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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV  

MEDENCE LÉTRA 

a 91cm (36 in), 107cm (42 in) és 122cm (48 in) modellekhez 

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást mielőtt megszerelné és használná a 
terméket     

 

Ne felejtsen el kipróbálni egyéb Intex termékeket: medencéket, medence tartozékokat, 

felfújható medencéket, otthoni játékokat, felfújható ágyakat és csónakokat, amelyek nagyobb 

viszonteladóknál kaphatók vagy látogasson el honlapunkra. 
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               TARTALOMJEGYZÉK                       

 

Figyelmeztetések          3 

Alkatrészlista és ismertető         4-6 

Telepítési útmutató         7-9 

Általános vizi biztonsági előírások       10 

Intex szerviz központi címek        11 
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  FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK     
Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást mielőtt üzembe helyezné és használná a 
terméket     
     

FIGYELMEZTETÉS 

 

 mindenkor felügyelje a gyermekeket és a fogyatékkal élőket.  

 mindig segítse a gyerekeket a létra használatakor, hogy elkerüljék a leesést és/vagy 

a súlyos sérülést. 

 soha ne merüljön vagy ugorjon a létra segítségével. 

 helyezze szilárd alapra a létrát. 

 egyszerre egy ember használja a létrát. 

 maximum terhelhetőség: 153 kg 

 a medencébe be/kimenetelkor mindig a létra felé forduljon 

 ha a medencét nem használja vegye el és helyezze biztonságba a létrát 

 ne ússzon a létra alatt, a lábak vagy lépcsőfokok között. 

 ellenőrízze rendszeresen a csavarokat és anyákat, hogy a létra használata mindig 

biztonságos legyen. 

 ha éjszaka úszik alkalmazzon mesterséges megvilágítást a biztonsági jelek, a létrák, 

a medence alja és a járdák megvilágítására. 

 a szét és összeszerelést felnőtt végezze. 

 ezt a létrát a megadott medencefal magassághoz és/vagy medencetípushoz 

tervezték, ne használja más medencéhez. 

 a karbantartási utasítás be nem tartása magas kockázat lehet az egészségre, 

különösen a gyermekeknél 

 a létrát csak az útmutatóban leírt célra használja 

 

HA NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET CSONTTÖRÉS, BEAKADÁS, 

BÉNULÁS, VÍZBEFULLADÁS VAGY EGYÉB SÚLYOS SÉRÜLÉS LEHET A KÖVETKEZMÉNY. 

 

A termékhez tartozó figyelmeztetések, utasítások és biztonsági szabályok a vizi kikapcsolódáshoz 

szükséges eszközök néhány általános kockázatát részletezik, de nem térnek ki az összes lehetséges 

kockázatra és veszélyre. Kérjük hallgasson a józan eszére és hozzon megfelelő döntéseket a vizi 

tevékenységek élvezetekor.  

 

 

 

 

 



  (91IO) 91cm,107cm és122cm 2-ÁGÚ MEDENCELÉTRA  MAGYAR  2011.01.31.  

 

                                          ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT                                        4 
 

                  ALKATRÉSZLISTA                        

 

 

 

 

Megjegyzés: a rajzok csak illusztrációk. Az aktuális termékek ettől eltérhetnek, nem méretarányosak. 
  

Ezt a létrát a következő Intex medence fal magasságokhoz gyártották: 

 cikkszám  medence falmagasság 
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                    ALKATRÉSZJEGYZÉK                 

A termék összeszerelése előtt áldozzon néhány percet az ábra megtekintésére, hogy 
megismerje az összes alkatrészt. 
 

 
36in (91 cm) és 42in (107 cm) modellek 

 
Megjegyzés:  a rajzok csak illusztrációk. Az aktuális termékek ettől eltérhetnek, nem méretarányosak. 
 

Jelölés 
 

                                 Megnevezés              Létra méret  
             és mennyiségek 

36in(91cm) 42in(107cm) 

1 U alakú felső sin 2 2 

2 Felső merevítő 2 2 

3 Rövid rögzítő U alakú felső sinhez (1 extrával) 5 5 

4 Hosszú rögzítő felső merevítőhöz (1 extrával) 5 5 

5 Lépcső rögzítő elem (2 extrával) 26 26 

6 Lépcsőfok 6 6 

7 Felső oldalláb (”A” fedélen jelölve) 2 2 

8 Felső oldalláb (”B” fedélen jelölve) 2 2 

9 J alakú alsó oldalláb (”A” fedélen jelölve) 2 2 

10 J alakú alsó oldalláb (”B” fedélen jelölve) 2 2 

 

