Intex Metal Frame®
baseino vartotojo
instrukcija
(305 cm - 732 cm) modeliai

Perspėjimai:
1. Naudojantis baseinu vaikams ir invalidams, būtina kompetentinga suaugusiųjų priežiūra.
2. Pastatykite saugos sienelę aplink baseiną, kad kūdikiai bei naminiai gyvūnai neįliptų be
priežiūros.
3. Baseinas ir jo priedai turi būti surenkami tik suaugusiųjų.
4. Nenardykite, nešokite į baseiną, nenuslyskite.
5. Jei baseinas bus pastatytas ant nelygaus žemės paviršiaus, jis gali subliūkšti ir žmonės
gali iškristi per baseino viršų. Nestatykite baseino ant smėlio, netvirto žemės paviršiaus,
išrinkite akmenis ar kitus aštrius daiktus.
6. Nesiremti patiems, neatremti daiktų į baseiną ar jo žiedą, nesisėsti, nelipti ant baseino
krašto.
7. Pašalinti pašalinius daiktus iš/ aplink baseiną, kada jis naudojamas, nepalikti daiktų
aplink baseiną, nes galite atsitrenkti į juos ir paslysti.
8. Nestatyti šalia baseino kėdžių, stalų ar pan., ant kurių užsilipę vaikai ir kūdikiai gali įkristi į
baseiną.
9. Laikykite gelbėjimo priemones šalia baseino, kaip, pavyzdžiui, tvirta ilga virvė maždaug
365 cm ilgio) ar gelbėjimosi ratas. Turėkite medicininės pagalbos iškvietimo numerį.
Mokėkite suteikti pirmąją pagalbą.
10. Neplaukiokite vienas ir neleiskite kitiems plaukioti vieniems.
11. Laikykite baseiną švarų ir tvarkingą. Baseino dugnas visada turi būti aiškiai matomas,
žiūrint iš viršaus.
12. Jei plaukiojate naktį, apšvieskite saugumo ženklus, kopėtėles, baseino dugną, takelius
aplink baseiną.
13. Nesinaudokite baseinu, jei esate apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
14. Jei baseinas yra uždengtas, saugokite vaikus nuo užlipimo, kad išvengtumėte nelaimių.
15. Baseino uždangalas turi būti visiškai nudengtas prieš naudojimą. Nelyskite po uždangalu.
Uždengiant ar atidengiant baseiną, jame neturi būti žmonių.
16. Prižiūrėkite baseino vandenį, jo negerkite, laikykitės elementarių higienos taisyklių.
17. Jei norite išvalyti baseino išorę, naudokite švelnią šluostę bei silpnai veikiančias
chemines priemones. Nenaudokite priemonių, turinčių abrazyvinių dalelių, skalbimo
miltelių, šepečių. Stenkitės valyti kuo atsargiau, kad nešvarumai nepatektų į baseino
vandenį.
18. Neprižiūrimas baseinas susidėvi. Tinkamai prižiūrėkite baseiną. Ilgą laiką neprižiūrėtas
baseinas gali įplyšti ir nelauktai išlieti tūkstančius litrų vandens.
19. Jei naudojate chloro priemones vandeniui valyti, nenaudokite baseino, kol priemonės
visiškai neištirps vandenyje. Chloro granules ar tabletes prieš tai ištirpdykite atskirame
inde, tik po to pilkite į vandenį, nes joms neištirpus ir nusėdus dugne, galite pakenkti
baseinui. Skystą chlorą galite pilti tiesiai į baseiną, tačiau iškart išmaišykite po visą plotą.
Nepilkite chemikalų, jei baseine yra žmonių.
20. Pakeisti filtro kasetę rekomenduojama kas dvi savaites.
21. Šis baseinas yra skirtas naudoti lauke.
22. Nenaudojant - išleisti vandenį ir laikyti saugioje vietoje. Žiemą nenaudokite, esant
žemesnei nei 0 temperatūrai. Išdžiovinkite baseiną bei visas jo dalis ir surinkite jį šiltajam
sezonui baigiantis. Intex baseino uždangalas nėra tinkamas uždengti baseiną žiemos
laikymui. Baseiną lakyti pliusinėje temperatūroje.
Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jūsų prekė gali susigadinti, taip pat gali įvykti traumos ar
susižalojimai.

Detalių sąrašas:

* Papildoma

* Papildoma

* Papildoma
Pastaba: Paveiksliukai tik iliustracijai. Gali neatitikti realių dydžių.

Prieš surinkdami baseiną, prašome patikrinti komplektaciją ir susipažinti su
baseino detalėmis.

