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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖVETKEZŐ MÉRETEKHEZ:

-Ф8’x25” (Ф2.4mx63 cm) -Ф10’x30” (Ф3mx76 cm)
-Ф12’x30” (Ф3.6mx76 cm) -Ф14’x33” (Ф4.2mx84 cm)

NE Tegye vissza a terméket a raktárba

Rajz csak illusztráció. A tényleges termék változhat. Nem méretarányos.

Kérjük, olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

STOP! Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.

EZ A TERMÉK TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL,
MEGÉRTÉSE ÉS KÖVETJE MINDEN ÚTMUTATÓT!

A termék típusáról és méretéről a kézikönyv végén található részletes információ!
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TARTALOM

1. RÉSZ - A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Nem úszók biztonsága
1). A gyenge úszók és a nem úszók folyamatos, aktív és éber felügyelete szükséges egy hozzáértő felnőtt részéről (emlékeztetve
arra, hogy az öt év alatti gyermekek esetében a legnagyobb a fulladás veszélye);
2). Jelöljön ki egy kompetens felnőttet, aki felügyeli a medencét minden használatkor;
3). A gyenge úszóknak vagy a nem úszóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük a medence használatakor;
4). Ha a medencét nem használják vagy nem felügyelik, távolítson el minden játékot az úszómedencéből és annak környékéről,
hogy ne vonzza a gyerekeket a medencébe.
Biztonsági eszközök
1). Az úszómedencéhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében korlátot kell felszerelni (és minden ajtót és
ablakot rögzíteni, ha van ilyen);
2). A korlátok, a medencefedők, a medence riasztói vagy hasonló biztonsági eszközök hasznos segédeszközök, de nem
helyettesítik a felnőttek folyamatos és hozzáértő felügyeletét.
Biztonsági felszerelés
1). Javasolt mentőeszközöket (pl. Gyűrűs bója) tartani a medence mellett;
2). Tartson működő telefont és a segélyhívó telefonszámok listáját a medence
közelében.
A medence biztonságos használata
1). Ösztönözze az összes felhasználót, különösen a gyermekeket az úszás megtanulására;
2). Tanulja meg az alapvető életellátást (Cardiopulmonalis Resuscitation - CPR), és frissítse rendszeresen ezeket az ismereteket.
Ez életmentő változást hozhat vészhelyzet esetén;
3). Utasítsa az összes medencehasználót, beleértve a gyermekeket is, hogy mit tegyenek vészhelyzet esetén;
4). Soha ne merülj sekély víztömegbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet;
5). Ne használja az uszodát, ha alkoholt vagy olyan gyógyszert használ, amely károsíthatja a medence biztonságos használatát;

Az uszoda telepítése és használata előtt gondosan olvassa el, értse meg és kövesse a felhasználói kézikönyvben
található összes információt. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi rekreáció néhány
gyakori kockázatával foglalkoznak, de nem minden esetben fedhetnek le minden kockázatot és veszélyt. A vízi
tevékenységek során mindig körültekintően, józan ésszel és körültekintéssel járjon el. Kérjük, olvassa el figyelmesen,
és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
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6). A medencefedők használatakor teljesen távolítsa el a víz felszínéről, mielőtt belépne a medencébe;
7). Óvja a medence lakóit a vízzel kapcsolatos betegségektől azáltal, hogy a medence vizét kezeli és jó
higiéniát követ. Olvassa el a felhasználói kézikönyvben található vízkezelési irányelveket;
8). A vegyszereket (pl. Víztisztító, tisztító vagy fertőtlenítő termékeket) gyermekektől elzárva tárolja.
9). Használja a jelzéseket az alábbiak szerint;
10). A kivehető létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
11). Figyelem: a szabadban lecsapolt medence ismeretlen veszélyeket okozhat.

