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ÜDVÖZÖLJÜK 

 

Gratulálunk ahhoz a döntéséhez, hogy a világon elérhető legjobb fitnesz 
rendszert választotta. Üdvözöljük az ENDLESS POOLS tulajdonosok napról napra 
bővülő családjában. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Jelen használati útmutató segít eligazodnia új fitnesz medencéje működtetésével és általános 
karbantartásával kapcsolatos kérdésekben. Kérjük, tartsa meg jelen használati útmutatót későbbi 
használatra. 

Ha bármilyen kérdése van medencéje telepítésével, működtetésével vagy karbantartásával 
kapcsolatban, kérjük, keresse fel hivatalos Endless Pools értékesítőjét. Kereskedőink képzett 
szakemberek, akik ismerik az Ön által vásárolt medencét és készséggel válaszolnak bármilyen Endless 
Pools termékkel kapcsolatban felmerülő kérdéseire. Tudásuk és tapasztalatuk segítségével Ön 
gondtalanul élvezheti új fitnesz medencéjét.  

Medencéje sorszáma/gyártási száma a gépház belsejében található, illetve szerepel a vásárláskor 
kapott dokumentumokon is. 

FONTOS: A Watkins Wellness fenntartja a jogot a specifikációk és design egyoldalú, előzetes 
bejelentés nélküli megváltoztatására.  

 

VÁSÁRLÁS DÁTUMA: _________________________________________________________________ 

TELEPÍTÉS DÁTUMA: _________________________________________________________________ 

KERESKEDŐ: ___________________________________________________________________________ 

CÍM: _____________________________________________________________________________________ 

TELEFON: _______________________________________________________________________________ 

MODELL/GYÁRI SZÁM: ________________________________________________________________ 

THERMOTETŐ GYÁRI SZÁM: __________________________________________________________ 

A legtöbb országban a medence telepítése engedélyhez kötött az elektromos áramkörök kültéri használata, kiépítése miatt, 

illetve a kültéri fedett építmények telepítése is lehet engedélyköteles. Továbbá vannak bizonyos lakóközösségek, ahol 

kerítés és/vagy önműködő kapu kiépítése szükséges, hogy a gyermekek felügyelet nélkül ne juthassanak a fitnesz medence 

közelébe. Keresse fel a helyi építési hatóságot az Ön lakóhelyére vonatkozó előírások, szabályok és korlátozások miatt. 

Endless Pools kereskedője is szívesen ad felvilágosítást a fentiekkel kapcsolatban. 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
(KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ALÁBBI 
ELŐÍRÁSOKAT!!!) 
 
VESZÉLY!!! – NE UGORJON BELE A MEDENCÉBE! A 
MEDENCÉBE VALÓ UGRÁS SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉST 
VAGY AKÁR HALÁLT IS OKOZHAT! 
 
GYERMEKEK VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE 
VESZÉLY!!! – VÍZBEFULLADÁS 
Tegyen meg minden lehető óvintézkedést, hogy 
felügyelet nélkül hagyott gyermekek NE tudjanak 
medencéjéhez jutni. A balesetek elkerülése végett 
gyermekek kizárólag felnőtt felügyelettel használhatják a 
fitnesz medencét. 
 
FIGYELEM! 
Balesetek és az esetleges sérülések elkerülése végett 
gyermekek kizárólag felnőtt felügyelettel használhatják a 
fitnesz medencét. 
● Sérülések elkerülése végett csökkentse a medence 
vizének hőmérsékletét, ha gyermekek használják azt. A 
kis gyermekek különösen érzékenyek a meleg vízre. 
● A fitnesz medencét felnőtt felügyelet nélkül nem 
használhatja értelmi vagy fizikai fogyatékossággal 
rendelkező személy (sem felnőtt, sem gyermek), illetve a 
vízi közegben való mozgásban nem jártas személy. 
 

MINDIG: 
● Gyermeke biztonsága érdekében használat után 
mindig zárja be medencéje gyermekbiztonsági zárját. 
● Mindig ellenőrizze a medence vízhőmérsékletét, 
mielőtt gyermeke használná a fitnesz medencét. 
● Figyelmeztesse gyermekeit, hogy a nedves felületek 
csúszásveszélyesek. Bizonyosodjon meg arról, hogy 
gyermekei biztonságosan és óvatosan lépnek be illetve 
hagyják el a medencét. 
 

SOHA: 
● Ne engedje, hogy gyermeke felmásszon a fitnesz 
medence thermotetejére. 
● Ne hagyja, hogy gyermekei felügyelet nélkül 
bejuthassanak a medencébe. 
 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE 
VESZÉLY!!! – ÁRAMÜTÉS 
● Kizárólag földeléssel ellátott áramforrást használjon. 
● Ne ássa be az elektromos kábelt. Az elektromos kábel 
beásása illetve a beásás során felmerülő problémák 
halálos áramütést vagy súlyos személyi sérülést 
okozhatnak.  
● A vezérlő egységben található földelt csatlakozó 
lehetővé teszi egy minimum 8 mm² réz vezető 
csatlakoztatását, mellyel csatlakoztathatja a fém 
eszközöket, fém szivattyút, fém burkolatú elektromos 
eszközöket vagy 1,5 méternél rövidebb vezetékeket a 
helyi szabályozásnak megfelelően. 
● Ne csatlakoztasson semmilyen kiegészítő eszközt (pl.: 
hangszórót, kábelt, fejhallgatót, egyéb audió eszközöket) 

a medence audió rendszeréhez a Watkins Wellness 
előzetes engedélye nélkül. 
● Ne próbálja szakember segítsége nélkül megjavítani az 
audió rendszert a fitnesz medence ajtó paneljének 
eltávolításával, mivel súlyos sérüléseket, vagy áramütést 
szenvedhet. Kérjük, mindig kérje képzett szakember 
segítségét a javításokhoz. 
● Ne csatlakoztasson külső antennát a fitnesz medence 
audió rendszeréhez. Ezt kizárólag képzett szakember 
végezheti a helyi előírásoknak és szabályzásoknak 
megfelelően. 
 

FIGYELEM! 
● Az áramütés lehetőségének minimalizálása érdekében 
mindig azonnal cseréltesse ki a sérült elektromos 
vezetéket. Ennek elmulasztása áramütéshez vezethet.  
● A túlterhelési megszakító nem megfelelő 
visszahelyezéséből adódó veszélyek elkerülése miatt a 
fitnesz medence áramellátása nem mehet keresztül külső 
kapcsoló eszközön (pl.: időzítő) vagy nem biztosíthatja 
azt olyan áramkör, mely rendszeresen ki/be van 
kapcsolva. 
● Minden medence használat előtt ellenőrizze az áram-
védőkapcsolót (RCD). Amennyiben az nem működik 
megfelelően áramütés lehetősége áll fenn. Azonnal 
áramtalanítsa a fitnesz medencét és ne helyezze áram 
alá, amíg a hiba javításra nem került. 
MEGJEGYZÉS: Az áram-védőkapcsoló újraindítása előtt 
mindig várjon legalább 30 másodpercet. Amennyiben ez 
nem történik meg, ellenőrizze újra az áram-
védőkapcsolót, hogy minimalizálja a hibás működés 
lehetőségét. 
● Fitnesz medencéje áramellátását egy maximum 30 mA 
kioldással rendelkező áram-védőkapcsolóval ellátott 
áramelosztó egység szolgáltassa. 
 
VESZÉLY!!! – ÁRAMÜTÉS 
● A medencét minimum 1,5 méter távolságba telepítse 
bármilyen fém felülettől. A medencét abban ez esetben 
telepítheti 1,5 méternél közelebb bármilyen fém 
felülethez, ha ezen felületek minimum 10 mm² merev réz 
vezetővel csatlakoznak az áramelosztóban található 
földeléshez (az USA nemzeti szabványai szerint). 
● Úgy telepítse fitnesz medencéjét, hogy a vízelvezető 
csatorna minél távolabb essen a medence elektromos 
berendezésitől és eszközeitől. 
● A medence 1,5 méteres körzetében ne helyezzen el 
semmilyen elektromos készüléket (pl.: TV, telefon, rádió, 
világítás). Amennyiben figyelmen kívül hagyja a fenti 
utasításokat és elmulasztja betartani a medence és az 
elektromos eszközök közötti biztonságos távolságot, az 
áramütést, ezáltal súlyos testi sérüléseket vagy halált is 
okozhat, ha az elektromos eszköz a medencébe esik.  
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MINDIG: 
● Bizonyosodjon meg arról, hogy fitnesz medencéje 
megfelelően van csatlakoztatva az áramellátáshoz. 
Telepítéshez kérje képzett szakember segítségét. 
●A medence vizének leeresztése vagy javítási munkák 
előtt mindig áramtalanítsa fitnesz medencéjét. 
● Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az áram-
védőkapcsoló (RCD) hibátlanul működik. 
● Az audió rendszer alkatrészeit hiba esetén kizárólag az 
eredetivel megegyező alkatrészekkel pótolja 
(amennyiben fitnesz medencéje rendelkezik audió 
rendszerrel) 
 
SOHA: 
● Ne használja a fitnesz medencét, ha a gépház ajtaja el 
van távolítva. 
● Ne tároljon semmilyen elektromos eszközt a medence 
1,5 méteres körzetén belül. 
● Ne használjon hosszabbítót a fitnesz medence 
áramellátáshoz való csatlakoztatásához, mivel az nem 
biztos, hogy megfelelően földelt, így az balesetveszélyes 
lehet. Hosszabbító használata elektromos feszültség 
csökkenést okozhat, mely a motor túlmelegedését és 
annak károsodását okozhatja. 
● Ne nyissa ki az elektromos vezérlő dobozt, mivel az 
nem tartalmaz a felhasználó által szervízelhető 
alkatrészeket. 
 
VESZÉLY!!! – SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE 
● A személyi sérülés lehetőségének minimalizálása 
érdekében NE távolítsa el a szűrőegységben található 
szívószerelvényeket (állócsövek). 
● A szívószerelvények az Ön medencéjének 
szivattyúteljesítményéhez igazodnak, emiatt soha ne 
cserélje az eredetinél kisebb teljesítményű szivattyúhoz 
tartozó szerelvényre. 
● A medence és annak környezete csúszásveszélyes. A 
nedves felületek kifejezetten csúszásveszélyesek 
lehetnek. Kérjük, kiemelt óvatossággal és odafigyeléssel 
lépjen be illetve hagyja el a medencét. 
● Ne üzemeltesse a medencét törött vagy hiányzó 
szívószerelvényekkel. 
● Fertőző megbetegedésben szenvedő személyek nem 
használhatják a medencét. 
● A laza vagy lelógó tárgyakat (pl.: ruházat, hosszú haj, 
nyaklánc, stb.) tartsa mindig távol a forgó befúvóktól 
vagy más mozgó alkatrészektől. Amennyiben hosszú a 
haja kösse azt fel vagy vegyen fel úszósapkát. 
● Vízi edzéseit körülbelül 29,5 °C hőmérsékletű vízben 
végezze. 
● NE használja egyedül a fitnesz medencét. 
 
GYÓGYSZEREK ÉS ÉLVEZETI CIKKEK MELLÉKHATÁSAI 
● Az alkohol és a kábítószer használat eszméletvesztést 
okozhat, mely vízbefulladáshoz vezethet. 
● Gyógyszeres kezelés alatt álló személyek 
konzultáljanak kezelőorvosukkal a fitnesz medence 
használata előtt. Bizonyos gyógyszerek szédülést, 
aluszékonyságot, magas/alacsony vérnyomást vagy szív- 
és érrendszeri problémákat okozhatnak. 
● Aluszékonyságot, álmosságot okozó gyógyszerek 
szedése (pl.: nyugtatók, bizonyos allergia gyógyszerek és 

véralvadásgátlók) mellett NE használja a fitnesz 
medencét. 
 
FITNESZ MEDENCE HASZNÁLAT ÁLTAL BEFOLYÁSOLT 
EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK ÉS ÁLLAPOTOK 
● Állapotos hölgyek kizárólag kezelő orvosukkal való 
egyeztetés után használhatják a medencét. 
● Túlsúlyos, szív- és érrendszeri megbetegedésben 
szenvedők, keringési és vérnyomás problémával 
rendelkezők illetve cukorbetegek mindenképpen 
konzultáljanak kezelőorvosukkal a fitnesz medence 
használata előtt. 
 
SZENNYEZETT VÍZ 
● Medencéje vizét mindig tartsa tisztán, fertőtlenítse 
rendszeresen a Watkins Wellness által ajánlott, 
megfelelő vegyszerekkel. ENDLESS POOLS fitnesz 
medencéje vizének ajánlott értékei: 
 
Szabad klór: 1.0-1.5 ppm Teljes lúgosság: 80-120 

ppm 
pH érték: 7.2-7.8  Vízkeménység: 75-150 

ppm 
 
● Kérjük, alaposan olvassa el és kövesse a „Vízminőség 
és karbantartás” fejezetben foglalt utasításokat. 
FONTOS: Kapcsolja be és működtesse legalább 10 percig 
az úszógépet, ha bármilyen vegyszert ad fitnesz 
medencéje vizéhez. 
● Havonta legalább egyszer alaposan tisztítsa meg a 
szűrőket a lerakódásoktól és szennyeződésektől, mivel 
azok negatívan befolyásolhatják a befúvók, az úszógép. a 
termosztát és az egész medence teljesítményét.  
 
HIPERTERMIA/HŐGUTA ELKERÜLÉSE 
● Hosszú ideig tartó, magas hőmérsékletű vízben való 
tartózkodás hipertermiához vezethet. A hipertermia egy 
olyan kifejezetten veszélyes állapot, mely során testünk 
belső hőmérséklete 37 °C fok feletti értéket ér el. A 
hipertermia tünetei közé tartoznak a veszélyérzet 
elmúlása, a hőérzet eltompulása, annak a felismerésnek 
az elmaradása, hogy a medence elhagyása szükséges. 
Okozhat továbbá eszméletvesztést, így vízbefulladást 
illetve állapotosok esetében a magzat halálát.  
VIGYÁZAT! Az alkohol, kábítószerek és bizonyos 
gyógyszerek használata nagyban megemeli a halálos 
hipertermia kockázatát.  
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SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE 
● Soha ne fűtse fitnesz medencéje vizét 40 °C-nál 
magasabb hőmérsékletre. A felnőtt felhasználók 
egészsége szempontjából biztonságos vízhőmérsékleti 
tartomány 26 °C és 40 °C között található. Alacsonyabb 
(26-32 C°) hőmérséklet ajánlott hosszabb (10 percet 
meghaladó) medence használat esetén, illetve akkor, ha 
gyermekek is használják azt. Hosszú ideig tartó, magas 
hőmérsékletű vízben való tartózkodás hipertermiához 
vezethet. 
● Állapotos vagy feltehetően állapotos személyek ne 
tartózkodjanak 29,5 °C-nál melegebb vízben, medence 
használat előtt pedig mindenképpen konzultáljanak 
kezelőorvosukkal. Ezek elmulasztása súlyos és 
maradandó egészségkárosodást okozhat a magzatban. 
● Kimerítő sporttevékenység után közvetlenül csak 36 
°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízben tartózkodjon. 
● A törékeny tárgyakat (pl.: poharak és üvegek) tartsa 
távol a fitnesz medencétől.  
● Ne dugjon semmilyen tárgyat a medence egyetlen 
nyílásába sem. 
● A medencevíz karbantartásához használt vegyszereket 
tartsa elzárva a gyermekek és háziállatok elől. 
● A vegyszereket ne tárolja egymáson. 
● SOHA NE VEGYÍTSE A VEGYSZEREKET! 
● A fertőtlenítő hatású vegyszereket tárolja elkülönítve 
az egyéb vegyszerektől. 
 
ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE 
● Medence használat előtt mindig ellenőrizze a 
vízhőmérsékletet egy megbízható, pontos hőmérő 
segítségével az égési sérülések elkerülése érdekében. 
● Ezután ellenőrizze a vízhőmérsékletet kezével is, hogy 
megbizonyosodjon a megfelelő hőfokról. 
 
BIZTONSÁGI JELZÉS 
Minden ENDLESS POOLS fitnesz medencéhez 
mellékelünk egy biztonsági jelzést, melyet Önnek, mint 
felelős tulajdonosnak kötelessége a medencén jól 
láthatóan elhelyezni. A mennyiben szüksége van további 
biztonsági jelzésekre, kérjük, keresse fel hivatalos 
Endless Pools értékesítőjét. A biztonsági jelzést 
felhelyezése után nem szabad eltávolítani! 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ OPCIONÁLISAN 
VÁLASZTHATÓ FUTÓPADDAL KAPCSOLATBAN 
FIGYELEM! 
● Mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával az 
edzések megkezdése előtt. Azonnal hagyja abba a 
sporttevékenységet, ha mellkasi fájdalmat, nehézlégzést 
vagy szédülést érzékel. Mindenképpen egyeztessen 
orvosával a következő fitnesz medence használat előtt. 
● A futópad mozgóalkatrészeket tartalmaz, emiatt ne 
viseljen laza vagy lógó ruhadarabot, ékszert.  
● Ne dugja az ujját vagy bármilyen tárgyat a futópad 
mozgó alkatrészeibe vagy nyílásaiba. 
● Mindig kiemelt óvatossággal használja a futópadot, 
főleg ha más tevékenységet is végez mellette (pl.: 
tévénézés, olvasás, beszélgetés, stb.). Ezek a 
tevékenységek elvonhatják figyelmét, így könnyebben 
elveszítheti egyensúlyát vagy kitérhet a kijelölt 
mozgástérből, mely súlyos sérülést okozhat. 

FIGYELEM! SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE 
● Amennyiben Ön állapotos mindenképpen konzultáljon 
kezelőorvosával a futópad használata előtt. 
● Csak akkor használja a futógépet, ha elolvasta és 
teljemértékben megértette a futópad kezelőpaneljének 
használati útmutatóját, mivel a hirtelen és/vagy véletlen 
sebességváltoztatások sérülést, balesetet okozhatnak. 
● A futópadot egyenes, vízszintes felületre telepítse. 
● NE hagyja felügyelet nélkül működő futópadját. 
● SOHA ne telepítse vagy távolítsa el a futópadot a 
futószalag működése közben. 
● A hidraulikus futópadok igen lassú sebességgel 
indulnak, így nem szükséges lelépnie róla indításkor. 
Álljon a szalagon indításkor és vegye fel a futópad 
gyorsuló sebességét. 
● Mindig kapaszkodjon a korlátba, miközben 
beállításokat végez a futópad kezelőpaneljén. 
● Ne ejtsen vagy dugjon semmilyen tárgyat a futópad 
mozgó alkatrészeibe vagy nyílásaiba. 
● Gyermekek kizárólag felnőtt felügyeletével 
használhatják a futópadot. 
● A futópad mozgó alkatrészei és nyílásai veszélyesek 
lehetnek a gyermekek számára.  
● Minden használat előtt bizonyosodjon meg a futópad 
sérülésmentességéről. Ne használja a futópadot, ha 
bármilyen sérülést lát rajta. Ebben az esetben kérjük, 
keresse fel az Ügyfélszolgálatot. 
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FONTOS ELŐÍRÁSOK FITNESZ 
MEDENCÉJE HASZNÁLATÁVAL 
KAPCSOLATBAN 
 
A továbbiakban fontos előírásokat és információkat 
olvashat fitnesz medencéje használatával kapcsolatban. 
Kérjük, olvassa el és tartsa be ezeket! 
 
MINDIG: 
● Kövesse jelen használati útmutató a rendszer 
kezelésével és karbantartásával kapcsolatos utasításait. 
● Kizárólag a Watkins Wellness által jóváhagyott és 
ajánlott kiegészítőket, vegyszereket és tisztítószereket 
használjon.  
 
SOHA: 
● A medencét üres állapotában vagy thermotető nélkül 
ne tegye ki tűző napnak, mivel az erős napsugárzás a 
medencehéj károsodását okozhatja. 
● Ne fordítsa, gördítse oldalára a fitnesz medencét mivel 
az a külső burkolat károsodását okozhatja. 
● A thermotetőt kizárólag az arra kialakított fogónál 
tartva mozgassa, ne húzza azt le a thermotető biztonsági 
zárjának hevederénél fogva. 
● Ne nyissa ki az elektromos vezérlő dobozt, mivel az 
nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. 
A vezérlő doboz felnyitása érvényteleníti a garanciát. 
Amennyiben működési problémát észlel, figyelmesen 
haladjon végig a „Hibaelhárítás” fejezet pontjain. Ha nem 
sikerült megoldania a problémát, kérjük, keresse fel 
hivatalos ENDLESS POOLS kereskedőjét. Egy hivatalos 
szerviz technikus számos hibát és problémát akár 
telefonon keresztül is orvosolni tud. 
 
MEDENCEHÉJ 
A fitnesz medence akril medencehéjjal rendelkezik. Az 
akril rendkívül jól taszítja a szennyeződéseket és sokáig 
makulátlan marad. Könnyedén megtisztíthatja az akril 
felületet egy puha törlőruhával. A legtöbb, háztartásban 
megtalálható tisztítószer árt az akril felületeknek 
(részletes listát lásd alább). Minden tisztítószert öblítsen 
le bő vízzel az akril felületről. 
 