Pastaba: brėžiniai tik iliustracijai. Realus produktas gali skirtis. Be mastelio.

305 cm, 366 cm, 396 cm, 427 cm, 457 cm, 488 cm modeliams.
(Detalių skaičius skirtingas, priklausomai nuo baseino dydžio)

Pastaba: brėžiniai tik iliustracijai. Realus produktas gali skirtis. Be mastelio.

549 cm ir 732 cm modeliams.
(Detalių skaičius skirtingas, priklausomai nuo baseino dydžio)
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Smeigė (2 vnt. Atsarg.)
Tarpinė (2 vnt. Atsarg.)
T-jungtis
Fiksatorius
Kojos padas
Horizontalus skersinis
Baseino pagrindas
Vertikali koja su fiksatoriais
Sutvirtinimo lynas
Patiesalas po baseinu
(opcija)
Kamštis (1 vnt., atsarg.)
Jungtis vandens išleidimui
Vandens išleidimo kamštelis
Baseino uždangalas (opcija)
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Baseinų dydis ir detalių kiekiai
396cm 427cm 457cm 488cm
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BASEINO PASTATYMAS
Svarbi informacija baseino vietos parinkimui bei pagrindo paruošimui.
ĮSPĖJIMAS !






Baseino pastatymo vieta neturi trukdyti Jums uždaryti visas duris,
langus ar apsaugos barjerus, kad negalėtų patekti neprižiūrimi,
pašaliniai asmenys.
Pastatykite apsauginius barjerus, kad nebūtų galimybės patekti
mažiems vaikams ar gyvūnams.
Baseiną pastačius ne ant lygaus, horizontalaus, tvirto pagrindo ar
surinkus ir pripildžius vandens ne pagal šią instrukciją, baseinas gali
sugriūti, besimaudantys asmenys gali iškristi ir susižeisti ar sugadinti
turtą.
Elektros smūgio rizika: prijunkite filtro siurblį tik prie automatinio
jungiklio su apsauga nuo įžemėjimo ar per srovės nuotėkio relę.
Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nenaudokite prailgintojų,
laikmačių, adapterių arba konverterių kištukų siurblį prijungiant prie
elektros šaltinio. Visada naudokite tinkamai įrengtą elektros lizdą.
Raskite tokį el.laidą, kurio negalėtų pažeisti vejapjovės, gyvatvorių
žirklės, ar kiti įrenginiai. Vadovaukitės filtro siurblio vadovu, dėl
papildomų įspėjimų ir instrukcijų.

Parinkite vieta baseinui lauke pagal sekančius kriterijus:
1.Vieta kur bus statomas baseinas turi būti absoliučiai lygi ir nepakrypusi.
Nestatykite baseino ant kalvotos ar pakrypusios vietovės.
2.Pagrindo paviršius turi būti tvirtas ir sutankintas, kad išlaikytų viso pripildyto
baseino slėgį ir svorį. Nestatykite baseino ant purvo, smėlio, minkštos ar palaidos
žemės.
3. Nestatykite baseino ant terasos, balkono ar platformos.
4. Aplink baseiną turi būti paliktas mažiausiai 1,2m tarpas, nuo pašalinių objektų,
nuo kurių vaikai galėtų užlipti ir patekti į baseiną.
5.Chloruotas vanduo gali pažeisti aplinkinius augalus. Tam tikros žolės rūšys
pvz. St.Augustine ar Bermuda, gali praaugti pro baseino dugną. Žolės
praaugimas per dugną nėra gamyklinis defektas ir garantija netaikoma.

Baseino pastatymas (tęsinys)
Į baseino komplektaciją gali įeiti Intex išorinis
filtro siurblys. Išorinis filtro siurblys turi atskirą
sumontavimo instrukciją ir gali būti montuojamas
tik sumontavus baseiną.
Baseino surinkimas užtrunka 30-60 min.
1. Pasirinkite horizontaliai lygią vietovę, kuri
būtu be akmenų, šakų ar kitų aštrių daiktų ,
kurie galėtų pažeisti baseino pagrindą.
Ištraukite iš dėžės patiesalą ant žemės (10) ir
Išskleiskite numatytoje vietoje. Išimkite iš dėžės
Baseino pagrindą (7) ir ištieskite ant patiesalo,
nukreipdami išbėgimo ventilį į vandens
nutekėjimo pusę. Nenukreipkite ventilio į namų
pusę. Palaikykite baseino pagrindą ant saulės,
kad sušiltų ir būtų lengviau sukišti skersinius (6) į
pagrindą
Svarbu: Baseiną tūrėtų surinkinėti mažiausiai 2
asmenys. Nevilkite baseino pagrindo per žemės
paviršių, nes dėl to gali atsirasti įplėšimų.
(Žr 1 pav.)
Statydami baseiną nukreipkite filtro žarnų
prijungimo vietas link elektros šaltinio, kad
lengviau būtų galima prijungti filtrą prie elektros
šaltinio.
2. Rėmo surinkimas
Baseino rėmas susideda iš dviejų grupių
vamzdžių - kojos (8) ir skersiniai (6). Didesnio
skersmens yra horizontalūs skersiniai kurie turi

