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WAZNE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA

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

i użyciem tego produktu.

POMPA ODSYSAJĄCA
Model DP30220
220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W
Hmax 2.5 m, Hmin 0.01 m, IPX8

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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WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj i postępuj zawsze zgodnie ze wszystkimi zasadami zawartymi w instrukcji zanim zaczniesz montaż produktu.

OSTRZEŻENIA
• Nie pozwalaj dzieciom używać pompy filtrującej jeśli nie są pod ciągłym nadzorem dorosłych.
• Dzieci muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od produktu i przewodów zasilających.
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie musi być wykonywane przez osobę 
 powyżej osiemnastego roku życia, która jest świadoma ryzyka dotyczącego porażenia 
 prądem.
• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej i osoby o 
 ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i 
 doświadczenia, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje użytkowania urządzenia 
 w sposób bezpieczny i zrozumieją możliwe zagrożenia.
• Montaż i demontaż tylko przez osoby dorosłe.
• Aby uniknąć ryzyka porażania prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka 
 sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym 
 elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone 
 wyłącznikiem różnicowym. Skorzystaj z usług wykwalifikowanego elektryka w celu 
 zainstalowania wyłącznika różnicowego, którego maksymalne natężenie wynosi 30 mA.
• Zawsze należy odłączać produkt, gdy jest on czyszczony, naprawiany itp. 
• Po zainstalowaniu produktu należy mieć dostęp do wtyczki.
• Nie należy zakopywać przewodu elektrycznego. Umieść przewód w miejscu gdzie nie 
 zostanie uszkodzony przez maszynę do strzyżenia trawy, nożyce do żywopłotu czy inny 
 sprzęt ogrodniczy.
• Kabel zasilający nie może być wymieniony. Jeżeli kabel jest zniszczony sprzęt powinien być 
 złomowany.
• Aby zredukować ryzyko wstrząsu elektrycznego nie używaj przedłużaczy elektrycznych, 
 wyłączników czasowych i zmienników prądu w celu podłączenia pompy do źródła prądu. 
 Zawsze zapewnij odpowiednie dojście go gniazdka.
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• Nie włączać lub wyłączać z gniazdka tego produktu stojąc w wodzie lub gdy ręce są mokre.
• Wtyczka od przewodu pompy powinna znajdować się co najmniej 3,5 metra od basenu.
• Pompa filtrująca nie może być włączona podczas korzystania z basenu.
• Pompa służy do pracy wyłącznie z basenami rozkładanymi. Nie można jej uży wać do 
 filtrowania wody w basenach stałych.
• Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do używania w domu.
• Pompa służy wyłącznie do użytku dla celów wskazanych w niniejszej instrukcji.
NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH 
OBRAŻEŃ CIAŁA, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET DO ŚMIERCI.
Zawsze stosuj się do powyższych zasad i kieruj się zdrowym rozsądkiem kiedy korzystasz 
z zabawy w wodzie. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia posesji, porażenia 
prądem lub innych poważnych uszkodzeń ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj i postępuj zawsze zgodnie ze wszystkimi zasadami zawartymi w instrukcji zanim zaczniesz montaż produktu.

OSTRZEŻENIA

UWAGA
W celu uniknięcia zagrożenia z powodu nieumyślnego resetowania termicznego wyłącznika to 
urządzenie nie musi być zaopatrywane przez zewnętrzne urządzenie takie jak regulator czasowy 
lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
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WYKAZ CZĘŚCI
Poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości zestawu zanim rozpoczniesz montaż.

MONTAŻ

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

NUMER OPIS ILOŚĆ NUMER CZĘŚCI 
ZAMIENNEJ 

1  POMPA ODSYSAJĄCA 1 12666

2  USZCZELKA WĘŻA 1 10134

3  KLAMRA WĘŻA 1 11489

4  WĄŻ (32mm X 5m) 1 12656

5  ADAPTER DO WĘŻA OGRODOWEGO 1 12668

Zamawiając części upewnij się, że podałeś numer modelu i numer części.
Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia.

UWAGA: Maksymalna głębokość wody w basenie nie powinna przekraczać 1,22 m 
(48 in). Gdy tylko woda zostanie odpompowana lub gdy jej poziom spadnie poniżej 
podstawy pompy odsysającej, należy odłączyć przewód zasilający z kontaktu, aby 
zabezpieczyć silnik pompy przed działaniem na sucho (bez wody).

Włożyć

Wąż ogrodowy
(Nie zawarty)

4

3

5
Włożyć

Przewód zasilający

Poziom wody

Wewn. strona basenu

3

Lub

1

5

4

2

3
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PRZECHOWYWANIE
1. Wyjmij przewód z gniazdka sieciowego. 
2. Wyczyść i osusz wszystkie elementy.
3. Przechowuj wszystkie części filtra w suchym i przewiewnym miejscu w temp od 
 0 do 40 st.C. Upewnij się, że wszystkie części są suche przed składowaniem.
4. Do przechowania można użyć orygialnego opakowania.

MOŻLIWE PROBLEMY

NIE WŁĄCZA SIĘ 
SILNIK POMPY

NIE POMPUJE 
WODY LUB 
PRZEPŁYW WODY 
JEST BARDZO 
POWOLNY

PROBLEM                         PRZYCZYNA                     MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

• Pompa odsysająca nie jest 
 podłączona do kontaktu. 
• Zadziałał wyłącznik 
 różnicowoprądowy (GFCI/RCD).
• Zadziałał główny bezpiecznik 
 domowej instalacji elektrycznej. 
• Silnik pompy jest zbyt gorący i 
 zadziałało zabezpieczenie przed 
 przeciążeniem.

