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(110) MODEL 634 FILTER PUMP GREEK 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/07/2009
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ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ
∆ιαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε

όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν
εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε

αυτό το προϊόν.

ΜΜηηνν ππααρρααλλεειιψψεεττεε νναα δδοοκκιιµµαασσεεττεε κκααιι τταα αακκοολλοουυθθαα εεξξααιιρρεεττιικκαα
ππρροοιιοονντταα ττηηςς Intex: ΠΠιισσιιννεεςς,, ΕΕξξααρρττηηµµαατταα ΠΠιισσιιννααςς,, ΦΦοουυσσκκωωττεεςς
ΠΠιισσιιννεεςς κκααιι ΠΠααιιχχννιιδδιιαα ΣΣππιιττιιοουυ,, ΣΣττρρωωµµαατταα ΑΑεερραα κκααιι ΒΒααρρκκεεςς,, τταα οοπποοιιαα
δδιιααττιιθθεεννττααιι µµεεσσωω ττωωνν εεµµπποορριικκωωνν ααννττιιππρροοσσωωππωωνν µµααςς ηη ττοουυ δδιικκττυυαακκοουυ
ττοοπποουυ µµααςς..

Krystal ClearTM  

ΜΜοοννττεελλοο 663344ΤΤ ΑΑννττλλιιαα ΦΦιιλλττρροουυ
220 - 240 V~, 50 Hz, 360 W
Hmax 1.5 µ, Hmin 0.19 µ, IPX4
Μεγ. Θερµοκρασία Νερού 35 °C

ΓΓιιαα εεππεεξξηηγγηηµµααττιικκοουυςς σσκκοοπποουυςς µµοοννοο..
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ
∆ιαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν.

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Οι προειδοποιήσεις, οι οδηγίες και οι κανόνες ασφαλείας που συνοδεύουν το συγκεκριµένο προϊόν
αναφέρουν µερικούς µόνο συνηθισµένους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν µε συσκευές
προϊόντων ψυχαγωγίας σε νερό και δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κινδύνων. Παρακαλούµε όπως
χρησιµοποιήσετε κοινή λογική και κρίση όταν απολαµβάνετε δραστηριότητες σε νερό. 

• Για να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού, µην επιτρέπετε τη χρήση αυτού του προϊόντος 
από παιδιά. Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά και ειδικότερα όσα έχουν κινητικές δυσκολίες.

• Τα παιδιά θα πρέπει να παραµένουν µακριά από αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρικά καλώδια.
• Τα παιδιά πρέπει να εποπτευονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) 

µε µειωµένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή την έλλειψη εµπειρίας και 
γνώσης, εκτός αν τους παρέχεται η επίβλεψη ή οι οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της 
συσκευής από αρµόδιο για την ασφάλειά τους.

• Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από 
ενήλικες.

• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να συνδέεται µόνο σε υποδοχή 
γείωσης µέσω διακόπτη κυκλώµατος βλάβης γείωσης (GFCI) ή συσκευή παραµένοντος 
ρεύµατος (RCD). Επικοινωνήστε µε έναν εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο σε περίπτωση που 
δεν µπορείτε να αναγνωρίσετε εάν η υποδοχή διαθέτει προστασία GFCI/RCD. Ζητήστε από
έναν εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει το GFCI/RCD, ο οποίος έχει µέγιστη 
διαβάθµιση 30mA. Μη χρησιµοποιείτε φορητή συσκευή παραµένοντος ρεύµατος (PRCD).

• Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από το ρεύµα προτού το αφαιρέσετε, καθαρίσετε, 
επισκευάσετε ή προβείτε σε τυχόν προσαρµογές στο προϊόν.

• Το βύσµα θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µετά την εγκατάσταση του προϊόντος.
• ΜΗΝ θάβετε το καλώδιο ρεύµατος. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σηµείο στο οποίο δεν 

πρόκειται να καταστραφεί από µηχανές κουρέµατος, κλαδευτήρια και άλλο εξοπλισµό.
• Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ρεύµατος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, το τεχνικό τµήµα του ή παρόµοιο καταρτισµένο προσωπικό, προς αποφυγή 
κινδύνου.

• Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µη χρησιµοποιείτε καλώδια επέκτασης, 
χρονοδιακόπτες, προσαρµογείς βυσµάτων οι µετασχηµατιστές βυσµάτων για να συνδέσετε 
τη µονάδα στο ρεύµα. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη µια κατάλληλα τοποθετηµένη 
έξοδος.

• Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το προϊόν αυτό όταν βρίσκεστε µέσα 
στο νερό ή όταν τα χέρια σας είναι βρεγµένα.

• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2µ από την πισίνα.
• Το βύσµα αυτού του προϊόντος θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3,5µ από την πισίνα.
• Τοποθετήστε αυτό το προϊόν µακριά από την πισίνα, ώστε να µην σκαρφαλώνουν τα παιδιά

στην αντλία για να έχουν πρόσβαση στην πισίνα.
• Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν όταν υπάρχει κόσµος στην πισίνα.
• Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο µόνο για αποθηκεύσιµες πισίνες. Να µη χρησιµοποιείται 

µε µόνιµες πισίνες. Οι αποθηκεύσιµες πισίνες έχουν κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να µπορούν να αποσυναρµολογηθούν γρήγορα για αποθήκευση και να 
επανασυναρµολογούνται γρήγορα στην κανονική τους διάταξη.

• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση µόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο 
παρόν εγχειρίδιο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ,
ΕΜΠΛΟΚΗ Ή ΑΛΛΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ.
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ:: Τα σχεδια ειναι µονο για σκοπους απεικονισης. Ενδεχεται να µην
απεικονιζουν το ακριβες προιον. ∆εν ειναι σε ϕυσικη κλιµακα.
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ΝΝΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ ΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ ΤΤΩΩΝΝ ΞΞΕΕΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ

Πριν τη συναρµολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούµε διαθέστε µερικά λεπτά για να 
ελέγξετε τα περιεχόµενα και να εξοικοιωθείτε µε όλα τα µέρη.

Όταν παραγγέλνετε εξαρτήµατα, µην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθµό του µοντέλου και
τον αριθµό του εξαρτήµατος. 
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ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1
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2

1

1

1

1

2

ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΚΟΛΑΡΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ/ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΛΒΙ∆Α ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΛΤΡΟΥ (59905) 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ B (ΜΕ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ)
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ:: Τα σχεδια ειναι µονο για σκοπους απεικονισης. Ενδεχεται να
µην απεικονιζουν το ακριβες προιον. ∆εν ειναι σε ϕυσικη κλιµακα.
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ΝΝΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ ΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ ΤΤΩΩΝΝ ΞΞΕΕΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ((ΣΣυυννεεχχεειιαα))

Πριν τη συναρµολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούµε διαθέστε µερικά λεπτά για να 
ελέγξετε τα περιεχόµενα και να εξοικοιωθείτε µε όλα τα µέρη.

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ:: Τα σχεδια ειναι µονο για σκοπους απεικονισης. Ενδεχεται να
µην απεικονιζουν το ακριβες προιον. ∆εν ειναι σε ϕυσικη κλιµακα.
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ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
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2
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1

ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΜΒΟΛΕΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΜΕ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ & ΡΟ∆ΕΛΑ ΜΕ ΒΗΜΑ)
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
ΡΟ∆ΕΛΑ ΜΕ ΒΗΜΑ 
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ∆ΙΗΘΗΤΗΡΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Η ΡΟ∆ΕΛΑ ∆ΙΗΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΗΘΗΤΗΡΑ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ
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Όταν παραγγέλνετε εξαρτήµατα, µην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθµό του µοντέλου και
τον αριθµό του εξαρτήµατος. 
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1. Πιάστε το µηχανισµό της βαλβίδας διηθητήρα 
και εµβολέα.

2. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε τη 
βαλβίδα εµβολέα από τον κοχλιωτό σύνδεσµο 
διηθητήρα (14) (βλέπε σχέδιο 1). Προσέξτε, δεν
πρέπει να χάσετε τη ροδέλα µε βήµα από 
καουτσούκ (11). Τοποθετήστε τη βαλβίδα 
εµβολέα στο έδαφος σε ασφαλές σηµείο.

3. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε το 
περικόχλιο του διηθητήρα (12) από τον 
κοχλιωτό σύνδεσµο (14). Αφήστε την επίπεδη 
ροδέλα (13) στο σύνδεσµο (14).

4. Εγκαταστηστε τη βαλβιδα φιλτρου και εµβολου 
στη χαµηλοτερη θεση του σηµειου εξαγωγης της
πισινας (σηµαδεµενο ως «+»). Από το εσωτερικό
της επένδυσης της πισίνας, εισάγετε το 
σύνδεσµο (14) σε µια από τις υπάρχουσες οπές, 
και τοποθετήστε τη ροδέλα που παραµένει στο 
σύνδεσµο έναντι του εσωτερικού τοιχίου της 
επένδυσης.

5. Πριν τη συναρµολόγηση, λιπάνετε τα 
κοχλιώµατα µε βαζελίνη. Με την επίπεδη 
πλευρά του περικοχλίου του διηθητήρα (12) να 
κοιτά το εξωτερικό τοιχίο της επένδυσης και µε 
δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε το περικόχλιο του 
αισθητήρα (12) πίσω στον κοχλιωτό 
σύνδεσµο (14) (βλέπε σχέδιο 2). 

6. Με τα δάχτυλά σας σφίξτε τα παξιµάδια (12)
στον ελικοειδή συνδετήρα (14).

7. Πιάστε τη συναρµογή της βαλβίδας εµβολέα. 
Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα µε βήµα (11)
βρίσκεται στη θέση της.

8. Με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε τη βαλβίδα 
εµβολέα πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσµο (14)
(βλέπε σχέδιο 3).

9. Εξετάστε τη βαλβίδα εµβολέα για να δείτε εάν 
η λαβή έχει πατηθεί µέχρι τέρµα κάτω, στη 
θέση “0/1”. Εάν όχι, τότε πιάστε τη λαβή στο 
πάνω µέρος και πιέστε προς τα κάτω 
γυρίζοντας τη λαβή δεξιόστροφα, µέχρι η 
πλαστική προεξέχουσα εντοµή να αγκιστρώσει 
στη θέση “0/1”. Με αυτό τον τρόπο θα 
εµποδιστεί η διαρροή νερού κατά την πλήρωση 
(βλέπε σχέδιο 4.1 & 4.2).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ

Το πλέγµα του διηθητήρα εµποδίζει τα µεγάλα αντικείµενα να προκαλέσουν εµπλοκή και/ή
να καταστρέψουν την αντλία φίλτρου, ενώ η συναρµογή της βαλβίδας εµβολέα αποτρέπει
την είσοδο νερού στην αντλία φίλτρου κατά την τοποθέτηση ή το καθαρισµό της κεφαλής
του φίλτρου. Εάν η πισίνα σας έχει φουσκωτό κορυφαίο δαχτυλίδι, εγκαταστήστε το
φίλτρο, το ακροφύσιο και τη βαλβίδα εµβόλου πριν φουσκώσετε το κορυφαίο δαχτυλίδι
του καλύµµατος της πισίνας. Οι αριθµοί των εξαρτηµάτων αναφέρονται στο εξής στα
εξαρτήµατα που περιγράφονται στον Κατάλογο Εξαρτηµάτων αυτού του εγχειρίδιου. Για
την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες: 

1

2

3

4.1

4.2

13 14

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΙΧΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟΙΧΙΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

12

2

1

1

2

1

2
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1. Σφίξτε το ακροφυσίου και το µηχανισµό 
βαλβίδας Έµβολου.

2. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε τη 
βαλβίδα εµβολέα από τον κοχλιωτό σύνδεσµο 
διηθητήρα (14) (βλέπε σχέδιο 5). Προσέξτε, δεν
πρέπει να χάσετε τη ροδέλα µε βήµα από 
καουτσούκ (11). Τοποθετήστε τη βαλβίδα 
εµβολέα στο έδαφος σε ασφαλές σηµείο.

3. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε το 
περικόχλιο του διηθητήρα (12) από τον 
κοχλιωτό σύνδεσµο (14). Αφήστε την επίπεδη 
ροδέλα (13) στο σύνδεσµο (14).

4. Εγκαταστηστε τη βαλβιδα ακροφυσιου και 
εµβολου στην υψηλοτερη θεση του σηµειου 
εισαγωγης της πισινας. Από το εσωτερικό της 
επένδυσης της πισίνας, εισάγετε το 
σύνδεσµο (14) σε µια από τις υπάρχουσες οπές, 
και τοποθετήστε τη ροδέλα που παραµένει στο 
σύνδεσµο έναντι του εσωτερικού τοιχίου της 
επένδυσης.

5. Πριν τη συναρµολόγηση, λιπάνετε τα 
κοχλιώµατα µε βαζελίνη. Με την επίπεδη 
πλευρά του περικοχλίου του διηθητήρα (12) να 
κοιτά το εξωτερικό τοιχίο της επένδυσης και µε 
δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε το περικόχλιο του 
αισθητήρα (12) πίσω στον κοχλιωτό 
σύνδεσµο (14) (βλέπε σχέδιο 6). 

6. Σφίξτε µε τα δάχτυλα το ρυθµιζοµενο
ακροφυσιο εισοδου πισινασ (15) και το 
περικόχλιο του διηθητήρα (12) στον κοχλιωτό 
σύνδεσµο (14).

7. Πιάστε τη συναρµογή της βαλβίδας εµβολέα. 
Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα µε βήµα (11)
βρίσκεται στη θέση της.

8. Με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε τη βαλβίδα 
εµβολέα πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσµο (14)
(βλέπε σχέδιο 7).

9. Εξετάστε τη βαλβίδα εµβολέα για να δείτε εάν 
η λαβή έχει πατηθεί µέχρι τέρµα κάτω, στη 
θέση “0/1”. Εάν όχι, τότε πιάστε τη λαβή στο 
πάνω µέρος και πιέστε προς τα κάτω 
γυρίζοντας τη λαβή δεξιόστροφα, µέχρι η 
πλαστική προεξέχουσα εντοµή να αγκιστρώσει 
στη θέση “0/1”. Με αυτό τον τρόπο θα 
εµποδιστεί η διαρροή νερού κατά την πλήρωση 
(βλέπε σχέδιο 8.1 & 8.2).

10. Ρυθµίστε την κατεύθυνση της κεφαλής του 
ακροφυσίου ώστε να είναι στραµµένη µακριά 
από την έξοδο της πισίνας για καλύτερο 
αποτέλεσµα κυκλοφορίας. (βλέπε σχέδιο 9).

11. Τώρα η επένδυση της πισίνας µπορεί να δεχθεί 
νερό. Συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήστη για 
πισίνες άνω του εδάφους για οδηγίες πλήρωσης.

5

7

8.1

8.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟΙΧΙΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑ

9

2

1

1

2

1

2

6

13 14 15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΙΧΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
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ς ςΕγκατάσταση Εύκαµπτου Σωλήνα Σύνδεσης Αντλίας Φίλτρου
1. Αφαιρέστε την αντλία φίλτρου Krystal Clear™ και τους εύκαµπτους σωλήνες από τη 

συσκευασία. 
2. Τοποθετήστε την αντλία φίλτρου σε θέση ώστε να ενώσετε τους συνδέσµους 

εύκαµπτου σωλήνα (8) στις συναρµογές της βαλβίδας εµβολέα.       
Σηµείωση: Κάποιοι τοπικοί κανονισµοί ενδέχεται να απαιτούν εγκατάσταση της 
αντλίας φίλτρου σε σταθερή πλατφόρµα. Στη βάση της αντλίας υπάρχουν δυο 
οπές εγκατάστασης γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Συµβουλευθείτε τις τοπικές αρχές 
για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις προϋποθέσεις εγκατάστασης αντλίας φίλτρου.