FIGYELEM: A telepítést és az összeszerelést felnőttek végezhetik.
FIGYELEM: Olvassa el és kövesse a használati és karbantartási utasításokat az uszodakészlet biztonságos
használatának biztosítása érdekében. A használati és karbantartási utasítások be nem tartása súlyos
egészségügyi veszélyeket okozhat, különösen a gyermekek számára.
FIGYELEM: Csak otthoni kültéri használatra.
FIGYELEM: fulladásveszély. A gyerekek fulladtak a hordozható medencékben.
FIGYELEM: Ürítse ki a medencét, ha nem használja.

FIGYELEM: Nincs búvárkodás.

Ezt a biztonsági táblát jól látható helyen, a medencétől 2 m-en belül kell elhelyezni. Alternatív megoldásként vásárolhat
vinil alapragasztót (nem tartozék), amely a táblát a be- és kilépési pont melletti medence falához ragasztja, biztosítva,
hogy az minden felhasználó számára jól látható legyen, amikor a medencéhez közelít.

1. RÉSZ - A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM: A gyermekeket tartsa felügyelet alatt a vízi környezetben.
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2. RÉSZ-REFERENCIA

Ф8'x25" (Ф2.4mx63 cm) Ф10'x30" (Ф3mx76 cm)
NO. NÉV QTY PÓTALKATRÉSZ QTY SPARE PART

1 Drainage Valve
Cover 1 290366 1 290366

2 Stopper 2 290311 2 290311

3 Drainage Valve
Connector 1 290364 1 290364

4 Hole Strainer
(B) 2 290312 2 290312

5 Pool Liner 1 393242 1 393243

1
2

4

5

3

Ф8' x 25" (Ф2.4m x63 cm)/Ф10' x 30" (Ф3m x76 cm)

17792DE/17792EU/17792FR/
17792GB Ф8’ x 25” (Ф2.4mx 63 cm) 548Gal(2074L)

17792 Ф8’ x 25” (Ф2.4mx 63 cm) 548Gal(2074L)
17793DE/17793EU/17793FR/

17793GB Ф10’ x 30” (Ф3.0m x 76 cm) 956Gal(3618L)

17793 Ф10’ x 30” (Ф3.0m x 76 cm) 956Gal(3618L)

Model Méret Vízkapacitás Szivattyú Létra

PÓTALKATRÉSZ

Szín Kék Kék

Vízelvezető
Szelep, Borító

Dugó

Vízelvezető Szelep,
Csatlakozó

Lyukszűrő (B)

Medence bélés

Színe
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2. RÉSZ-REFERENCIA

Ф12'x30"
(3.6m x76 cm)

Ф 1 4 ' x 3 3
" (4.2m x84
cm)

NO. NAME QTY SPARE PART QTY SPARE PART

1 Drainage Valve
Cover 1 290366 1 290366

2 Stopper 2 290311 2 290311

3 Drainage Valve
Connector 1 290364 1 290364

4 Hole Strainer (B) 2 290312 2 290312

5 Pool Liner 1 393244 1 393246

Color Blue Blue

1
2

4

5

3

MEGJEGYZÉS: A rajz csak illusztráció. A tényleges termék változhat. Nem méretarányos.

Ф12' x 30" (Ф3.6m x76 cm)/Ф14' x 33" (Ф4.2m x84 cm)

Model Size Water Capacity Pump Ladder

17794DE/17794EU/17794FR/
17794GB/17794RU Ф12’ x 30” (Ф3.6m x 76 cm) 1421Gal(5377L)

17794 Ф12’ x 30” (Ф3.6m x 76 cm) 1421Gal(5377L)
17796DE/17796EU/17796FR/

17796GB/17796RU Ф14' x 33" (Ф4.2m x 84cm) 2286Gal(8652L)

17796 Ф14' x 33" (Ф4.2m x 84cm) 2286Gal(8652L)

NÉV

Vízelvezető
Szelep, Borító

Dugó

Lyukszűrő (B)