FONTOS: 
1. Kizárólag az alábbi anyagokkal tisztítsa meg az akril 
felületeket: tiszta víz és Soft Scrub™. Ne használjon 
alkoholt vagy más háztartási tisztítószert. A súroló, maró 
hatású vegyszerek vagy oldószerek használata 
károsíthatja a medencehéj felületét. NE HASZNÁLJON 
ERŐS VEGYSZEREKET! A medencefelületen keletkező 
vegyszerek által okozott sérülésekre nem terjed ki a 
garancia. Minden tisztítószert öblítsen le bő vízzel az 
akril felületről. 
2. A vízben oldott vas és réz részecskék elszínezhetik a 
medencehéj felületét, amennyiben az nincs megfelelően 
karbantartva. Amennyiben az Ön lakóhelyén a víz magas 
oldott fémtartalommal rendelkezik, kérjük, keresse fel 
hivatalos ENDLESS POOLS kereskedőjét az ajánlott folt 
és vízkő-eltávolító szerekkel kapcsolatban.  

3. Minden tisztítószert tartson a gyermekektől elzárva és 
kiemelt odafigyeléssel használja azokat. 
 
ŐRIZZE MEG A FENTI UTASÍTÁSOKAT!!! 
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TELEPÍTÉSI HELYSZÍN 
KÖVETELMÉNYEI 

Fitnesz medencéjét kizárólag egyenes és vízszintes 
talajra telepítse, mely elbírja a medence jelen 
útmutatóban foglalt teljes súlyát (lásd „Specifikációk”) 
Amennyiben a medence telepítési helyét újonnan alakítja 
ki, kérjük, ellenőrizze a helyi szabályozásokat és 
előírásokat a földeléssel és bekötéssel kapcsolatban. 
Előfordulhat, hogy a helyi szabályozások szerint 
földelést, elektromos huzalokat vagy dróthálót kell 
beágyaznia a beton alapba. Amennyiben új alap 
betonozása szükséges, ne feledkezzen meg a megfelelő 
elektromos vezetékek telepítéséről sem. 
Még új alapzat kiépítse esetén is bizonyosodjon meg 
arról, hogy a medence alatti talaj tökéletesen egyenes és 
vízszintes. Ennek legegyszerűbb módja: krétával rajzolja 
fel medencéjének tervezett helyét, majd egy 1,8 méteres 
szintezővel ellenőrizze a területet minden irányból, 
bizonyosodjon meg arról, hogy a szintező mindenhol 
tökéletesen illeszkedik, nincsenek egyenetlenségek. Ezek 
után öntsön vizet a körberajzolt területre és ellenőrizze, 
hogy az egyenletesen oszlik el, nem képződik tócsa, nem 
folyik el semerre.  
Amennyiben a fentiek elvégzése során azt észleli, hogy a 
talaj nem tökéletesen egyenletes vagy vízszintes, 
mindenképpen kérje hivatalos ENDLESS POOLS 
értékesítője tanácsát! 
 
ELHELYEZÉSI SZEMPONTOK BELTÉREN 
● Ellenőrizze a helyi elektromos és csatornázási 
szabályozásokat és előírásokat. 
● Gondoskodjon páraelszívóról, párátlanítóról, mivel a 
medence nagy mennyiségű vizet párologtat el. Továbbá 
gondoskodjon a falak, a plafon és az nyílászárók 
vízhatlanításáról is. 
● A vízben található vegyszerek elpárologva bekerülnek 
a levegőbe, így kellemetlen szagot okozhatnak, illetve 
korrodálhatják, károsíthatják beltéri berendezéseit. Ne 
tároljon vegyszereket a fitnesz medence külső 
burkolattal körülzárt részeiben (pl.: gépház). 
● Általános használat esetén is víz fröccsenhet ki a 
medencéből, emiatt ne tároljon semmilyen tárgyat a 
medence körül, melyben a víz illetve a vegyszeres víz 
kárt tehet.  
● Gondolja át teendőit és készüljön fel arra a 
valószínűtlen helyzetre, ha a medence hirtelen nagy 
mennyiségű vizet veszít. Amennyiben medencéje állandó 
helyszínen van, érdemes a padlóba helyezett lefolyókat 
kialakítani. Mindig hagyjon megfelelő helyet a medence 
körül, hogy az könnyedén hozzáférhető legyen az 
esetleges javítások esetén. 
● Gondolja át teendőit és készüljön fel arra a 
valószínűtlen esetre, ha a medencét el kell távolítani, át 
kell helyezni. 
● Ne telepítse fitnesz medencéjét festett, lakkozott 
felületre megfelelő vízzáró réteg alkalmazása nélkül. 
● Fitnesz medencéjét ne telepítse lakott élettér fölötti 
szintre az esetleges vízkárok miatt. 
● A fitnesz medencét a vízellátáshoz közel telepítse. 
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a medence alatti talaj 
stabil. A felületnek el kell bírnia a feltöltött medence és a 

benne tartózkodók teljes súlyát, mely összesen akár 
11457 kg is lehet. 
● A fitnesz medence nem alkalmas süllyesztett 
beépítésre.  
● Kérjük, gondoljon át minden egyéb szempontot, ami 
befolyásolhatja medencehasználatának biztonságát, 
kényelmét, élvezetét (pl.: esztétikum, praktikum, privát 
szféra biztosítása, stb.) 
 
ELHELYEZÉSI SZEMPONTOK KÜLTÉREN 
● Ellenőrizze a helyi elektromos és csatornázási 
szabályozásokat és előírásokat. 
● Ellenőrizze a helyi elkerítésre, falak építésére, 
elektromos és csatornázási munkálatokra vonatkozó 
szabályozásokat és előírásokat. Bizonyosodjon meg 
arról, hogy a medencéje tervezett helye megfelelő 
távolságra van mind a felsővezetékektől, mind pedig a 
földalatti áramvezetékektől. Minden körülmények között 
biztosítania kell medencéje gyermek-biztossá tételét. 
● Ellenőrizze, hogy háza ablakából mennyire esztétikus a 
látvány illetve mennyire lát rá a medencére (pl.: ha 
felügyelni szeretné gyermekeit medencehasználat 
közben).  
● Milyen távolságban lesz a medence a háztól? Télen is 
kényelmesen elérhető? 
● Megfelelő a hely esti megvilágítottsága?  
● A medence tervezett telepítése helye mennyire van 
kitéve napsugárzásnak? Idegenek is beláthatnak? 
Könnyen megközelíthető? Nem zavarja a szomszédot? 
Van világítás? Mi az uralkodó szélirány? Van 
szennyvízülepítő tartály a közelben? Vannak a közelben 
fák, növények? A medencéből kifröccsenő vegyszeres víz 
károsíthatja a közelben található növényeket. 
● Amennyiben futópad vagy más kiegészítő is tartozik 
medencéjéhez, mindenképpen hagyjon megfelelő helyet 
a telepítéshez, mozgatáshoz, karbantartáshoz, 
szervízeléshez. 
● Kérjük, gondoljon át minden egyéb szempontot, ami 
befolyásolhatja medencehasználatának biztonságát, 
kényelmét, élvezetét (pl.: esztétikum, praktikum, privát 
szféra biztosítása, stb.) 
● Gondoskodjon a medencevíz megfelelő elvezetéséről, 
illetve az vizet elvezető csövek megfelelő dőlésszögéről. 
● A medencét kizárólag egyenes, vízszintes, stabil talajra 
telepítse. 
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ELEKTOMOS KÖVETELMÉNYEK 
1 A fitnesz medencét olyan áramellátásához 
csatlakoztassa, mely 220-240V váltóáram 
teljesítménnyel rendelkezik (egyfázisú modellek esetén). 
2. A háromfázisú modellek egyfázisú és háromfázisú 
eszközöket is tartalmaznak. Esetükben az alábbi 
követelmények állnak fent: háromfázisú 
berendezésekhez (L-L) 380 - 415 VAC. Egyfázisú 
eszközökhöz: (L-N) 220-240 VAC (380-415V, 3N~, 24A, 
50Hz). 
3. A medencét közvetlenül a földelt, áram-
védőkapcsolóval ellátott áramkörhöz kell csatlakoztatni. 
Ehhez az áramkörhöz más berendezést ne 
csatlakoztasson! 
4. A fő 220-240 vagy 380-415 V áramforrásból kiépített 
vezetéknek kell csatlakoznia a segédpanelhez, majd 
onnan a fitnesz medence sorkapocs csatlakozójába. 
Minden eszköznek rendelkeznie kell áram-
védőkapcsolóval, illetve az elektromos vezetékek 
kialakításának és csatlakozásának meg kell felelnie a 
helyi szabályozásoknak és előírásoknak.  
5. A medencét minimum 1,5 méter távolságba telepítse 
bármilyen fém felülettől. A medencét abban ez esetben 
telepítheti 1,5 méternél közelebb bármilyen fém 
felülethez, ha ezen felületek minimum 8,4 mm² merev 
réz vezetővel csatlakoznak az áramelosztóban található 
földeléshez (az USA nemzeti szabványai szerint). 
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ALAPZAT/TALAJ KÖVETELMÉNYEI 
Hogy biztos lehessen abban, hogy a medence számára 
kialakított aljzat elbírja a vízzel teli medencét, tudnia kell 
annak maximális teherbírását. Kérjük, minden esetben 
egyeztessen szakképzett építésszel vagy mérnökkel, 
mielőtt telepíti medencéjét. Fitnesz medencéje teljes 
súlyát (vízzel teli állapotban, a medencét használó 
személyekkel együtt) megtalálja a Specifikációs 
táblázatban. Ez a terhelés négyzetméterre lebontva nem 
haladhatja meg az ön által kialakított aljzat maximális 
terhelését. Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos anyagi 
és szerkezeti károkat okozhat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mekkora a rendelkezésre álló hely szélessége és 
magassága? 

Ellenőrizze a kapukat/kocsibejárót 
 

Kiálló elektromos mérők 
Gázmérők 

Egyenáramú egység 
 

Megfelelő hely áll rendelkezése a medence felett? 
 

Ellenőrizze a lelógó ágakat, az alacsony tetőrészeket, 
esővíz elvezető csatornát.  

 
 

Nincs semmilyen akadály az úton? 
Távolítsa el az esetlegesen letört ágakat, kutyaházat, 

tűzifát, stb? 
Amennyiben 90 fokos fordulást kell tenni a medencével, 

van rá megfelelő nagyságú hely?  
 

Nem lehet 6 lépcsőfoknál hosszabb lépcsősor a szállítási 
úton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELYSZÍN HOZZÁFÉRHETŐSÉGE 
Előfordulhat, hogy a kapu, kerítés vagy más elmozdítható 
akadályok részleges vagy teljes eltávolítása szükséges a 
fitnesz medence telepítési helyére való szállításhoz. Az 
Ön lakóhelye jellemzői határozzák meg, hogy pontosan 
milyen eszközökre van szükséges a medence telepítési 
helyszínére való szállításhoz. A dönthető platós 
teherautó a legjobb megoldás, amennyiben a medence 
telepítési helye megközelíthető a járművel. Amennyiben 
kisebb hely áll rendelkezésére akkor egy darus jármű a 
megfelelő szállítási eszköz. Ha a helyszín igazán szűkös, 
akkor válasszon teleszkópos rakodóval ellátott 
teherautót. Ha a medence telepítési helyszíne teljesen 
megközelíthetetlen, akkor egy nagyobb daru képes 
átemelni a medencét az akadályokon és a megfelelő 
helyre helyezni a medencét. 
A medence elhelyezése és telepítése a szállítási 
szakember felügyeletével történik.  
MEGJEGYZÉS: Amennyiben a telepítési helyszín 
adottságai megkövetelik daru vagy egyéb speciális 
eszköz használatát, előfordulhat, hogy a telepítés és 
szállítás plusz költségekkel jár, melyeket Önnek kell 
fedeznie.  
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E500 
 

 
 
TOP VIEW OF BASE = AZ ALJZAT FELSŐ NÉZETE 
MAIN DRAIN = ELSŐDLEGES LEFOLYÓ 
ELECTRICAL CUTOUT = ELEKTROMOS VEZETÉKEK NYÍLÁSA 
DOOR SIDE = GÉPHÁZ AJTAJA FELŐLI OLDAL 
EQUIPMENT COMPARTMENT LOCATION = GÉPHÁZ HELYE 
 
MEGJEGYZÉS: Cégünk követelményei szerint az E500 típusú medencét kizárólag legalább 15 cm vastag, megerősített 
beton felületre vagy strukturálisan megfelelő alapra telepítse, mely minden kétséget kizáróan elbírja a feltöltött medence 
és a benne tartózkodók súlyát (Lásd Specifikációk) 
VIGYÁZAT: Az E500 típusú fitnesz medence alá ne helyezzen semmilyen alátétet vagy béléslemezt.  
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E550 
 

 
TOP VIEW OF BASE = AZ ALJZAT FELSŐ NÉZETE 
MAIN DRAIN = ELSŐDLEGES LEFOLYÓ 
ELECTRICAL CUTOUT = ELEKTROMOS VEZETÉKEK NYÍLÁSA 
DOOR SIDE = GÉPHÁZ AJTAJA FELŐLI OLDAL 
EQUIPMENT COMPARTMENT LOCATION = GÉPHÁZ HELYE 
 
MEGJEGYZÉS: Cégünk követelményei szerint az E550 típusú medencét kizárólag legalább 15 cm vastag, megerősített 
beton felületre vagy strukturálisan megfelelő alapra telepítse, mely minden kétséget kizáróan elbírja a feltöltött medence 
és a benne tartózkodók súlyát (Lásd Specifikációk) 
VIGYÁZAT: Az E550 típusú fitnesz medence alá ne helyezzen semmilyen alátétet vagy béléslemezt. 
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E700 
 

 
 
TOP VIEW OF BASE = AZ ALJZAT FELSŐ NÉZETE 
MAIN DRAIN = ELSŐDLEGES LEFOLYÓ 
ELECTRICAL CUTOUT = ELEKTROMOS VEZETÉKEK NYÍLÁSA 
DOOR SIDE = GÉPHÁZ AJTAJA FELŐLI OLDAL 
EQUIPMENT COMPARTMENT LOCATION = GÉPHÁZ HELYE 
 
MEGJEGYZÉS: Cégünk követelményei szerint az E700 típusú medencét kizárólag legalább 15 cm vastag, megerősített 
beton felületre vagy strukturálisan megfelelő alapra telepítse, mely minden kétséget kizáróan elbírja a feltöltött medence 
és a benne tartózkodók súlyát (Lásd Specifikációk) 
VIGYÁZAT: Az E700 típusú fitnesz medence alá ne helyezzen semmilyen alátétet vagy béléslemezt. 
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ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK 
 
FONTOS: Töltse fel vízzel a medencét, mielőtt áram alá 
helyezné azt. 
Az Ön ENDLESS POOLS medencéjét úgy terveztük, hogy 
Ön maximálisan védve legyen az áramütéstől. Nem 
megfelelően bekötött, kábelezett vagy kivitelezett 
áramkörhöz való csatlakoztatás esetén számos 
biztonsági funkció kiiktatásra kerül. A nem megfelelő 
kábelezés növeli a tűz kialakulásának, az áramütésnek és 
egyéb személyi illetve vagyoni kárt okozó baleseteknek a 
kockázatát. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi 
utasításokat és tartsa be azokat. 
 
EGYFÁZISÚ HÁLÓZAT (220-240 V) 
 
Az ENDLESS POOLS fitnesz medencét mindenképpen a 
helyi elektromos szabályozásnak és előírásoknak 
megfelelően telepítse. Az elektromos munkákat kizárólag 
képzett szakember végezheti. Minden áramkörhöz 
kizárólag megfelelő kábelt, vezetékeket és csatlakozókat 
használjon.  
Az alábbi ábra mutatja a fitnesz medence elektromos 
bekötésének módját: 
● A medence elektromos rendszerének rendelkeznie kell 
két darab 24 Amperes RCD megszakítóval, vagy ha 
futópaddal is fel van szerelve a medence egy 24 és egy 32 
Amperes RCD megszakító szükséges.  
● Minden áramkörnek rendelkeznie kell szakaszoló 
kapcsolókkal, melyeknek legalább 3 mm-re kell lenniük 
az érintkezéstől. 
● A segéd-biztosítéktáblát (alpanelt) a medence 
közelében helyezze el, de ne legyen 1,5 méteres 
távolságon belül. Fitnesz medencéje áramellátását egy 

maximum 30 mA kioldással rendelkező áram-
védőkapcsolóval ellátott áramelosztó panel szolgáltassa. 
● Az elektromos rendszerhez való hozzáféréshez 
távolítsa el a gépház bal oldalán található négy csavart, 
mely a függőleges T alakú távtartót rögzíti (Lásd 
„Ajtópanel eltávolítása és visszahelyezése” című fejezet) 
Válassza le és távolítsa el a vezetékeket mindkét oldalon, 
majd ismételje meg a folyamatot a másik panelnél is.  
● Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket mindkét 
oldalról. 
● Ha medencéjét feltöltötte vízzel helyezze áram alá és 
ellenőrizze az összes áramkör megszakítót.  
FONTOS: Ha a megszakító azonnal megszakítja z 
áramkört, bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek 
megfelelően vannak csatlakoztatva. Minden használat 
előtt az alábbiak szerint tesztelje a megszakítót: 
1. Nyomja meg a „TEST” gombot minden RCD 
megszakítón és ellenőrizze, hogy mindegyik az „OFF” 
pozícióba kattan. 
2. Várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja le a 
megszakítót „OFF” pozícióba, ezután kapcsolja vissza 
„ON” pozícióba (felfelé). Amennyiben nem vár 30 
másodpercet a fitnesz medence áramellátás jelzője 
tovább villoghat – ekkor ismételje meg a folyamatot. 
Amennyiben bármelyik RCD áram-védőkapcsoló nem a 
fentiek szerint működik, előfordulhat, hogy a medence 
elektromos rendszere nem működik megfelelően, így Ön 
áramütést szenvedhet. Kapcsoljon le minden áramkört, 
áramtalanítsa a medencét és ne használja addig, amíg 
egy képzett szakember nem azonosította és javította a 
hibát.  
VIGYÁZAT! Az RCD megszakítók eltávolítása vagy 
kiiktatása érvényteleníti a garanciát.

 

 
FONTOS: Elengedhetetlen az itt felsorolt telepítési utasítások megértése és betartása, ha bármikor át kell helyeznie vagy 
költöztetnie kell ENDLESS POOLS medencéjét. Az Ön ENDLESS POOLS medencéjét úgy terveztük, hogy Ön maximálisan 
védve legyen az áramütéstől. Nem megfelelően bekötött, kábelezett vagy kivitelezett áramkörhöz való csatlakoztatás 
esetén számos biztonsági funkció kiiktatásra kerül. 
MEGJEGYZÉS: Hosszabb kábelezési távolság esetén előfordulhat, hogy a megadottnál vastagabb huzal használata 
szükséges.  

 
Kizárólag réz vezetékeket használjon! 
75 C°-ig hőálló kábeleket használjon! 
Szervízelés előtt áramtalanítson minden 
berendezést! 
Kizárólag „A” kategóriás hibaáram-
védőkapcsolóval ellátott áramkörhöz 
csatlakoztassa a medencét. 

Az Endless Pools medencéket RCD 
megszakítókkal való üzemeltetésre terveztük. 
Nem megfelelő kábelezés a kapcsolótábla 
meghibásodását okozhatja. 
További elektromos információkért olvassa el az 
alpanelhez mellékelt használati útmutatót. 
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HÁROMFÁZISÚ HÁLÓZAT 

380-415V, 3N~, 24A, 50Hz, VAC 
Az ENDLESS POOLS fitnesz medencét mindenképpen a 
helyi elektromos szabályozásnak és előírásoknak 
megfelelően telepítse. Az elektromos munkákat kizárólag 
képzett szakember végezheti. Minden áramkörhöz 
kizárólag megfelelő kábelt, vezetékeket és csatlakozókat 
használjon.  
Az alábbi ábra mutatja a fitnesz medence elektromos 
bekötésének módját: 
● A medence elektromos rendszerének rendelkeznie kell 
egy 24 Amperes 3 fázisú RCD megszakítóval. 
● Minden áramkörnek rendelkeznie kell szakaszoló 
kapcsolókkal, melyeknek legalább 3 mm-re kell lenniük 
az érintkezéstől. 
● A segéd-biztosítéktáblát (alpanelt) a medence 
közelében helyezze el, de ne legyen 1,5 méteres 
távolságon belül.  
● Fitnesz medencéje áramellátását egy maximum 30 mA 
kioldással rendelkező áram-védőkapcsolóval ellátott 
áramelosztó panel szolgáltassa. 
● Az elektromos rendszerhez való hozzáféréshez 
távolítsa el a gépház bal oldalán található négy csavart, 
mely a függőleges T alakú távtartót rögzíti a gépház 
közepén. Csúsztassa el, majd emelje fel a panelt, húzza ki 
az alsó részét és eressze le. Válassza le és távolítsa el a 
vezetékeket mindkét oldalon, majd ismételje meg a 
folyamatot a másik panelnél is.  

● Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket mindkét 
oldalról. 
● Ha medencéjét feltöltötte vízzel helyezze áram alá és 
ellenőrizze az összes áramkör megszakítót.  
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a fázisok megfelelő 
sorrendben vannak bekötve. 
FONTOS: Ha a megszakító azonnal megszakítja az 
áramkört, bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek 
megfelelően vannak csatlakoztatva. Minden használat 
előtt az alábbiak szerint tesztelje a megszakítót: 
1. Nyomja meg a „TEST” gombot minden RCD 
megszakítón és ellenőrizze, hogy mindegyik az „OFF” 
pozícióba kattan. 
2. Várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja le a 
megszakítót „OFF” pozícióba, ezután kapcsolja vissza 
„ON” pozícióba (felfelé). Amennyiben nem vár 30 
másodpercet a fitnesz medence áramellátás jelzője 
tovább villoghat – ekkor ismételje meg a folyamatot. 
Amennyiben bármelyik RCD áram-védőkapcsoló nem a 
fentiek szerint működik, előfordulhat, hogy medencéje 
elektromos rendszere nem működik megfelelően, így Ön 
áramütést szenvedhet. Kapcsoljon le minden áramkört, 
áramtalanítsa a medencét és ne használja addig, amíg 
egy képzett szakember nem azonosította és javította a 
hibát.  
VIGYÁZAT! Az RCD megszakítók eltávolítása vagy 
kiiktatása érvényteleníti a garanciát. 

