoznanie się z elementami zestawu.
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Numer

Opis

Ilość

Numer części
zamiennej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

USZCZELKA
O-RING
POKRYWA ODKURZACZA
SIATKA NA NIECZYSTOŚCI
OBUDOWA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10134
10262
11095
10788
10789
11075
11076
11077
11078
11079

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

POKRĘTŁO
UCHWYT
MOCOWANIE
RAMIĘ
PODSTAWA MOCOWANIA
WĄŻ
NASADKA B
ZBIERACZ NIECZYSTOŚCI
REDUKTOR DRĄŻKA
SPRĘŻYNA
ZATYCZKA
SZCZOTKA
SIATKA OCZYSZCZACZA
SZCZOTKA
WĄŻ
KLAMRA WĘŻA
DRĄŻEK TELESKOPOWY

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
8
1
1
1
2
1

10526
10522
10521
10520
11154
10531
10533
10791
10792
10794
10793
10795
10796
11073
10797
10122
10798

POKRYWA

OBRĘCZ POKRYWY
UCHWYT KOSZYKA
KOSZYK
URZĄDZENIE DO ZBIERANIA
NIECZYSTOSCI
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MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET
Jeśli jesteś posiadaczem basenu stelażowego przejdź na stronę 8 ,w przypadku
basenu typu Sequoia przejdź na stronę 9. .
1. połącz wąż ( 16) do dolnego podłączenia oczyszczacza ( 10).

2 . Złóż mocowanie ,dopasuj rozstaw mocowania (13) przez jednoczesne
wciskanie i wysuwanie ramienia ( 14 ).
insert = włożyć
press = nacisnąć
slide = wsunąć

3. Odkręć pokrętło (11) , wsuń mocowanie i ręcznie dokręć pokrętło.
Jeśli to konieczne dopasuj wysokość urządzenia. Uwaga : Do
przykręcania nie używaj narzędzi typu kombinerki itp.

4. Zmontowany zestaw załóż na ring ( rękaw) basenu w pobliżu
otworu wlotowego wody ( dolne położenie węża ) . Jeśli dalsze
dopasowanie mocowania jest konieczne , powtórz punkt 2. Sprawdź,
czy mocowanie jest prawidłowo umieszczone na krawędzi
basenu.
Inflatable top ring=nadmuchiwany rękaw basenu
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Montaż ramienia do basenów stelażowych.

1. Połącz wąż (16) z dolną złączką urządzenia (10) .

2. Złóż mocowanie , dopasuj rozstaw
mocowania poprzez regulację dwoma
śrubami

3. Odkręć pokrętło (11), 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.

4. Tak zmontowany zestaw załóż na górną ramę basenu w
pobliżu otworu wlotowego wody ( dolne podłączenie węża).
Jeśli dalsze dopasowywanie mocowania jest konieczne
powtórz punkt 2. Sprawdź, czy mocowanie jest stabilne.
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INSTALOWANIE OCZYSZCZACZA

1.Odkręć sitko z nagwintowanego łącznika z wnętrza basenu
bottom/upper hose connection – dolne/górne podłączenie węża
strainer grid – sitko threaded strainer connector – nagwintowany łącznik
inside of the pool wall – wewnętrzna ściana basenu
2.W zależności od rozmiaru basenu ,
Dla basenów o średnicy 488 cm i mniejszej z sitkiem
a . Przykręć nasadkę B (17) do nagwintowanej złączki sitka z wnętrza
basenu.
b. Połącz drugi koniec węża ( 16) do nasadki węża B ( 17)

Dla basenów o średnicy 549 cm i większej z dużym sitkiem.
a. Przykręć nasadkę B (17) do nagwintowanej złączki sitka z wnętrza basenu
b. Połącz drugi koniec węża ( 16) do nasadki węża B (17 ) .
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3.Włóż koszyk (9) ,obręcz pokrywy (7 ) i pokrywę (6) do urządzenia (10) .
Uwaga: Obręcz pokrywy musi być zamocowana tak, aby utrzymywała
pokrywę w odpowiedniej pozycji.

4. Dopasuj wysokość urządzenia jeśli to konieczne. Pokrywa ( 6) powinna
wystawać od 2,5 do 12,7 cm ponad urządzenie ( 10). Poluźnij śrubę i
przesuwaj urządzenie w górę lub w dół mocowania, aby dobrać
odpowiednią wysokość. Dokręć później ręcznie śrubę. Upewnij się ,że
górna część pokrywy znajduje się na powierzchni wody.
Ważne : Powierzchnia urządzenia musi być stale prostopadła w stosunku do
lustra wody.

5. Podłącz pompę filtrującą zgodnie z instrukcją.
Ważne : Jeśli woda nie przepływa przez pompę , otwórz zawór
powietrza znajdujący się na obudowie pompy. Gdy woda zacznie płynąć
zamknij zawór z powrotem. Nigdy nie pozwalaj na pracę pompy „na
sucho”, gdyż może spowodować to przegrzanie lub awarię silnika.
Wyjmuj urządzenie wraz z mocowaniem zanim naciągniesz pokrywę na
basen.
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Przechowuj produkt i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu.
Montaż odkurzacza
1.Zamontuj oczyszczacz zgodnie z instrukcją.
2. Wyjmij koszyk (9), obręcz pokrywy(7) i pokrywę (6) z oczyszczacza.