Medence bélés

Színe

Vízelvezető Szelep,
Csatlakozó

PÓTALKATRÉSZ PÓTALKATRÉSZ

Kék Kék

Méret Vízkapacitás Szivattyú Létra
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Feltétlenül el kell választani a medence számára megfelelő helyet, mielőtt megkísérelné
bármilyen vízzel feltölteni. Kérjük, válasszon egy telepítési helyet, amely szigorúan
megfelel az alábbi irányelveknek:
Útmutató1. Győződjön meg arról, hogy a terület szilárd, sík (nincsenek dudorok vagy földdombok) és rendkívül
vízszintes, és a meredekség a beállítási terület bármely pontján nem haladja meg a 3 ° -ot.
Útmutató2. Győződjön meg arról, hogy a medence felállításához kiválasztott területen teljesen nincsenek pálcák, kövek,
éles tárgyak vagy egyéb idegen törmelék.
Útmutató3. Válasszon olyan területet, amely nincs közvetlenül a felsővezetékek vagy a fák alatt. Ezenkívül győződjön
meg arról, hogy a medence létesítési területe nem tartalmaz-e földalatti közművezetékeket, vezetékeket vagy kábeleket
Útmutató4. Ha a medencekészletéhez csiszolt kendőt mellékelnek, annak használata nagyon ajánlott. Az őrölt kendő
segít megvédeni a medence bélését a gyomnövekedés, éles tárgyak és törmelék okozta károsodásoktól.
Útmutató5. Ha csak lehetséges, válasszon egy nyitott helyet az ingatlanán, amely közvetlen napfénynek van kitéve.
Ez elősegíti a medence felmelegedését.

FIGYELMEZTETÉS:A nem megfelelően sík felületekre telepített medencék szivárgásnak,
szabálytalanságnak vagy összeomlásnak lehetnek kitéve, ami anyagi károkat vagy súlyos sérüléseket
okozhat a medence területén vagy annak környékén tartózkodók számára!

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon homokot a telepítés során. Ha úgy tűnik, hogy szükség
van egy „szintezőszer” használatára, akkor a beállítási webhely valószínűleg alkalmatlan. A
FIGYELMEZTETÉS MEGOSMÁNYA súlyos személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: Kérjük, gondosan válassza ki a telepítési területét, mert a gyep és más kívánatos
növényzet a talaj alatta lévő ruha alatt (adott esetben) elpusztul. Ezenkívül próbálja elkerülni az őrölt ruha
(adott esetben) agresszív növény- és gyomnövényekre hajlamos területeken történő elhelyezését, mivel
ezek az őrölt ruhán keresztül növekedhetnek (adott esetben).

VIGYÁZAT: A medencének elérhetőnek kell lennie egy 110 vagy 230 voltos váltakozó áramú
aljzathoz, amelyet földi megszakító (GFCI) véd. A medencét legfeljebb 2 m-re kell beállítani az
áramforráshoz, de legfeljebb a szűrőszivattyú vezetékének hosszához. Sz. Alattcir
adott esetben hosszabbító kábelt kell használni a csatlakozás hatókörének meghosszabbításához.

+3°

Lapos, sík talaj-KORREK

3. RÉSZ-HELY KIVÁLASZTÁSA

Rögös, lejtős talaj-HIBÁS
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4. RÉSZ - A medence felállítása

FONTOS: Ne kezdje el az összeszerelést, ha hiányzik valamilyen darab. Cseretermékekért hívja a környéken lévő
Fogyasztói Szolgálat telefonszámát.
A telepítéshez szükséges személyek száma: legalább 2 felnőtt.
A telepítés teljes ideje, kivéve a helyszín előkészítését és a víz feltöltését:
10 perc a mérethez Ф8’x25”/Ф10’x30”/Ф12’x30”/Ф12’x33”/Ф12’x36”
30 perc a mérethez Ф14’ x 33”

STOPPER Leeresztő szelepfedél Kifolyó dugó A Kifolyó dugó B

3. lépés. FELFÚJJON A FELSŐ GYŰRŰ

A felső gyűrűt tartsa a medence közepén (a felső gyűrűt a medence fenekének kerületén belül kell
tartani.)
NAGYON FONTOS: A felső gyűrűt kb. Csak 85% -os kapacitás. NE próbálja meg felfújni a
gyűrűt ezen a ponton túl. A felső gyűrű túlzott felfújása a gyűrű felrepedését okozhatja, vagy
károsíthatja a gyűrű varratait.