3. Πιάστε τους δυο εύκαµπτους σωλήνες της αντλίας (8) και συνδέστε τα περικόχλια 
εύκαµπτου σωλήνα στην αντλία φίλτρου.

4. Με αριστερόστροφη κίνηση, ξεβιδώστε το κοχλιωτό κολάρο περιβλήµατος φίλτρου (1)
από το περίβληµα του φίλτρου. Τοποθετήστε το σε ασφαλές σηµείο.

5. Η Αντλία Φίλτρου αποτελεί αεροστεγές σύστηµα. Με αριστερόστροφη κίνηση στρέψτε
και τη βαλβίδα αποδέσµευσης και τη βαλβίδα καθαρισµού (2 & 7) 1-2 στροφές για να 
ανοίξουν. ΜΗΝ αφαιρέσετε τις βαλβίδες αποδέσµευσης αέρα σε περίπτωση που 
λειτουργεί το µοτέρ καθώς θα εκτιναχθεί νερό και ενδέχεται να προκαλέσει 
τραυµατισµό.

6. Πιάστε και αφαιρέστε το κάλυµµα του περιβλήµατος φίλτρου (4). Ελέγξτε ότι η 
κεφαλή βρίσκεται εσωτερικά του περιβλήµατος. Εάν είναι, τοποθετήστε ξανά το 
κάλυµµα και σφίξτε µε τα δάχτυλα το κολάρο περιβλήµατος (1) στο περίβληµα του 
φίλτρου.

7. Απαλά, σφίξτε µε τα δάχτυλα τη βαλβίδα καθαρισµού ιζηµάτων η οποία βρίσκεται στο
κάτω µέρος του περιβλήµατος για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

8. Όταν γεµίσει η πισίνα, συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα από το κάτω µέρος του 
περιβλήµατος φίλτρου στην πιο υψηλή συναρµογή του διηθητήρα. Ο σύνδεσµος του 
εύκαµπτου σωλήνα γίνεται στο κάτω µέρος της συναρµογής του εµβόλου. 
Χρησιµοποιήστε το περικόχλιο εύκαµπτου σωλήνα για να συνδέσετε τον εύκαµπτο 
σωλήνα.

9. Συνδέστε το 2η εύκαµπτο σωλήνα στη µέση του περιβλήµατος του µοτέρ και στον 
άλλο σύνδεσµο της επένδυσης.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ
Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε απόσταση από την πισίνα για να προστατεύσετε
τα παιδιά από το να ανέβουν στην πισίνα.

ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ
ΕΜΒΟΛΕΑ

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ
ΣΩΛΗΝΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟΙΧΙΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
∆ΙΗΘΗΤΗΡΑ 

ΚΟΛΑΡΟ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΑΛΥΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΑΛΒΙ∆Α

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΑΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
ΜΟΤΕΡ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ

ΚΑΛΩ∆ΙΟ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

(Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

ΡΟ
Η

Ν
ΕΡ

ΟΥ

ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ

Η οδηγίες εγκατάστασης σας παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε την
ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα εθνικά ηλεκτρολογικά
δεδοµένα.

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
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ς ςΕπιλογή Σταθερής Εγκατάστασης Αντλίας Φίλτρου 

Κάποιες χώρες, ειδικά όσες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, απαιτούν εγκατάσταση
της αντλίας φίλτρου στο έδαφος, σε µόνιµη κάθετη θέση. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές
για να ενηµερωθείτε εάν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανονισµοί για την περιοχή σας σχετικά
µε τις αντλίες φίλτρου άνω του εδάφους. Εάν υπάρχουν, τότε µπορείτε να εγκαταστήσετε
την αντλία φίλτρου σε πλατφόρµα χρησιµοποιώντας τις δυο οπές που βρίσκονται στη βάση.
∆είτε το διάγραµµα που ακολουθεί.

Η αντλία φίλτρου µπορεί να εγκατασταθεί σε τσιµεντένια βάση ή σε ξύλινη πλατφόρµα
προς αποτροπή ακούσιας πτώσης. Η συναρµογή έχει συνολικό βάρος 18 κιλά.

16
5 
m
m

1. Οι οπές εγκατάστασης έχουν διάµετρο 6,4 mm και απέχουν µεταξύ τους 165 mm.
2. Χρησιµοποιήστε δυο µπουλόνια και δυο ασφαλιστικά περικόχλια µέγιστης 

διαµέτρου 6,4 mm.
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1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της αντλίας φίλτρου βρίσκεται στη θέση “OFF”. Ο 
διακόπτης βρίσκεται στο περίβληµα του µοτέρ.

2. Συνδέστε το καλώδιο σε ηλεκτρική πρίζα µε προστασία GFCI.

3. Πιάστε τη λαβή της βαλβίδας εµβολέα. Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα, σηκώστε 
την επάνω µέχρι να σταµατήσει και στη συνέχεια γυρίστε τη δεξιόστροφα µέχρι η 
µεταλλική προεξέχουσα εντοµή να αγκιστρώσει στη θέση “0/1”. Επαναλάβετε το βήµα
αυτό για τη 2η βαλβίδα εµβολέα. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει η βαλβίδα και επιτρέπει 
την είσοδο νερού στην αντλία φίλτρου.

4. Με την είσοδο νερού στην αντλία φίλτρου, η πίεση του νερού θα βοηθήσει την έξοδο 
του παγιδευµένου αέρα από τις δυο βαλβίδες (2 & 7). Όταν εξαχθεί όλος ο αέρας, το 
νερό θα βγει από τις βαλβίδες (2 & 7). Όταν συµβεί αυτό, σφίξτε απαλά µε τα δάχτυλα
τις βαλβίδες (2 & 7) δεξιόστροφα.

5. Για να λειτουργήσετε την αντλία στην θέση “TIMER”:
A. Θέστε το ρυθµιστή ώρας στην επιθυµητή ώρα λειτουργίας. ∆είτε τo

Χρονοδιάγραµµα λειτουργίας. ∆είτε τη φιγ. 10.
B. Θέστε την συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας το διακόπτη στη θέση “    ”, και η 

αντλια φίλτρου θα αρχίσει να φιλτράρει το νερό και θα σταµατήσει όταν 
συµπληρωθούν οι ώρες λειτουργίας. Ο ενσωµατωµένος χρονοδιακόπτης θα 
λειτουργεί τις προεπιλεγµένες ώρες την ίδια ώρα κάθε µέρα. 

C. Οι ώρες λειτουργίας µπορούν να επαναρυθµιστούν εάν είναι απαραίτητο. 
Ακολουθήστε τα βήµατα Α-Β.

Για να λειτουργήσετε την αντλία φίλτρου χειροκίνητα (χωρίς την ρύθµιση “TIMER”):
A. Θέστε την αντλία σε λειτουργία βάζοντας το διακόπτη στη θέση “I”, και η αντλία 

θα ξεκινήσει να φιλτράρει το νερό.
B. Για να θέσετε την συσκευή εκτός λειτουργίας, βάλτε το διακόπτη στη θέση «Ο».

Για να αποτρέψετε τυχόν παγίδευση αέρα, ανοίξτε αρχικά τη χαµηλότερη βαλβίδα
εµβολέα (συνδεδεµένη στον εύκαµπτο σωλήνα εισόδου) και στη συνέχεια την άνω
βαλβίδα εµβολέα (συνδεδεµένη στον εύκαµπτο σωλήνα εξόδου). Ανοίξτε τις βαλβίδες
αποδέσµευσης αέρα, περιµένετε µέχρι να υπάρξει έκχυση νερού από τις βαλβίδες
αποδέσµευσης αέρα και κλείστε τις βαλβίδες αποδέσµευσης αέρα.