3. Umieść siatkę ( 4) w obudowie (5) . Wciśnij i przytrzymaj zatrzask na

obudowie i zamknij pokrywę ( 3) przekręcając ja zgodnie z ruchem
wskazówek zegara .

4. Umieść zestaw odkurzający w oczyszczaczu i okręć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby połączyć oba elementy.
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5. Reduktor drążka (19) posiada plastikowe zatrzaski, służące do połączenia
go z końcówką drążka. W celu połączenia obu elementów, dopasuj
plastikowe zatrzaski na reduktorze z otworami w drążku. Delikatnie
wciśnij zatrzaski , drążek wtedy wsunie się do reduktora, zatrzaski
natomiast zakotwiczą się w otworach.

6. Za pomocą klamer , przymocuj jeden koniec węża (25) do podłączenia na
zbieraczu. Upewnij się ,że klamry są zaciśnięte.
7. Obracając uchwyty A i B odwrotnie do ruchu wskazówek zegara dopasuj

odpowiednią długość drążka. Jeśli dobrałeś odpowiednią długość ,
przekręć uchwyty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
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8. Umieść odkurzacz w wodzie. Napełnij wąż wodą poprzez zanurzenie w

celu pozbycia się resztek powietrza. Wskazówka : Rozpoczynając od
zbieracza, zanurzaj ( pionowo ) sukcesywnie cały zestaw.

9. Za pomocą klamer, przymocuj drugi koniec węża ( 26 ) do górnego
podłączenia odkurzacza. Upewnij się , że klamry są zaciśnięte .

10.Odkurzacz jest gotowy do pracy .
NIE POZWALAJ DZIECIOM NA KORZYSTANIE Z
PRODUKTU.TYLKO DO OBSŁUGI PRZEZ OSOBY DOROSŁE.
WYJMIJ WSZYSTKIE AKCESORIA PODCZAS UŻYTKOWANIA
BASENU.
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Instrukcja obsługi odkurzacza
1. Pompa filtrująca jest urządzeniem hermetycznym. W kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara , wykonując 1-2 obroty, odkręć górny zawór
powietrza.
2. Kiedy woda zacznie wypływać z otworu zaworu, umieść go z powrotem na
pokrywie pompy. Nie dokręcaj zaworu zbyt mocno.
3. Podłącz pompę do źródła zasilania i przełącz włącznik w pozycję ON.
4. Delikatnymi ruchami „wymiataj” dno basenu do momentu , aż będzie
czyste.
5. Upewnij się, że pompa jest wyłączona i odłącz ją od źródła zasilania, po
czym wyjmij odkurzacz z wody.
6. Wykonując czynności z instrukcji w odwrotnej kolejności zdemontuj
urządzenie. Oczyść siatkę, jeśli to konieczne.
7. Przechowuj odkurzacz w bezpiecznym miejscu.
Montaż i obsługa siatki

1. Drążek do siatki jest ten sam co do odkurzacza.

2. Siatka (23) ma plastikowe zatrzaski ( 20) do podłączenia z drążkiem. W
celu połączenia obu elementów, dopasuj plastikowe zatrzaski na siatce z
otworami w drążku. Delikatnie wciśnij zatrzaski , drążek wtedy wsunie
się do końcówki siatki, zatrzaski natomiast zakotwiczą się w otworach.
3. Delikatnie oczyszczaj powierzchnie wody wybierając z niej liście itp.
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Montaż i obsługa szczotki

1. Drążek do szczotki jest ten sam co do odkurzacza.
2. Szczotka (24) ma plastikowe zatrzaski (20) do połączenia z drążkiem.
W celu połączenia obu elementów, dopasuj plastikowe zatrzaski na szczotce
z otworami w drążku. Delikatnie wciśnij zatrzaski , drążek wtedy wsunie się do
końcówki szczotki, zatrzaski natomiast zakotwiczą się w otworach.
3.Delikatnie oczyszczaj powierzchnie dna i ścianki basenu aż powłoka
basenowa będzie wolna od zanieczyszczeń.

Przechowywanie
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.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
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
niebezpiecznych sytuacji jakie mogą zajść podczas korzystania z basenu ( i z
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pracy pompy filtrującej ) , dlatego też ZAWSZE należy kierować się zasadami
zdrowego rozsądku.
Dodatkowo, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji postaraj się :
- nauczyć się pływać
- zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
- poinstruować osoby pilnujące dzieci w basenie o
niebezpieczeństwach mogących wystąpić oraz o zabezpieczeniach ,
które nie pozwolą na przedostanie się pozbawionych opieki dzieci
w pobliże basenu ( np. barierki ochronne, zamknięte drzwi itp.).
Wymagaj zawsze ciągłej opieki nad bawiącymi się dziećmi.
- Pouczyć dzieci co robić w sytuacji wystąpienia zagrożenia
- Posiadać w pobliżu basenu sprzęt ratunkowy typu koło, lina oraz
zapewnij sobie szybki dostęp do telefonu , aby maksymalnie
skrócić czas wezwania pomocy medycznej.

Kontakt do biura w Polsce :
www.intexdevelopment.pl
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