80%

FIGYELEM: Ne hagyja felügyelet nélkül a medencét vízzel való feltöltés közben.

FIGYELEM: Ha az egyik oldalon több mint 1 ~ 2 hüvelyk víz gyűlik össze, mielőtt
elkezdené tölteni a központot. A medence nem elég vízszintes, és ki kell javítani! Húzza
ki a leeresztő dugót, engedje ki teljesen a vizet, teljesen szedje szét a medencét,
helyezze a medencét egy sík felületre, és ismételje meg a telepítési utasításokat.

FIGYELEM:NE töltse túl, mert ez a medence összeomlását okozhatja. Heves esőzések
esetén előfordulhat, hogy ki kell ürítenie a víz egy részét a szint megfelelő biztosítása érdekében.

5. RÉSZ - TÖLTSE MEG A medencét vízzel

2. lépés. Telepítse a leeresztő szelepek fedelét és a dugót
Győződjön meg arról, hogy a külső leeresztő dugó be van-e helyezve a külső leeresztő sapkába, és a leeresztő szelep fedele szorosan

be van-e csavarva. Dugja be a csatlakozót furatok a dugókkal. (A kifolyócsavar a medence méretének megfelelően változik.)

Távolítsa el az összes alkatrészt a karton (ok) ból, és helyezze a földre arra a helyre, ahová össze akarják szerelni.
Ellenőrizze az egyes alkatrészeket a „RÉSZ-REFERENCIA” szerint. Győződjön meg arról, hogy az összes összeszerelendő
darabot elszámolták-e.
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1. Győződjön meg arról, hogy a lefolyócsatlakozó szorosan be
van dugva és a sapka a helyén van. Kezdje el feltölteni a
medencét vízzel. Miután körülbelül 1 hüvelyk víz van az alján,
hagyja abba a feltöltődést és simítsa ki a ráncokat a medence
alján. Húzza ki a külső falat a felső szélétől a medence alja körül,
hogy egyenletesen teljen meg.

2. Folyamatosan töltse fel a medencét vízszintig

FIGYELEM: Ne engedje, hogy gyermekei lefelé állva álljanak a vízelvezető nyílás
felé. A vízáram elsöpörheti gyermekeit.
FIGYELEM: A medencét olyan helyeken kell tárolni, ahol hűvös és száraz, éles
tárgyak nincsenek körülvéve, vagy nehéz tárgyak nem fekszenek fent, ami károsíthatja
a medencét.

6. RÉSZ-TÉLI ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁS

1.lépés. Ha van szűrőszivattyúja, ellenőrizze, hogy a szűrőszivattyú áramforrása le volt-e kapcsolva.
2.lépés. Ellenőrizze, hogy a kifolyócsavar szilárdan illeszkedik-e a medence belsejébe.
3.lépés. Csatlakoztassa kerti tömlőjét a leeresztő szelep csatlakozójához, és helyezze a tömlő másik végét olyan helyre,
ahol a víz biztonságosan lefolyhat, például viharelvezetés vagy utcai csatorna. Ne feledje, hogy mivel a víz mindig megtalálja a
maga szintjét, a tömlő végének alacsonyabban kell lennie, mint a medence, hogy biztosítsa a teljes vízelvezetést.
4.lépés.Ha van szűrőszivattyúja, helyezze a dugót a bemeneti és kimeneti szerelvényekbe, a medence belsejébe, majd
válassza le a szűrőszivattyú tömlőket.
5.lépés. Csatlakoztassa a leeresztő szelep csatlakozóját a leeresztő kimenethez a csatlakozó óramutató járásával
megegyező irányú elforgatásával.
6.lépés. Nyissa ki a medence belsejében lévő kifolyócsavart, és a víz azonnal elkezd folyni.
7.lépés. Ha elkészült, válassza le a tömlőt és a leeresztő szelep csatlakozóját.
8.lépés. Helyezze vissza a medence belsejében lévő kifolyócsavart.
9.lépés. Mielőtt a medencét hosszú távú tárolás céljából összehajtaná, győződjön meg arról, hogy a medencebélés
teljesen száraz. Ha a medencét néhány órán át napfénynek tesszük ki, megtisztítja és felgyorsítja a szárítási folyamatot, és
megkönnyíti a medence tárolását. (Soha ne kísérelje meg összegyűjteni vagy tárolni a nem teljesen száraz medencét, mert
ez a penész vagy penész szaporodásához vezethet a medence tárolásának ideje alatt.)
10.lépés. Ne feledje, hogy a szezonon kívüli megfelelő tárolás kritikus fontosságú a medencébe történő befektetés
védelme érdekében. (Főleg télen) Miután a medencét leeresztette és megszáradt, gondosan össze kell hajtani és egy őrölt
ruhába (ha van ilyen) vagy más hasonló védő ponyvaszerűbe kell csomagolni. anyag. A medencét és az összes alkalmazható
tartozékot, például a szivattyút, a burkolatot, az alaplapot, a létrát, a tömlőket, a bilincseket és a hardvert együtt kell tartani,
és bent kell tárolni, ésszerűen meleg, száraz és időjárásálló helyen.