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να συνδέεται µόνο σε υποδοχή
γείωσης µέσω διακόπτη κυκλώµατος βλάβης γείωσης (GFCI) ή συσκευή
παραµένοντος ρεύµατος (RCD). Επικοινωνήστε µε έναν εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο
σε περίπτωση που δεν µπορείτε να αναγνωρίσετε εάν η υποδοχή έχει προστασία
GFCI/RCD. Ζητήστε από έναν εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει το
GFCI/RCD, ο οποίος έχει µέγιστη διαβάθµιση 30mA. Μη χρησιµοποιείτε φορητή
συσκευή παραµένοντος ρεύµατος (PRCD).

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ

Οδηγίες εγκατάστασης

2 

4 6 8 

12

ON

OFF

TIMER

φιγ. 10

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΩΡΕΣ)
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Ελληνική

ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑςς

ΜΜΕΕΓΓΕΕΘΘΟΟΣΣ ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

Χωρητικότητα νερού (υπολογισµένη
στο 90% για Πισίνα Πλαισίου και

80% για Easy Set και οβάλ πισίνες)
100% Χωρητικότητα

νερού
Προτεινόµενες
ώρες ανα µέρα

(Γαλόνια) (Λίτρα) (M3) (Γαλόνια) (Ώρες)

ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΙΝΤΕΧ (AGP)

ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑ EASY
SET®

ΚΚΥΥΚΚΛΛΙΙΚΚΗΗ
ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑ ΤΤΗΗΕΕ
ΙΙΝΝΤΤΕΕΧΧ ΜΜΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΚΚΕΕΛΛΕΕΤΤΟΟ

ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ ULTRA
FRAME

ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ
SEQUOIA SPIRIT

ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ ΣΣΕΕ
ΟΟΒΒΑΑΛΛ ΣΣΧΧΗΗΜΜΑΑ

ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
RECTANGULAR
ULTRA FRAME

15' x 33" (457cm x 84cm)

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

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

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

16' x 42" (488cm x 107cm)

16' x 48" (488cm x 122cm)

18' x 42" (549cm x 107cm)

18' x 48" (549cm x 122cm)

18' x 52" (549cm x 132cm)

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

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

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

16' x 48" (488cm x 122cm)

16' x 52" (488cm x 132cm)

18' x 48" (549cm x 122cm)

18' x 52" (549cm x 132cm)

20' x 48" (610cm x 122cm)

20' x 52" (610cm x 132cm)

24' x 48" (732cm x 122cm)

24' x 52" (732cm x 132cm)

16' x 48" (488cm x 122cm)

18' x 52" (549cm x 132cm)

16'8" x 49" (508cm x 124cm)

18'8" x 53" (569cm x 135cm)

18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)

20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)

24' x 12' x 48" (732cm x 366cm x 122cm)

28' x 12' x 48" (853cm x 366cm x 122cm)

28' x 12' x 52" (853cm x 366cm x 132cm)

18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)

24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)

32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)

2587

2822

3284

3736

3754

4273

4786

5455

5894

3282

3861

4440

5061

5501

6423

6981

7947

8638

11483

12481

5061

6981

5061

6981

2885

4393

5407

6420

6925

4545

8080

14364

9792

10681

12430

14141

14209

16173

18115

20647

22309

12422

14614

16805

19156

20821

24311

26423

30079

32695

43463

47241

19156

26423

19156

26423

10920

16628

20465

24300

26211

17203

30583

54368

12.2

13.4

15.5

17.7

17.8

20.2

22.6

25.8

27.9

13.8

16.2

18.7

21.3

23.1

27.0

29.4

33.4

36.3

48.3

52.5

21.3

29.4

21.3

29.4

13.7

20.8

25.6

30.4

32.8

19.1

34.0

60.4

3233

3527

4105

4671

4692

5342

5983

6819

7367

3647

4290

4934

5623

6112

7136

7757

8830

9598

12758

13868

5623

7757

5623

7757

3607

5491

6758

8025

8657

5050

8978

15960

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

4

4

4

4

4

4

6

6

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

8

Ο πίνακας δείχνει τον απαιτούµενο χρόνο λειτουργίας για τον µέσο όρο χρήσης της αντλίας φίλτρου µε
πισίνες επιφανείας. Ο χρόνος λειτουργίας της αντλίας φίλτρου θα πρέπει να είναι κατά 1 ώρα µεγαλύτερος
από τον απαιτούµενο χρόνο λειτουργίας του Συστήµατος Θαλασσινού Νερού.
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ΗΦροντίδα Πισίνας και Χηµικά Προϊόντα

• Όλες οι πισίνες χρειάζονται φροντίδα για να παραµείνει το νερό καθαρό και υγιεινό. 
Με κατάλληλο χηµικό έλεγχο, το φίλτρο θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Συµβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα σχετικά µε τις 
οδηγίες περί κατάλληλης χρήσης χλωρίου, παρασκευασµάτων για µη εµφάνιση φυκιών
και άλλα χηµικά παρασκευάσµατα τα οποία είναι απαραίτητα για να έχετε πάντα 
καθαρό και διάφανο νερό.

• Φυλάξτε τα χηµικά παρασκευάσµατα της πισίνας µακριά από παιδιά.
• Μην προσθέτετε χηµικά παρασκευάσµατα στην πισίνα ενόσω χρησιµοποιείται. 

Ενδέχεται να προκληθούν ερεθισµοί στο δέρµα και στα µάτια.
• Ο καθηµερινός έλεγχος του επιπέδου pH και η χηµική φροντίδα του νερού είναι 

εξαιρετικά σηµαντικά και πρέπει να τα τονίσουµε. Το χλώριο, τα παρασκευάσµατα για 
µη εµφάνιση φυκιών και η διατήρηση των σωστών επιπέδων pH κρίνονται απαραίτητα 
όταν γεµίζετε την πισίνα, καθώς επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχής που 
χρησιµοποιείτε την πισίνα. Συµβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε
την πισίνα για οδηγίες.

• Η πρώτη πλήρωσης της πισίνας µε νερό για τη σεζόν ενδέχεται να έχει γλυφό νερό και 
να χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε περισσότερα προσθετικά νερού και πρόσθετες 
αλλαγές φίλτρου. Η πισίνα δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί µέχρι να εξισορροπηθεί το 
επίπεδο pH. Συµβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα για
οδηγίες.

• Έχετε πάντα διαθέσιµα ανταλλακτικά φίλτρα. Αλλάζετε τα φίλτρα κάθε δυο 
εβδοµάδες.

• Το χλωριωµένο νερό ενδέχεται να καταστρέψει το γρασίδι, τους κήπους ή τους 
θάµνους όταν τα παιδιά παίζουν µέσα στην πισίνα και χύνουν το νερό εκτός πισίνας. 
Οι περιοχές µε γρασίδι κάτω από την επένδυση της πισίνας θα καταστραφούν. Να 
θυµάστε ότι κάποιοι τύποι γρασιδιού ενδέχεται να αναπτυχθούν µέσα από την 
επένδυση.

• Ο χρόνος λειτουργίας του φίλτρου εξαρτάται από το µέγεθος της πισίνας, τον καιρό και
το επίπεδο χρήσης. Πειραµατιστείτε λειτουργώντας αρκετές φορές τη συσκευή για να 
έχετε καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα συµπυκνωµένα διαλύµατα χλωρίου ενδέχεται να καταστρέψουν την επένδυση
της πισίνας. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή των χηµικών προϊόντων,
και τις προειδοποιήσεις υγείας και κινδύνων.