 

 
FONTOS: Elengedhetetlen az itt felsorolt telepítési utasítások megértése és betartása, ha bármikor át kell helyeznie vagy 
költöztetnie kell ENDLESS POOLS medencéjét. Az Ön ENDLESS POOLS medencéjét úgy terveztük, hogy Ön maximálisan 
védve legyen az áramütéstől. Nem megfelelően bekötött, kábelezett vagy kivitelezett áramkörhöz való csatlakoztatás 
esetén számos biztonsági funkció kiiktatásra kerül. 
MEGJEGYZÉS: Hosszabb kábelezési távolság esetén előfordulhat, hogy a megadottnál vastagabb huzal használata 
szükséges.  
 

 
 

Kizárólag réz vezetékeket használjon! 
75 C°-ig hőálló kábeleket használjon! 
Szervízelés előtt áramtalanítson minden 
berendezést! 
Kizárólag „A” kategóriás hibaáram-
védőkapcsolóval ellátott áramkörhöz 
csatlakoztassa a medencét. 

Az Endless Pools medencéket RCD 
megszakítókkal való üzemeltetésre terveztük. 
Nem megfelelő kábelezés a kapcsolótábla 
meghibásodását okozhatja. 
További elektromos információkért olvassa el az 
alpanelhez mellékelt használati útmutatót. 
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GÉPHÁZ 
 

 
1. Hidromasszázs befúvók szivattyúja 
2. Keringető szivattyú 
3. Vezérlő doboz & fűtés 
4. Összekötő terminál 
5. Úszógép hidraulika (kisebb, mint az 

ábrán) 
6. Futógép hidraulika (opcionálisan 

összevont egység a 5. és 6. pontokhoz) 

7. Csatlakozódoboz 
8. Ózon generátor 
9. Bluetooth zeneegység (opcionális) 
10. Mélynyomó (opcionális) 
11. WiFi (opcionális) 
12. A külső világításhoz tartozó tápegység 
13. Biztonsági szelep 

 
AJTÓPANEL ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE 
 
Eltávolítás 

1. Keresse meg a függőleges T alakú távtartót a gépház közepén (medence hátsó oldalán, illetve E550 modell 
esetében a bal elülső oldalon a vezérlő egység alatt) 

2.  Távolítsa el a 4 csavart, majd távolítsa el a T alakú távtartót.  
3. Csúsztassa az ajtó panelt középre, amíg az már nincs a 

sarok mögött. 
4. Miközben tartja az ajtópanelt, először emelje meg 

felfelé, majd próbálja meg a medencétől távolítani. 
Válassza szét a világítás vezetékeit. Ezek után 
helyezze a földre a panelt.  

5. Ismételje meg a fentieket másik oldalon is. 
 

Visszahelyezés 
1. Csatlakoztassa a világításhoz tartozó vezetékeket és 

helyezze azokat vissza az eredeti helyükre. 
2. Emelje fel az ajtópanelt és illessze a helyére, 

bizonyosodjon meg arról, hogy a felső része pontosan 
illeszkedik a medence felső pereme alá, illetve az alsó 
rész az alap kereten nyugszik. 

3. Csúsztassa a panelt a sarok mögé. 
4. Helyezze vissza a másik panelt is az 1&2 pontok 

megismétlésével. 
5. Tegye vissza a T alakú távtartót a négy csavarral.  
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ELSŐ LÉPÉSEK 

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK – E500 és E700 modellek 

Az Ön medencéje kis mértékben eltérhet a képen látható medencétől. 

 

1. A vezérlő egység segítségével 
figyelemmel követheti medencéje 
működését és vezérelheti a különböző 
funkciókat.  
 
2. A kiegészítő vezérlő egység 
segítségével irányíthatja a 
hidromasszázs befúvókat és a külső-
belső világítást.  
3. A levegőszabályozó szelep 
segítségével szabályozhatja a 
hidromasszázs befúvókba jutó levegő 
mennyiségét. 
4. Vízi szórakoztató elemek 
szabályzója segítségével beállíthatja az 
azokból áramló víz intenzitását.  
 
5. Nagyméretű hidromasszázs befúvó 
igazán egyedülálló, pulzáló masszázsban 
részesíti Önt. 
 
6. A közepes méretű, irányított, gömb 
alakú hidromasszázs befúvók alapos 
és célzott masszázsban részesíti Önt. 
 
 
7. A közepes méretű forgó 
hidromasszázs befúvók körkörös 
masszázsban részesítik Önt. 
 
8. A mini hidromasszázs befúvók 
hozzájárulnak az alapos és célzott 
masszázsélményhez.  
 
9. A hidraulikus úszógép által 
létrehozott áramlat intenzitását 
távirányítással vezérelheti. 
 
 
 
 
10. Az opcionálisan válaszható 
hidraulikus futópad sebességét 
távirányítással vezérelheti. 
 
 
 
 
11. Párnák  
 
 
 
 
12. Szűrőegység  

 

 
 

TOVÁBBI FUNCIÓK ÉS JELLEMZŐK: 
 
13. Hangszóró az úszótérben (opcionális) 
14. Hangszóró a masszázsüléseknél (opcionális 
15. Vízbeszívó felület 
16. Vízi szórakoztató elemek 
17. Ózon befúvó 
18. Fűtés befúvó 
19. Korlátok 
20. Fénypontok 
21. Evezőrúd csatlakozó 
22. Úszópányva csatlakozó 
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LEGFONTOSABB JELLEMZŐK – E550 modell 

Az Ön medencéje kis mértékben eltérhet a képen látható medencétől. 

 

1. A vezérlő egység segítségével 
figyelemmel követheti medencéje 
működését és vezérelheti a különböző 
funkciókat.  
 
2. A levegőszabályozó szelep 
segítségével szabályozhatja a 
hidromasszázs befúvókba jutó levegő 
mennyiségét. 
 
3. Nagyméretű hidromasszázs befúvó 
igazán egyedülálló, pulzáló masszázsban 
részesíti Önt. 
 
 
4. A közepes méretű forgó 
hidromasszázs befúvók körkörös 
masszázsban részesítik Önt. 
 
 
5. A mini hidromasszázs befúvók 
hozzájárulnak az alapos és célzott 
masszázsélményhez.  
 
 
6. A hidraulikus úszógép által 
létrehozott áramlat intenzitását 
távirányítással vezérelheti. 
 
 
 
 
7. Az opcionálisan válaszható 
hidraulikus futópad sebességét 
távirányítással vezérelheti. 
 
  

 

 
 

TOVÁBBI FUNCIÓK ÉS JELLEMZŐK: 
 
8. Hangszóró az úszótérben (opcionális) 
9. Hátsó hangszóró (opcionális 
10. Vízbeszívó felület 
11. Ózon befúvó 
12. Fűtés befúvó 
13. Korlátok 
14. Szűrőegység 
15. Fénypontok 
16. Evezőrúd csatlakozó 
17. Úszópányva csatlakozó 
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HIDROMASSZÁZS BEFÚVÓK 
 
Nagyméretű hidromasszázs befúvók: ez a befúvó 
egyedülálló, pulzáló masszázst tesz lehetővé. A víz 
befúvás intenzitása állítható, a befúvó karimájának 
elforgatásával.  

 
Közepes irányítható befúvó: ezek a befúvók 
irányíthatóak, így célzottan dolgozzák meg a választott 
izomcsoportokat. A víz befúvás intenzitása állítható, a 
befúvó karimájának elforgatásával.  

 
Közepes forgó befúvók: ezek a befúvók körkörös 
masszázst tesznek lehetővé. A víz befúvás intenzitása 
állítható, a befúvó karimájának elforgatásával.  

 
Mini befúvók: ezek a befúvók hozzájárulnak az alapos 
és célzott masszázshoz. A víz befúvás intenzitása 
állítható, a befúvó karimájának elforgatásával. 

 
VIZESÉS VEZÉRLŐ SZELEP (E500 & E700 MODELLEK) 
Fitnesz medencéje egy vízeséssel rendelkezik. A szelepek 
elforgatásával beállíthatja az azokból áramló víz 
intenzitását.  

  
LEVEGŐ SZABÁLYOZÓ 
Medencéje két darab levegőszabályozó szeleppel van 

ellátva, melyek segítségével szabályozhatja a 

hidromasszázs befúvókba jutó levegő mennyiségét. A 

szabályozó elforgatásával más-más befúvókat vezérel.  

 

ÚSZÓGÉP HIDRAULIKA 

Úszógép működése: medencéjét 

két kék távirányítóval szállítjuk, 

melyeket a gépházban 

elhelyezett tulajdonosi 

csomagban talál meg. Az 

úszógépet a távirányítóval 

kapcsolhatja be, illetve ezekkel 

szabályozhatja annak sebességét. Az úszóáramlat 

sebességének változtatásakor nyomja meg és tartsa 

lenyomva a megfelelő nyomógombot, majd várjon pár 

másodpercet, amíg a sebességváltozás végbemegy. Első 

elindításkor az úszógép a lehető legalacsonyabb 

sebességre van állítva, mely egy szinte alig érezhető 

áramlást eredményez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

„Faster” (Gyorsabban) gombot a sebesség növeléséhez. 

Standard medencéink maximális sebessége 1:14/100 

méter (kb. 4,9 km/óra), mely kizárólag professzionális 

sportolók számára ajánlott. Állítsa be az Ön edzettségi 

szintjének megfelelő sebességet. A távirányítók 

cseppállóak, de ne merítse be azokat a vízbe.  

Az úszás végeztével egyszerűen nyomja meg az 

„ON/OFF” (BE/KI) gombot a távirányítón. Amennyiben 

bekapcsolva hagyja az úszógépet, az 30 perc után 

automatikusan kikapcsol. Újraindításhoz nyomja meg az 

„ON/OFF” (BE/KI) gombot. Ha megtalálta az Ön számára 

ideális sebességet, hagyja úgy a rendszert, így az a 

legközelebbi használatkor emlékezni fog az Ön által 

megadott sebességre. A vezérlő rendelkezik egy 

fokozatosan gyorsuló („ramp-up”) funkcióval, melynek 

használatával az úszógép fokozatosan gyorsítja az 

áramlás sebességét nulláról a legutóbb használt 

sebességig.  

Amennyiben először használja az úszógépet és most 

tanulja az ellenáramlatban való úszás technikáját, 

hasznos lehet, ha hagyja, hogy az áramlat hátra sodorja a 

medence hátsó falához. Helyezze a lábát a hátsó ülésre, 

majd ússzon vissza a medence közepébe. Ezzel az 

egyszerű gyakorlattal megtanulhatja, hogy mekkora hely 

áll rendelkezésére az úszáshoz. Úszás közben próbáljon 

úgy elhelyezkedni, hogy az előre kinyújtott karja 

körülbelül 30 cm távolságra legyen az úszógép vízbefúvó 

rácsától. 
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HIDRAULIKUS FUTÓPAD (OPCIONÁLIS) 

Futópad működése: medencéjét két szürke 

távirányítóval szállítjuk, melyeket a gépházban 

elhelyezett tulajdonosi csomagban talál meg. Ezek a 

távirányítók ugyanolyan kinézetűek, mint az úszógép 

távirányítói, egyedül a színükben térnek el tőlük  

 

Első elindításkor a futógép a lehető legalacsonyabb 

sebességre van állítva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

„Faster” (Gyorsabban) gombot a sebesség növeléséhez. A 

futópad a távirányítók segítségével kapcsolható ki illetve 

be, továbbá azok segítségével szabályozhatja annak 

sebességét. Állítsa be az Ön edzettségi szintjének 

megfelelő sebességet. A távirányítók cseppállóak, de ne 

merítse be azokat a vízbe.  

MEGJEGYZÉS: A futópad használatának időtartamától, 

sebességétől és a víz hőfokától függően előfordulhat, 

hogy az legalacsonyabb sebességen való üzemeltetés 

közben apró rezgéseket érez a futópadon. Ezt a 

természetes jelenséget a hidraulikus motor forgása 

okozza. A sebesség növelésével ez a pulzálás fokozatosan 

abbamarad. 

Az edzés végeztével egyszerűen nyomja meg az 

„ON/OFF” (BE/KI) gombot a távirányítón. Amennyiben 

bekapcsolva hagyja a futópadot, az 30 perc után 

automatikusan kikapcsol. Újraindításhoz nyomja meg az 

„ON/OFF” (BE/KI) gombot. Újraindításkor a futópad 

mindig a lehető legalacsonyabb sebességgel indul.  

Amennyiben első alkalommal használja a futópadot 

egyszerre az úszógéppel, először mindkettőt állítsa a 

legalacsonyabb sebességre. Az úszógép által keltett extra 

ellenállás miatt előfordulhat, hogy sokkal lassabb 

sebességre kell állítani a futópadot, mint ahogy azt 

tervezte. 

MEGJEGYZÉS: NE használja a futópadot, amikor a 

keringető szivattyúk kikapcsolt állapotban vannak. 

SEBESSÉG KIJELZŐ 

(OPCIONÁLIS) 

ÚSZÁS SEBESSÉG KIJELZŐ:  

Minden úszóáramlatot generáló ENDLESS POOLS 

medence sebesség kijelzője alapértelmezetten 100 

méter/másodperc sebességet mutat. Ez azt jelenti, hogy 

milyen gyorsan tudna leúszni 100 métert egy 

hagyományos medencében. Ahogy növeli a sebességet, 

úgy csökken a kijelzőn a 100 méter megtételéhez 

szükséges idő. Minden kijelzőt beállíthat százalékos 

kijelzésre is 2-100% között.  

FUTÓPAD SEBESSÉG KIJELZŐ 

(OPCIONÁLIS) 

Az opcionális hidraulikus 

futópad sebesség kijelzője 

alapértelmezetten mérföld/óra 

mértékegységet mutat, de beállítható kilométer/óra 

mutatására is. Az úszóáramlattal ellentétben, a sebesség 

növelésével egyre nagyobb lesz a kijelzőn látható szám. 

Minden kijelzőt beállíthat százalékos kijelzésre is 2-

100% között.  

INSTRUKCIÓK GYORS BEÜZEMELÉSHEZ 

MIELŐTT FELTÖLTENÉ FITNESZ MEDENCÉJÉT 

Bizonyosodjon meg arról, hogy fitnesz medencéje 

telepítése során minden helyi szabályozást és előírást 

betartottak és követtek, beleértve a medence pontos 

helyének kiválasztását, a megfelelő alapozást és az 

elektromos eszközök és vezetékek szabályszerű 

telepítését is. 

MINDIG: 

● Legyen tisztában azzal, hogy milyen vízkezelési módot 

alkalmaz. Mindig rendelkezzen ehhez megfelelő 

vegyszerekkel. Olvassa el a medencéje vízkezelésével 

kapcsolatos minden utasítást és tartsa be azokat. 

● Mindig rendelkezzen elegendő 5 faktoros vízminőség-

mérő tesztcsíkkal. 

● Mindig rendelkezzen ph/lúgosság kezelésére alkalmas 

vegyszerrel. 

● Legyen tisztában a lakhelyén elérhető csapvíz 

vízkeménységével, keresse fel értékesítőjét, ha 

segítségre van szüksége ennek meghatározásához. 

További információkért olvassa el a „Vízminőség és 

karbantartás” fejezetet. 

● Vásároljon Clean-Screen előszűrőt, mely segít kiszűrni 

a vezetékes vízben található szennyeződéseket és oldott 

fémeket. A Clean-Screen használata nem feltétel, csak 

javaslat. 
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BEÜZEMELÉS: 

Endless Pools medencéje szigorú ellenőrzéseken és 

alapos tesztelésen ment keresztül, hogy garantálhassuk a 

hosszú távú vásárlói elégedettséget és maximális 

megbízhatóságot. Előfordulhat, hogy kis mennyiségű víz 

maradt a csövekben a tesztelés után és ez könnyedén 

eltávolítható foltokat okozhat a medencehéjon és a külső 

burkolatokon. A medence feltöltése előtt törölje át a 

medencehéj felületét egy puha törlőruhával. Kérjük, a 

sikeres beüzemelés vagy újrafeltöltés érdekében 

pontosan kövesse az alábbi utasításokat. 

 

FIGYELEM 

● Üres medencét soha ne helyezzen áram alá! Amint 

áram alá helyezi a medencét, olyan funkciók 

aktiválódnak automatikusan (pl.: vezérlés, fűtés, stb.), 

melyek könnyedén meghibásodhatnak, ha víz nélkül 

működnek. Amennyiben áram alá helyezi az üres 

medencét, az érvényteleníti a jótállást. 

● Ne használja fitnesz medencéjét feltöltés után 

közvetlenül, amíg az alábbi utasításokat nem végezte el. 

● Ne adjon klórt a medence vizéhez, ha PHMB 

(polihexametilén biguanid) tartalmú vegyszert használ a 

víz fertőtlenítéséhez. 

● Ne használjon sóbontó vízkezelő rendszert a 

medence víz fertőtlenítéséhez, mivel az károsíthatja a 

medence alkatrészeit és érvényteleníti annak jótállását.  

● Mielőtt első alkalommal feltöltené fitnesz medencéjét, 

kérjük, távolítsa el a gépház ajtópaneljét és ellenőrizze, 

hogy a szivattyúk és fűtés csatlakozói megfelelően és 

szorosan illeszkednek illetve hogy a csúszószelepek 

nyitott pozícióban vannak. 

 

1. Zárja be a lefolyót, távolítsa el a szűrőegység 

szűrőtálcáját és az egyik szűrőt. Töltse fel a medencét 

kerti locsolótömlőjével Clean-Screen előszűrő 

használatával a szűrőegységen keresztül (opcionálisan 

választható, érdeklődjön hivatalos kereskedőjénél). A 

megfelelő vízszint 15 centiméterrel a medence pereme 

alatt és az úszógép vízkimeneti rácsa fölött található. Ha 

medencéjét feltöltötte, helyezze vissza a szűrőt és a 

szűrőtálcát. 

FONTOS: Watkins Wellness nem javasolja a medence 

lágyított vízzel való feltöltését, mivel az károsíthatja az 

alkatrészeket és berendezéseket. 

 

2. Miután feltöltötte medencéjét és visszahelyezte a 

gépház ajtaját, helyezze áram alá a medencét. 

ELSŐ LÉPÉS: helyezze áram alá az áramelosztótól az 

alpanelig tartó szakaszt. 

MÁSODIK LÉPÉS: nyissa ki az alpanel (segéd-

kapcsolótábla) ajtaját és állítsa alapállapotba az RCD 

megszakítókat.  

HARMADIK LÉPÉS: zárja vissza az alpanel (segéd-

kapcsolótábla) ajtaját.  

 

3. A hidromasszázs befúvók működésének 

ellenőrzéséhez és a rendszerben található felesleges 

levegő eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 

● Kapcsolja be a masszázsbefúvókat a vezérlőegységen 

található gombokkal. 

● Amint a befúvórendszer megfelelően működik (a 

befúvók erős, egyenletes intenzitással dolgoznak) a 

befúvók előkészítése megtörtént. 

● Ezek után kikapcsolhatja a befúvókat a 

vezérlőegységen található gombok segítségével. 

● Amennyiben úgy érzékeli, hogy a befúvók 

egyenetlenül, változó intenzitással vagy pulzálva 

dolgoznak, kérjük, kövesse a „Szivattyúk előkészítése” 

alfejezet lépéseit a „Hibaelhárítás” fejezetben. 

 

4. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (15 °C és 40 °C 

között) a vezérlőpanel hőmérsékletszabályozója 

segítségével. Ezek után helyezze fel a medence 

thermotetejét és hagyjon megfelelő időt a rendszernek a 

kívánt hőmérséklet eléréséhez (óránként körülbelül 0,5 

°C hőmérsékletváltozás várható). Bizonyosodjon meg 

arról, hogy a thermotető megfelelően zár. Rendszeresen 

ellenőrizze a medence víz hőmérsékletét. Ha a 

medencevíz elérte a kívánt hőmérsékletet, lépjen tovább 

a következő pontra. Fitnesz medencéje 29,5 °C 

hőmérsékletre van előre beprogramozva. Az előre 

beállított hőmérsékleteket könnyedén megváltoztathatja 

a vezérlő egységen található gombok megnyomásával. A 

felfelé mutató nyíllal magasabb hőmérsékletet („↑”) míg 

a lefelé mutató nyíllal („↓”) alacsonyabb hőmérsékletet 

állíthat be.  

 

5. Tesztcsíkok és vegyszerek használata. A 

medencevíz teljes lúgossága 80-120 ppm, a 

vízkeménység 75-150 ppm továbbá a pH érték 7,2-7,8 

közötti tartományban tekinthető megfelelőnek. Ezekről 

bővebb információt és a vízkezelés lépéseit a 

„Vízminőség és karbantartás” című fejezetben talál. 

MEGJEGYZÉS: A víz teljes lúgosságának kezelése legyen 

mindig az első lépés vízkezelés során, mivel a nem 

megfelelő teljes lúgosság hatással van a víz pH értékére 

illetve meggátolja, hogy a fertőtlenítőszerek megfelelően 

kifejthessék hatásukat. 