Jelölés 
 

                                 Megnevezés Pótalkatrész  cikkszáma 

36in 
(91cm) 

*58973 *11395 

1 U alakú felső sin 11164 11164 11396 

2 Felső merevítő 11094 11094 11397 

3 Rövid rögzítő U alakú felső sinhez (1 extrával) 10228 10228 10228 

4 Hosszú rögzítő felső merevítőhöz (1 extrával) 10227 10227 10227 

5 Lépcső rögzítő elem (2 extrával) 10349 10349 10913 

6 Lépcsőfok 10348 10348 10914 

7 Felső oldalláb (”A” fedélen jelölve) 11091A 11162A 11398A 

8 Felső oldalláb (”B” fedélen jelölve) 11091B 11162B 11398B 

9 J alakú alsó oldalláb (”A” fedélen jelölve) 10895A 11163A 11399A 

10 J alakú alsó oldalláb (”B” fedélen jelölve) 10895B 11163B 11399B 
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     ALKATRÉSZJEGYZÉK(FOLYTATÁS)           

A termék összeszerelése előtt áldozzon néhány percet az ábra megtekintésére, hogy 
megismerje az összes alkatrészt. 
 

 
48in (122 cm) modell 

 
Megjegyzés:  a rajzok csak illusztrációk. Az aktuális termékek ettől eltérhetnek, nem méretarányosak. 
 

Jelölés 
 

                                 Megnevezés Mennyiségek 

1 U alakú felső sin 2 

2 Felső merevítő 2 

3 Rövid rögzítő U alakú felső sinhez (1 extrával) 5 

4 Hosszú rögzítő felső merevítőhöz (1 extrával) 5 

5 Lépcső rögzítő elem (2 extrával) 34 

6 Lépcsőfok 8 

7 Felső oldalláb (”A” fedélen jelölve) 2 

8 Felső oldalláb (”B” fedélen jelölve) 2 

9 J alakú alsó oldalláb (”A” fedélen jelölve) 2 

10 J alakú alsó oldalláb (”B” fedélen jelölve) 2 

 

Jelölés 
 

                                 Megnevezés Pótalkatrész  
cikkszáma 

*58974 *10903 

1 U alakú felső sin 11167 11171 

2 Felső merevítő 11168 11172 

3 Rövid rögzítő U alakú felső sinhez (1 extrával) 10810 10810 

4 Hosszú rögzítő felső merevítőhöz (1 extrával) 10227 10227 

5 Lépcső rögzítő elem (2 extrával) 10349 10913 

6 Lépcsőfok 10348 10914 

7 Felső oldalláb (”A” fedélen jelölve) 11165A 11169A 

8 Felső oldalláb (”B” fedélen jelölve) 11165B 11169B 

9 J alakú alsó oldalláb (”A” fedélen jelölve) 11166A 11170A 

10 J alakú alsó oldalláb (”B” fedélen jelölve) 11166B 11170B 
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           A LÉTRA ÖSSZEÁLLÍTÁSA                 

Ez a szerelési útmutató a 3 lépcsős és 4 lépcsős létrák részére készült. 
Az összeszerelési rajzok a 3 lépcsős létráét mutatják. 
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK: 1 db csillag csavarhúzó 
     1 db fogó, vagy állítható kulcs 
FONTOS: A rögzítőelemeket ne húzzuk meg a teljes összeállítás elkészültéig. 
 

FIGYELMEZTETÉS 

MIELŐTT A LÉTRALÉPCSŐFOKOKAT SZERELNÉNK A LÁBAKAT SZERELJÜK 
ÖSSZE. 
CSAK A LÁBAK ÖSSZESZERELÉSE UTÁN SZERELJÜK A LÉPCSŐFOKOKATA 
LÁBRA HOGY ELKERÜLJÜK A BALESETET 
 
1 . ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA:  nagyon fontos az alkatrészek helyes meghatározása és 
beazonosítása az összeszerelés megkezdése előtt. Ugyan egyes elemek egyformának néznek ki, 
azok nem mindig cserélhetőek. Ellenőrízze az alkatrészlistán. 
 

FIGYELMEZTETÉS 

NEM MEGFELELŐ ÖSSZESZERELÉS INSTABIL LÉTRÁT VAGY OLYAN HIBÁT 
EREDMÉNYEZHET, HOGY A LÉTRA FELBORUL ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY 
HALÁLT OKOZHAT. 
 
