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MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

REGULI IMPORTANTE
PRIVIND SIGURANȚA

Citiți, Înțelegeți și Respectați cu grijă toate
instrucțiunile înainte de a instala și utiliza
acest Produs.

Încălzitor electric de piscină
Model HT30220
230 V~, 50 Hz, 3000 W, IP25
Temperatura max. a apei 35 °C

Numai în scop ilustrativ.

Nu uitați să încercați și aceste produse Intex deosebite: Piscine,
Accesorii de piscine, Piscine gonflabile și Jucării gonflabile pentru
utilizare în interior, Saltele gonflabile și Bărci disponibile în comerț
sau vizitați-ne website-ul.
Datorită politicii de îmbunătățire în permanență a produselor sale, Intex
își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și aspectul, ducând poate
la actualizarea manualului fără notificări prealabile.
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Necesarul debitului pompei de filtrare:
500 - 2500 galoane/oră (1893 - 9464 litri/oră)
Temperatură apei necesare funcționării
Între 63 grade Fahrenheit (17 grade Celsius) și 95 grade
Fahrenheit (35 grade Celsius)
Adecvat pentru utilizare în piscină cu capacitatea de:
sub 4500 galoane (17033 litri)
Tipuri de piscină
Dreptunghiulară

Galoane
(dimensiuni piscină în picioare)

Metri cubi
(dimensiuni piscină în metri)

Lungime x Lățime x Adâncime medie x 7,5

Lungime x Lățime x Adâncime medie

Rotundă

Lungime x Lățime x Adâncime medie x 5,9

Lungime x Lățime x Adâncime medie x 0,79

Ovală

Lungime x Lățime x Adâncime medie x 6,0

Lungime x Lățime x Adâncime medie x 0,80
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INSTRUCŢIUNI
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REGULI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți, Înțelegeți și Respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și utiliza acest Produs.

CITIŢI ŞI RESPECTAŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE

AVERTISMENT
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pentru a reduce riscul de accidentare, nu lăsaţi copiii să utilizeze acest produs. Supravegherea continuă a copiilor şi a
persoanelor cu handicap de către un adult competent este necesară în permanenţă
Nu îngropați cablul de alimentare. Amplasaţi-l într-o zonă unde nu riscă să fie deteriorat de către maşini de tuns iarba,
de tuns gardul viu sau de alte echipamente.
Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de
persoane calificate în mod similar pentru a se evita orice pericol.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu utilizați prelungitoare, temporizatoare, adaptoare de ștecăr sau
transformatoare pentru a conecta produsul la o sursă electrică de alimentare; utilizați o sursă poziționată adecvat.
 Utilizați o sursă electrică dedicată de 16A sau mai mult. Asigurați-vă că fișa echipată cu RCD se potrivește
perfect și bine în priza electrică. Dacă nu sunteți sigur(ă), contactați un electrician.
A se asambla și demonta numai de către adulți.
Nu încercați să scoateţi produsul din priză şi nu-l conectaţi la priză dacă aveţi mâinile ude sau dacă staţi în apă.
Poziționați produsul departe de piscină pentru a preveni urcarea copiilor pe produs pentru a accesa piscina.
Nu lăsați copiii să se apropie de acest produs și de cablul(urile) electric(e).
Nu puneți produsul în funcțiune dacă piscina este utilizată.
Întotdeauna scoateţi produsul din priză înainte de a-l deplasa, curăţa, întreţine sau efectua orice reglare a acestuia.
Întotdeauna poziționați încălzitorul de piscină sub nivelul racordului furtunului de piscină în timpul utilizării.
Amplasați produsul în poziție verticală.
Nu puneți produsul în funcțiune dacă acesta nu conține apă.
Nu puneți produsul în funcțiune dacă există posibilitatea ca apa aflată în acesta să fie înghețată.
Numai pentru piscine supraterane. A nu se utiliza pentru bazine de spa.
Nu ridicați produsul apucându-l de cablul de alimentare.
Apelați la un electrician autorizat pentru a instala o sursă de alimentare împământată corespunzător, adecvată pentru
uz în aer liber și protejată de zăpadă și de ploaie, aflată în imediata apropierea a locului în care va fi utilizat încălzitorul.
Poziționați cablul de alimentare și amplasați încălzitorul astfel încât să fie protejate împotriva pagubelor cauzate de
animale.
Nu utilizați prelungitoare.
Verificați cablul de alimentare înaintea utilizării.
Scoateți încălzitorul din sursa de alimentare când acesta nu este utilizat sau înainte de a-l scoate din piscină.
Păstrați încălzitorul în interior la sfârșitul sezonului de utilizare a piscinei.
Nu utilizați un cap de pulverizare.
Sursa de alimentare nu trebuie conectată la niciun robinet sau alte dispozitive în afara celor specificate.
Păstrați acest produs la o distanță de cel puțin 2 m de piscină (Prevedere valabilă numai pentru Franța).
Lăsaţi cel puţin 3,5m între ștecărul încălzitorului şi piscină.
Ștecărul trebuie să rămână accesibil după instalarea produsului.
Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea curăţării şi întreţinerii aparatului permisibile
utilizatorului de către copii nesupravegheaţi.
Acest aparat poate fi utilizat de către copii de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau
intelectuale reduse ori lipsite de cunoștințe sau de experiență numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu
privire la utilizarea aparatului în deplină siguranță și înțeleg pericolele la care se expun.
Utilizaţi acest produs doar în scopul desemnat de acest manual!