Καθαρισµός ή Αντικατάσταση Κεφαλής Φίλτρου
Συνίσταται αντικατάσταση της κεφαλής φίλτρου τουλάχιστον κάθε 2
εβδοµάδες.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί η αντλία φίλτρου και αποσυνδέστε το καλώδιο 

από το ρεύµα.
2. Πιάστε τη λαβή της βαλβίδας εµβολέα. Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα, πιέστε προς 

τα κάτω µέχρι να σταµατήσει και στη συνέχεια γυρίστε τη δεξιόστροφα µέχρι η 
πλαστική προεξέχουσα εντοµή να αγκιστρώσει στη θέση “0/1”. Επαναλάβετε για τη 2η
αντλία εµβολέα. Με αυτό τον τρόπο θα εµποδιστεί η διαρροή νερού από την πισίνα.

3. Γυρίστε απαλά την άνω βαλβίδα αποδέσµευσης αέρα 1-2 στροφές αριστερόστροφα. 
Με αυτό τον τρόπο θα επιτρέψετε την εύκολη αφαίρεση του καλύµµατος του 
περιβλήµατος.

4. Στρέφοντάς το αριστερά, αφαιρέστε το κολάρο του περιβλήµατος φίλτρου (1). 
Τοποθετήστε το σε ασφαλές σηµείο.

5. Αφαιρέστε το κάλυµµα του περιβλήµατος (4).
6. Αφαιρέστε την “ΠΑΛΙΑ” κεφαλή φίλτρου.
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ΗΚαθαρισµός ή Αντικατάσταση Κεφαλής Φίλτρου ((ΣΣυυννεεχχεειιαα))

1. Προτού αδειάσετε την πισίνα για να την αποθηκεύσετε για µεγάλη διάρκεια, ή να την 
τοποθετήσετε σε άλλο σηµείο, βεβαιωθείτε ότι το νερό κατευθύνεται προς την 
υποδοχή αποχέτευσης νερού, µακριά από την οικία σας. Ελέγξτε τους τοπικούς 
κανονισµούς για συγκεκριµένες οδηγίες σχετικά µε την απόρριψη νερών από πισίνες.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύµα.
3. Τώρα, αδειάστε την πισίνα!
4. Μόλις αδειάσει πλήρως η πισίνα, αποσυνδέστε όλους του εύκαµπτους σωλήνες και τις 

βαλβίδες εµβολέα και αφαιρέστε τις βαλβίδες ιζηµάτων από το τοιχίο της πισίνας.
5. Αποστραγγίξτε πλήρως το νερό από το εσωτερικό της αντλίας φίλτρου.
6. Αφήστε τα εξαρτήµατα της αντλίας φίλτρου & τους εύκαµπτους σωλήνας έξω για να 

στεγνώσουν.
7. Στρέψτε το κολάρο του εµβολέα αριστερόστροφα, αφαιρώντας το µηχανισµό ελέγχου 

ροής νερού από το περίβληµα του εµβολέα.
8. Επαλείψτε τους ακόλουθους δακτυλίους κυκλικής διατοµής µε βαζελίνη για να τους 

αποθηκεύσετε για µεγάλη διάρκεια:
• ∆ακτύλιοι κυκλικής διατοµής βαλβίδας αποδέσµευσης αέρα & βαλβίδας 

καθαρισµού ιζηµάτων (3).
• ∆ακτύλιοι κυκλικής διατοµής καλύµµατος περιβλήµατος φίλτρου (5).
• ∆ακτύλιοι κυκλικής διατοµής εύκαµπτου σωλήνα αντλίας (10).
• Ροδέλες µε βήµα συναρµογής βαλβίδας διηθητήρα (11).
• Επίπεδες ροδέλες διηθητήρα από καουτσούκ (13).

9. Απορρίψτε τις “ΠΑΛΙΕΣ” χρησιµοποιηµένες κεφαλές. Έχετε διαθέσιµες 1-2 
καινούργιες κεφαλές για να τις χρησιµοποιήσετε την επόµενη σεζόν.

10. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήµατα που έχουν στεγνώσει στη συσκευασία τους για να τα 
αποθηκεύσετε ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή πλαστική τσάντα.

11. Αποθηκέυστε τη µονάδα και τα εξαρτήµατά της σε στεγνό, µε ελεγχόµενη 
θερµοκρασία αποθηκευτικό χώρο, µεταξυ 32 βαθµους Fahrenheit (0 βαθµούς Κελσίου)
και 104 βαθµούς Fahrenheit (40 βαθµούς Κελσίου).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Είναι καλύτερο να αποθηκεύετε το σύστηµα της πισίνας στην αρχική συσκευασία.

Αποθήκευση Μεγάλης ∆ιάρκειας

7. Εξετάστε το εσωτερικό του περιβλήµατος φίλτρου.
8. Εάν υπάρχουν ρύποι ή ιζήµατα στο κάτω µέρος του περιβλήµατος:

A. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε απαλά και αφαιρέστε τη βαλβίδα 
ιζηµάτων (2) που βρίσκεται στο κάτω µέρος του περιβλήµατος. Τοποθετήστε τη σε
ασφαλές σηµείο.

B. Με ένα κουβά νερού ή έναν εύκαµπτο σωλήνα κήπου, καθαρίστε µε νερό το 
περίβληµα αποµακρύνοντας τα ιζήµατα.

C. Με απαλή δεξιόστροφη κίνηση τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα ιζηµάτων (2) στη 
θέση της. Μην τη σφίξετε υπερβολικά.

9. Τοποθετήστε τη νέα κεφαλή φίλτρου στο περίβληµα.
10. Επιστρέψτε το κάλυµµα του περιβλήµατος (4) στη θέση του και βιδώστε ξανά 

δεξιόστροφα το κολάρο του περιβλήµατος (1) στο περίβληµα φίλτρου.
11. Γυρίστε αριστερόστροφα και τις δυο λαβές της βαλβίδας εµβολέα, τραβήξτε προς τα 

πάνω µέχρι να σταµατήσουν και στη συνέχεια στρέψτε τις δεξιόστροφα µέχρι η 
µεταλλική προεξέχουσα εντοµή να αγκιστρώσει στη θέση “0/1”.

12. Μόλις εξαχθεί ο παγιδευµένος αέρας από τη βαλβίδα αποδέσµευσης αέρα σφίξτε ξανά 
απαλά τη βαλβίδα (2) δεξιόστροφα.

13. Συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύµατος.
14. Θέστε την αντλία στη θέση “ON”.
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Ελληνική

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο
∆Η

ΓΟ
Σ 

Α
Ν

ΤΙ
Μ

ΕΤ
Ω

Π
ΙΣ

Η
Σ 

Π
ΡΟ

ΒΛ
Η

Μ
ΑΤ

Ω
Ν

ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ ∆ΕΝ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ 

ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ∆ΕΝ
ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΠΙΣΙΝΑ 

ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ∆ΕΝ
ΑΝΤΛΕΙ ΝΕΡΟ Ή Η
ΡΟΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΑΡΓΗ

Η ΑΝΤΛΙΑ ∆ΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

∆ΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ

∆ΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 

ΠΑΓΙ∆ΕΥΣΗ ΑΕΡΑ 

• ∆εν έχει συνδεθεί.
• Ελέγξτε του κουτί ασφαλειών.
• Βλάβη στο διακόπτη 

κυκλώµατος GFCI/RCD. 
• Μεγάλη θερµοκρασία στο 

µοτέρ και απενεργοποίηση 
του µοτέρ µε το προστατευτικό 
υπερφόρτωσης.

• Ακατάλληλα επίπεδα χλωρίου 
ή pH.

• Η κεφαλή του φίλτρου είναι 
βρώµικη.

• Η κεφαλή έχει καταστραφεί.
• Υπερβολικά βρώµικη πισίνα.
• Το παράθυρο του διηθητήρα 

εµποδίζει τη ροή. 