2 . LÁB SZERELÉSE. (lásd az 1. ábrát!)  
 
Van két egyenes felső láb (7) ”A” jelöléssel és két J 
alakú alsó láb (9) szintén  ”A” jelöléssel. 
Van szintén két felső egyenes láb (8) ”B” jelöléssel 
és két J alakú alsó láb (10) szintén  ”B” jelöléssel 
A jelölések minden lábrész végén lévő műanyag 
kupakon vannak. Csatlakoztassa az ”A” felső 
lábrészt az ”A” alsó lábrésszel a következőképpen: 
  *Igazítsa az alsó lábrészt a felső lábrészbe 
(lásd1.ábra) 
  *Helyezze az alsó lábrészt a felső lábrészbe és 
utána fordítsa a zárat a helyére az óramutató 
járásának megfelelően  
  *Ellenőrízze, hogy a műanyag lépcsőrögzítők 
igazodjanak és ugyanarra nézzenek a felső és 
alsó lábon.Emelje meg a felső lábrészt és 
ellenőrízze, hogy az alsó lábrész megfelelően van 
behelyezve/rögzítve és nem esik ki. 
Ismételje meg a lépéseket, a ”B” felső lábrészt az 
”B” alsó lábrésszel is csatlakoztassa az 
előbbieknek megfelelően. MEGJEGYZÉS: NE 
KEVERJE AZ ”A” RÉSZEKET A ”B” RÉSZEKKEL!  
Most már két komplett ”A” láb és két komplett ”B” 
láb van. 
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  A LÉTRA ÖSSZEÁLLÍTÁSA (FOLYTATÁS)      

 

 
3 . LÉPCSŐFOK SZERELÉSE (lásd a 2.1-2.3 
ábrákat!) 
Vegyen egy komplett ”A” és egy komplett„”B” 
lábat. A lépcsőfokokat (6) illessze az 
összeszerelt lábakra.Figyelje az „”A” és „”B” 
jelöléseket kövesse az ábrák szerinti 
lépéseket. A lépcsőfok ”A” oldalát az ”A” 
lábhoz és a lépcsőfok ”B” oldalát a ”B” lábhoz 
–nézze a 2.1 ábrát. 
Tolja a lépcsőfokot az összeszerelt lábra és 
nyomja addig míg a szerelvénybe illeszkedik. 
Amennyiben a lépcsőfok a szerelt lábakhoz 
nem illeszkedik az azt jelzi, hogy a 
lépcsőfok fejjel lefelé vagy más módon 
rosszul lett illesztve. 
Miután a lépcsőfok a helyén rögzítve lett, 
nyomja a rögzítő elemet (5) a lépcsőfokon lévő 
horonyba, hogy rögzítse a lépcsőfokot a 
szerelt állványhoz(lábhoz).- nézze 2.2 ábrát 
(lépcsőfokonként 4 rögzítő elem) 
Ismételje meg az illesztést a további 
lépcsőfokokkal és a másik lábpárral. 
Ha befejezte akkor két komplett létraoldala 
lesz. Minden oldal hasonlítson egymásra 2.3 
ábra 
 
4 . FELSŐ MEREVÍTŐ SZERELÉSE  
EGYSZERRE EGY OLDAL (lásd 3. ábra) 
Azonosítsa az „”A” és „”B” lyukakat a 
merevítőn (2) a jelölt végeken. Csúsztassa a 
merevítő tetejét a lábvégeken át, biztosítsa, 
hogy a merevítő ”A” jele a láb ”A” jelénél a ”B” 
jele a láb ”B” jelénél csatlakozzon. A klis 
lyukak a merevítő oldalán igazodjanak az oda 
tartozó lábakon levőkkel. 
Rögzítse a merevítőket a lábakhoz a hosszabb 
rögzítő csavarokkal (4). 
Még ne rögzítse a létra másik oldalát a 
merevítőhöz – ez a szerelési lépés később 
következik. 
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  A LÉTRA ÖSSZEÁLLÍTÁSA (FOLYTATÁS)      

 
5 . U ALAKÚ FELSŐ SIN SZERELÉSE (lásd a 4 ábrát!) 
Szerelje a felső sint (1) a merevítő (2) felett a lábakra és 
rögzítse a rövidebb rögzítő/csavarral (3) – nézze 4. ábrát. 
 