5. RÉSZ - TÖLTSE MEG A medencét vízzel

80 %

Összecsukás előtt jobb, ha minden alkatrészt megszárítunk, és teljesen összegyűjtjük úgy, hogy kb.
1 órán át a napon fekszünk. (PIC.1). Ezután kenjen be egy kis talkumot, hogy megakadályozza a
vinil összetapadását.

1.lépés. Kérjük, hajtsa be a kiemelkedő oldalakat a téglalap alakjának megszerzéséhez (PIC.2).

2.lépés. Hajtsa be a téglalap mindkét felét, hogy kisebb téglalap alakot kapjon. (PIC.3).

3.lépés. Hajtsa mindkét végét hátrafelé. (PIC.4).

4.lépés. Hajtsa össze a többi véget egy végső téglalap kialakításához. (PIC.5).

5.lépés.Kérjük, távolítsa el a levegőt a belsejéből, hogy az összecsukott medence vékony és lapos legyen minden hajtogatás során.

9.lépés. Az eredeti csomagolás felhasználható tárolásra.
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6. RÉSZ-TÉLI ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁS

PIC.1 PIC.2 PIC.3 PIC.4

PIC.5

Annak érdekében, hogy a medence vize az egész szezonban tiszta és higiénikus maradjon, kérjük, tartsa
be a következő irányelveket:
1. A medence alapanyagának megfelelő és következetes használata szükséges a medence vizében a megfelelő pH-egyensúly
fenntartásához. Ezenkívül a vegyi anyagok alkalmazása megakadályozza a káros baktériumok vagy algák szaporodását a
medencében, és segítséget nyújt Önnek.

FIGYELEM:  Adott esetben a medencéjéhez tartozó szűrőszivattyút úgy tervezték, hogy eltávolítsa a medence vizéből a
szennyeződéseket és egyéb apró részecskéket. Ahhoz azonban, hogy a medence vize tökéletesen tiszta, algáktól mentes és a
káros baktériumoktól mentes legyen, NAGYON FONTOS KÉMIAI KEZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ RENDJÉBEN FOGADNI. A klór, a
sokk, az algaecid és más hasonló vegyszerek biztonságos és hatékony használatához kérjen útmutatást a helyi
medencekiskereskedőtől.

FIGYELEM:Soha ne adjon vegyszereket a medencéhez, ha az foglalt, hogy ne okozza a bőr- és szemirritációt vagy
akár a fürdőzők sérülését. Soha ne vegyen be vegyi anyagokat vagy anyagokat a medencébe, ha nem tudja ellenőrizni a
vízhez adandó pontos mennyiséget vagy típust. Konkrét utasításokért forduljon a medenceellátás kereskedőjéhez
irányelvek a vegyi anyagok használatáról a medencében.