būti įstatomi (įkišami) į baseino pagrindo
specialias kišenes esančias viršuje. Mažesnio
skersmens vamzdžiai yra vertikalios kojos. Abi
detalės – kojos ir skersinis sujungiamas Tformos jungtimi (3).
Pradėję bet kurioje vietoje, visą laiką laikykitės
vienos krypties ir įstatykite horizontalų skersinį į
kišenę baseino pagrinde. Kai skersinis bus
vienodai išlindęs abiejose pusėse, paimkite Tjungtį ir smeigės (1) pagalba sutvirtinkite,
prakišdami smeigę pro tarpinę (2) ir pro skyles
esančias ant vamzdžių. Kartokite tokią seką
eidami iš eilės ratu, kol bus sujungti visi
horizontalūs skersiniai. (Žr. pav.2.1).
Paskutinį sujungimą, gali būti sunku atlikti. Tai
galite lengviau padaryti, pradžioje vienu metu
pakėlę paskutinį T-sujungimą ir skersinį apie 5 cm
į viršų ir įstatę vieną į kitą, leiskite abi dalis žemyn.
Horizontalus skersinis lengvai įlys į T-jungtį. (Žr.
pav. 2.2). Įsitikinkite, kad paskutinis rėmo
sujungimas yra pilnai užfiksuotas prieš jungiant
kojas.

Prakiškite vertikalų kojos vamzdį pro juostą
einančią aplink baseino pagrindą per vidurį.
Vamzdžio apačia turi būti įstatyta vidinėje baltos
sutvirtinimo virvės (9) pusėje, kuri yra ties baseino
dugnu. Išimtis yra tik 305cm ir 366cm skersmens
baseinams, kurie virvės neturi. Atsargiai prakiškite
kojos vamzdį pro juostą, įstatykite kojos apačią už
virvės ir viršutinį vamzdžio galą įkiškite į T-jungties
apatinę dalį. Nuspauskite vamzdžio šone esančius
fiksatorius, kad vamzdis įlystu iki galo ir
užsitvirtintų fiksatoriais. Uždėkite ant apatinio
kojos vamzdžio galo kojos padą (5). (žr. pav. 3.1
ir 3.2)
Sustačius visas kojas, paimkite už baseino rėmo
viršaus, keliose vietose ir papurtykite, kad
įsitikintumėte, kad rėmas yra vientisas ir visos
jungtys, sujungimai yra sutvirtinti. Patikrinkite ar
visos smeigės yra vietoje ir pilnai įstatytos,
paspausdami visas iš eilės žemyn per skyles. (Žr.
pav. 4.1)

Einant aplink, švelniai pastumkite, visas kojų apatines dalis į išorinę pusę ir
įsitikinkite, kad visos kojos yra virvės vidinėje pusėje.
3. Vandens prileidimas.
Taikoma baseinams su išorinėmis šlangomis ( 488 cm ir mažesniems). Jei
baseino komplektacijoje nėra filtro siurblio, užkimškite dviem kamščiais (11) iš
vidinės baseino pusės juodas siurblio prijungimo skyles. Jei baseiną įsigijote
su išoriniu filtro siurbliu, pirmiau paskaitykite filtro siurblio vadovą dėl siurblio
pajungimo, ir tik tada pereikite prie sekančio žingsnio.
4. Prieš pradėdami pilti vandenį, įsitikinkite ar yra
užkimštas baseino vandens išleidimo ventilis ir ar
iš išorinės pusės yra tvirtai užsuktas apsauginis
dangtelis.
Prileiskite 3-4 centimetrus vandens ir patikrinkite
ar vanduo pasiskirsto vienodai per visą baseino
dugną.
SVARBU: jei, pripildžius 3-4 cm vandens, vanduo kaupiasi vienoje baseino
pusėje, reiškia Jūsų pasirinkta vieta nėra pakankamai horizontali. Jei
baseinas nėra pakankamai išlygintas, Jums reikia išleisti vandenį ir išlyginti
horizontaliai pagrindą.
Pripildžius baseino pagrindą 3-4 cm vandens, pasistenkite išlyginti baseino
dugną, stumdami raukšles į baseino kraštus, kur susijungia baseino dugnas ir
sienelės. Jei baseino pagrindo dugnas raukšlėjasi, tai dviem asmenims iš
skirtingų pusių reiktų patraukti iš išorės baseino pagrindą, taip kad raukšlės
išsilygintu. (4 paveiksliukas). Naudokite tinkamas kopėtėles įlipdami ir
išlipdami iš baseino.
Prileiskite baseiną vandens, kol vandens lygis pasieks baseino pagrindo
kišenes rėmui. (Žr. Pav. 4.2)
Vandens lygis