FONTOS: Mielőtt vegyszereket adna a medencevízhez 

kapcsolja be az úszógépet és állítsa annak sebességét 

minimum 50%-ra. A vegyszereket a medencefaltól távol, 

a medence közepébe öntse.  

 

6 Szuper-klórozás/sokkolás. Adjon 950 literenként 1,5 

teáskanál klórt (nátrium-diklórt) a medence vizéhez 

bekapcsolt úszógép mellett, majd hagyja működni az 

úszógépet minimum 50%-os sebességgel legalább 10 

percig. A vegyszereket a medencefaltól távol, a medence 

közepébe öntse.  
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7 Ellenőrizze a medencevíz klószintjét. Amennyiben a 

klórszint 1-5 ppm közötti tartományban van, lépjen 

tovább a következő pontra. Amennyiben 1 ppm alatti 

értéket mér, hagyja bekapcsolva az úszógépet további 10 

percen keresztül, emelje annak sebességét 50% fölé és 

adjon még klórt a medencevízhez, ha szükséges. 

FIGYELEM: a túl magas klórtartalmú medencevíz bőr és 

szemirritációt, szúrós szagot és légzési problémákat, 

köhögést okozhat. A medence használata előtt mindig 

hagyja, hogy a víz klórtartalma az ajánlott tartományba 

süllyedjen (1-5 ppm).  

 

8 Ellenőrizze újra a vízminőséget. A medencevíz teljes 

lúgossága 80-120 ppm, a vízkeménység 75-150 ppm 

továbbá a pH érték 7,2-7,8 közötti tartományban 

tekinthető megfelelőnek. 

 

Fitnesz medencéje akkor áll készen a használatra, ha 

a medencevíz folyamatosa keringetése mellett annak 

bróm szintje 1-2 ppm vagy klór szintje 1-5 ppm 

közötti tartományba esik.  
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MŰKÖDTETÉS 
 

ELSŐDLEGES VEZÉRLŐ EGYSÉG 
Az elsődleges vezérlő egység egy színes, 

háttérvilágítással ellátott, nagy felbontású, intuitív 

kezelőfelület, mely kiemelkedően nagy memóriájával és 

gyors processzorával lélegzetelállítóan szép grafikai 

megoldásokra képes vezérlő egységet hoz létre. 

 
FUNKCIÓK 

A vezérlőegység bekapcsolásához nyomja meg az egység 

bármelyik gombját. A vezérlő magától kikapcsol 30 perc 

után. A nyomógombok alábbi funkciói kizárólag akkor 

működnek, ha a főmenüben van. Amennyiben belépett 

valamelyik almenübe, kizárólag azok a nyomógombok 

fognak világítani, melyek aktívak az adott almenüben.  

 

 
Settings – Beállítások 

Selection Button – Kiválasztó gomb 

Audio – Zene/audió lehetőségek 

Selection Lights – Kiválasztó gombok világítása (almenü) 

Internal Lights – Belső világítás 

External Lights – Külső világítás 

Down/Temperature – Le/Hőmérséklet 

Up/Temperature – Fel/Hőmérséklet 

All Off/Memory On – Kikapcsolás/Memória be 

Hydromassage Jets – Hidromasszázs befúvók 

 

BEÁLLÍTÁSOK 

 

A „Beállítások” gomb megnyomásával a Beállítások 

menübe jut, ahol az alábbi funkciók beállítását végezheti 

el: 

● Vízkezelés 

● Audió rendszer (opcionális) 

● Karbantartás 

● Dátum és idő 

● Nyomógombok beállításai 

● Egyéb 

● Elektromos konfiguráció 

● Rendszer információk 

Használja a „Fel/Le” nyomógombokat a menüben való 

navigáláshoz. Kiválasztáshoz nyomja meg az adott 

funkció mellett világító nyomógombot.  

FONTOS: A”Beállítások” gombot megnyomva bármikor 

visszatérhet a Beállítások menübe, visszalépéshez 

nyomja meg a bal felső kiválasztó gombot.  

 

VÍZKEZELÉS/FŰTÉS BEÁLLÍTÁSAI 

 
A „Vízkezelés” menüben beállíthatja az Ön számára 

ideális fűtési beállításokat medencéjére vonatkozóan. 

Igényei és medence használati szokásai szerint válasszon 

az „Away from Home” (Nem vagyok otthon”), „Standard” 

(„Általános”), „Energy Savings” („Energiatakarékos”), 

„Super Energy Savings” („Szuper Energiatakarékos”) 

vagy „Weekender” („Hétvégi használó”) beállítások 

közül.  

Nyomja meg a bal középső kiválasztó gombot a fűtési 

módok kiválasztásához. Amennyiben ez megtörtént egy 

zöld pipa jelenik meg az Ön által kiválasztott fűtési 

beállítás mellett.  

Amennyiben be van kapcsolva az „Economy” 

(„Gazdaságos”) mód a fűtési rendszer nem kapcsol be 

egészen addig, amíg a víz hőmérséklete 11 °C alá nem 

csökken.  

Mivel a fitnesz medence vízkeringetése napi 24 órában 

működik a „Purge Time” („Tisztítási idő”) beállítás nem 

alkalmazható. A Hidromasszázs befúvók ezzel szemben 

minden ciklus elején bekapcsolnak 1 perc időtartamra. 

Ez a gyári beállítás megváltoztatható vagy törölhető. 



24 
 

FŰTÉSI BEÁLLÍTÁSOK: 

● „Away from Home” (Nem vagyok otthon”): Ebben a 

beállítási módban a fűtés folyamatosan „Economy” 

(„Gazdaságos”) módban van, így annak beállított 

hőmérséklete 11 °C. 

● „Standard” („Általános”): Az fűtés soha nincs 

„Economy” („Gazdaságos”) módban. 

● „Energy Savings” („Energiatakarékos”): A fűtés 

„Economy” („Gazdaságos”) üzemmódba kapcsol 

hétköznap napközben és visszaáll a normál üzemmódra 

a hétvégén. 

● „Super Energy Savings” („Szuper Energiatakarékos”): A 

fűtés „Economy” („Gazdaságos”) üzemmódba kapcsol 

napközben a hét minden napján.  

● „Weekender” („Hétvégi használó”): A fűtés „Economy” 

(„Gazdaságos”) üzemmódba kapcsol hétfőtől péntekig és 

visszaáll normál üzemmódba szombaton és vasárnap.  

● „Default Setting” (Alap beállítások”): Ezt kiválasztva a 

rendszer az Ön újból megerősítését kéri, majd visszaáll 

az eredeti gyári beállításokra. 

 

MENTETT BEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA 

 
A fűtési beállítások megváltoztatásához nyomja meg a 

jobb középső nyomógombot a kiválasztott üzemmód 

megnyitásához. A menü képernyőjén két jellemző jelenik 

meg: „Economy” („Gazdaságos”) és „Filter Cycle” 

(„Szűrési ciklus”). Állítsa be vagy változtassa meg a 

napot, be és kikapcsolás időpontját, amennyiben meg 

kívánja változtatni az „Economy” („Gazdaságos”) mód 

aktív időszakát. Navigáljon lejjebb a „Tisztítási időszak” 

(Purge Time”) beállításához. Állítsa be a kívánt napot és 

a ciklus elindításának időpontját. Felhívjuk a figyelmét, 

hogy ez mindössze 1 percre kapcsolja be a befúvókat. A 

tisztítási ciklus időtartama nem változtatható meg. 

 
Új fűtési módokat is megadhat: a „Le” nyomógombbal 

keresse meg a „Add” („Hozzáadás”) funkciót, majd 

válassza ki a bal középső, megvilágított kiválasztó 

gombbal. Ugyancsak a bal középső gombbal válassza ki a 

módosítani kívánt elemet, majd a „Fel/Le” gombbal 

módosítsa a paramétereket. A jobb felső kiválasztó 

gombbal törölheti a beállított ütemezési módot. A bal 

középső megvilágított kiválasztó gombbal tud navigálni a 

paraméterek között.  

Több lehetőség közül választhat a paraméterek 

beállításakor: hétköznap, hétvége, minden nap, egyes 

napok. A beállított fűtési módok minden héten 

ismétlődni fognak. Miután beállította a kívánt fűtési 

módokat nyomja meg a bal felső megvilágított kiválasztó 

gombot az előző menübe való visszalépéshez. Ezek után 

ellenőrizze a „Beállítások” menüben, hogy a kívánt fűtési 

mód került beállításra. 

 

KARBANTARTÁS 

 
A „Beállítások” („Settings”) menüből választhatja ki a 

„Karbantartás” („Maintenance”) almenüt, ahol az alábbi 

funkciókat vezérelheti: 

● Karbantartási emlékeztetők („Maintenance 

reminders”) 

● Készenlét („Stand by”) 

Használja a „Fel/Le” nyomógombokat és a bal középső 

kiválasztó gombot a kiválasztáshoz. 

 

KARBANTARTÁSI EMLÉKEZTETŐK 

 
A vezérlő egység időről időre emlékezteti Önt az 

elvégzendő karbantartási feladatokra, mint például 

szűrőtisztítás. Minden karbantartási feladat gyakorisága 

a medence átlagos használata melletti időtartamra van 

beállítva. A karbantartási emlékeztetők között megtalálja 

az összes feladatot illetve az azok elvégzéséig hátralévő 

időt. Itt tudja megerősíteni a karbantartási feladatok 

elvégzését is, így újraindul a visszaszámlálás. Használja a 

„Fel/Le” gombokat a feladatok közötti navigáláshoz. A 

feladat elvégzésének megerősítéséhez nyomja meg a bal 

középső világító kiválasztó gombot, ezek után nyomja 

meg a „Confirm” („Megerősítés”) melletti világító 

nyomógombot, ezután az adott feladat legközelebbi 

elvégzéséig tartó idő visszaáll a gyárilag beállított 

időtartamra.  
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KÉSZENLÉT 

 
A készenlét („Stand by”) mód lehetőséget ad Önnek arra, 

hogy elvégezze medencéjén a karbantartási és 

szervízelési munkákat. A készenlét mód bekapcsolása 

után 30 percre leállnak a szivattyúk, majd 30 perc letelte 

után automatikusan újraindulnak. Nyomja meg a bal 

középső világító kiválasztó gombot a készenléti mód 

kiválasztásához. Amint aktiválta a készenléti módot, a 

képernyőn megjelenik a szivattyúk leállását jelző üzenet. 

A megadott 30 perc letelte után a képernyő visszatér az 

eredeti kijelző módhoz. A készenlét mód 

felfüggesztéséhez és az almenüből való kilépéshez 

nyomja meg a „Cancel” („Mégsem”) felirat melletti 

nyomógombot. Ekkor kilép az almenüből, a szivattyúk 

pedig automatikusan újraindulnak. 

 

DÁTUM ÉS IDŐ 

 
Ebben a menüben tudja beállítani az idő kijelzés 

formátumát, megváltoztathatja az évet, dátumot, pontos 

időt. A „Fel/Le” gombok használatával válassza ki a 

beállítani kívánt elemet, majd nyomja meg a bal középső 

világító kiválasztó gombot. Ezek után használja a 

„Fel/Le” gombokat a paraméterek megváltoztatásához, 

illetve a bal középső kiválasztó gombot a paraméterek 

közötti váltáshoz. Nyomja meg a bal felső világító 

kiválasztó gombot a „Beállítások” menübe való 

visszatéréshez. 

 

NYOMÓGOMBOK BEÁLLÍTÁSAI 

 
Ebben a menüben tudja megváltoztatni a hőmérséklet 

mértékegységét (°C vagy °F), a használt nyelvet, a kijelző 

irányát, a vezérlő egység keretvilágításának színét és itt 

zárolhatja a vezérlő egységet. 

 

A „Fel/Le” gombok használatával válassza ki a beállítani 

kívánt elemet, majd nyomja meg a bal középső világító 

kiválasztó gombot. Ezek után használja újra a „Fel/Le” 

gombokat a paraméterek megváltoztatásához.  

Amennyiben megváltoztatja, azaz megfordítja a kijelző 

irányát a „Fel/Le” gombok is alkalmazkodnak ehhez. Az 

„Audio”, „Beállítások”, „Befúvók” és „Világítás” gombok 

ezzel ellentétben változatlanok maradnak.  

A biztonsági beállítások lehetővé teszik a vezérlő egység 

részleges (csak hőmérsékletre vonatkozó) vagy teljes 

lezárását. Válassza ki a „Security” („Biztonság”) menüt a 

bal középső világító kiválasztó gomb használatával, majd 

a „Fel/le” gombok megnyomásával válasszon a teljes 

(„Full”), részleges („Partial”) zárolás illetve a feloldás 

(„Unlock”) lehetősége közül. Nyomja meg a bal felső 

kiválasztó gombot, melynek hatására a kijelzőn az az 

üzenet jelenik meg, hogy a választott lehetőségek (teljes, 

részleges zárolás) aktivizálásához nyomja meg hosszan 

(kb 5 másodpercig) a „Kikapcsolás/Memória be” („All 

Off/Memory On”) gombot. A feloldáshoz („Unlock”) 

nyomja meg hosszan (kb 5 másodpercig) a 

„Kikapcsolás/Memória be” („All Off/Memory On”) 

gombot. 

 

EGYÉB 

 
Ebben a menüben kapcsolhatja be vagy ki („ON/OFF”) a 

„Meleg időjárás” („Warm weather) módot. Ennek 

bekapcsolásakor a keringető szivattyú automatikusan 

kikapcsol, ha a medencevíz hőmérséklete 1 °C fokkal a 

beállított vízhőmérséklet fölé emelkedik. A medence 

nagy víztömege miatt azt ajánljuk, hogy ne kapcsolja be 

ezt az üzemmódot.  

Beállításához nyomja meg a bal középső kiválasztó 

gombot majd a „Fel/Le” gombok megnyomásával 

aktivizálhatja vagy kapcsolhatja ki az üzemmódot.  

FONTOS: Ne használja az opcionális futópadot, ha a 

keringető szivattyúk ki vannak kapcsolva.  

Ebben a menüben beállíthatja továbbá, hogy bizonyos 

információk ne jelenjenek meg a képernyőn az „Info 

messages” pont alatt található „Hide” („Elrejt”) opcióval. 

Cégünk nem ajánlja az információk elrejtésének 

bekapcsolását.  
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ELEKTROMOS KONFIGURÁCIÓ 

Kérjük, NE változtasson semmit ebben a 

menüpontban! 

 

RENDSZER INFORMÁCIÓK 

 
Ebben a menüben megtalálhatja a vezérlő egységet 

üzemeltető software számát és a medence bizonyos 

alkatrészeink gyári számát. 

 

WIFI (OPCIONÁLIS) 

 
Ebben a menüben található lehetőségek segítségével 

csatlakoztathatja in.touch modulját otthoni vezeték 

nélküli internet hálózatához vagy választhat másik 

hálózatot.  

Az in.touch modul vezeték nélküli internethez való 

csatlakozásához használja a „Fel/Le” gombokat a 

„Beállítások” („Settings”) menüben való navigáláshoz, 

keresse meg a WIFI menüpontot és válassza ki azt a bal 

középső világító kiválasztó gombbal.  

Pár másodperc múlva megjelennek az elérhető vezeték 

nélküli hálózatok és azok jelerőssége. A „Fel/Le” gombok 

használatával keresse meg az Ön számára megfelelő 

hálózatot és válassza ki azt a bal középső kiválasztó 

gombbal.  

 
Amennyiben az Ön által választott hálózat jelszóval 

védett az alábbiak szerint adja meg a kért jelszót: 

● A „Fel/Le” gombok használatával válassza ki a 

megfelelő betűket. 

● A jobb alsó világító kiválasztó gomb használatával 

mozgathatja előre a kurzort. 

● A jobb felső világító kiválasztó gomb használatával 

változtathatja meg a karakter típusát (kisbetű, nagybetű, 

szám, szimbólum)  

● A bal alsó világító kiválasztó gomb használatával 

léphet visszafelé és törölhet. 

● Használja a bal középső gombot a jelszó 

jóváhagyásához. 

 
Amennyiben a hálózat nincs jelszóval védve az in.touch 

automatikusan csatlakozik a kiválasztott hálózathoz.  

Amint az in.touch csatlakozott a kiválasztott hálózathoz 

egy zöld pipa jel jelenik meg a WIFI menüben, továbbá a 

kiválasztott hálózat neve megjelenik a „Beállítások” 

menüben.  

 

AUDIO IN.STREAM 2 – KÜLTÉRI AUDIÓ RENDSZER 

(OPCIONÁLIS) 

Amennyiben fitnesz medencéje rendelkezik Bluetooth 

kapcsolattal rendelkező audió rendszerrel, az vezérlő 

egységén az alábbi funkciók is megtalálhatóak: 

 

AUDIÓ RENDSZER 

 
Az in.stream 2 audió rendszer vezérlése is a vezérlő 

egység segítségével történik. A „Beállítások” menüben 

található „Audio” menüpontban választhatja le Bluetooth 

kapcsolattal csatlakoztatott eszközét a rendszerről, itt 

állíthatja be a hangerő szabályozót, a hangzást és a 

mélynyomót. Használja a „Fel/le” gombokat a 

navigáláshoz, majd a bal középső világító kiválasztó 

gombbal válassza ki a megfelelő funkciót. A „Fel/le” 

gombok használatával változtassa meg a paramétereket, 

a bal felső világító kiválasztó gomb megnyomásával 

pedig lépjen vissza a „Beállítások” menübe.  
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IN.STREAM 2 KÜLTÉRI AUDIÓ RENDSZER 

Nyomja meg a hangjegyet ábrázoló „Zene/Audió 

lehetőségek” gombot a vezérlő egységen, hogy elérje az 

audió rendszer vezérlésére szolgáló menüt. 

Amennyiben Bluetooth kapcsolattal rendelkező eszközt 

kíván használni, először csatlakoztatnia kell azt az audió 

rendszerhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a „Play/Pause” 

(„Lejátszás/Megállítás”) és „Change Track” („Zeneszám 

választás”) kizárólag Bluetooth eszközök használata 

mellett működő funkciók, AUX („Rádió”) üzemmódban 

nem elérhetőek.  

 

Be/ki kapcsolás 

Nyomja meg a jobb felső világtó kiválasztó gombot a 

rendszer be/kikapcsolásához. 

 

Forrás kiválasztása 

Nyomja meg a bal felső kiválasztó gombot a forrás 

kiválasztásához. Ez lehet Bluetooth kapcsolattal 

rendelkező eszköz vagy „AUX” („Rádió”). Jelen használati 

útmutató létrejöttekor az „AUX” („Rádió”) opció még nem 

elérhető. 

 

 
Bluetooth eszközök csatlakoztatása 

Kizárólag az audió rendszer bekapcsolt állapotában tudja 

csatlakoztatni a Bluetooth eszközt a rendszerhez. 

Keresse meg a csatlakoztatni kívánt eszközön a 

Bluetooth beállításokat, majd keresse meg az in.stream 2 

Bluetooth kapcsolattal rendelkező eszközt, ezután 

nyomja meg a csatlakozás gombot. Adja meg az „5555” 

pin kódot és párosítsa a két eszközt.  

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy eszközt 

csatlakoztathat medencéje audió rendszeréhez. 

 

Zenelejátszás elindítás/megállítás („Play/Pause”) 

Nyomja meg a jobb középső kiválasztó gombot 

zenelejátszás elindításához/megállításához 

(„Play/Pause”). A bal középső kiválasztó gomb 

megnyomásával némíthatja vagy újraaktiválhatja a 

rendszert. 

 

Hangerő-szabályozás 

A vezérlő egysége „Fel/Le” nyomógombjaival tudja 

hangosítani illetve halkítani a hangerőt. A képernyőn 

megjelenő sávon láthatja a hangerő aktuális beállítását. 

 

Zeneszám választás 

Használja a bal alsó világító gombot az előző zeneszámra 

való visszalépéshez („Last Track”) és a jobb alsó világító 

gombot a következő zeneszámra való ugráshoz („Next 

Track”) 

 

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS 
A beállítható hőmérséklet tartomány 15 és 40 °C között 

található. (Előfordulhat, hogy a fitnesz medence 

vízhőmérséklete kissé eltér a fent megadott 

hőmérsékletektől. Ezt az eltérést a medence és 

szivattyúk aktuális használata illetve a külső 

hőmérsékleti tényezők okozzák.) 

A medence első használatakor vízhőmérséklete 

automatikusan 29,5 °C-ra van beállítva. Ez gyárilag 

programozott beállítás. Amint használatba veszi 

medencéjét a rendszer mindig a legutolsó beállított 

hőmérsékletet jegyzi meg. Áramkimaradás vagy 

áramtalanítás után a rendszer automatikusan az utolsó 

beállított hőmérsékletre melegíti fel a medence vizet.  

 

Vízhőmérséklet-szabályozás: 

Használja a „Fel/Le” nyomógombokat a vezérlő egység 

kezdőképernyőjén.  

 
Magasabb hőmérséklet megadása: nyomja meg a „Fel” 

gombot a vezérlő egység kezdőképernyőjén. A beállított 

hőmérséklet kék számokkal jelenik meg a képernyőn. 

Amennyiben nem változtatja meg a hőmérsékletet, 3 

másodperc múlva fehér számokkal a medence aktuális 

hőmérséklete jelenik meg a képernyőn.  

Alacsonyabb hőmérséklet megadása: nyomja meg a „Le” 

gombot a vezérlő egység kezdőképernyőjén. A beállított 

hőmérséklet kék számokkal jelenik meg a képernyőn. 