FIGYELEM: Nagyon ajánlott, hogy a medencetulajdonosok gyakran teszteljék a medence vizét, hogy a pH és a klór
koncentrációja a vízben optimális legyen a biztonságos és kellemes fürdőzéshez az egész szezonban. Kérjen tanácsot a
medenceellátó-kereskedőtől, hogy találjon megfelelő tesztkészletet és utasításokat használat.

FIGYELEM: A karbantartási szabályok be nem tartása súlyos veszélyeket jelenthet az egészségre és különösen a
gyermekekre.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy tárolható, szezonális medencék legyenek. Ha mérsékelt égövön él, ahol a medence nem
lesz egész évben használatban, akkor erősen AJÁNLOTT, hogy ürítse ki medencéjét, alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg,
valamint a szezonon kívül védett területen tárolja. Ez elősegíti a medence élettartamának meghosszabbítását és
megakadályozza a biztonsági veszély kialakulását a medence ideje alatt
nincs használatban. A medencekészlet használatának idénye alatt a szűrőrendszert (adott esetben) minden nap
üzembe kell helyezni, elég hosszú ideig ahhoz, hogy legalább a vízmennyiség teljes megújulását biztosítsa.

7. RÉSZ-SZEZON SZOLGÁLTATÁSOK
ÉS VÍZÁPOLÁS
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2. Soha ne engedje, hogy a klór közvetlenül érintkezzen a medencebéléssel, amíg teljesen fel nem oldódott. Ez azt jelenti, hogy a szemcsés

vagy táblázatos klórt először egy vödör vízben oldják fel, mielőtt a medencevízre felviszik, és hasonlóképpen a folyékony klórt lassan és

egyenletesen öntik a medence vízébe a medence kerületének különböző pontjairól.

VESZÉLY: SOHA ne adjon vizet a vegyszerekhez. Ehelyett mindig vegyszereket adjon a vízhez. Soha ne keverje össze különálló

vegyszereket, inkább vegyszereket vegyen fel a medencébe, és hagyja, hogy azok a vegyszer egészében körözzenek, mielőtt további típusú

vegyszereket adna hozzá.

3. Javasoljuk, hogy vásároljon tesztkészletet, és gyakran tesztelje a medence vizét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a PH-egyensúly és a

klórszint optimális-e. A helyi medencekészlet-kereskedő információkat nyújt az Ön igényeinek leginkább megfelelő tesztkészlet

megvásárlásáról és használatáról. MEGJEGYZÉS: A túlzott klórszint vagy az alacsony (savas) pH-szint károsíthatja medencéjét, ezért kérjük

a lehető leghamarabb tegyen korrekciós intézkedéseket, ha a teszt bármelyik feltételt feltárja.

A nagyobb törmelék eltávolítása a medencéből és a medencebélés belsejének tisztán tartása a Prompt Set medencekarbantartási készlet

használatával egyszerűbb, amely tartalmaz egy levélszigetelőt és kerti tömlővel működő vákuumot. A karbantartási készletek bónusz

funkcióként szerepelnek a nagyobb medencerendszerekben, és külön is megvásárolhatók kiegészítőként. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a

helyi értékesítés utáni szervizközponttal, ha tanácsot szeretne kapni a medencekészlet élettartama alatti bármilyen javításról.

4. Adott esetben kéthetente (vagy gyakrabban, ha nagy igénybevétel mellett) ellenőrizze a szűrőszivattyú patront, hogy meg kell-e tisztítani vagy

ki kell cserélni. Ha a patronja már nem fehér színű, próbálja meg tisztára szórni egy erős vízfúvással a kerti tömlőből. Ha a kazettát nem lehet

ilyen módon megtisztítani, akkor ki kell cserélni a patront. A patronok gyakori tisztításának és / vagy cseréjének elmulasztása befolyásolja a

szűrőszivattyú hatékonyságát, és lerövidítheti annak élettartamát.

5. Ha medencerendszere fedéllel rendelkezik, próbálja meg mindig fedezni a medencéjét, ha nem használja. Ez segít megakadályozni, hogy

a szél és más elemek lerakódjanak szennyeződéseket és törmelékeket a medencében, valamint megakadályozza, hogy a felesleges esővíz

túlteljen a medencében.