SVARBU:
Prieš pradedant naudoti baseiną, prašome supažindinti visus šeimos narius
ar svečius su šia instrukcija ir su bendrais saugumo reikalavimais.
PERSPĖJIMAS!
Saugokite visus baseino naudotojus nuo galimų ligų, dėl užteršto vandens –
prižiūrėkite, kad baseino vanduo būtų gerai išvalytas ir dezinfekuotas.

Prižiūrėkite, kad baseinas būtų švarus ir skaidrus. Baseino dugnas turi būti
matomas visada žiūrint iš išorės.
Nuimkite visada baseino uždangalą prieš naudojimąsi ir saugokite, kad vaikai
nežaistų su baseino uždangalu, kad nesusipainiotų, neskęstu ar kitaip galėtų
susižeisti.
Vandens priežiūra.
Vandens priežiūra naudojant tinkamas dezinfekcines priemones yra
vienintelis kelias užtikrinti ilgalaikį baseino tarnavimą ir palaikyti vandenį
švariu, sveiku ir saugiu. Yra reikalingos specialios priemonės vandens
testavimui ir priežiūrai. Kreipkitės į specialistus, dėl specialių chemikalų,
testavimo priemonių ir procedūrų. Vadovaukitės cheminių priemonių
gamintojų nurodymais.
1. Neleiskite, kad chloras tiesiogiai sąveikautu su baseino pagrindu, kol nėra
visikai ištirpęs. Pirmiau ištirpinkite chloro granules ar tabletes kibire ir tik
tada supilkite tirpalą į baseiną.
2. Nemaišykite cheminių medžiagų kartu. Kiekvieną priemonę dėkite į
baseiną atskirai. Ištirpinkite pilnai cheminę priemonę, prieš dedant kitą.
3. Patogesnei vandens priežiūrai, gali būti naudojama papildomai Intex
skimeris ar dugno siurblys. Susisiekite su Intex prekybos atstovu dėl šių
aksesuarų įsigijimo.
4. Nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginių baseino valymui.
Sutrikimai ir jų šalinimas.
Problema
Dumbliai

Aprašymas
Pažaliavęs vanduo;
Žalios ar juodos
dėmės ant baseino
pagrindo;
Baseino pagrindas
labai slidus ir/ar turi
blogą kvapą
Vanduo pasidaro
žydras, rudas ar
juodas pirmą kartą
panaudojus chlorą.

Priežastis
Chloro ir pH lygis yra
netinkamas

Plaukioja vandenyje
medžiaga

Vanduo drumstas ir
pieningas.

Pastoviai mažėjantis
vandens kiekis

Mažesnis vandens
kiekis už praėjusią
dieną
Purvas ar smėlis ant
baseino dugno

“Kietas” vanduo
reaguoja dėl per
didelio pH lygio.
Chloro kiekis per
mažas.
Pašalinė medžiaga
vandenyje.
Plyšys ar skylė
baseino pagrinde.
Neužsuktos tarpinės.
Aktyvus baseino
naudojimas įlipant ir
išlipant.

Dažytas vanduo

Nuosėdos ant
baseino dugno

Varis, geležis ar
manganas, esantis
vandenyje
oksiduojasi dėl įdėto
chloro.

Priemonė
Įdėti papildomų
chemikalų.
Pakoreguoti pH lygį.
Išvalyti baseino
dugną.
Palaikyti tinkamą
chloro kiekį.
Koreguoti pH iki
reikiamo lygio.
Naudoti filtro siurblį,
kol vanduo taps
švarus.
Pakeisti dažniau filtro
kasetes
Koreguoti pH lygį.
Panaudokite
papildomas
priemones.
Patikrinkite Chloro
kiekį. Išvalykite ar
pakeiskite filtrą.
Užtaisyti skyles
remonto komplektu.
Užsukti tarpines.
Panaudoti Intex
baseinų siurblį ir
išvalyti baseino
dugną.