• Pompa i wąż są zapowietrzone.
• Pod podstawą pompy 
 odsysającej nagromadziły się 
 zanieczyszczenia.
• Woda w basenie jest za bardzo 
 zanieczyszczona dużymi 
 zanieczyszczeniami. 
• Pompa nie stoi pionowo na dnie 
 basenu.
• Poziom wody poniżej podstawy 
 pompy odsysającej.

• Upewnić się, że urządzenie jest 
 podłączone do kontaktu.
• Zresetować wyłącznik 
 różnicowoprądowy (GFCI/RCD). Jeśli
 nie rozwiąże to problemu, 
 skontaktować się z wykwalifikowanym 
 elektrykiem w celu sprawdzenia 
 kontaktu.
• Zresetować bezpiecznik główny. Jeśli
 nie rozwiąże to problemu, 
 skontaktować się z wykwalifikowanym 
 elektrykiem w celu wykrycia i 
 usunięcia usterki w instalacji 
 elektrycznej.
• Nie dopuszczać do tego, aby pompa 
 pracowała bez wody; pozwolić, aby 
 silnik ostygł przez 30 minut.

• Odpowietrzyć pompę i wąż.
• Usunąć wszystkie zanieczyszczenia 
 znajdujące się pod podstawą pompy. 
• Najpierw usunąć skimmerem lub 
 siatką do liści duże zanieczyszczenia i 
 śmieci z dna basenu oraz z 
 powierzchni wody, a potem spuścić 
 wodę z basenu.
• Zawsze dbać o to, aby pompa stała 
 pionowo.
• Gdy poziom wody spadnie poniżej 
 podstawy pompy, odłączyć przewód 
 zasilający z kontaktu.
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GWARANCJA
Zakupiona przez POMPA ODSYSAJĄCA została wykonana z najwyższej jakości materiałów, przy 
zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Przed opuszczeniem fabryki wszystkie produkty Intexu zostały 
sprawdzone. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do POMPA ODSYSAJĄCA i akcesoriów 
wymienionych poniżej. 

Niniejsza gwarancja jest dodatkiem, a nie substytutem Twoich praw i środków prawnych. Do tego stopnia, 
że gwarancja jest niezgodna z jakimikolwiek prawami, to biorą one priorytet. Na przykład, prawa 
konsumentów w całej Unii Europejskiej mogą zapewnić ustawowe prawa gwarancyjne poza zasięgiem 
ograniczonej gwarancji: Aby uzyskać informacje na temat praw konsumentów całej UE, prosimy odwiedzić 
stronę internetową Europejskie Centrum Konsumenckie w http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/
htm.

Warunki tej gwarancji dotyczą wyłącznie pierwszego nabywcy. Gwarancja jest ważna przez okres podany 
poniżej licząc od daty pierwotnego zakupu. Zatrzymaj dowód zakupu urządzenia wraz z instrukcją jako, że 
bez niego gwarancja jest nieważna. 
        POMPA ODSYSAJĄCA Gwarancja – 1 rok
        Rury & Części zamienne Gwarancja – 180 dni

Jeżeli znajdziesz wadę fabryczną przed datą podana powyżej skontaktuj się z centrum serwisowym z listy 
„Autoryzowane centra serwisowe”. Jeżeli produkt jest zwrócony do punktu serwisowego, pracownicy 
centrum serwisowego sprawdzą produkt i stwierdzą zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest objęty 
gwarancją zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam lub podobny produkt (decyzja Intexu) bez 
dodatkowych opłat. 

Inne niż w niniejszej gwarancji, a inne prawa w swoim kraju, żadne dalsze gwarancje nie są regulowane. 
Do tego stopnia, że w Twoim kraju, w żadnym wypadku Intex nie bierze odpowiedzialności wobec Państwa 
za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Twojego POMPA ODSYSAJĄCA ani 
Intex lub jej agentów i pracowników (w tym wytwarzania produktu). Niektóre kraje lub jurysdykcje nie 
dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe 
ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

Musisz wziąć pod uwagę, że ta gwarancja nie jest zasadna w określonych przypadkach:
• Jeśli POMPA ODSYSAJĄCA podlega zaniedbaniu, nieprawidłowemu użyciu lub zastosowaniu, 
 wypadkowi, niewłaściwej obsłudze, niewłaściwemu podłączeniu do prądu w niezgodzie z instrukcją 
 obsługi, niewłaściwej konserwacji lub przechowywaniu;
• Jeśli POMPA ODSYSAJĄCA podlegają uszkodzeniu przez okoliczności niezależne od Intexu, w tym, 
 ale nie ograniczając się do innych zewnętrznych sił środowiskowych, zużycia i uszkodzeń 
 spowodowanych przez ekspozycję na ogień, powódź, zamrażanie, deszcz;
• Części i komponentów nie sprzedawanych przez Intex; i / lub
• Nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub demontaż POMPA ODSYSAJĄCA przez osoby inne niż 
 personel serwisowy Intexu.

Wszystkie koszty związane z utratą wody basenowej, substancji chemicznych lub zniszczeniami przez 
wodę nie są objęte gwarancją. Uszkodzenia ciała lub przedmiotów wartościowych również nie są objęte 
gwarancją.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj wszystkich poleceń dotyczących obsługi i konserwacji 
twojego POMPA ODSYSAJĄCA. Zawsze sprawdź swój sprzęt przed użyciem. Twoja gwarancja może być 
nieważna jeżeli instrukcje nie są przestrzegane.