6 . A FENTMARADT LÉTRA OLDAL SZERELÉSE 
(lásd 5. ábra) 
Illessze a felső U-sint és a felső merevítő nyílását össze, 
majd lentről csúsztassa a az elemeket egymásba. 
Ellenőrízze, hogy az ”A” láb a felső merevítő ”A” jeléhez, a 
”B” láb a merevítő ”B” jeléhez illeszkedjen.Rögzitsen 
minden alkatrészta megfelelő rögzítő/csavarokkal (4) és 
(3), mint ahogy korábban írtuk. 
 
7 . A LÉTRA HASZNÁLATA ELŐTT:  
Mikor minden alkatrész a helyén van ellenőrízze, hogy 
minden rögzítő/csavar teljesen meghúzott-e majd a létrára 
lefelé irányuló nyomást alkalmazva nézze meg a 
lépcsőfokok teljesen illeszkednek-e a helyükön. Ha 
létrájánál probléma merül fel az hibás szerelést jelent. Ha 
rendben van minden helyezze a létra egyik szárát a 
medencébe a másikat a medencén kívülre. nézze a 6. 
ábrát 
 
Becsült szerelési idő 20-45 perc.  
(Megjegyzés: a szerelési idő csak hozzávetőleges és eltérő 
lehet az egyéni szerelési tapasztalatoknak megfelelően.) 
 

 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
 

 A létrát egyenletes szilárd alapzatra helyezze és győződjön meg róla, hogy stabilan áll 
és biztonságosan használható. 

 Ha a medence használaton kívül van vegye ki a létrát a medencéből és őrízze 
biztonságos helyen, hogy megelőzze a medence illetéktelen, jogosulatlan vagy 
ellenőrízetlen használatát. 

 Rendszeresen vizsgálja meg  a csavarokat és az anyákat, hogy biztos legyen abban, 
hogy a létra szilárdan áll. Kövesse a további utasításokat. 

 
8 . ÜZEMELTETÉS: 
Rendszeresen ellenőrízze az csavarokat, anyákat a lépcsőfokokstabilitását és hogy a lépcső stabil. 
Vigye a lépcsőt fedett helyre, hogy biztonságban és száraz helyen legyen 0 és 40 fokCelsius között. 
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         ÁLTALÁNOS VIZI BIZTONSÁG              

 
A vizi kikapcsolódás szórakozás és gyógyászati célokat is szolgál. Mindamellett vele járhat  
sérülés és halálos sérülés veszélye. A sérülés esélyének csökkentése érdekében olvassa el és 
tartsa be a termékre vonatkozó összes figyelmeztetést, utasítást. Ne feledje azonban, hogy a 
termékre vonatkozó figyelmeztetések, utasítások és biztonsági óvintézkedések csak a vizi 
kikapcsolódás néhány általános kockázatát részletezik, de nem térnek ki az összes lehetséges 
kockázatra és veszélyre. 
 
A további biztonság érdekében ismerkedjen meg az alábbi általános óvintézkedésekkel, 
valamint a nemzetközileg elismert biztonsági szervezetek útmutatóival: 

 Követelje meg az állandó felügyeletet. Egy illetékes felnőtt legyen kinevezve, mint 
„testőr” vagy vizi őr különösen, ha gyerekek vannak a medencében vagy körülötte. 

 Tanuljon meg úszni. 

 Fordítson időt a szív-tüdő újraélesztésa (CPR) és elsősegélynyújtás elsajátítására 

 Tájékoztasson mindenkit aki felügyeli a medencehasználókat a lehetséges veszélyekről 
és védőberendezések használatáról, mint a zárható ajtók, akadályok, stb. 

 Téjékoztasson minden medencehasználót, beleértve a gyerekeket is mit kell tenni 
vészhelyzetben. 

 Mindig hallgasson a józan eszére és hozzon megfelelő döntéseket a vizi tevékenységek 
élvezésekor. 

 Felügyelet, felügyelet, felügyelet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŐRÍZZE MEG A KARTONDOBOZT TÁROLÁSI CÉLOKRA, VALAMINT AZ 
UTASÍTÁSOKAT AZ ISMÉTELT ÖSSZESZERELÉS MEGKÖNNYÍTÉSE 
ÉRDEKÉBEN. 
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Szervizeléssel kapcsolatos kérdéseivel vagy alkatrészek rendelése céljából,               
 kérjük forduljon az alább felsoroltmegfelelő irodához vagy látogassa mga 
www.intexdevelopment.com címet, hogy megismerje a gyakran feltett kérdéseket  
 
Országok  Címek         Országok   Címek      
    

   

http://www.intexdevelopment.com/