• Η είσοδος / έξοδος έχει 
στοµώσει.

• ∆ιαρροή αέρα στη γραµµή 
εισόδου.

• ∆ιαβάθµιση ή συσσώρευση 
στην κεφαλή.

• Υπερβολικά βρώµικη πισίνα.
Η κεφαλή του φίλτρου είναι 
βρώµικη.

• Αντεστραµµενη συνδεση 
ακροφυσιου και φιλτρου.

• Χαµηλή στάθµη νερού.
• Το παράθυρο του διηθητήρα έχει εµφράξει.
• ∆ιαρροή αέρα στον εύκαµπτο 

σωλήνα εισόδου.
• Βλάβη του µοτέρ ή εµπλοκή 

του στροφείου.
• Παγίδευση αέρα στο εσωτερικό 

του θαλάµου της κεφαλής. 

• Λείπει ο δακτύλιος κυκλικής 
διατοµής.

• Το κάλυµµα δεν έχει κλείσει καλά.
• Η κεφαλή του φίλτρου είναι βρώµικη. 

• Οι βίδες µανικών δεν είναι 
καλά σφραγισµένες. 

• Παγίδευση αέρα στο περίβληµα
της αντλίας και στον εύκαµπτο 
σωλήνα εισόδου.

• Έχει αντιστραφεί η σύνδεση 
των εύκαµπτων σωλήνων 
εισόδου και εξόδου. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εάν συνεχίσετε να αντιµετωπίζετε δυσκολίες, παρακαλούµε όπως απευθυνθείτε για
βοήθεια στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο για
πληροφορίες επικοινωνίας.

• Το καλώδιο του φίλτρου πρέπει να συνδεθεί σε έξοδο 3 
συρµάτων µε προστασία ∆ιακόπτη Κυκλώµατος 
Βλάβης Γείωσης Κατηγορίας Α, ή RCD.

• Πραγµατοποιήστε επαναφορά στο διακόπτη 
κυκλώµατος. Εάν παρουσιάζεται σφάλµα στο διακόπτη 
κυκλώµατος επαναλαµβανόµενα, ενδέχεται να έχει 
βλάβη το ηλεκτρικό σύστηµα. Απενεργοποιήστε το 
διακόπτη κυκλώµατος και καλέστε έναν ηλεκτρολόγο 
για να επιδιορθώσει το πρόβληµα.

• Αφήστε το να µειώσει θερµοκρασία.

• Προσαρµόστε τα επίπεδα χλωρίου και pH. 
Συµβουλευθείτε ένα τοπικό κατάστηµα µε πισίνες.

• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την κεφαλή.
• Ελέγξτε την κεφαλή για οπές. Αντικαταστήστε 

τη σε περίπτωση φθοράς.
• Λειτουργήστε το φίλτρο για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
• Καθαρίστε το παράθυρο του διηθητήρα στο 

εσωτερικό τοιχίο της πισίνας.

• Ελέγξτε για εµπόδια στον εύκαµπτο σωλήνα εισόδου 
ή αποσυνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα εσωτερικά του 
τοιχίου πισίνας.

• Σφίξτε τα περικόχλια του εύκαµπτου σωλήνα ελέγξτε 
τους εύκαµπτους σωλήνες για φθορά και ελέγξτε τη 
στάθµη του νερού στην πισίνα.

• Αντικαταστήστε την κεφαλή.
• Καθαρίζετε συχνότερα την κεφαλή.
• Καθαρίστε το εσωτερικό της βαλβίδας εµβολέα.
• Τραβήξτε τη λαβή της βαλβίδας σε πλήρως κάθετη θέση.
• Εγκαταστηστε το φιλτρο στην υψηλοτερη θεση του 

σηµειου εισαγωγης της πισινας, και το φιλτρο στη 
χαµηλοτερη θεση του σηµειου εξαγωγης της πισινας. 

• Γεµίστε την πισίνα στη σωστή στάθµη νερού.
• Καθαρίστε τα παράθυρα του διηθητήρα στην είσοδο της πισίνας.
• Σφίξτε τα περικόχλια του εύκαµπτου σωλήνα και 

ελέγξτε τους εύκαµπτους σωλήνες για φθορά.
• Ελέγξτε & αποµακρύνετε τυχόν βέργες ή φύλλα

στην είσοδο της αντλίας.
• Στρέψτε & τραβήξτε τη λαβή της βαλβίδας σε 

πλήρως κάθετη θέση.

• Αφαιρέστε το κάλυµµα & ελέγξτε το δακτύλιο 
κυκλικής διατοµής.

• Σφίξτε το κάλυµµα (Χειρονακτικά).
• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε την κεφαλή.

• Σφίξτε / εγκαταστήστε ξανά το περικόχλιο του 
εύκαµπτου σωλήνα. 

• Ανοίξτε τις βαλβίδες αποδέσµευσης αέρα, περιµένετε µέχρι να 
ξεκινήσει η έκχυση του νερού από τις βαλβίδες αποδέσµευσης 
αέρα και κλείστε τις βαλβίδες αποδέσµευσης αέρα.

• Χαµηλώστε τη θέση του συνδέσµου εξόδου της πισίνας στην 
είσοδο νερού της αντλίας φίλτρου, στην άνω θέση της εισόδου
πισίνας και συνδέστε την έξοδο νερού στην αντλία φίλτρου. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

ΑΝ
ΤΙ

Μ
ΕΤ

ΏΠ
ΙΣ

Η 
ΣΥ

ΝΗ
ΘΙ

ΣΜ
ΈΝ

ΩΝ
 Π

ΡΟ
ΒΛ

ΗΜ
ΆΤ

ΩΝ

ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ        ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ                     ΑΑΙΙΤΤΙΙΑΑ                               ΕΕΠΠΙΙΛΛΥΥΣΣΗΗ

ΑΛΓΗ / ΕΙ∆Ος
ϑΥΚΙΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ

ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΥΝΕΧΩς
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ

ΒΡΩΜΙΕς ΣΤΟ
ΠΑΤΟ ΤΗς
ΠΙΣΙΝΑς

ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

• Το επιπεδο του 
χλωριου και το ρΗ 
θελουν προσαρµογη.

• Χαλκος, σιδηρος και 
µαγνησιο οξειδωνονται 
απο το χλωριο που 
προστεθηκε. Συνηθες.

• "Σκληροτητα" νερου η 
οποια προκληθηκε 
λογω του αυξηµενου 
δεικτη ρΗ.

• Το ποσοστο χλωριου 
ειναι χαµηλο.

• Υπαρξη ξενων 
αντικειµενων στο νερο.

• Σκίσιµο ή τρύπα στον 
εσωτερικό µανδύα 
επένδυσης της πισίνας ή 
στις µάνικες.

• Οι βαλβίδες 
αποστράγγισης είναι 
χαλαρές.

• Υπερβολικη χρηση, 
µεγαλος αριθµος 
εισοδων−εξοδων απο 
την πισινα.

• Η πισινα βρισκεται 
πολυ κοντα σε δεντρα.

• Υπερ−χλωριωση αναταρασσοντας 
το νερο. Αποκατασταση του δεικτη 
ρΗ στο σωστο επιπεδο κατα την 
συµβουλη ενος ειδικου για πισινες.

• Χρησιµοποιηστε µια  
αναρροφητικη αεραντλια για 
τον πατο της πισινας.

• ∆ιατηρειτε το σωστο επιπεδο 
χλωριωσης.

• Προσαρµοστε το υψος του ρΗ 
στο σωστο επιπεδο. 

• Να λειτουργει το ϕιλτρο µεχρι 
να καθαρισει το νερο.

• Συχνη αντικατασταση του 
φιλτρου.

• ∆ιορθωστε τον δεικτη ρΗ. 
Συµβουλευτειτε τον εµπορο 
σας για την επεξεργασια του 
νερου.