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POATE CAUZA PAGUBE
MATERIALE, ELECTROCUTARE, BLOCARE, RĂNIRI GRAVE SAU CHIAR MOARTE.
Avertismentele legate de produs, instrucțiunile și regulile de siguranță ce însoțesc acest produs reprezintă riscuri
obișnuite legate de dispozitivele recreative acvatice și nu includ toate sursele de risc și de pericol. Vă rugăm bazați-vă pe
bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică.

PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
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REFERINȚE COMPONENTE
Înainte de a instala produsul, vă rugăm petreceți câteva minute pentru a verifica
prezența tuturor componentelor și a vă familiariza cu ele.

3

2
1

REF. NR.

DESCRIERE

CTE.

NR. PIESĂ DE SCHIMB
10116

1

FURTUN

1

2

COLIER DE FURTUN

2

10122

3

GARNITURĂ FURTUN

2

10134

Când comandaţi componentele, vă rugăm menţionaţi modelul şi numărul de referinţă al piesei.
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Pagina 4

(114) ÎNCĂLZITOR ELECTRIC DE PISCINĂ ROMÂNĂ 7,5” X 10,3” (19 CM x26CM)
PANTONE 295U 06/26/2013

Română

114A

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE
Aparatul este gata de funcționare în următoarele condiții:
FĂRĂ CLOR (HCLO + CLO)
până la 3
ppm pH
6,8 - 8,0
CLORURI
până la 250 ppm
ACID ISCOCIANIC
până la 100 ppm
DURITATE CALCIU
până la 500 ppm
BROmură (HbrO)
până la 8 ppm
IMPORTANT: Încălzitorul electric de piscină trebuie să fie ultimul echipament de piscină
instalat înaintea sistemului de generare al clorului sau al apei sărate în linia de retur al apei în
piscină.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Asamblați piscina supraterană (PS) și pompa de filtrare conform instrucțiunilor de instalare.
Scoateți încălzitorul electric de piscină și accesoriile sale din ambalaj.
Amplasați încălzitorul de piscină pe aceeași linie, după pompa de filtrare.
Conectați furtunul (1) la supapa de admisie a încălzitorului de piscină. (Vezi pagina
următoare)
Dacă piscina dumneavoastră supraterană este umplută cu apă, deșurubați sita suprapusă
din conectorii de sită și introduceți dopurile negre de forma unor pălării în conectorii sitei
înainte de a instala încălzitorul de apă. Treceți direct la pasul 6 dacă piscina
dumneavoastră este golită.
Deconectați furtunul de retur al apei (de la piscină) din racordul pompei de filtrare și
conectați-l la conectorul superior al încălzitorului cu ajutorul colierului de furtun.
Fixaţi al doilea furtun de racordul superior al încălzitorului şi de racordul inferior al pompei.
Toate colierele (2) trebuie să fie bine strânse.
Dacă este cazul, reintroduceți sitele suprapuse în conectorul cu sită din interiorul piscinei,
după îndepărtarea dopurilor negre în formă de pălării care împiedicau apa să părăsească
piscina.
Conectaţi încălzitorul de piscină la o priză de curent. Testați dispozitivul RCD precum în
indicațiile de pe pagina următoare.
Puneți pompa în funcțiune. Asigurați-vă că apa trece prin încălzitor. După care, puneți
încălzitorul în funcțiune.