6. Emlékeztesse családját és barátait, hogy a medencébe lépés előtt mindig tömlőt vagy öblítsenek le minden szennyeződést vagy barnító

olajat a kezükről, a lábukról és a testükről.

7. Lehetőség szerint ellenőrizni kell a medence csavarjait és hardverét (pl. Rozsdafoltot).

8. Miután medencéje megtelt vízzel a szezonban, vegye figyelembe, hogy medencéje túlságosan feltöltődik-e az esővíz vagy az ac

- véletlen túltöltés. Ha ez bekövetkezik, fontos, hogy a felesleges vizet mihamarabb ürítse ki vagy bálázza ki. Ha felfújható gyűrűs medencéről

van szó, a vízszint soha nem lehet magasabb, mint a felfújható gyűrű alsó éle.

9. Az uszoda építéséhez használt anyagokatól függetlenül az akadálymentes felületeket rendszeresen ellenőrizni kell a sérülések elkerülése

érdekében.

7. RÉSZ-SZEZONBEN A BABA
KARBANTARTÁSA ÉS VÍZÁPOLÁS

Szivattyúval, hogy kristálytiszta legyen a vize. Azok a vegyi anyagok, amelyekre a medencéjében szükség lehet,
többek között a következőket tartalmazzák:
1) Táblázatos, szemcsés vagy folyékony klór: Fertőtleníti a medence vizét és gátolja az algák növekedését.
2) PH beállító vegyszerek: Ezeket a PH szint korrigálására és a víz többé-kevésbé savanyúvá tételére használják.
3) Algecidek: Ezeket a vegyi anyagokat algák eltávolítására fejlesztették ki.
4) „Shock” (szuperklórozó): Megszünteti bizonyos szerves és egyéb kombinált vegyületeket, amelyek befolyásolhatják a
víz tisztaságát. A vegyszerek használatával kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon a helyi
medencekészlet-kereskedőhöz, és adja meg nekik a vízmennyiséget. a saját medencéjében, és ha szükséges, a medence
vizének mintája. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megfelelően oktassák Önt a következőkről: 1) mely vegyszereket vásárolja
meg, 2) milyen mennyiségű vegyi anyagot vásároljon, és 3) hogyan használjon bizonyos vegyszereket biztonságosan és
hatékonyan.
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8. RÉSZ HIBAKERESÉSE
Javítási javítási utasítások
(A kicsi lyukakat és a kis lyukakat a mellékelt javító tapasszal lehet kijavítani)
a) Keresse meg a szivárgás helyét.
b) Ürítse le a levegőt.
c) Tisztítsa meg a szivárgás körüli területet, és törölje le az összes vizet a felületről.
d) Vegye ki a javító tapaszt, vágja a kívánt formára és méretre, amelynek nagyobbnak kell lennie, mint a szivárgó terület,
helyezze a tapaszt a szivárgó helyre, és szorosan nyomja meg.
e) Várjon 30 percet a javított helyzet szabadban történő száradásáig.
Ha a kár túl nagy, javasoljuk szilikon vagy gumi alapú ragasztó javítását.
1 Javítási ragasztási utasítások
2 1 Keresse meg a szivárgás helyét.
3 2 Légtelenítse (ha szükséges), és alaposan ürítse ki
4 3 Tisztítsa meg a szivárgás körüli területet, és törölje le az összes vizet a felületről.
5 4 Alaposan tisztítsa meg a szivárgást körülvevő területet. Vágjon körbe egy darab javítóanyagot, amelynek nagyobbnak
kell lennie, mint a sérült terület.
6 5 Ragasztás (külön kell ragasztót vásárolni) az anyag tapasz egyik oldalát a javítási területre. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy az anyag tapaszát egyenletesen kell felhordani.
7 6 Helyezze a tapaszt a sérült területre, és szorosan nyomja meg. Várjon 12 órát a száradásig. Miután a tapasz
megszáradt, ragasszon ragasztót a széleire a medence teljes tárolásához (4 órán át).