Amennyiben nem változtatja meg a hőmérsékletet, 3 

másodperc múlva fehér számokkal a medence aktuális 

hőmérséklete jelenik meg a képernyőn.  
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BEFÚVÓK VEZÉRLÉSE 
A vezérlő egység bal felső gomb megnyomásával 

kapcsolhatja be a befúvókat. A befúvók 2 óra működés 

után automatikusan kikapcsolnak.  

 

HIDROMASSZÁZS BEFÚVÓK 

Kapcsolja be a masszázsüléseknél található 

hidromasszázs befúvók szivattyúit a befúvók 

működéséhez és a vízesés elindításához. 

 

 
Nyomja meg a bal felső gombot a hidromasszázs befúvók 

bekapcsolásához. A képernyőn a „Jet 1” (egyes számú 

befúvó) felirat jelenik meg illetve egy forgó ikon, mely 

annak működését jelöli. 

Nyomja meg újra a bal felső gombot a hidromasszázs 

befúvók kikapcsolásához.  

 

VILÁGÍTÁSSZABÁLYOZÁS 
Minden fitnesz medencénk rendelkezik beépített 

világítással. Ez a rendszer tartalmazza az fővilágítást és 

beépített fénypontokat a medence teljes területén, 

továbbá a medence külső burkolatba beépített világítást.  

 
A kezdőképernyőn nyomja meg a jobb középső 

kiválasztó gombot a külső világítás és a középső 

világításszabályozó bekapcsolásához. A gomb újbóli 

megnyomásával kikapcsolja a külső világítást és a 

középső világításszabályozó ikont.  

A kezdőképernyőn nyomja meg a jobb alsó kiválasztó 

gombot a belső világítás és a jobb oldali 

világításszabályozó ikon aktiválásához. A gomb újbóli 

megnyomásával kikapcsolja az belső világítást és a jobb 

oldali világításszabályozó ikont. Amennyiben pár 

másodperc múlva visszakapcsolja a világítást, ugyanaz a 

világítási mód lép működésbe. Minden alkalommal, 

amikor gyorsan egymásután ki és bekapcsolja a 

világítást, új világítási mód aktiválódik. 

A világítási módok sorrendje: fehér, vízkék, magenta, 

azúr, borostyán sárga, smaragdzöld, rubin piros, és 

váltakozó üzemmód hirtelen színváltásokkal, lassan 

átúszó színváltozások és gyorsan átúszó színváltozások.  

MEGJEGYZÉS: Ha bekapcsolva hagyja a medence 

világítását 4 óra működés után automatikusan kikapcsol. 

 

SZŰRÉSI CIKLUSOK 
A medence első beüzemelésekor a szűrési ciklusok úgy 

vannak beállítva, hogy a rendszer minden nap délben 

automatikusan elindítja a szűrési ciklust, amennyiben 

nem állít be más időpontot a vezérlőpanelen. 

Amennyiben nem állítja be a pontos időt a „Beállítások” 

menü „Dátum és idő” pontjában, a rendszer 24 óránként 

automatikusan elindítja szűrési ciklust. Mivel a fitnesz 

medence vízkeringetése napi 24 órában működik a 

„Purge Time” („Tisztítási idő”) beállítás nem 

alkalmazható. A Hidromasszázs befúvók ezzel szemben 

minden ciklus elején bekapcsolnak 1 perc időtartamra. 

Azt javasoljuk, hogy először állítsa be a pontos időt és 

dátumot a „Beállítások – Dátum és idő” menüpontban. Ha 

ez megtörtént, csak utána állítsa be igényei szerint a 

vízkezelési módokat (napokat, kezdési időt, időtartamot) 

a „Vízkezelés és karbantartás” menüpont alatt.  

MEGJEGYZÉS: Áramkimaradás vagy áramtalanítás esetén 

a  szűrési beállítások változatlanok maradnak. 

 

ALL OFF/ MEMORY ON – KIKAPCSOLÁS/ 

MEMÓRIA BE 
Nyomja meg a kezdőképernyőn a jobb középső 

kiválasztó gombot a világítás kikapcsolásához. Ezzel nem 

kapcsolja ki az audió rendszert.  

A gomb újbóli megnyomásával visszakapcsolja a 

világítást a legutolsó világítási beállítások szerint 

(amennyiben nem állít be más üzemmódot a 

világításszabályozás menüpontban).  

MEGJEGYZÉS: A világítás színe automatikusan a 

következő színre lép.  
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WIFI IN.TOUCH 2 (OPCIONÁLIS) 
Ha a medencéje rendelkezik WiFi in.touch rendszerrel, 

az otthoni vezeték nélküli internet hálózatának 

használatával és egy applikáció okostelefonjára vagy 

bármelyik okoseszközére való letöltésével távolról is 

vezérelheti a medence funkcióit.  

Az vezérlő egység „Beállítások” („Settings”) menüjében 

csatlakozhat otthoni vezeték nélküli internethálózatához.  

Az applikáció letöltéséhez és a használati instrukciókhoz, 

kérjük, keressen rá a „gecko in.touch” szavakra 

okoseszköze App store-jában. További információkért 

kérjük, töltse le az alábbi használati útmutatót: 

http://www.geckoalliance.com/Documents/intouch_ 

setupguide_d_en.pdf 

 

KIEGÉSZÍTŐ VEZÉRLŐ EGYSÉG 
Az elsődleges vezérlő egységgel szemben lévő oldalon 

található a kiegészítő vezérlő egység, melynek 

segítségével bekapcsolhatja a hidromasszázs befúvókat, 

szabályozhatja a világítást és ki/be kapcsolhatja a 

rendszert. (E550 modellnek nem tartozéka) 

 
● A bal oldali „Befúvók” gomb megnyomásával 

kapcsolhatja be a medence hidromasszázs befúvóit. A 

gomb újbóli megnyomásával kapcsolhatja ki azokat.  

● Baloldalról a második gomb megnyomásával 

kapcsolhatja be a medence külső világítását. A gomb 

újbóli megnyomásával kapcsolhatja ki azt. 

● Jobboldalról a második gomb megnyomásával 

kapcsolhatja be a medence belső világítását. A gomb 

újbóli megnyomásával kapcsolhatja ki azt. 

● A jobb szélső gomb megnyomásával kapcsolhat ki 

minden éppen működő befúvót és világítást. Ha újból 

megnyomja ezt a gombot, mielőtt megváltoztatta volna a 

medence világításának és befúvóinak beállításait, akkor 

ez előző beállítások szerint fog működni a medence 

rendszere.  

MEGJEGYZÉS: A világítás színe automatikusan a 

következő színre lép.  

 

TÉLI OKOS ÜZEMMÓD 
A téli okos üzemmód (SWM) megakadályozza, hogy a víz 

belefagyjon a medence csöveibe a hideg téli hónapok 

alatt. Amint a rendszer azt érzékeli, hogy fagypont 

közelébe süllyed a külső hőmérséklet, medencéjének 

megóvása érdekében automatikusan bekacsolja a téli 

üzemmódot. Az üzemmód 24 órával a fagyveszély 

elmúlta után automatikusan kikapcsol.  

 
Amennyiben aktivizálódik az üzemmód a „Smart Winter 

Mode” („Téli okos üzemmód”) felirat jelenik meg a 

kijelzőn, mely a szivattyúk működése közben villogóvá 

válik. A tisztítási (jégtelenítési) időszak is kijelzésre kerül 

az ikon alatt. 

  

http://www.geckoalliance.com/Documents/intouch_%20setupguide_d_en.pdf
http://www.geckoalliance.com/Documents/intouch_%20setupguide_d_en.pdf
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VÍZMINŐSÉG ÉS KARBANTARTÁS 

 
ALAPOK 
A tiszta víz nélkülözhetetlen a medence használathoz. A 

vízkezelés a legkevésbé megértett, mégis a legfontosabb 

tényezője a medence tulajdonosok kötelezettségeinek. 

Hivatalos Endless Pools kereskedője készséggel 

elmagyarázza Önnek a vízkezelés folyamatát és segít a 

helyi adottságokhoz igazodó, kiváló minőségű 

medencevíz elérésében és fenntartásában.  

FONTOS: A vízkezeléssel kapcsolatos szakszavak 

gyűjteményét a fejezet végén találja. 

● Mindig olvassa el és alkalmazza jelen használati 

útmutatóban foglaltakat. 

● Hetente egyszer vagy minden használat előtt 

ellenőrizze a vízminőséget tesztcsíkok segítségével 

● A vegyszereket kis mennyiségben, több alkalommal 

adagolja, hogy elkerülje a víz túl-vegyszerezését. 

● Kizárólag akkor használja fitnesz medencéjét, ha a víz 

klórtartalma 1-5 ppm közötti tartományba esik. Ha 

szükséges adjon klórt a medence vizéhez. 

● A medence tulajdonosának felelőssége a megfelelő 

vízminőség fenntartása. 

 

FONTOS: A használat gyakoriságától függően a 

medencevíz legalább 50%-ának cseréje szükséges 

évente. Eresszen le a medencevízből, majd töltse újra 

évente 2-4 alkalommal a használat gyakorisága és a 

medencét használó személyek számának függvényében. 

Hivatalos Endless Pools kereskedője segítségével 

állapítsa meg, hogy az Ön lakóhelyén található 

csapvíznek vannak e olyan tulajdonságai, melyekre 

különösen ügyelnie kell a víz pótlásakor és a vízkezelés 

során (pl.: fémtartalom, vízkeménység, stb) 

 

VÍZMINŐSÉG 

 

Paraméter Ideális Minimum Maximum 
pH 7,4 7,2 7,8 
Lúgosság 100 ppm 80 ppm  120 ppm 
Vízkeménység 100 ppm 75 ppm 150 ppm 
Klór 3 ppm 1 ppm 5 ppm 
 

A megfelelően tiszta és jó minőségű medencevíz 

fenntartása a medence tulajdonosának a feladata. A 

megfelelő tisztaságú és minőségű medencevíz segít 

meghosszabbítani a medence alkatrészeinek és 

eszközeinek élettartamát és kényelmesebb, kellemesebb 

medencehasználatot biztosít. Az Ön számára 

legmegfelelőbb vízkezelési program függ az Ön 

lakóhelyén található csapvíz egyedi jellemzőitől, a 

használat gyakoriságától és attól, hogy átlagosan hány 

személy használja a medencét. A Watkins Wellness 

számos olyan vízkezelő rendszert, kiegészítőt és 

terméket forgalmaz, melyek segítségével a vízkezelés 

sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá válik. Kérjük, 

tájékozódjon hivatalos Endless Pools kereskedőjénél az 

Ön számára legmegfelelőbb megoldásról. 

 

VEGYSZEREK BIZTONSÁGOS KEZELÉSE 
Vegyszerek használata előtt mindig figyelmesen olvassa 

el a csomagoláson található használati útmutatót és 

biztonsági előírásokat és mindig ennek megfelelően 

használja azokat. A vegyszerek megvédik Önt és 

medencéje tisztaságát, de koncentrált állapotukban 

egészségre ártalmasak lehetnek, emiatt mindig nagyon 

körültekintően használja ezeket. Mindig kövesse az 

alábbiakat: 

● Kizárólag felelősségteljes felnőtt használhatja a 

vegyszereket. Gyermekektől mindig tartsa őket távol. 

● Mindig pontosan mérje ki a szükséges mennyiséget, 

soha ne adagolja túl a vegyszereket. 

● Fordítson kiemelt figyelmet a vegyszerek tárolására. 

Mindig száraz, sötét, hűvös helyen tárolja azokat. 

● A használaton kívüli vegyszerek tetejét mindig 

szorosan zárja vissza, sose hagyja őket nyitva.  

● Ne lélegezze be a vegyszereket, illetve ne hagyja, hogy 

bőrére, szemébe, orrába vagy szájába kerüljenek. 

Használatuk után mindig alaposan mosson kezet. 

● Amennyiben a vegyszer bőrére kerül, vagy véletlenül 

lenyeli, mindig kövesse a vegyszer csomagolásán 

található utasításokat. Hívja fel háziorvosát vagy a 

mentőszolgálatot amennyiben szükséges. Vigye magával 

és mutassa meg a vegyszer csomagolását az Önt ellátó 

szakembereknek.  

● A vegyszerek ne kerüljenek a medence körüli 

felületekre illetve a földre, növényeire. A kifolyt 

vegyszereket soha ne porszívóval tisztítsa fel.  

● Ne dohányozzon a vegyszerek közelében. Bizonyos 

vegyszerek gőze kiemelten tűzveszélyes lehet. 

● Ne tároljon semmilyen vegyszert a medence 

gépházában. 

 

HOGYAN ADJUNK VEGYSZERT A MEDENCE 

VIZÉHEZ? 

FONTOS: Minden medencevízhez adandó vegyszert 

legalább 50%-os sebességgel működő úszógép mellett 

oszlasson el a vízben és hagyja bekapcsolva az úszógépet 

minimum 10 percig.  
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VEGYSZEREK HOZZÁADÁSA A MEDENCEVÍZHEZ 

 

1. Vegye le a medence thermotetejét. 

2. Kapcsolja be az úszógépet és hagyja működni legalább 

10 peren keresztül, majd a folyamat végeztével kapcsolja 

ki.  

3. Gondosan mérje ki a megfelelő mennyiségű vegyszert 

és oszlassa el a vízben működő úszógép mellett. Ügyeljen 

arra, hogy a vegyszer ne fröccsenjen bőrére, a szemébe, a 

medencehéj felületére vagy a külső burkolatra.  

FULLADÁS VESZÉLY: Soha ne hagyja felügyelet nélkül a 

nyitott fitnesz medencét!  

FIGYELEM: a túl magas vegyszertartalmú medencevíz 

bőr és szemirritációt, szúrós szagot és légzési 

problémákat, köhögést okozhat. A medence használata 

előtt mindig hagyja, hogy a víz vegyszertartalma az 

ajánlott tartományba süllyedjen.  

 

FONTOS! „Szuper-klórozás/nem klórtartalmú sokkolás”: 

szuper-klórozás vagy nem klórtartalmú sokkolás után 

mindig hagyja nyitva medencéje thermotetejét legalább 

20 percen keresztül, hogy az oxidáció során keletkező 

gázok eltávozhassanak. Az oxidáció során keletkező 

gázok magas koncentrációja, mely nagy mennyiségű 

vegyszer hozzáadásakor keletkezhet (a napi fertőtlenítés 

során ez a veszély nem áll fenn) károsíthatja és 

kifakíthatja a thermotető belső felületét. 

 

VÍZKEZELÉS ALAPJAI   

● Vízminőség ellenőrzés: ellenőrizze a medence vizének 

minőségét hetente vagy minden használat előtt. Ehhez 

használhat tesztcsíkokat vagy a pontosabb eredmény 

érdekében használhat folyékony/tabletta reagensekkel 

működő ellenőrző készletet. Ellenőrizendő paraméterek: 

fertőtlenítő tartalom, vízkeménység, lúgosság, pH érték. 

Az ellenőrzéshez használt eszközeit minőségüknek 

megőrzése érdekében mindig száraz, sötét hűvös helyen 

tárolja.  

● Kémiai egyensúly/pH szabályzás: kiemelten fontos, 

hogy a megfelelő vízminőség érdekében rendszeresen 

ellenőrizze és az ajánlott tartományba hozza a víz 

különböző paramétereinek értékeit (pl.: pH, lúgosság, 

vízkeménység). A medence feltöltésétől kezdve a 

medencevíz leeresztéséig rendszeresen ellenőrizze és 

szabályozza a vízminőséget. A jó minőségű víz segít 

megóvni az alkatrészeket a nem megfelelő pH érték vagy 

a vízkőlerakódás által okozott károsodásoktól. Az 

alacsony pH értékű víz károsítja a fém alkatrészeket, míg 

a túl magas pH érték elősegíti a nem kívánatos 

vízkőlerakódások kialakulását. Hivatalos Endless Pools 

kereskedője készséggel segít kiválasztani és bemutatni 

az Ön számára legmegfelelőbb vízkezelési megoldásokat.  

● Az alábbi három paraméter rendszeres ellenőrzésével 

és szabályzásával elkerülheti, hogy a nem megfelelően 

karbantartott medencevíz károsítsa fitnesz medencéjét 

és alkatrészeit. Mivel ezek a paraméterek hatással 

vannak egymásra, mindig az alábbi sorrendben végezze 

el a vízkezelési lépéseket, így minimalizálhatja a 

vegyszer használatot: 

 

1. Vízkeménység (oldott kalcium): ez az érték a vízben 

oldott állapotban megtalálható kalcium mennyiségét 

mutatja. A túl alacsony érték maró hatásúvá teheti a 

vizet, míg a túl magas oldott kalcium érték az alkatrészek 

elvízkövesedését okozza. Az ajánlott értéktartomány 75-

150 ppm között található. Amennyiben az ellenőrzés 

során túl magas oldott kalcium értéket mér, korrigálja 

azt a kalcium eltávolítóval az utasítások szerint. Amint 

sikerül megfelelő értéktartományba hozni az oldott 

kalcium szintet, az általában nem változik egészen addig, 

amíg friss vizet nem ad a medencevízhez. Kiemelten 

ügyeljen a vízkeménységre, ha valamilyen vízlágyító 

készüléken keresztül tölti fel medencéjét.  

 

2. Teljes lúgosság/Összlúgosság (TA): a TA-val mérjük a 

víznek azt a képességét, melynek segítségével ellenáll a 

pH változásnak. Az alacsony TA szint a pH gyakori és 

nagymértékű változását okozhatja. Emiatt az ajánlott 

érték tartomány 80-120 ppm. Túl alacsony TA szint 

esetében használja „pH/Alkalinity Up” termékünket 

(nátrium-hidrogén-karbonát), túl magas TA szint 

esetében pedig használja „pH/Alkalinity Down” 

termékünket (nátrium-biszulfát). A TA szintet havonta 

legalább egyszer ellenőrizze. A TA szint csökkentése 

vagy emelése a pH érték nagymértékű változását 

okozhatja. Ezt hagyja figyelmen kívül, amikor a TA 

szintet szabályozza. 
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Lúgos víz 
(Vízkőképződés) 

8,2 Csökkentse a pH 
értéket 7,8 

Komfort zóna 
7,6 

Ideális 7,4 
7,2 

Savas víz 
(Maró víz) 

6,8 Növelje a pH 
értéket pH 

 

3. pH érték: ez az érték mutatja a víz lúgos vagy savas 

kémhatását. A megfelelő pH érték növeli a 

fertőtlenítőszer hatékonyságát, megvédi medencéje 

alkatrészeit bizonyos károsodásoktól és kellemes érzetű 

vizet biztosít a medence használói számára. Az alacsony 

pH értékű víz blokkolja a fertőtlenítő hatását, korróziót 

okoz továbbá irritálhatja a medence használók bőrét és 

nyálkahártyáit. A magas pH érték semlegesíti a 

fertőtlenítőszereket, elősegíti a vízkőképződést és 

zavarossá teszi a vizet. Az ajánlott pH érték 7,2-7,8 

közötti tartományban található. A pH érték növeléséhez 

használja a „pH/Alkalinity Up” termékünket (nátrium-

hidrogén-karbonát), a pH érték csökkentéséhez pedig 

használja „pH/Alkalinity Down” termékünket (nátrium-

biszulfát). 

 

● Víz kondicionálók: Az Ön lakhelyén elérhető csapvíz 

egyedi tulajdonságai miatt mindenképpen egyeztessen 

hivatalos Endless Pools értékesítőjével a megfelelő 

vízkezelési program kiválasztásához. 

a, Clean Screen előszűrő – Használja a Clean Screen 

előszűrőt, mely könnyedén eltávolítja a vízben oldott 

állapotban található szennyeződéséket és fémeket (pl.: 

vas, réz, mangán). A vezetékes víz és a kútvíz vagy 

forrásvíz a legtöbb esetben igen magas oldott 

ásványianyag és fémtartalommal rendelkezik, melyek 

könnyedén elszínezhetik a medencehéj felületét és a 

műanyag alkatrészeket. 

b, „Stain and Scale control” (Folt és vízkő gátló) – Magas 

oldott kalcium és ásványianyag tartalmú víz esetén 

érdemes folt és vízkő kialakulását megakadályozó 

adalékanyagot használni, ilyen például a „Stain and Scale 

control” termékünk. A medencevíz párolgásával az oldott 

állapotban lévő kalcium, réz, mangán és vas és egyre 

nagyobb koncentrációban található meg a 

medencevízben. (Használja a thermotetőt, amikor csak 

lehetséges, hogy minimalizálja a víz párolgását.) Magas 

vas és réz koncentráció a medencehéj és más műanyag 

elemek zöldes és sárgás elszíneződését okozhatja.  

c, Habzásgátlók – A testünk felületén és a 

fürdőruháinkban található szappanmaradékok medence 

használat közben bekerülnek a vízbe és befúvók 

működésekor habréteg alakulhat ki. A túlságosan lágy 

víz (alacsony oldott kalcium koncentráció) elősegíti a 

habképződést. Az ózon hatékony távolítja el a 

szappanmaradványokat, de előfordulhat, hogy 

habzásgátlók használata válik szükségessé. Amennyiben 

kifejezetten nagy mennyiségű szappan kerül a 

medencevízbe, a habzást csak vízcserével lehet 

megszüntetni.  