IMPORTANT
Dacă încălzitorul nu este poziționat vertical, un întrerupător de siguranță va opri automat
încălzitorul. Asigurați-vă întotdeauna că încălzitorul de piscină se află într-o poziție
verticală cât timp cablul de alimentare este conectat la o priză de curent.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
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INSTRUCŢIUNI DE MONTARE (continuare)

APĂ ÎNSPRE
PISCINĂ

APĂ DINSPRE
PISCINĂ

POMPĂ DE FILTRARE

ÎNCĂLZITOR
ELECTRIC
DE PISCINĂ

IMPORTANT
Pompa de filtrare trebuie să fie în funcțiune înainte de a porni încălzitorul.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE A DISPOZITIVULUI RCD
1. Conectați întrerupătorul RCD la o priză de curent.
Apăsați butonul de resetare (RESET) situat pe
ștecărul RCD-ului. Indicatorul trebuie să fie pe
PORNIT (ON). Vezi FIG. 1.

T

RESET (RESETAR E)

RESET (RESETARE)

Fig (1)

2. Apăsați butonul T situat pe ștecărul RCD-ului.
Indicatorul trebuie să fie pe OPRIT (OFF). Vezi FIG.
2.
T

3. Apăsați butonul de RESETARE (RESET) pentru
utilizare. Nu utilizați în cazul care testul eșuează.
Contactați un electrician autorizat pentru a determina
cauza eșecului.

RESET
(RESETAR
E)

T

RESET (RESETAR E)

TEST

Fig (2)

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
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INSTRUCȚIUNI DE OPERARE
1. Rotiți butonul în sensul acelor de ceas în poziția
"I" pentru a pune în funcțiune încălzitorul. Vezi
FIG. 3.
2. Indicatorul roșu situat deasupra încălzitorului
se va aprinde indicând funcționarea
produsului.
3. Utilizați încălzitorul până obțineți temperatura
dorită.

Fig (3)

4. Rotiți butonul în sensul invers acelor de ceas
în poziția "0" pentru a opri încălzitorul. Vezi
FIG. 4.
NOTĂ: Opriți încălzitorul înainte de a opri
pompa sau de a intra în piscină.
5. Indicatorul roșu situat deasupra încălzitorului se

Fig (4)

va închide.
NOTE SPECIALE
• Întotdeauna utilizați un termometru pentru a testa temperatura apei din piscină înainte de a intra și utiliza
piscina. dacă termometrul indică o temperatură a apei de peste 95 de grade Fahrenheit (35 de grade
Celsius), așteptați până când temperatura apei scade sub 95de grade Fahrenheit (35 de grade Celsius)
înainte de a utiliza piscina, sau sub 82 de grade Fahrenheit (28 de grade Celsius) înainte de repune în
funcțiune încălzitorul.

IMPORTANT
Nu utilizați NICIODATĂ piscina dacă temperatura apei indică peste 95 de grade
Fahrenheit (35 de grade Celsius).
Nu puneți încălzitorul în funcțiune dacă piscina este utilizată sau ocupată.

PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
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TABELUL DURATELOR DE FUNCȚIONARE

Tip de piscină

Capacitate apă (Calculată la Durată
90% pentru Piscinele cu cadru necesară
și la 80% pentru Piscinele Easy Set pentru
& Piscinele ovale)
creșterea cu
1 grad
Fahrenheit

(Gal)
PISCINE SUPRATERANE INTEX
8' x 27" (244cm x 68cm)

PISCINĂ
EASY SET®

PISCINĂ
ROTUNDĂ CU
CADRU DE
METAL
PISCINĂ MICĂ
DREPTUNGHIUL
ARĂ CU CADRU
DE METAL

(Litri)

(Ore)

Durată
necesară
pentru
creșterea cu
1 grad
Celsius

(Ore)

577

2184

1,0

1,5

8' x 30" (244cm x 76cm)
10' x 30" (305cm x 76cm)

639
1018

2420
3854

1,0
1,0

1,5
2,0

12' x 30" (366cm x 76cm)

1485

5619

1,5

3,0

12' x 36" (366cm x 91cm)
12' x 42" (366cm x 107cm)

1779
2454

6732
9290

2,0
2,5

4,0
5,0

15' x 36" (457cm x 91cm)
15' x 42" (457cm x 107cm)

2822

10680

3,0

6,0

10' x 30" (305cm x 76cm)
12' x 30" (366cm x 76cm)

3284
1185
1718

12431
4485
6503

4,0
1,5
2,0

7,0
2,5
3,5

15' x 36" (457cm x 91cm)
15' x 42" (457cm x 107cm)

3282
3861

12422
14614

4,0
4,5

7,0
8,0

15' x 48" (457cm x 122cm)

4440

16806

5,0

9,0

86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)

439
603

1663
2284

0,5
1,0

1,0
1,5

118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)
149-5/8" x 78-3/4" x 31-1/2" (380cm x 220cm x 80cm)
177-1/4" x 86-5/8" x 33-1/2" (450cm x 220cm x 85cm)

1013

3834

1,0

2,0

1373
1907

5198
7217

1,5
2,0

3,0
4,0

Observații:
• Tabelul de mai sus este pur ilustrativ. Datele au fost obținute bazate pe o
temperatură a apei din piscină de 77 de grade Fahrenheit (25 de grade Celsius),
piscina fiind acoperită cu folie solară pe timpul unei zile însorite.
• Temperatura ambientă a aerului și apei influențează eficiența încălzirii apei.

PĂSTRAŢI ACESTE
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OPȚIUNEA DE INSTALARE A ÎNCĂLZITORULUI ELECTRIC DE PISCINĂ PE UN SUPORT
Anumite țări, în special în Uniunea Europeană, solicită ca încălzitorul să fie fixat de sol sau
pe un suport în permanenţă în poziţie verticală. Contactați-vă autoritățile locale pentru a
determina dacă există reguli în zona dumneavoastră referitoare la încălzitoarele electrice
pentru piscinele supraterane. Dacă da, atunci încălzitorul de piscină poate fi montat pe o
platformă folosindu-se cele două găuri situate sub baza acestuia. Consultați desenul de
mai jos.
Încălzitorul electric poate fi montat pe un suport de ciment sau o structură din lemn pentru
a preveni răsturnarea accidentală. Greutatea maximă a dispozitivului trebuie să
depăşească 18kg. Norma europeană EN 60335-2-41 necesită ca acest produs să fie
securizat de sol sau de un suport.

1. Găurile de montare au un diametru de 6,4mm și sunt distațate la 156mm.
2. Utilizați două șuruburi și două piulițe de blocare cu un diametru maxim de 6,4 mm.

PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
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ÎNTREŢINEREA PISCINEI ȘI PRODUSELE DE ÎNTREŢINERE
•

•
•
•

•

•
•

Toate piscinele necesită păstrarea apei curată şi igienică. Cu ajutorul substanţelor
chimice, pompa de filtrare vă va ajuta în acest sens. Adresaţi-vă unui dealer de
piscine pentru a vă informa cu privire la utilizarea corectă a clorului, algicidelor şi
altor substanţe chimice ce vă vor ajuta să păstraţi apa piscinei limpede și curată.
Nu lăsaţi substanţele chimice la îndemâna copiilor.
Nu turnaţi substanţele chimice în piscină în timpul utilizării. Acestea pot irita ochii şi
pielea.
Testarea zilnică a nivelului pH-ului şi a substanţelor este foarte importantă şi nu
poate fi trecută cu vederea. Clorul, algicidele şi menţinerea pH-ului la un nivel corect
sunt necesare la umplerea piscinei şi pe durata sezonului de utilizare. Contactaţi
dealerul local de piscine și accesorii de piscină pentru instrucţiuni.
Cu ocazia primei umpleri din sezon a piscinei, apa poate avea o culoare închisă ce
va necesita aditivi suplimentari şi schimbări mai dese ale filtrului. Nu permiteţi
utilizarea piscinei dacă nivelul pH-ului nu este echilibrat. Contactaţi dealerul local de
piscine și accesorii de piscină pentru instrucţiuni.
Păstraţi cartuşele de filtru la îndemână. Înlocuiţi-le la fiecare 2 săptămâni.
Apa ce conţine clor poate afecta peluzele, grădinile sau arbuştii dacă este
împroșcată de către copii în afara piscinei. Porţiunea de peluză de sub piscină va fi
de asemenea distrusă. Anumite tipuri de iarbă pot creşte prin pereţii piscinei, fără ai afecta însă funcţiile.

DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG
1. Înainte de a goli piscina în vederea depozitării pe termen lung sau a deplasării,
asiguraţi-vă că apa este direcţionată spre o scurgere departe de casă. Informaţi-vă
referitor la normele locale privind evacuarea apei din piscină.
2. Deconectați cablul electric de la sursa de alimentare.
3. După golirea completă a piscinei, deconectați încălzitorul electric de la furtunuri
urmând ordinea inversă din instrucțiunile de instalare.
4. Uscați produsul la aer înainte de a-l depozita.
5. Depozitați produsul și accesoriile într-un spațiu de depozitare cu temperatură
controlată între 32 grade Fahrenheit (0 grade Celsius) și104 grade Fahrenheit (40
grade Celsius).
6. Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

Pagina 10

(114) ÎNCĂLZITOR ELECTRIC DE PISCINĂ ROMÂNĂ 7,5” X 10,3” (19 CM x26CM)
PANTONE 295U 06/26/2013

Română

114A

GHID DE DEPANARE
PROBLEMĂ
INDICATORUL ROȘU
NU SE APRINDE ÎN
TIMPUL UTILIZĂRII.

TEMPERATURA
APEI NU
CREȘTE
DEȘI INDICATORUL
ROȘU ESTE APRINS

CAUZĂ

SOLUȚIE

1.

Cablul de alimentare nu este
conectat la priză.

•

Conectați cablul de alimentare la priză.

2.

Butonul nu este poziționat complet pe
– “I”.

•

Rotiți butonul în sensul acelor de ceas în poziția
"I" pentru a pune în funcțiune încălzitorul.

3.

Dispozitvul GFCI/RCD nu este
activat.

•

Reconectați dispozitivul GFCI/RCD la o priză și
apăsați butonul de RESETARE (RESET).

4.

Temperatura apei este prea ridicată.

•

Senzorul de temperatură va întrerupe
alimentarea încălzitorului când temperatura apei
depășește aproximativ 95oF (35°C). Acesta
continuă să funcționeze când temperatura apei
scade sub aproximativ 82°F (28°C).

5.

Apa nu circulă.

•

Porniți pompa de filtrare.

6.

Debitul apei este mic.

1. Folia de piscină sau folia solară nu au
fost utilizate.
2. Dimensiunile piscinei sau capacitatea
acesteia depășește capacitatea
încălzitorului.

