
Instrukcja składania zestawu czyszczącego

Ważne : Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję, zanim zaczniesz składać 
zestaw. – schemat rysunkowy znajduje się w opakowaniu. 
MONTAŻ ODKURZACZA BASENOWEGO 

1. Złóż elementy uchwytu ( 7,8,9) poprzez włożenie  jednego w drugi. Załóż klamrę do 
węża (5) na uchwyt.

2. Główna część czyszcząca (3) posiada plastikową zapadkę (2) , którą należy połączyć z 
górną częścią uchwytu. Wyrównaj położenie plastikowej zapadki znajdującej się 
wewnątrz części czyszczącej z otworem w uchwycie. Ściśnij delikatnie końce 
plastikowych zapadek tak, aby uchwyt wsunął się w część czyszczącą i zapadki 
„strzeliły” w nawierconym otworze. 

3. Zawiąż torebkę na nieczystości   (4) na części czyszczącej przeciwlegle do 
podłączenia węża ogrodowego , w sposób w jaki byś wiązał sznurowadła. 

4. Podłącz wąż do strony przeciwległej do torebki na nieczystości. Jeśli to konieczne 
można użyć redukcji (1). Wąż należy zamocować do klamry (5). WAŻNE : Płaska 
uszczelka musi być wsadzona w złączkę rurową zanim wąż zostanie podłączony. 

5. Zestaw jest gotowy do użycia. 

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZESTAWU

1. Podłącz wąż ogrodowy do kurka z wodą i puść wodę.
UWAGA : Ciśnienie wody jest różne w zależności od miejsca, tak więc należy najpierw 
sprawdzić jakie ciśnienie wody będzie optymalne do czyszczenia. 
2. Delikatnymi ruchami przesuwaj zestaw czyszczący po dnie basenu do momentu, aż 

będzie wolny od zanieczyszczeń. 
3. Wyłącz wodę , wyjmij zestaw z basenu , odłącz wąż i połóż go w bezpiecznym miejscu.
4. Rozwiąż i oczyść torebkę na nieczystości. Wysusz torebkę na powietrzu. Zawiąż na 

nowo torebkę na części czyszczącej. 
5. Przechowuj zestaw w bezpiecznym miejscu.

MONTAŻ I OBSŁUGA SIATKI DO ZBIERANIA NIECZYSTOŚCI. 

1. Uchwyt do siatki jest ten sam co do zestawu czyszczącego.
2. Siatka (6) posiada plastikową zapadkę (2) , którą należy połączyć z górnym 

uchwytem. Wyrównaj położenie plastikowej zapadki znajdującej się wewnątrz części 
czyszczącej z otworem w uchwycie. Ściśnij delikatnie końce plastikowych zapadek 
tak, aby uchwyt wsunął się w część czyszczącą i zapadki „strzeliły” w nawierconym 
otworze. 

3. Ostrożnie przesuwaj uchwyt z siatką po powierzchni wody w celu oczyszczenia jej z 
liści itp.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.   
Kontakt do biura w Polsce : 

www.intexdevelopment.pl
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