● Oxidálószerek: Az ózon és a monoperszulfát (MPS) 

olyan oxidáló szerek, melyek fokozzák a 

fertőtlenítőszerek hatékonyságát, megakadályozzák a 

szennyeződések felszaporodását, csökkentik a megkötött 

klór koncentrációt és segítenek tisztán tartani a medence 

vizét. Kizárólag EPA (Environment Protection Authority 

USA) által jóváhagyott fertőtlenítőkkel használható 

együtt. Az UVC ózonos rendszer kombinálja az ózon 

generátor („Corona Discharge generator” terméknév 

alatt) és az UVC lámpa működését a maximális 

hatékonyság érdekében. Az UVC lámpa a baktériumok 

DNS-ét károsítja vagy pusztítja el, így páratlanul 

hatékony fertőtlenítést biztosít. A monoperszulfát (MPS) 

egy klórmentes, granulált oxidálószer. 

● Fertőtlenítőszerek: Az EPA (Environment Protection 

Authority USA) által jóváhagyott fertőtlenítők megfelelő 

használata csökkenti az baktériumok és vírusok 

előfordulását és felszaporodását a medencevízben. A 

szabad klórra vonatkozó ajánlott értéktartomány 1-5 

ppm között található. 1 ppm alatti értéknél a medence 

meleg vizében könnyen elszaporodhatnak a baktériumok 

és vírusok, míg 5 ppm feletti érték mellet a medencevíz 

gyakran okoz bőr és szem irritációt, légzési problémákat, 

köhögést. Minden fertőtlenítőszer csomagolásán 

megtalálja a specifikus használati útmutatót, az ajánlott 

mennyiséget és az alkalmazási utasításokat. Kérjük, 

keresse fel hivatalos Endless Pools értékesítőjét a 

megfelelő fertőtlenítő és egyéb vízkezeléshez 

használatos szerek kiválasztásakor.  

● A Watkins Wellness az alábbi fertőtlenítőszereket 

ajánlja: 

- Nátrium-diklór-s-triazintrion (nátrium-diklór) 

- Biguanid 

- Folyékony nátrium-hipoklorit 

VIGYÁZAT: ne használjon triklór-klorint, bromo-kloro-

dimetil-hidantoint (BCDMH), illetve bármilyen sűrített 

bróm vagy klór származékot, savat vagy bármilyen 

Watkins Wellness által nem ajánlott fertőtlenítőt. 
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AZ ENDLESS POOLS VÍZKEZELÉSI 

PROGRAM 
 

A MEDENCE FELTÖLTÉSE 

Clean Screen előszűrő használatával töltse fel 

medencéjét. A Clean Screen segítségével könnyedén 

kiszűrheti az oldott szennyeződéseket, fémeket és 

ásványianyagokat (pl.: rozsda, vas, mangán, réz, alga, 

vegyszermaradványok) a vízből. A fitnesz medencét 

mindig a szűrőegységen keresztül töltse fel. Ne 

használjon más medencékből, úszómedencéből 

származó vizet fitnesz medencéje feltöltéséhez, mivel 

azok káros vegyszereket, a Watkins Wellness által nem 

jóváhagyott fertőtlenítőszereket tartalmazhatnak, így 

károsíthatják az Ön fitnesz medencéjét. 

 

HOGYAN ADJUNK VEGYSZERT A MEDENCE VIZÉHEZ? 

Minden medencevízhez adandó vegyszert legalább 50%-

os sebességgel működő úszógép mellett oszlasson el a 

vízben és hagyja bekapcsolva az úszógépet minimum 10 

percig. Eközben a thermotetőt ne helyezze fel a 

medencére. 

 

FERTŐTLENÍTÉSI GYAKORLAT KIALAKÍTÁSA 

Medence megvásárlása utáni első hónapban napi 

rendszerességgel ellenőrizze a víz fertőtlenítőszer 

tartalmát, így megtapasztalhatja, hogy a használat 

gyakoriságától függően mennyi fertőtlenítőre van 

szüksége a megfelelő vízminőség fenntartásához. 

Például, ha két személy minden nap húsz percet 

használja a medencét, akkor ez az alap használat. 

Emellett a használat mellett megtapasztalja, hogy 

pontosan mennyi fertőtlenítőre van szüksége, így ha 

alkalmanként több személy használja medencéjét 

hosszabb időn keresztül, akkor számolni tud a 

megnövekedett fertőtlenítőszer igénnyel.  

 

„SZUPER-KLÓROZÁS/NEM KLÓRTARTALMÚ 

SOKKOLÁS” 

Használattól függően hetente vagy havonta szükséges 

lehet a medence víz szuper-klórozása vagy nem 

klórtartalmú sokkolása: adjon 950 literenként 1,5 

teáskanál diklórt vagy 950 literenként 4 teáskanál MPS-t 

(monoperszulfát) a medence vizéhez. A klór érték 5 ppm 

fölé emelése 24-48 óra időtartamra eltávolítja a nem 

kívánatos szennyeződéseket és klór-aminokat a vízből. A 

nátrium-diklór hatszor olyan erős fertőtlenítő hatással 

bír, mint az MPS, emiatt gyakori használat mellett inkább 

ezt a fertőtlenítőszert ajánljuk. Szuper-klórozás/nem 

klórtartalmú sokkolás után mindig hagyja nyitva 

medencéje thermotetejét legalább 20 percen keresztül, 

hogy az oxidáció során keletkező gázok eltávozhassanak. 

Az oxidáció során keletkező gázok magas koncentrációja, 

mely nagy mennyiségű vegyszer hozzáadásakor 

keletkezhet (a napi fertőtlenítés során ez a veszély nem 

áll fenn) károsíthatja és kifakíthatja a thermotető belső 

felületét és a párnákat. A fenti utasítások figyelmen kívül 

hagyásából eredő károk nem tartoznak a garancia 

hatálya alá.  

FONTOS: A medence használata előtt mindig hagyja, 

hogy a víz klórtartalma az ajánlott tartományba 

süllyedjen (1-5 ppm).  

VESZÉLY: Soha ne hagyja felügyelet nélkül a nyitott 

fitnesz medencét, különösen akkor, ha gyermekek is 

tartózkodnak a medence környezetében.  

 

EZÜST ION HASZNÁLATA 

Az ezüst ion, mely megakadályozza a baktériumok 

elszaporodását, az ezüst gyöngyök eróziója során kerül a 

vízbe. MPS-el vagy klórral együttesen használva teljes 

körű védelmet nyújt a baktériumok és vírusok ellen. 

Kérjük, mindig olvassa el és tartsa be pontosan a 

vízkezelést segítő kiegészítők és vegyszerek használati 

utasításait. Amennyiben fitnesz medencéjét huzamosabb 

ideig használja – például egész délután vagy este – 

kiegészítő fertőtlenítőszer hozzáadása szükséges. Ezüst 

ion programhoz szükséges: 

- 1893 literenként egy ezüst ion patron 

- A patront vagy patronokat helyezze a 

szűrőegység szűrőtálcájába (tálcánként 2 patron 

elhelyezésére van lehetőség) 

- Hetente szuperklórozza vagy sokkolja a 

medence vizét, hogy reaktiválja az ezüst ion 

patront. Amennyiben ez nem történik meg, az 

megakadályozza az ezüst patron ion 

kibocsátását. 

FONTOS: kizárólag diklórt használjon. Az ezüst ion nem 

kompatibilis a bróm vagy biguanid alapú 

fertőtlenítőszerekkel. Ne használjon semmilyen 

víztisztító vegyszert vagy Watkins Wellness által nem 

jóváhagyott eszközt, mivel azok zavarossá tehetik a 

medence vizét.  
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KLÓR (NÁTRIUM-DIKLÓR) 

A Watkins Wellness granulált nátrium-diklór használatát 

javasolja a víz tisztántartásához. A nátrium-diklór vízben 

tökéletesen és gyorsan oldódó vegyszer. A szabad klórra 

vonatkozó ajánlott értéktartomány 1-5 ppm között 

található. 

Amennyiben a szabad klór értéke 1 ppm alatti, adjon 

granulált nátrium-diklórt a medence vizéhez. 

Amennyiben a szabad klór értéke 5 ppm feletti, hagyja, 

hogy az érték 5 ppm alá süllyedjen a klór természetes 

lebomlási folyamata által.  

Amennyiben a fitnesz medencéje vizének erős és zavaró 

klórszaga van: szuperklórozza vagy sokkolja a vizet, 

mivel a szabad klórnak nincs zavaró szaga, ellenben a 

klóraminokkal (megkötött klór). A medencevíz 

szuperklórozása vagy sokkolása megszűnteti a 

kellemetlen szagokat. 

FONTOS: Számos típusú és halmazállapotú stabil klór 

érhető el a piacon fitnesz és úszómedencék fertőtlenítése 

céljából. Kérjük, kizárólag olyat válasszon, melyet 

kifejezetten a fitnesz medencékhez való használatra 

fejlesztettek ki. A nem megfelelő klórszármazék 

használata – például triklór, melynek nagyon alacsony a 

PH értéke, túl gyorsan felbomlik meleg vízben, így 

extrém magas klórkoncentrációt hoz létre – 

mindenképpen károsítja fitnesz medencéjét. Folyékony 

vagy granulált bróm, illetve a Watkins Wellness által 

nem jóváhagyott vegyszerek és fertőtlenítők 

károsíthatják fitnesz medencéjét. Ezen károsodásokért 

és sérülésekért a Watkins Wellness nem tehető felelőssé 

és nem vonatkozik rájuk a Watkins Wellness garanciája. 

 

A medencevíz kezeléséhez alkalmazott vegyszerek által 

okozott károsodásokra nem vonatkozik a garancia, mivel 

a víz minősége és annak paraméterei a medence 

tulajdonosának felelőssége és annak közvetlen 

ellenőrzése alatt állnak. Megfelelő vízkezeléssel és 

odafigyeléssel fitnesz medencéje hosszú éveken 

keresztül hűséges társa lesz a vízi kikapcsolódásban. 

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a 

vízkezeléssel és az ajánlott vegyszerekkel kapcsolatban, 

kérjük, keresse fel hivatalos Endless Pools értékesítőjét 

vagy a Watkins Wellnesst. Örömmel állunk 

rendelkezésére! 

 

MINDIG:  

● Minden medencevízhez adandó vegyszert legalább 

50%-os sebességgel működő úszógép mellett, lassan 

oszlasson el a vízben és hagyja bekapcsolva az úszógépet 

minimum 10 percig.  

● Különösen ügyeljen, ha szódabikarbónát használ a 

külső vagy belső műanyag felületek megtisztításához. 

 

FONTOS: A Watkins Wellness nem ajánlja az úszó 

vegyszeradagolók használatát. Az úszó vegyszeradagolók 

által okozott károkra és sérülésekre nem terjed ki a 

garancia. Az úszó vegyszeradagolók megakadhatnak 

bizonyos helyeken, így túl sok vegyszert adhatnak a 

vízhez, illetve nagyobb, darabos vegyszer granulátumok 

kerülhetnek a medencevízbe, melyek károsíthatják a 

medence felszínét. 

 

SOHA: 

● Ne használjon tömörített, sűrített fertőtlenítőszereket 

(pl.: tabletták) 

● Ne használjon úszó vegyszeradagolót, mint 

karbantartást nem igénylő vízkezelő rendszert. 

● Ne használjon nem kifejezetten a fitnesz medencék 

számára kifejlesztett vegyszereket. 

● Ne öntsön vegyszert a medencébe anélkül, hogy 

bekapcsolná az úszógépet vagy befúvókat, illetve ne 

kapcsolja le azokat a vegyszer hozzáadása után legalább 

10 percig. Amennyiben figyelmen kívül hagyja a fentieket 

a vízfelszínen létrejövő nagy vegyszer koncentráció 

hatására sérülhet vagy megrepedezhet a medencehéj.  

 

ÓZON ÉS UVC RENDSZER 

Amennyiben gondos vízkezelés, ellenőrzés és korrigálás 

mellett sem képes fenntartani a megszokott 

vízminőséget, előfordulhat, hogy az ózongenerátor vagy 

az UVC lámpa meghibásodása okozza a problémát. 

Kérjük, ebben az esetben keresse fel hivatalos Endless 

Pools értékesítőjét és jelentse a problémát.  

VESZÉLY: Az ózon generátor környékén maró folyadék 

alakulhat ki. NE ENGEDJE AZT A LEFOLYÓBA ÉS NE 

ÉRINTKEZZEN A BŐRÉVEL. Kizárólag a szervízelésre 

küldött képzett szakember végezzen minden javítási 

munkát.  
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VÍZKEZELÉS NYARALÁS ALATT 
Amennyiben bizonyos ideig nem tartózkodik 

otthonában, kérjük, kövesse az alábbi vízkezelésre 

vonatkozó utasításokat.  

 

RÖVIDTÁVÚ TÁVOLLÉT (3-5 NAP) 

1. Ellenőrizze és amennyiben szükséges korrigálja a 

medencevíz pH értékét a „Vízkezelés és karbantartás” 

fejezetben foglaltak szerint.  

2. Fertőtlenítse a medencevizet sokkolással ugyancsak a 

„Vízkezelés és karbantartás” fejezetben foglaltak szerint.  

3. Helyezze fel és biztonságos zárja le a medence 

thermotetejét a thermotető zár segítségével. 

4. Állítsa át a vízkezelési módot mindkét vezérlő 

egységen „Away from Home” („Nem vagyok otthon” 

üzemmódra (Lásd „Működtetés” fejezet). 

5. Hazatérése után újfent fertőtlenítse a medencevizet 

sokkolással, majd ellenőrizze és amennyiben szükséges 

korrigálja a medencevíz pH értékét. 

 

HOSSZÚTÁVÚ TÁVOLLÉT (5-14 NAP) 

Mielőtt elindulna: 

1. Elutazása előtt legalább egy nappal állítsa át a 

vízkezelési módot mindkét vezérlő egységen „Away from 

Home” („Nem vagyok otthon”) üzemmódra (Lásd 

„Működtetés” fejezet). 

FONTOS: A medencevíz tisztaságáért felelős 

oxidálószerek, mint például a nátrium-diklór, sokkal 

hosszabb ideig tudja kifejteni hatását hidegebb, 15 °C 

körüli vízben, mint meleg, 38-40 °C fokos vízben.  

2 Ezek után fertőtlenítse a medencevizet sokkolással, 

majd ellenőrizze és amennyiben szükséges korrigálja a 

medencevíz pH értékét. 

 

Hazatérése után:  

3 Fertőtlenítse a medencevizet sokkolással, majd állítsa 

vissza vízhőmérsékletet az eredeti hőfokra. Amint a 

szabad oldott klór szint 5 ppm alá csökken, 

biztonságosan használhatja fitnesz medencéjét. 

FONTOS: Amennyiben 14 napnál hosszabb időtartamra 

tervezi távollétét és sem külső karbantartó cég, sem 

szomszéd/ismerős nem tudja elvégezni ez idő alatt a 

vízkezelési feladatokat, akkor a fitnesz medencéje 

leeresztését vagy téliesítését javasoljuk. 

 

KIEGÉSZÍTŐ VÍZKEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 

A medencevíz megfelelő fertőtlenítése és az 

ásványianyag tartalom szabályozása nélkülözhetetlen a 

megfelelő vízminőség fenntartásához. Bemutatunk 

további két opcionális és nagyon népszerű 

adalékanyagot, mely segít a megfelelő vízminőség 

fenntartásában: 

 

ÁSVÁNYIANYAG KICSAPÓDÁSGÁTLÓSZEREK 

Ahogy a medencevíz elpárolog, az oldott ásványianyagok 

koncentrációja egyre nagyobb lesz. (Használja a 

thermotetőt, amikor csak lehetséges, hogy minimalizálja 

a víz párolgását.) Ezáltal a medence vize egyre 

keményebbé válik, így a lerakódó vízkő akár a fűtést is 

károsíthatja. A pH érték rendszeres ellenőrzése és a 

szükséges vízkezelési műveletek minimalizálják ezt a 

problémát.  

Előfordulhat, hogy a magas vas és réz koncentráció a 

medencehéj és más műanyag elemek zöldes és sárgás 

elszíneződését okozhatja.  

FONTOS: A kútvíz vagy forrásvíz ásványianyag tartalma 

kifejezetten magas lehet. A vízellátáshoz 

csatlakoztatható extra sűrű szűrők - például a kerti 

víztömlőre csatlakoztatható a Clean Screen előszűrő – 

segítségével könnyedén eltávolíthatja a nagyobb 

molekulájú szennyeződéseket medencéje feltöltése 

közben. Az elérhető előszűrőkkel kapcsolatban is 

készséggel áll rendelkezésére hivatalos Endless Pools 

értékesítője. 

 

HABZÁSGÁTLÓK 

A testünk felületén és a fürdőruháinkban található 

szappanmaradékok medence használat közben 

bekerülnek a vízbe és befúvók működésekor habréteg 

alakulhat ki. A túlságosan lágy víz (alacsony oldott 

kalcium koncentráció) elősegíti a habképződést. Az ózon 

hatékony távolítja el a szappanmaradványokat, de 

előfordulhat, hogy habzásgátlók használata válik 

szükségessé. Ezek ugyan megkötik a 

szappanmolekulákat, de teljesen nem tudják eltávolítani 

azokat. Amennyiben kifejezetten nagy mennyiségű 

szappan kerül a medencevízbe, a habzást csak 

vízcserével lehet megszüntetni, mivel a szappanra nem 

hatnak az oxidálószerek. Ha ragacsos, nem tiszta 

érzetűvé válik a bőre medencehasználat után, akkor 

időszerűvé vált a medencevíz cseréje. 
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SZÓSZEDET 

 
A „Vízkezelés és karbantartás” fejezetben az alábbi 

szavak és kifejezések fordulnak elő. Ezen definíciók 

segítenek Önnek megérteni a vízkezelés teljes 

folyamatát. 

Brómaminok: olyan vegyületek, melyek a bróm és a 

testápolókból, vizeletből és izzadtságból származó 

nitrogén egyesüléséből jönnek létre. A klóraminokkal 

ellentétben a brómaminoknak nincs kellemetlen szaguk 

és hatékonyan fertőtlenítik a medence vizét. 

Bróm: A klórhoz hasonlóan a halogének közé tartozó 

fertőtlenítő hatású kémiai elem. A brómot gyakran 

használják tabletta, rúd vagy granulátum formában. 

Fitnesz medencéjéhez NE használjon tablettát vagy 

rudat. 

Fertőtlenítőszer: olyan anyagok, melyek semlegesítik a 

medencevízben található patogén organizmusokat 

(baktériumok, vírusok, algák), így megvédik a fitnesz 

medence használóit a kórokozóktól és fertőzésektől. 

Halogének: kémiai elemek egy csoportja, melybe 

beletartozik a klór, bróm, jód, fluor és asztácium. 

Kalcium keménység: Fitnesz medencéje vizének oldott 

kalcium tartalma, melynek értéke 50-150 ppm közötti 

tartományban elfogadható. Túl magas oldott kalcium 

tartalom zavarossá teheti a vizet és elősegíti a 

vízkőképződést, míg a túl alacsony oldott kalcium 

tartalom károsíthatja a fitnesz medence alkatrészeit és 

berendezéseit. 

Klór: A klór hatásos fertőtlenítőszer. A Watkins Wellness 

klórszármazékokat ajánl a medencevíz fertőtlenítésére: 

granulált nátrium-diklórt vagy folyékony nátrium-

hipokloritot.  

Klóraminok: olyan vegyületek, melyek a klór és a 

testápolókból, vizeletből és izzadtságból származó 

nitrogén egyesüléséből jönnek létre. A klóraminokra 

jellemző a kellemetlen szag, továbbá szem irritációt 

okozhatnak. A brómaminokkal ellentétben a klóraminok 

gyenge, kevésbé hatásos fertőtlenítő hatással bíró 

vegyületek. 

Klór (vagy bróm) maradvány/aktív oldott klór (vagy 

bróm): Az a klór (vagy bróm) mennyiség, mely a vízben 

oldott állapotban megtalálható, az után, hogy a klór 

(vagy bróm) bizonyos százaléka „felhasználódott” a 

szennyeződések, vírusok, baktériumok semlegesítésére. 

Tehát ez az az elérhető aktív klór (vagy bróm) 

mennyiség, mely továbbra is képes a vírusok, 

baktériumok és alga semlegesítésére.  

MPS: Monoperszulfát. Klórmentes oxidálószer.  

Nátrium-hipoklorit (folyékony klór/fehérítő/hipó): 

Cianur-sav nélkül nem stabil folyékony klór vegyület. 

Rendkívül hatásos fertőtlenítőszer, de kifejezetten magas 

pH értékkel rendelkezik, így használata után 

mindenképpen szükséges a pH érték korrigálása. Soha 

NE adjon savat közvetlenül a nátrium-hipoklorithoz! 

Oxidálószer: Az oxidálószerek fokozzák a 

fertőtlenítőszerek hatékonyságát, megakadályozzák a 

szennyeződések felszaporodását, csökkentik a megkötött 

klór koncentrációt és segítenek tisztán tartani a medence 

vizét. (Lásd MPS és ózon) 

Ózon: Az ózon olyan, természetben is előforduló és 

mesterségesen is előállítható anyag, mely erős oxidáló 

hatással bír. Az ózon nem képez mellékterméket, képes a 

klóraminok oxidálására és nem változtatja meg a víz pH 

értékét. 

pH érték: A víz savas vagy lúgos kémhatását mutató 

érték.  

ppm: mértékegység, az egész egy milliomod részét 

jelenti („parts per million”).  

Reagens: A reagens olyan anyag vagy vegyület, melyet 

egy rendszerhez kémiai reakció létrehozása céljából vagy 

azért adnak, hogy megállapítsák, történik-e reakció. 