• Asigurați-vă că supapele cu tijă sunt deschise
(dacă există).
• Asigurați-vă că toate cartușele filtrului sunt curate și
nu conțin murdării.
• Eliberați tot aerul rămas pe linia de circulație.
• Verificați direcția supapei de admisie și a furtunului
de evacuare a apei. Inversați furtunul dacă este
nevoie.
• Întotdeauna utilizați folia solară când piscina nu este
ocupată.
• Creșteți durata de încălzire corespunzător.

3. Temperatura apei este prea scăzută.

TEMPERATURA APEI
ESTE PREA RIDICATĂ
FURTUNUL PREZINTĂ
SCURGERI

GFCI/RCD
DISJUNCTEAZĂ

1. Timpul de încălzire este prea lung.

• Opriți încălzitorul și scurtați durata de încălzire.

1. Coliere de furtun.

• Strângeți/reinstalați colierele furtunurilor.

2. Garnituri furtun.

• Repoziționați/înlocuiți garniturile furtunurilor.

1. Produs defect sau problemă legată de
circuitul electric.

• Scoateți din priză dispozitivul GFCI/RCD și
reconectați-l și apăsați butonul RESETARE
(RESET) pentru a pune încălzitorul în funcțiune.
Contactați Centrul Intex de Service dacă acesta
disjunctează continuu.

IMPORTANT
În caz că problemele persistă, vă rugăm contactaţi Serviciul de consumatori
pentru asistenţă. Consultaţi lista separată cu "Centrele de service autorizate".

PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
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PROBLEME FRECVENTE LEGATE DE PISCINĂ
PROBLEMĂ

DESCRIERE

CAUZĂ

SOLUȚIE

ALGE

• Apă verzuie.
• Pete verzi sau negre pe
pereţii piscinei.
• Pereţii piscinei sunt alunecoşi
şi/sau miros urât.

• Nivelului clorului şi al pH-ului trebuie
ajustate.

• Tratament de şoc bogat în clor. Corectaţi
nivelul pH-ului la cel indicat de magazinul
de unde aţi achiziţionat piscina.
• Aspiraţi fundul piscinei.
• Păstraţi un nivel suficient al concentraţiei în
clor.

APĂ COLORATĂ

• Apa devine albastră, maro
sau neagră când este
tratată cu clor.

• Cuprul, fierul sau manganul din
apă sunt oxidate în contact cu
clorul. Nr.

• Ajustați pH-ul la nivelul recomandat.
• Utilizaţi pompa de filtrare până la curăţarea
apei.
• Curățați frecvent cartuşul.

REZIDUURI ÎN
SUSPENSIE ÎN
APĂ

• Apa este neclară sau are un
aspect lăptos.

• "Apa dură" este cauzată de un
nivel al pH-ului prea ridicat.
• Conţinutul de clor este scăzut.
• Materie străină în apă.

• Corectați nivelul pH-ului. Consultați dealerul de
piscine referitor la tratarea apei.
• Asigurați-vă că apa are un nivel suficient al
concentraţiei în clor.
• Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul.

NIVEL CRONIC
SCĂZUT AL APEI

• Nivelul este mai scăzut decât
în ziua precedentă.

• Pereţii sau furtunurile sunt perforate
sau găurite. Strângeți capacele.

• Reparați utilizând kit-ul de reparații.
• Strângeţi cu mâna toate capacele.

DEPUNERI PE
FUNDUL PISCINEI

• Mizerii sau nisip pe fundul
piscinei.

• Utilizare intensă, ieşiri şi intrări
frecvente în/din piscină.

• Utilizaţi un aspirator Intex pentru a curăţa
fundul piscinei.

REZIDUURI
PLUTITOARE

• Frunze, insecte, etc.

• Piscina este prea aproape de
copaci.

• Utilizaţi un skimmer de piscină Intex.