• Ελεγξτε το επιπεδο χλωριου 
στο νερο.

• Καθαριστε η' αντικαταστηστε 
το φιλτρο.

• Επισκευαστε µε το κιτ 
επισκευης.

• Σφιχτε τισ βαλβιδεσ µε το 
χερι.

• Χρησιµοποιεστε την ειδικη 
σκουπα της ΙΝΤΕΧ για το 
καθαρισµο του δαπεδου.

• Χρησιµοποιειστε τον 
καθαριστη της ΙΝΤΕΧ.

• Πρασινωπα νερα.
• Πρασινα η' µαυρα 

στιγµατα πανω στο 
υλικο της πισινας.

• Το υλικο της 
πισινας ειναι 
γλιστερο και/η'
ειναι δυσοσµο.

• Το νερο γινεται 
µπλε, καϕε, η 
µαυρο οταν γινεται 
επεξεργασια µε 
χλωριο.

• Το χρωµα του 
νερου ειναι θαµπο 
η' γαλακτωδες.

• Το επιπεδο νερου 
ειναι χαµηλοτερο 
απο την  
προηγουµενη µερα.

• Σκονη η αµµος στο
πατωµα της 
πισινας.

• Φυλλα, προσθετα 
αντικειµενα κτλ.
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ΟΟ
∆∆

ΗΗ
ΓΓ

ΙΙΕΕ
ΣΣ

 ΑΑ
ΣΣ

ΦΦ
ΑΑ

ΛΛ
ΕΕ

ΙΙΑΑ
ΣΣΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕςς ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΕΕςς ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑςς

ΟΟιι δδρραασσττηηρριιοοττηηττεεςς σσττοο ννεερροο εειιννααιι εεξξιισσοουυ χχααρροουυµµεεννεεςς κκααιι θθεερρααππεευυττιικκεεςς..

ΩΩσσττοοσσοο,, εεγγκκυυµµοοννοουυνν κκιιννδδυυννοοιι ττρρααυυµµααττιισσµµοουυ κκααιι θθααννααττοουυ.. γγιιαα νναα µµεειιωωσσεεττεε

ττοονν ββααθθµµοο κκιιννδδυυννοουυ γγιιαα ττρρααυυµµααττιισσµµοο,, δδιιααββαασσττεε κκααιι αακκοολλοουυθθηησσττεε οολλεεςς ττιιςς

οοδδηηγγιιεεςς κκααιι ππρροοεειιδδοοπποοιιηησσεειιςς ττοουυ ππρροοιιοοννττοοςς,, ττηηςς σσυυσσκκεευυαασσιιααςς κκααιι ττωωνν

εειιδδιικκωωνν φφυυλλλλααδδιιωωνν µµεεσσαα σσττηη σσυυσσκκεευυαασσιιαα.. ΜΜηηνν ξξεεχχννααττεε οοµµωωςς,, ππωωςς οοιι

ππρροοεειιδδοοπποοιιηησσεειιςς γγιιαα ττοο ππρροοιιοονν,, οοιι οοδδηηλλιιεεςς κκααιι οοιι κκααννοοννιισσµµοοιι αασσφφααλλεειιααςς,,

κκααλλυυππττοουυνν µµοοννοο µµεερριικκοουυςς ααπποο ττοουυςς σσυυννηηθθιισσµµεεννοουυςς κκιιννδδυυννοουυςς πποουυ 

σσχχεεττιιζζοοννττααιι µµεε ττιιςς δδρραασσττηηρριιοοττηηττεεςς σσττοο ννεερροο κκααιι δδεενν κκααλλυυππττοουυνν ππλλεεςς ττιιςς

ππεερριιππττωωσσεειιςς κκιιννδδυυννοουυ..

ΓΓιιαα ππεερρααιιττεερρωω ππρροοφφυυλλααξξεειιςς,, εεξξοοιικκεειιωωθθεειιττεε µµεε ττιιςς ππααρραακκααττωω γγεεννιικκεεςς

οοδδηηγγιιεεςς,, κκααθθωωςς κκααιι µµεε οοδδηηγγιιεεςς πποουυ ππααρρεεχχοοννττααιι ααπποο εεθθννιικκοουυςς οορργγααννιισσµµοουυςς

αασσφφααλλεειιααςς..

• Απαιτηστε συνεχη επιβλεψη.

• Μαθετε κολυµπι.

• Μαθετε να παρεχετε τεχνιτη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.

• Ενηµερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σασ για τους πιθανους 

κινδυνους στην πισινα και για την χρηση µετρων προστασιας οπως 

ασφαλισµενες πορτες, εµποδια κτλ. 

• Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση 

αναγκης.

• Παντοτε χρησιµοποιηστε την κοινη λογικη και καλη κριση οταν 

απολαµβανετε οποιαδηποτε δραστηριοτητα στο νερο.

• Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.
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Ελληνική

Η Αντλία Φίλτρου Krystal Clear™ έχει κατασκευαστεί χρησιµοποιώντας υλικά εξαιρετικής
ποιότητας από εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί
λεπτοµερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωµατικά.
Η Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει µόνο για την Αντλία Φίλτρου Krystal Clear™.

Οι διατάξεις τις παρούσας Περιορισµένης Εγγύησης ισχύουν µόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν
είναι µεταβιβάσιµες. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει για περίοδο δύο (2) έτους από την
ηµεροµηνία λιανικής αγοράς του προϊόντος. Φυλάξτε την απόδειξη µε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς
αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική
περίπτωση η Περιορισµένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί κατασκευαστικό ελάττωµα κατά τη διάρκεια της περιόδου του δύο (2)
έτους, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε το Κέντρο Σέρβις της Intex στα στοιχεία που
αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το Κέντρο Σέρβις θα αποφανθεί για την εγκυρότητα της
αξίωσης.

ΟΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ Η INTEX, ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ, ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΘΟΡΕΣ Ή
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.

Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η Αντλία Φίλτρου Krystal Clear™
έχει παραµεληθεί, έχει χρησιµοποιηθεί ή λειτουργήσει ανάρµοστα, έχει υποστεί ατύχηµα,
λανθασµένη λειτουργία, έχει χρησιµοποιηθεί µε λάθος τάση ή ρεύµα, όχι όπως ορίζουν οι οδηγίες
λειτουργίας, ή έχει φθαρεί από συνθήκες εκτός της αρµοδιότητας της Intex, συµπεριλαµβανοµένων,
χωρίς να περιορίζονται σε, φυσιολογική φθορά και καταστροφή που προκλήθηκε από έκθεση σε
πυρκαγιά, πληµµύρα, ψύχος, βροχή ή άλλες ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η παρούσα
Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει µόνο για τα εξαρτήµατα και συναπαρτίσµατα που πωλούνται από την
Intex. Η Περιορισµένη Εγγύηση δεν καλύπτει µη εξουσιοδοτηµένη µετατροπή, επισκευές ή
αποσυναρµολόγηση από άτοµα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Κέντρου Σέρβις της Intex.

Η Περιορισµένη Εγγύηση δεν καλύπτει τη χρήση του προϊόντος σε συνδυασµό µε άλλο προϊόν πλην
του Intex, για την εγκτάσταση της πισίνας σας.