Salétromsav: Az ózongenerálás mellékterméke a 

salétromsav, mely egy erősen maró anyag. A salétromsav 

kis mennyiségben jön létre és azonnal elkeveredik a 

vízben az ózonbuborékokkal együtt. 

Szuperklórozás (vagy sokkolás): A víz túlklórozása, 

mely során nagy mennyiségű, gyorsan oldódó klórt 

(diklórt javasoljuk) adunk a vízhez a ki nem szűrhető, 

szerves szennyeződések oxidálása továbbá a klóraminok 

és brómaminok semlegesítése érdekében.  

Teljes lúgosság (TA): A medencevízben jelenlévő oldott 

bikarbonátok, karbonátok és hidroxidok összessége, 

mely fontos tényező a megfelelő pH érték fenntartása 

szempontjából. Amennyiben a TA érték túl magas, a pH 

érték nehezen szabályozhatóvá válik. Amennyiben 

viszont túl alacsony a TA érték, a pH érték nehezen 

fenntarthatóvá válik. Az ajánlott TA érték 80-120 ppm 

között található.  

Vízkő: érdes, szilárd kalciumtartalmú üledék lerakódás, 

mely bevonhatja a medencehéj, a fűtés, a csövek és 

minden vízzel érintkező alkatrész felületét, továbbá 

eltömítheti a szűrőket. A vízkőképződés általában a 

magas ásványianyag tartalom és a magas pH érték 

eredménye. A magas vízhőmérséklet ugyancsak kedvez a 

vízkőképződésnek.  

  



37 
 

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

 
Az Ön Endless Pools medencéjét a lehető legjobb 

minőségű, legtartósabb alapanyagok és alkatrészek 

felhasználásával gyártottuk. Mindemellett felhívjuk 

figyelmét, hogy fitnesz medencéje és a benne található 

berendezések élettartama nagyban függ attól, hogy a 

karbantartási munkák mennyire rendszeresen és 

alaposan kerülnek elvégzésre. A rendszeres karbantartás 

elvégzése és az alábbi utasítások betartása segítségével 

Endless Pools medencéje hosszú-hosszú éveken 

keresztül hűséges társa lesz a vízi kikapcsolódásban és 

fitneszben.  

 

SZŰRŐK KARBANTARTÁSA 

Hetente legalább egyszer ellenőrizze a szűrőegységben 

található szűrőtálcák és szűrőkosár tisztaságát a 

megfelelő vízáramlás érdekében. Távolítsa el az itt 

található faleveleket, törmeléket, idegen tárgyakat. A 

szűrőbetétek megfelelő tisztántartása elengedhetetlen a 

vízminőség fenntartásához és a szűrő teljesítményének 

maximalizálásához. A tiszta szűrők teszik lehetővé, a 

hidroterápiás befúvók megfelelő működését és ezek 

biztosítják a vízszűrő ciklusok hatékonyságát. A fitnesz 

medence használatának gyakoriságától függően, de 

legalább havonta tisztítsa meg a szűrőbetéteket. 

Amennyiben ez nem történik meg, a szűrők 

eltömődhetnek, csökkenhet a szűrőkön átáramló víz 

mennyisége, így az egész szűrőrendszer és a befúvók 

teljesítménye is.  

FONTOS: A használat gyakorisága, hossza illetve a 

medence használók száma mind hatással van a szűrők 

tisztításának gyakoriságára. Minél gyakrabban, hosszabb 

ideig és minél több személy használja medencéjét, annál 

gyakrabban ellenőrizze a szűrők tisztaságát. 

 

SZŰRŐBETÉT ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA 

Aktiválja a „Stand by” azaz „Készenlét” üzemmódot a 

vezérlő egységen, majd kövesse az alábbi lépéseket: 

 

1. Keresse meg a szűrőrácsot. 

 
 

2. Tolja felfelé a rácsot, amíg el nem tudja távolítani a 

rácsot. FONTOS: Óvatosan tolja felfelé a rácsot, ne 

erőltesse azt!  

 
 

3. Húzza ki a szűrőrácsot, távolítsa el és helyezze félre.  

 
4. Húzza kifelé a szűrőtálcát, távolítsa el és tisztítsa meg.  

 
 

5. A szűrőbetétek eltávolításához fogja meg a szűrő 

tetején található fogantyú közepét és forgassa el azt 

óramutató járásával ellentétes irányba. 
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6. Húzza ki a szűrőbetétet, majd döntse annak tetejét a 

medencével ellentétes irányba, így tudja kihúzni az egész 

szűrőbetétet. Minden szűrőbetét 4,5 m² tényleges 

szűrőfelülettel rendelkezik.  

 
 

7. Távolítsa el a másik szűrőbetétet is a 4. és 5. lépés 

megismétlésével.  

 
 

A szűrőket mindig kifejezetten szűrők tisztítására 

kifejlesztett vegyszerrel tisztítsa meg a zsír és 

vízkőlerakódások eltávolítása érdekében. Egyszerűen 

áztassa be a folyadékba a szűrőbetéteket a csomagoláson 

szereplő utasítások szerint. Ezek után vegye ki a 

szűrőket, állítsa tiszta felületre és kerti locsolótömlő 

használatával mossa őket tisztára. Vizes öblítés közben 

forgassa a szűrőbetétet, hogy a lamellák közül is, illetve 

minden oldalról el tudja távolítani a szennyeződéseket.  

8. Helyezze vissza a szűrőbetéteket az 5., 6., 7. lépés 

fordítva történő elvégzésével. 

9. Csúsztassa vissza a szűrőtálcát a 4. lépés fordítva 

történő elvégzésével. 

10. Helyezze vissza a szűrőrácsot a 2. és 3. lépés fordítva 

történő elvégzésével. A szűrőrácsot helyezze a 

szűrőnyílás fölé, majd óvatosan csúsztassa lefelé, amíg 

vissza nem kerül az eredeti pozíciójába. 

Tisztítsa meg a másik szűrőegységben található 

szűrőegységeket a fenti lépések megismétlésével.  

MEGJEGYZÉS: Csere szűrőbetéteket hivatalos Endless 

Pools értékesítőjétől vásárolhat. A szűrőbetétek pontos 

méretét jelen használati útmutató végén található 

táblázat segítségével állapíthatja meg.  

 

SZŰRŐBETÉT ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA 

 

SZŰRŐBETÉT ELTÁVOLÍTÁSA 

Aktiválja a „Stand by” azaz „Készenlét” üzemmódot a 

vezérlő egységen, majd kövesse az alábbi lépéseket: 

 

1. A szűrőkosarat húzza felfelé, majd kifelé. 

2. Óramutató járásával ellenkező irányba csavarva vegye 

ki a szűrőbetétet. 

3. Tisztítsa meg a szűrőbetétet az előző fejezet 7. pontja 

szerint. 

4. Helyezze vissza a szűrőbetétet az óramutató járásával 

megegyezően visszacsavarva. 

5. Helyezze vissza a szűrőkosarat az eredeti pozíciójába.  

 

A MEDENCEVÍZ LEERESZTÉSE 
1. Kapcsolja ki az összes RCD megszakítót a segédtáblán 

vagy a fő biztosíték táblán. 

2. Keresse meg a lefolyót. Húzza ki a fogantyút (1. ábra) 

(előfordulhat, hogy ehhez harapófogót kell használnia) 

középső pozícióig, majd óvatosan forgassa el a fogantyút 

(2. ábra), hogy teljesen ki tudja húzni a csövet (ekkor a 

kupak és kb 2,5 cm válik szabaddá a csőből). Ezek után 

távolítsa el a kupakot a csőről. (3. ábra). 

 
 

MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el a kupakot középső 

pozícióban.  

Csatlakoztassa a kerti locsolótömlőt a lefolyócsőhöz, ne 

nyomja vissza a lefolyócsövet az eredeti helyére. 

Vigyázzon, hogy ne árassza el vízzel a medence 

környezetét. A locsolótömlő végét vezesse a megfelelő 

csatornával rendelkező lefolyóhoz. 

MEGJEGYZÉS: A magas fertőtlenítő és vegyszer tartalmú 

medencevíz árthat a növényeknek és a pázsitnak. 
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3. Ezek után tolja vissza középső állásba a lefolyócsövet. 

(4. ábra) Ekkor fog megindulni az áramlás a tömlőn 

keresztül. A víz leeresztése kizárólag lefolyócső középső 

pozíciójában lehetséges.  

FONTOS: Minden Endless Pools medence modellünk 

szinte teljes mértékben leereszthető a lefolyócsövön 

keresztül, de az olyan berendezések, mint például a 

befúvók vagy a fűtés tartalmazhatnak egy kevés vizet 

leeresztés után is. Ezt és a csövekben maradó vizet csak 

akkor szükséges eltávolítani, ha téliesíteni szeretné 

medencéjét.  

4. A medence leeresztése után tisztítsa meg a 

medencehéjat és a szűrőbetéteket. 

5. Válassza le a kerti locsolótömlőt a lefolyócsőről, 

helyezze vissza a kupakot és tolja vissza az eredeti 

helyére. (Lásd 1. ábra) 

6. A medence újratöltéséhez kövesse a „Beüzemelés” 

fejezet lépéseit. 

 

TÉLIESÍTÉS 
Endless Pools medencéjét egész évben biztonságosan és 

kényelmesen használhatja, még a hideg téli hónapokban 

is. Azonban ha mégis úgy dönt, hogy nem használja 

medencéjét a fagyos hónapok alatt, mindenképpen 

téliesítenie kell azt a fagykárok elkerülése végett. A 

medence és kiegészítő berendezései megóvása 

érdekében kiemelt figyelmet kell fordítania medencéjére, 

amennyiben az kültéren található. Amennyiben kérdése 

merülne fel a téliesítéssel kapcsolatban, kérjük, keresse 

fel hivatalos Endless Pools értékesítőjét, aki készséggel 

válaszol minden felmerülő kérdésére. 

 

PÁRNÁK TISZTÍTÁSA ÉS 

KARBANTARTÁSA (E500 & E700) 
A megfelelően karbantartott párnák hosszú évekig 

szolgálják az Ön kényelmét. A párnákat a víz szintje fölé 

helyeztük el a klóros és vegyszeres víz okozta károk 

minimalizálása érdekében. Hogy minél hosszabb ideig 

szolgálhassák az Ön kényelmét, minden alkalommal 

vegye le és tisztítsa meg a párnákat, amikor a 

medencehéj felületét is tisztítja. A testről származó 

olajok és zsírok eltávolításához használjon enyhén 

szappanos langyos vizet. MINDIG alaposan mossa le a 

szappanos vizet a párnák felületéről, mivel a vízbe 

kerülve nem kívánt habzást okozhat. Távolítsa el a 

párnákat a következő használatig, ha hosszabb ideig nem 

kívánja használni fitnesz medencéjét (nyaralás vagy 

téliesítés miatt) illetve amikor fertőtlenítőszerrel 

sokkolja a medencevizet.  

PÁRNÁK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE 

1 Óvatosan húzza maga felé a párna egyik oldalát, 

távolítva a medence felülettől. 

2 Húzza óvatosan egyik oldalát addig, amíg a párna le 

nem válik minden csatlakozó elemről. 

FONTOS: A párna hirtelen és erőteljes eltávolítása a 

párna károsodását okozhatja. A garancia nem terjed ki a 

párna nem megfelelő körültekintéssel történő 

eltávolításból eredő károkra. 

3 A párnák visszahelyezéséhez óvatosan illessze a párnát 

a helyére és az egyik oldalon finoman nyomja vissza a 

csatlakozó elemet az eredeti pozíciójába. 

4 Ezek után továbbra is kissé ferdén tartva a párnát 

nyomja a másik oldali csatlakozó elemet is vissza az 

eredeti pozíciójába. 

5 Miután a csatlakozó elemek a helyükre kerültek 

óvatosan igazítsa vissza a párnát a medencehéj felületén 

található mélyedésbe. 

 

KÜLSŐ BURKOLAT TISZTÍTÁSA 

 
MEDENCEHÉJ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 

Endless Pools medencéje akril medencehéjjal 

rendelkezik, mely kiváló folt és szennyeződéstaszító 

képességgel rendelkezik. A legtöbb szennyeződés 

könnyedén eltávolítható a felületről egy puha 

törlőruhával vagy finom szivaccsal. A legtöbb háztartási 

vegyszer és tisztítószer káros hatással van az akril 

felületekre (az ajánlott tisztítószereket lásd alább). 

Minden tisztítószert bő vízzel és alaposan mosson le a 

medencehéj felületéről tisztítás után. 

 

FONTOS: 

1. KIZÁRÓLAG a következő tisztítószerekkel tisztítsa meg 

Endless Pools fitnesz medencéje akril medencehéját: 

tiszta víz, „Spa Shine” és „Soft Scrub” termékeink. Alkohol 

vagy más háztartásban megtalálható tisztítószer 

használatát NEM ajánljuk. Semmiképpen NE használjon 

súrolószereket vagy oldószereket a medencehéj 

tisztításához, mivel ezek károsíthatják a medencehéj 

felületét. (Ilyenek például: Simple Green, Windex vagy 

medencetisztító súrolókesztyű.) SOHA NE HASZNÁLJON 

erős vegyszereket! A fenti utasítások figyelmen kívül 

hagyása által okozott károkra nem vonatkozik a 

garancia. Minden tisztítószert bő vízzel és alaposan 

mosson le a medencehéj felületéről tisztítás után. 

2. Szabályozás és megfelelő vízkezelés nélkül a vízben 

oldott állapotban megtalálható vas és réz elszínezheti a 

medencehéj felületét. Érdeklődjön hivatalos Endless 

Pools értékesítőjénél a Watkins Wellness által ajánlott 

folt és vízkő kialakulását megakadályozó 

adalékanyagokról (pl.: „Stain and Scale Defense” 

termékünk). 

3. Minden tisztítószert és vegyszert gyermekektől 

elzárva tartson! 

  



40 
 

KÜLSŐ BURKOLAT 

Minden fitnesz medencénk exkluzív, az időjárás 

viszontagságainak ellenálló külső burkolattal 

rendelkezik, így Ön évekig gyönyörködhet medencéje 

makulátlan szépségében. A külső burkolat kemény 

polimerből készül, melyet esztétikus védőfelülettel 

vontunk be. Tisztításához egyszerűen használjon enyhén 

szappanos vizet, törölje át vele a felületet, majd bő vízzel 

öblítse le. Ne használjon súroló hatású tisztítószert vagy 

érdes szivacsot, mivel ezek felsérthetik a medence 

felületét.  

 

VINYL THERMOTETŐ (OPCIONÁLIS) 

Az opcionális vinly thermotető rendkívül praktikus, 

strapabíró és esztétikus megoldás. Tisztítása és kezelése 

havonta egyszer ajánlott az alábbiak szerint: 

1. Távolítsa el a thermotetőt a medencéről és támassza a 

falnak vagy kerítésnek. 

2. Kerti locsolótömlővel mossa le a külső felületét, hogy 

eltávolítsa a szennyeződéseket és törmelékeket.  

3. Egy nagy szivacs és/vagy puha sörtéjű kefe 

segítségével nagyon enyhén szappanos vízzel (1 liter 

vízhez 1 teáskanál mosogatószert adva) vagy 

szódabikarbónával, körkörös mozdulatokkal tisztítsa 

meg a thermotető külső felületét. Ne hagyja, hogy a 

szappanos víz rászáradjon a thermotetőre, tisztítás után 

azonnal mossa le bő vízzel.  

4. Tisztítsa meg a thermotető széleit és oldalsó részeit, 

majd bő vízzel öblítse le azokat. 

5 A thermotető belső felületét kizárólag tiszta vízzel 

mossa le (ne használjon szappant vagy szódabikarbónát) 

és törölje tisztára egy puha törlőruhával. 

FONTOS: A növényi nedvek eltávolításához használjon 

öngyújtók töltéséhez használt folyadékot (NE keverje 

össze a grillek begyújtásához használatos begyújtó 

folyadékkal). Kis mennyiségben vigye fel a felületre, 

távolítsa el a szennyeződést, majd azonnal mossa le bő 

szappanos vízzel. 

 

OLAJCSERE A HIDRAULIKUS TARTÁLYBAN 

Az úszógép illetve az opcionálisan választható futógép 

hidraulikus tartályában található olajat 500 óra 

használat után le kell cserélni nem élelmiszer minőségű, 

biológiailag lebomló növényi olajra. Kérjük, keresse fel 

hivatalos Endless Pools értékesítőjét a karbantartási 

munka elvégzéséhez. 
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SZERVIZ INFORMÁCIÓK 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Endless Pools medencéjét úgy terveztük, hogy hosszú 

évekig problémamentesen működjön, és hűséges társa 

legyen a vízi kikapcsolódásban és fitneszben. De 

természetesen, ahogy minden berendezés esetében, az 

Endless Pools medencéje is meghibásodhat, melynek 

megjavításához képzett szakember segítségére lehet 

szüksége. Ugyan az olyan egyszerű problémák kezelése, 

mint például a RCD megszakítók visszaállítása vagy a 

thermosztát megszakítójának visszaállítása nem igényel 

szakembert, ezek az apró problémák komolyabb 

meghibásodásra is utalhatnak, melyek elvégzéséhez 

mindenképpen hívjon képzett szakembert. Mielőtt 

szakembert hívna, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítás” 

fejezetet. A medence vásárlását igazoló eredeti 

dokumentumokat mindig tartsa meg, mivel a 

(garanciális) javításhoz elengedhetetlen információkat 

tartalmaznak.  

 

RCD ÉS TERMOSZTÁT 

Amennyiben azt veszi észre, hogy fitnesz medencéje nem 

működik, kérjük, először ellenőrizze a medence 

áramellátását.  

Ellenőrizze a segédtáblában található összes RCD 

megszakítót. Amennyiben valamelyik megszakító 

lecsapódott, állítsa vissza a megfelelő pozícióba. 

Amennyiben ez nem sikerül, az valószínűleg az 

elektromos áramkörben található problémát jelöl (pl.: 

földelési probléma). Kérjük, kérje képzett Endless Pools 

szerviz szakember segítségét a hiba lokalizálásához és 

elhárításához.  

Amennyiben azt látja, hogy a megszakítók a megfelelő 

pozícióban vannak, kérjük, ellenőrizze a fő-

biztosítéktábla megszakítóit is. Amennyiben azt látja, 

hogy az itt található megszakító csapódott le, akkor 

valószínűleg a medencéhez tartozó áramkör túl van 

terhelve vagy földelési probléma lépett fel. Kérjük, kérje 

képzett elektromossággal foglalkozó szakember 

segítségét a hiba lokalizálásához és elhárításához. 

Amennyiben minden megszakító a megfelelő pozícióban 

van, kérjük, ellenőrizze termosztát működését. Ehhez 

egyszerűen kapcsolja ki a fitnesz medence teljes 

rendszerét 30 másodpercre. Ez automatikusan 

visszaállítja a termosztát megszakítóját, amennyiben az 

lecsapódott. Ha a medence újraindul a rendszer 

bekapcsolása után, ez azt jelenti, hogy a fűtésrendszeren 

csökkentett mennyiségű víz áramlik keresztül, emiatt 

szakította meg a rendszer a termosztát áramellátását. Ez 

általában az alábbi okok egyikéből vagy akár 

mindegyikéből származik: 

1. Eltömődött szűrőbetét(ek) 

2. Elzáródás a medence csővezetékeiben 

3. Nem működő fűtés keringető szivattyú 

4. Nem választotta le az áramellátásról a medencét, 

mielőtt megkezdte annak leeresztését 

5. Levegőakadály a csővezetékben 

(Emellett ha a termoszát okozza a problémát, akkor a 

fitnesz medence vezérlő egységén található „Power” 

(„Bekapcsolás”) jelző villogva jelez.) 

 

Amennyiben a fitnesz medencéje a megszakítók és a 

termosztát ellenőrzése után sem működik, kérjük, kérje 

képzett Endless Pools szerviz szakember segítségét a 

hiba lokalizálásához és elhárításához. További szerviz 

információkért kérjük, olvassa el figyelmesen a 

„Hibaelhárítás” fejezetet. 

 

EGYÉB SZERVIZ INFORMÁCIÓK 

A vezérlőt és a termosztátot a medence csőrendszerével 

összekötött elektronikus szenzorokkal láttuk el. Emiatt 

ne vágja el, vagy ne csomózza meg a termosztátot a 

szenzorokkal összekötő vezetékeket.  

A befúvó szivattyú termikus túlterhelés elleni 

megszakítóval van ellátva, mely megakadályozza a 

szivattyú túlmelegedését. Amennyiben egy régebbi 

fitnesz medence szivattyúja megszakítja működését, az 

általában a szivattyú motor meghibásodásából adódik. 

Újabb fitnesz medencék esetén ez általában az alábbi 

okok egyikéből vagy akár mindegyikéből származik: 

● Termikus túlterhelés: ugyan szigorú tesztelésen megy 

keresztül minden általunk beépített alkatrész, a termikus 

túlterhelés elleni megszakítók nem tökéletesen 

egyformák, előfordulhat, hogy már alacsonyabb 

hőmérséklet esetén is leállítja a szivattyút.  

● Magas hőmérséklet: minden Endless Pools fitnesz 

medence modellünk befúvó szivattyúja egy egyedi 

védőborítással rendelkezik, mely a szivattyú motorja 

által termelt hőt a gépházba vezeti, illetve a medence víz 

melegítésére használja fel. Amennyiben a 

szellőzőnyílások nem szabadok (pl.: eltömődtek 

szennyeződés vagy növényzet által, esetleg valamilyen 

tárggyal lezárásra kerültek), a hő megreked, így az a 

szivattyú túlmelegedését okozhatja. Hagyja, hogy a 

szivattyú visszahűljön a normál hőmérsékletére és 

távolítson el minden tárgyat vagy szennyeződést, mely 

elzárja a szellőzőnyílásokat. Ezek után indítja újra a 

szivattyút.  