MĂSURI ACVATICE GENERALE DE SIGURANȚĂ
Petrecerea timpului liber în apă este amuzantă și terapeutică în același timp. Însă, ea implică un
risc inerent de accidentare și deces. Pentru a reduce riscul de accidentare, citiți și respectați toate
instrucțiunile și avertismentele marcate pe produs, pe ambalaj și din interiorul ambalajului. Nu
uitați că avertizările referitoare la produs, instrucțiunile și măsurile de siguranță acoperă riscurile
cel mai des asociate cu activitățile acvatice, dar acestea nu acoperă toate riscurile și pericolele.
Pentru avertizări suplimentare, familiarizați-vă cu următoarele indicații generale precum și cele
prevăzute de Organizațiile privind siguranța:
• Solicitați supraveghere constantă. Un adult competent ar trebui să fie desemnat ca și “salvamar” sau
supraveghetor de piscină, în special când în și în jurul piscinei se află copii.
• Învățați să înotați.
• Consacrați-vă din timp pentru a învăța resuscitarea cardio-pulmonară și normele de prim ajutor.
• Informați orice persoană care supraveghează utilizatorii piscinei despre riscurile potențiale ale acesteia
și despre utilizarea dispozitivelor de protecție precum uși blocate, bariere, etc.
• Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii cu privire la gesturile pe care să le adopte în caz de
urgență.
• Vă rugăm bazați-vă pe bun simt și judecată când practicați orice activitate acvatică.
• • Supravegheați, supravegheați, supravegheați.

PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
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GARANŢIE LIMITATĂ
Încălzitorul dumneavoastră electric de piscină a fost fabricat folosind materiale şi
manoperă de cea mai bună calitate. Toate produsele Intex au fost verificate şi testate
pentru depistarea defectelor înainte de a părăsi fabrica. Această garanţie limitată se
aplică doar Încălzitorului electric de piscină și accesoriilor enumerate mai jos.
Următoarea prevedere este valabilă numai în statele membre ale Uniunii europene:
Aplicabilitatea Directivei 1999/44/CE nu este afectată de această garanție Intex.
Prevederile acestei Garanții limitate se aplică numai cumpărătorului inițial și nu sunt
transferabile. Garanția limitată este valabilă pentru perioada notată mai jos începând de
la data cumpărării inițiale. Păstrați dovada cumpărării împreună cu acest manual
deoarece orice plângere trebuie însoțită de dovada cumpărării, în caz contrar Garanția
fiind anulată.
Garanție Încălzitor electric de piscină – 1 An
Garanție furtunuri – 180 de zile
În cazul depistării unui defect de fabricaţie în decursul perioadei notate mai sus, vă
rugăm contactaţi un centru de service Intex adecvat trecut în anexa separată
“Centrele de service autorizate”. Centrul de service va determina dacă plângerea
este valabilă.
GARANȚIILE IMPLICITE SE LIMITEAZĂ LA TERMENII ACESTEI GARANȚII ȘI ÎN
NICIUN CAZ, INTEX, AGENȚII SĂI AUTORIZAȚI SAU ANGAJAȚII ACESTORA NU VOR
FI RESPONSABILI FAȚĂ DE CUMPĂRĂTOR SAU ORICARE ALTĂ PARTE PENTRU
DAUNE ȘI OBLIGAȚII DIRECTE SAU INDIRECTE.
Această Garanţie limitată nu se aplică dacă pompa de filtrare este supusă neglijenţei,
utilizării sau operării anormale, accidentării, operării incorecte, tensiunii sau curentului
necorespunzător, contrare instrucţiunilor de utilizare ori deteriorată de circumstanţe ce nu
pot fi controlate de Intex, incluzând dar nelimitându-se la uzură normală şi deteriorări
provocate de incendiu, inundaţii, îngheţ, ploaie sau alte forţe naturale externe. Această
Garanție limitată se aplică numai acelor piese și componente vândute de Intex. Garanția
limitată nu acoperă modificările neautorizate, reparările sau demontările efectuate de
orice altcineva în afara personalului Centrului de service Intex.
Costurile asociate cu pierderea apei din piscină, a chimicalelor sau pagubele produse
de apă nu sunt acoperite de această garanţie. Accidentarea persoanelor sau
deteriorarea bunurilor nu sunt acoperite de această garanţie.

PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
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