Οι δαπάνες που σχετίζονται µε απώλεια υδάτων από την πισίνα, χηµικά προϊόντα ή πρόκληση
ζηµιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τραυµατισµούς ή ζηµιές σε περιουσίες ή άτοµα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
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Ελληνική

• ARGENTINA JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A
MANUEL GARCIA Nº124, PARQUE PATRICO, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: 4942-2238 (interno 106); 
TEL: 4942-2238( interno 145)  
E-mail: Martín Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar  
E-mail: Daniel Centurion: dcenturion@jarse.com.ar

• PERU COMEXA S.A.
AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142,
MIRAFLORES, LIMA, PERÚ
TEL: 446-9014 

• SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN MARKETING & 
AGENCIES CO. LTD.
PRINCE AMIR MAJED STREET,
AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH,
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
TEL: 966-2-693 8496
FAX: 966-2-271 4084 
E-mail: toy@samaco.com.sa
Website: www.samaco.com.sa

• AUSTRIA STEINBACH VERTRIEBSGMBH   
AISTINGERSTRAßE 2
4311 SCHWERTBERG
TEL: 0800 468397665
FAX: + 43 (7262) 61439
E-mail: service@intexcorp.at
Website: www.intexcorp.at

• CZECH REPUBLIC / INTEX TRADING S.R.O.
EASTERN EUROPE BENESOVSKA 23, 

101 00 PRAHA 10,
CZECH REPUBLIC
TEL: +420-267 313 188
FAX: +420-267 312 552
E-mail: info@intexcorp.cz

• BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A.
MOESKROENSESTEENWEG 383C, 
8511 AALBEKE, BELGIUM
TEL: 0800 92088
FAX: 32-56.26.05.38
E-mail: intex@nicotoy.be
E-mail: intexsupport@nicotoy.be

• DENMARK K.E. MATHIASEN A/S
SINTRUPVEJ 12, DK-8220  
BRABRAND, DENMARK
TEL: +45 89 44 22 00
FAX: +45 86 24 02 39
E-mail: intex@keleg.dk
Website: www.intexnordic.com

• SWEDEN LEKSAM AB
BRANDSVIGSGATAN 6,
S-262 73  ÄNGELHOLM,
SWEDEN
TEL: +46 431 44 41 00
FAX: +46 431 190 35
E-mail: intex@leksam.se
Website: www.intexnordic.com  

• NORWAY NORSTAR AS
PINDSLEVEIEN 1, 
N-3221 SANDEFJORD, 
NORWAY
TEL: +47 33 48 74 10
FAX: +47 33 48 74 11
E-mail: intex@norstar.no
Website: www.intexnordic.com

• FINLAND NORSTAR OY
SUOMALAISTENTIE 7, 
FIN-02270 ESPOO, 
FINLAND
TEL: +358 9 8190 530
FAX: +358 9 8190 5335
E-mail: info@norstar.fi
Website: www.intexnordic.com

• RUSSIA LLC BAUER
KIEVSKAYA STR., 20, 
121165 MOSCOW, RUSSIA
TEL: 099-249-9400/8626/9802
FAX: 095-742-8192 
E-mail: intex.russia@gmail.com
Website: www.intex.su

• POLAND KATHAY HASTER
UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN
TEL: +48 61 8498 381/380
FAX: +48 61 8474 487
E-mail: inx@kathay.com.pl
Website: www.intexpoland.pl

• HUNGARY RECONTRA LTD./RICKI LTD.
H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, 
HUNGARY
TEL: +361 372 5200/113
FAX: +361 209 2634
E-mail: service@recontra.hu

• BRASIL KONESUL MARKETING & SALES LTDA
RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 
1.528 - CEP. 04714-002,  
CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO 
PAULO - SP - BRASIL
TEL: 55 (11) 5181 4646
FAX: 55 (11) 5181 4646
E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br 

• ISRAEL ALFIT TOYS LTD
MOSHAV NEHALIM, 
MESHEK 32, 49950, ISRAEL
TEL: +972-3-9076666
FAX: +972-3-9076660
E-mail: michald@chagim.co.il 

• ASIA INTEX DEVELOPMENT CO. LTD.
8TH FLOOR, 
DAH SING FINANCIAL CENTRE, 
108 GLOUCESTER ROAD, 
WANCHAI, HONG KONG
TEL: 852-28270000
FAX: 852-23118200
E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn
Website: www.intexdevelopment.com

• EUROPE INTEX TRADING B.V.
POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL, 
THE NETHERLANDS
TEL: 31-(0)165-593939
FAX: 31-(0)165-593969
E-mail: service@intexcorp.nl
Website: www.intexcorp.nl

• FRANCE INTEX SERVICE FRANCE 
(CASS INTEX FRANCE)
52, ROUTE NATIONALE,
39190 BEAUFORT, FRANCE
TEL: 08 90 71 20 39
FAX: 03 84 25 18 09
E-mail: sav@intexcorp.com.fr
Website: www.intex.fr

• GERMANY STEINBACH VERTRIEBSGMBH
AN DER WELLE 4    
60322 FRANKFURT
TEL: 0800 468397665
FAX: + 43 (7262) 61439
E-mail: service@intexcorp.de
Website: www.intexcorp.de

• ITALY A & A MARKETING SERVICE
VIA RAFFAELLO SANZIO
20058 VILLASANTA (MI)
TEL: 199 12 19 78
FAX: +39 039 2058204
E-mail: intex@aeamarketingservice.com
Website: www.intexitalia.com

• UK TOY BROKERS LTD
MARKETING HOUSE, 
BLACKSTONE ROAD,
HUNTINGDON, CAMBS. 
PE29 6EF. UK
TEL: 0844 561 7129
FAX: 01480 414761
E-mail: sales@toybrokers.com
Website: www.intexspares.com

• SWITZERLAND GWM AGENCY
GARTEN-U. WOHNMÖBEL,
RÄFFELSTRASSE 25, 
POSTFACH,
CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND
TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60 
FAX: +41 44 455 50 65
E-mail: gwm@gwm.ch
Website: www.gwm.ch

• SPAIN KOKIDO BVI LIMITED
C/ LAS MORERAS PARCELA 1 NAVES 7-10
POL. IND. CAMPORROSSO
28350 CIEMPOZUELOS.
MADRID
TEL: 34 902 35 10 45    
FAX: +34 902 45 15 60
E-mail: info@kokido.com

• PORTUGAL KOKIDO BVI LIMITED
AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO AGUIAR, 
Nº163 - 5ºDTº
1050-014 LISBOA
PORTUGAL
TEL: 351 707 200 936    
FAX: 351 213 519 550
E-mail: infopt@kokido.com      

• AUSTRALIA HUNTER OVERSEAS PTY LTD
LEVEL 1, 225 BAY STREET,
BRIGHTON, VICTORIA,
AUSTRALIA
TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094
FAX: 61-3-9596-2188
E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au
Website: www.hunteroverseas.com.au

• NEW ZEALAND HAKA NEW ZEALAND LIMITED
UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, 
AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND
TEL: 649-4159213
FAX: 649-4159212
E-mail: geoff@hakanz.co.nz

• MIDDLE EAST FIRST GROUP INTERNATIONAL
REGION AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST 

FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR 
ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE
TEL: 00971-4-3373322
FAX: 00971-4-3375115
E-mail: info@firstgroupinternational.com
Website: www.firstgroupinternational.com

• SOUTH AFRICA WOOD & HYDE
15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, 
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460
TEL: 27-21-0800-204-692
FAX: 27-21-505-5600
E-mail: ygoldman@melbro.co.za

• CHILE / URUGUAY COMEXA S.A.
EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO,
QUILICURA, SANTIAGO, CHILE.
TEL: 600-822-0700 
E-mail: serviciotecnico@silfa.cl 



GREECE/ΕΛΛΑΣ 

ΤΑΣΟΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΟΔΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 6, ΤΑΧ.ΘΥΡ. # 40504, 

ΑΘΗΝΑ/ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ  19014 

ΤΗΛ:  + 30 2295053179 & 6932343089 

FAX:  + 30 2295053179 

E-MAIL: support@pools123.gr 

 

GREECE 

TASSOS MIROYANNIS 

AMYGDALIAS STR. 6, PO.BOX. # 40504, 

ATHENS/KAPANDRITI  19014 

TEL:  + 30 2295053179 & 6932343089 

FAX:  + 30 2295053179 

E-MAIL: support@pools123.gr 

 