● Súrlódás: előfordulhat, hogy a mozgó alkatrészek 

túlságosan szorosan illeszkednek egymáshoz, így azok 

mozgása közben súrlódási hő keletkezhet. Ebben az 

esetben a bejáratási időszak után a szivattyú normális 

hőmérsékleten fog működni. 

● Nem megfelelő huzalozás: Amennyiben a fitnesz 

medencét hosszabbító használatával csatlakoztatta az 

áramellátáshoz és/vagy a hálózat áramerőssége nem 

megfelelő, a szivattyú megpróbálja ellensúlyozni az 

alacsony áramerősséget, mely túlmelegedéshez vezethet. 
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● Amennyiben a szivattyú túlmelegedés miatt lekapcsol, 

ellenőrizze a gépház megfelelő szellőzését. Ellenőrizze, 

hogy a szellőzőnyílások szabadok, és a légáramlás 

megfelelő a gépházban.  

Amennyiben a fentiek ellenőrzése után is rendszeresen 

lekapcsol a szivattyú, kérjük, kérje képzett Endless Pools 

szerviz szakember segítségét a hiba lokalizálásához és 

elhárításához.  

 

JÓTÁLLÁST ÉRVÉNYTELENÍTŐ 

CSELEKMÉNYEK 
Jelen korlátozott jótállást érvénytelenítik az alábbi 

cselekmények: nem megfelelő telepítés, engedély nélküli 

átalakítás, nem rendeltetésszerű használat, bármilyen 

javítási munka, mely nem a Watkins Wellness által 

jóváhagyott szakember által került elvégzésre.  

Engedély nélküli átalakításnak minősül minden alkatrész 

beépítés, csővezeték átalakítás, elektromos átalakítás 

illetve minden Watkins Wellness által nem jóváhagyott 

vízkezelési, vízfertőtlenítési rendszer és fűtési rendszer 

beépítése, telepítése és használata.  

Nem rendeltetésszerű használatnak és visszaélésnek 

minősül minden olyan cselekmény, mely a jelen 

használati útmutató utasításainak figyelmen kívül 

hagyása során történik és minden olyan felhasználási 

mód, mely nem a termék rendeltetése szerint történik. 

Kiemelten ide tartozik a medence nem privát, azaz 

közösségi felhasználása; a medence ajánlott 

hőmérséklettartományon kívüli (2 °C alatti vagy 49 °C 

fölötti) használata*; szennyeződések, eltömődött szűrők 

és nem megfelelő karbantartás okozta meghibásodások 

és károk; a medencehéj felületének sérülése, melyet 

triklór, BCDMH, úszó vegyszeradagolók, illetve 

bármilyen más Watkins Wellness által nem jóváhagyott 

vegyszer vagy tisztítószer használata okozott; a medence 

felületén hagyott, nem feloldott, nagy koncentrációjú 

bármilyen vegyszer vagy fertőtlenítőszer által okozott 

felmaródás vagy sérülés (nincs olyan medencehéj vagy 

felület gyártásához használt alapanyag, mely tökéletesen 

ellenáll a nagy koncentrációjú, nem feloldott állapotú 

fertőtlenítőszerek vagy vegyszerek maró hatásának); 

bármilyen nem megfelelő vízkezelés által az 

alkatrészekben, berendezésekben vagy a medencehéj 

felületén keletkező kár vagy meghibásodás; az üres 

medence thermotető által nem lefedett állapotából eredő 

károk és meghibásodások – például közvetlen 

napsugárzás által okozott magas hő általi deformitás a 

medencehéj felületén. A fentiek mind nem 

rendeltetésszerű használatnak minősülnek és ezáltal 

érvénytelenítik a medencére vonatkozó jótállást.  

 

*A medence használat ebben az esetben nem személyek 

által történő használatot jelent, hanem működést. A 

Watkins Wellness semmiképpen nem ajánlja a 

medencében történő tartózkodást, amennyiben a 

medencevíz hőmérséklete a vezérlő egységbe 

programozott hőmérséklettartomány alatt vagy felett 

található.  

 

JOGI NYILATKOZATOK 
A Watkins Wellness semmilyen körülmények között nem 

felelős az Endless Pools fitnesz medence működés 

kimaradásából adódó anyagi károkért, vagy bármilyen 

egyéb közvetlen, közvetett, büntető jellegű, véletlen, 

különleges, rendkívüli vagy következményes károkért 

vagy költségekért, beleértve, de nem kizárólagosan 

bármilyen épített alapzat vagy egyéb építmény 

eltávolításából, vagy daru használatából és annak 

eltávolításából eredő költségeket. A fentiek szerint 

minden vélelmezett jótállás időtartama megegyezik a 

vonatkozó korlátolt jótállás időtartamával. Egyes 

államok törvényei nem teszik lehetővé a vélelmezett 

garancia időtartamának korlátozását. A Watkins 

Wellness vagy képviselője semmilyen körülmények 

között nem tehető felelőssé semmilyen bekövetkező 

személyi sérülésért vagy bármilyen vagyoni kárért. 

Egyes államok nem teszik lehetővé a következményi 

károkra vonatkozó korlátozásokat vagy az abból való 

kizárást, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem 

vonatkoznak önre.  

 

WATKINS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
Ha bármilyen kérdése van az Endless Pools medencéje 

beállításával, telepítésével, működésével, 

karbantartásával kapcsolatban, melyre nem talál 

megfelelő választ jelen használati útmutatóban, kérjük, 

keresse fel hivatalos Endless Pools értékesítőjét, aki 

örömmel válaszol minden felmerülő kérdésére.  

 

HIBAELHÁRÍTÁS 
Amennyiben bármilyen problémát tapasztal, kérjük, 

azonnal keresse fel hivatalos Endless Pools értékesítőjét. 

A következő oldalakon megtalálja a leggyakoribb 

problémákat, azok egyszerű felismerését, a probléma 

forrását és a hiba elhárításának lépéseit.  
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Endless Pools Fitnesz Medence – Karbantartással kapcsolatos hibaelhárítási útmutató 
Probléma Probléma oka Megoldás 

Zavaros víz - Szennyezett szűrők 
- Túl sok olaj, zsír, szerves 

szennyeződés a vízben 
- Nem megfelelő fertőtlenítés 
- Lebegő részecskék, szerves 

szennyeződések 
- Elhasznált, túl régen 

használatban lévő víz 

- Tisztítsa meg a szűrőket 
- Fertőtlenítőszerrel való 

sokkolás 
- Adjon megfelelő mennyiségű 

fertőtlenítőszert a vízhez 
- Ellenőrizze és korrigálja a víz 

pH és/vagy teljes lúgosság 
értékét 

- Kapcsolja be az úszógépet, 
majd tisztítsa meg a szűrőket 

- Eressze le a medence vizét és 
töltse fel tiszta vízzel 

Kellemetlen vízszag - Túl sok szerves organizmus 
található a vízben 

- Nem megfelelő fertőtlenítés 
- Alacsony pH érték 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás 

- Adjon megfelelő mennyiségű 
fertőtlenítőszert a vízhez 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH értékét 

Klórszag - Túl magas klóramin szint 
- Alacsony pH érték 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH értékét 

Poshadt szag - Alga vagy baktérium 
elszaporodás 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás – amennyiben a 
probléma ezután is fennáll: 
eressze le a medence vizét és 
töltse fel tiszta vízzel 

Szerves lerakódás / habos, zsíros 
gyűrű a medence belső kerületén 

- Olajok és szerves 
szennyeződés lerakódása 

- Törölje le a medencehéj belső 
felületén található lerakódást 
– amennyiben nagy 
mennyiségű szennyeződésről 
van szó eressze le a medencét, 
tisztítsa meg a medencehéj 
teljes felületét és töltse fel 
tiszta vízzel 

Algásodás - Magas pH érték 
- Alacsony oldott fertőtlenítő 

szint 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás után ellenőrizze és 
korrigálja a víz pH értékét 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás után tartsa fenn a 
megfelelő oldott 
fertőtlenítőszer szintet 

Szem irritáció - Alacsony pH érték  
- Alacsony oldott fertőtlenítő 

szint 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH értékét 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás után tartsa fenn a 
megfelelő oldott 
fertőtlenítőszer szintet 

Bőr irritáció/kiütések - Egészségtelen, szennyezett víz 
- 5 ppm feletti vízben oldott 

klór szint (maradvány klór 
érték) 

- Fertőtlenítőszerrel való 
sokkolás után tartsa fenn a 
megfelelő oldott 
fertőtlenítőszer szintet 

- Hagyja, hogy a vízben oldott 
klór szint 5ppm alá essen és 
csak ez után használja a 
medencét 

Felületek elszíneződése - Túl alacsony pH és/vagy teljes 
lúgosság érték 

- Magas vas és/vagy 
réztartalom a vezetékes 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH és teljes lúgosság értékét 

- Használjon 
fémfelhalmozódás-gátló 
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vízben adalékot 

Vízkő - Túl magas oldott kalcium 
tartalom a vízben – túl magas 
pH és/vagy teljes lúgosság 
érték 

- Ellenőrizze és korrigálja a víz 
pH és teljes lúgosság értékét – 
amennyiben szükséges a 
vízkő eltávolítása eressze le a 
medencét, távolítsa el a 
vízkövet, majd töltse fel a 
medencét tiszta vízzel 

 

 

Endless Pools Fitnesz Medence – Általános működéssel kapcsolatos hibaelhárítási útmutató 
Probléma Probléma oka Megoldás 

A medence teljes egészében 
működésképtelen 

- Áramellátásbeli probléma 
- Lecsapódott 

biztosíték/megszakító 
- Lecsapódott termosztát 

- Ellenőrizze az áramellátást 
- Állítsa vissza a biztosítékot 

megfelelő pozícióba – 
amennyiben újra 
lecsapódik/nem lehetséges 
visszakapcsolni, hívjon 
szakembert 

- Áramtalanítsa a rendszert 
legalább 30 másodpercre így 
visszaállítja a termosztát 
megszakítóját. Ha ez nem 
oldja meg a problémát, 
ellenőrizze, hogy a szűrők 
nincsenek eltömődve. Ha ez 
sem hoz megoldást, hívjon 
szakembert. 

A medence fűtése nem működik – 
világítás és befúvók működnek 

- Beépített nyomáskapcsoló 
probléma 

- Keringető szivattyú 
túlmelegedés miatt leállt 

- Nem megfelelő vízkezelési 
mód 

- Ellenőrizze, tisztítsa meg és 
szűntesse meg az elzáródást a 
szűrőkben. A beépített 
nyomáskapcsoló visszaáll a 
megfelelő pozícióba, amint a 
fűtőrendszeren keresztülfolyó 
vízáramlás újra megindul. 
Amennyiben a probléma 
gyakran előfordul, kérje 
szakember segítségét. 

- Ellenőrizze, tisztítsa meg és 
szűntesse meg az elzáródást a 
szűrőkben illetve a levegő 
által okozott elzáródást a 
csövekben. Áramtalanítsa a 
medencét és hagyja lehűlni a 
keringető szivattyút. Lehűlés 
után újra be tudja indítani a 
szivattyút. Amennyiben a 
probléma gyakran előfordul, 
kérje szakember segítségét. 

- Ellenőrizze a beállított 
vízkezelési módot és szükség 
esetén változtassa meg 

Gyenge vízsugarú vagy hullámzó 
teljesítményű befúvók 

- Túl alacsony vízszint 
- Eltömődött szűrők 
- Elzárt vízszabályozó szelep 

- Töltsön vizet a medencébe 
- Tisztítsa meg a szűrőket 
- Nyissa meg a vízszabályozó 

szelepet 

Nem működő világítás - Problémák a világítás 
vezetékeivel vagy a világító 
egységgel 

- kérje szakember segítségét, 
cserélje ki a világító egységet 

A medence fűtése nem működik 
megfelelően 

- Alacsony beállított 
hőmérséklet 

- Állítson be magasabb 
hőmérsékletet a vezérlő 
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- A medence thermotető nem 
megfelelő felhelyezése 

- Szennyezett szűrők 
- Nem megfelelő vízkezelési 

mód 

egység segítségével 
- Helyezze fel megfelelően a 

thermotetőt, hogy a hő ne 
tudjon elszökni 

- Tisztítsa meg a szűrőket 
- Ellenőrizze a beállított 

vízkezelési módot és szükség 
esetén változtassa meg 

Szivattyú motor nem működik - A motor túlmelegedett 
- Vezérlőkapcsoló hiba, 

amennyiben a befúvók 
szimbóluma nem jelenik meg 
a vezérlő egységen 

- Hagyja lehűlni legalább egy 
órán keresztül. Lehűlés után 
újra be tudja indítani a 
motort. Amennyiben ez a 
probléma továbbra is 
fennáll/gyakran jelentkezik, 
keresse fel Endless Pools 
értékesítőjét 

- Áramtalanítsa a medencét és 
keresse fel Endless Pools 
értékesítőjét 

Rángató, hullámzó teljesítményű 
szivattyú vagy motor 

- Túl alacsony vízszint - Töltsön vizet a medencébe, 
hogy elérje a megfelelő 
vízszintet (a medence felső 
peremétől számított 15,25 
cm-ig érjen a víz) 

Működő szivattyú motor mellett 
alacsony vízsugarú vagy egyáltalán 

nem működő befúvó 

- A levegőszabályozó szelep 
zárva van 

- A vízszabályozó szelep zárva 
van 

- Szennyezett szűrőbetétek 
- Eltömődött befúvó 
- Eltömődött vízbeszívó vagy 

szűrőkosarat 

- Nyissa ki a levegőszabályozó 
szelepet 

- Nyissa ki a vízszabályozó 
szelepet 

- Tisztítsa meg a 
szűrőbetéteket 

- Távolítsa el a gömbbefúvót és 
tisztítsa meg a nyílásokat 

- Tisztítsa meg a vízbeszívó 
felületét és a szűrőkosarat 

Medence feltöltés vagy újratöltés 
után: működő befúvó szivattyú 

mellett egyik befúvó sem működik 

- Nem megfelelően bejáratott 
szivattyú 

- Áramtalanítsa a medencét és 
távolítsa el a gépház ajtaját 

- Lazítsa meg a szivattyú(k) 
tetején található csatlakozást, 
hogy a levegő távozhasson a 
rendszerből, majd szorítsa 
vissza a csatlakozókat. 

- Helyezze áram alá a 
medencét, kapcsolja be a 
szivattyúkat és ellenőrizze, 
hogy a csatlakozónál nincs 
szivárgás és valóban 
megfelelően vissza van 
szorítva az eredeti 
pozíciójába. Helyezze vissza a 
gépház ajtaját. 

A szivattyú motorok 1 percig 
működnek, majd leállnak 

- A tisztítási ciklus éppen aktív  - Amennyiben szükséges 
változtassa meg a tisztítási 
ciklus ütemezését és indítási 
idejét a „Beállítások – 
Vízkezelés/Fűtési beállítások” 
menüpontban 

3 fázisú modell beüzemelése után 
nem működik az úszógép vagy zajos 

a hidraulika 

- A fázisok sorrendje nem 
megfelelő 

- Kérje elektromossággal 
foglalkozó szakember 
segítségét a fázisok megfelelő 
bekötésének ellenőrzéshez és 
korrigálásához. 

„Heater Suspended” – Villogó „Fűtés - Működő fűtés közben a - A rendszer automatikusan 
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felfüggesztve” üzenet hőmérséklet le- és fel- 
szabályozása gyors 
egymásutánban 

visszaáll a megfelelő 
működésre, a villogó üzenet 5 
perc múlva eltűnik 
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Hibaelhárítási kódok 
Hiba kód Ok és megoldás 

HR Valamely belső eszköz meghibásodását jelöli. Áramtalanítsa, majd indítsa újra a 
rendszert. Amennyiben továbbra is fennáll a probléma, kérjük, hívjon szakembert. 

HL A rendszer automatikusan lekapcsolta a fűtési rendszert, mivel annak hőmérséklete 
elérte a 49 °C-ot. Ne használja a medencét! Távolítsa el a thermotetőt és várja meg, 
amíg a víz lehűl. Ezek után áramtalanítsa, majd indítsa újra a rendszert. 

AOH A gépház hőmérséklete túl magas, emiatt a vezérlő hőmérséklete a normál működési 
tartomány fölé emelkedett. Áramtalanítsa a medencét, távolítsa el a gépház ajtaját és 
hagyja szabadon, amíg a gépház hőmérséklete normalizálódik. Zárja vissza gépházat és 
helyezze áram alá a medencét. 

FLO A rendszer nem észlel vízáramlást az elsődleges szivattyú működése közben. 
Ellenőrizze, és ha szükséges nyissa ki a vízszabályozó szelepeket. Ellenőrizze a 
medence vízszintjét. Tisztítsa meg a szűrőket. Amennyiben továbbra is fennáll a 
probléma, kérjük, hívjon szakembert. 

Prr A hőmérőszonda meghibásodását észlelte a rendszer. Kérjük, hívjon szakembert. 

OH A medencevíz hőmérséklete 42 °C fölé emelkedett. Ne használja a medencét! Távolítsa 
el a thermotetőt és várja meg, amíg a víz lehűl. Amennyiben továbbra is fennáll a 
probléma, kérjük, hívjon szakembert. 

UPL Nincs elérhető rendszerüzemeltető szoftver. Kérjük, keresse fel hivatalos Endless Pools 
értékesítőjét! 
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SPECIFIKÁCIÓK 

 
Jelen útmutató tartalmazza a telepítéssel, működtetéssel, karbantartással és szervizzel kapcsolatos  

további információkat Endless Pools fitnesz medencéjére vonatkozóan 
 

 Teljes 
méret 

Magasság Teljes 
szűrőfelület 

Fűtés 
(Watt) 

Űrtartalom Teljes 
vízfelület 

Maximális 
vízmélység 

Száraz 
súly 

Súly 
feltöltött 
állapotban* 

Tömeg Elektromos 
követelmények 

E500-58 457 x 
226 cm 

147 cm 18 m² 3000 6700 liter 7,7 m² 117 cm 1320 kg 8809 kg 990 
kg/m² 

220-240 Volt, 
50Hz, 
24/24 Amp egy 
fázisú 
áram-
védőkapcsolóval 
ellátott áramkör 

E500-58 
(futógéppel) 

457 x 
226 cm 

147 cm 18 m² 3000 6568 liter 7,7 m² 117 cm 1525 kg 8884 kg 995 
kg/m² 

220-240 Volt, 
50Hz, 
24/24 Amp egy 
fázisú 
áram-
védőkapcsolóval 
ellátott áramkör 

E550-58 457 x 
239 cm 

147 cm 18 m² 3000 9047 liter 8,2 m² 117 cm 1620 kg 11457 kg 1196 
kg/m² 

220-240 Volt, 
50Hz, 
24/24 Amp egy 
fázisú 
áram-
védőkapcsolóval 
ellátott áramkör 

E550-58 
(futógéppel) 

457 x 
239 cm 

147 cm 18 m² 3000 8934 liter 8,2 m² 117 cm 1670 kg 11391 kg 1196 
kg/m 

220-240 Volt, 
50Hz, 
24/24 Amp egy 
fázisú 
áram-
védőkapcsolóval 
ellátott áramkör 

E700-58 518 x 
226 cm 

147 cm 18 m² 3000 8139 liter 8,8 m² 117 cm 1370 kg 10301 kg 1010 
kg/m² 

220-240 Volt, 
50Hz, 
24/24 Amp egy 



49 
 

fázisú 
áram-
védőkapcsolóval 
ellátott áramkör 

E700-58 
(futógéppel) 

518 x 
226 cm 

147 cm 18 m² 3000 7949 liter 8,8 m² 117 cm 1580 kg 10317 kg 1015 
kg/m² 

220-240 Volt, 
50Hz, 
24/24 Amp egy 
fázisú 
áram-
védőkapcsolóval 
ellátott áramkör 

 

FIGYELEM: Kérjük, mindenképpen konzultáljon építésszel, statikussal vagy mérnökkel, mielőtt az Endless Pools fitnesz medencét bármilyen alapanyagú vagy típusú magasított 

aljzatra telepítené. 

*MEGJEGYZÉS: A „Feltöltött súly” illetve a „Tömeg” kalkuláció tartalmazza a medence önsúlyát, a benne lévő vizet és 10 felnőtt használó súlyát (egyenként 80 kg-os testsúllyal 

számolva.) 

Elektromos követelmények a 3 fázisú modellek esetében: 380-415V, 3N~, 16A, 50Hz, három fázisú 16Amp/fázis áram-védőkapcsolóval ellátott áramkör 

MEGJEGYZÉS: A hidromasszázs befúvók működése közben a fűtés kikapcsol, majd a befúvók kikapcsolása után automatikusan működésbe lép. 

Ha bármilyen kérdése van medencéje telepítésével, működtetésével vagy karbantartásával kapcsolatban, kérjük, keresse fel hivatalos Endless Pools értékesítőjét. Kereskedőink 

képzett szakemberek, akik ismerik az Ön által vásárolt medencét és készséggel válaszolnak Endless Pools medencéjével kapcsolatos kérdéseire. 

Futópad:  Használati osztály: H   Pontossági osztály: C  Maximális terhelhetőség: 158 kg 
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