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אל תשכחו לנסות את מוצרי אינטקס הבאים: בריכות שחייה, אביזרים נלווים 
לבריכות שחייה, בריכות שחייה מתנפחות וצעצועים לבית, מיטות אוויר וסירות, 

אותם ניתן להשיג בחנויות המובחרות או באתר האינטרנט שלנו. 
משום שאנו פועלים ללא לאות לשיפור מוצרינו, אינטקס שומרת על הזכות 
לשנות את המפרט והמראה של מוצרים, דבר שעשוי להוביל לעדכונים של 

הוראות השימוש ללא הודעה מראש. 

הוראות שימוש
כללי בטיחות חשובים

יש לקרוא, להבין ולפעול בהתאם לכל 
ההנחיות שבחוברת זו לפני התקנת מוצר 

זה והשימוש בו.

מכשיר אוטומטי לניקוי קרקעית הבריכה

האיור לצורך המחשה בלבד
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כללי בטיחות חשובים
יש לקרוא, להבין ולפעול בהתאם להוראות אלו לפני התקנת מוצר זה והשימוש בו.

3יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי

•
•
•
•

•
•
•

אזהרה

להפחתת סכנת פציעה, אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר זה. 
אין להפעיל את משאבת הסינון בזמן שישנם אנשים בתוך הבריכה. 

יש להוציא את המוצר מהבריכה בזמן שהיא נמצאת בשימוש. 
יש לכבות או לנתק מהחשמל את משאבת הסינון לפני ביצוע כיוונים, ניקוי או 

טיפול במכשיר. 
יש להוציא את המוצר מהבריכה לפני כיסוי הבריכה.

יש לאחסן את המוצר ואת האביזרים הנלווים במקום סגור, יבש ובטוח. 
אם ישנן בעיות עם הבריכה ועם משאבת המסנן, יש לפנות אל הוראות השימוש 

המתאימות להן.

פעולות שאינן בהתאם לאזהרות אלו עלולות לגרום לנזק לרכוש, לפציעה חמורה 
ואף למוות. 

מערכת שאיבה-וסינון זו מיועדת לשימוש רק למטרות שמתוארות במדריך זה! 
פעולות שאינן בהתאם להנחיות הבטיחות וההתקנה שעל גבי המוצר, האריזה 

ושבדפי המידע המצורפים עלולות לגרום להתחשמלות, הסתבכות, פציעה חמורה 
אחרת ואף למוות. 
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חלקי המכשיר

לפני הרכבת המוצר, יש להקדיש מספר דקות לבדיקת תוכן האריזה כדי להכיר את כל החלקים. 

הערה: האיורים הם למטרת המחשה בלבד. המוצר עצמו עשוי להיראות שונה.
האיורים אינם בקנה מידה. 
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מכסה המכשיר

אום חיבור מנגנון המכשיר

מנגנון המכשיר

רשת לאיסוף לכלוך

בסיס המכשיר

חבק לצינור

מתאם חיבור לצינור

A צינור

B צינור

C צינור

D צינור

תומך המברשת A (הערכה מכילה שני תומכים חלופיים)

מברשת (הערכה מכילה 10 מברשות חלופיות)

תומך המברשת B (הערכה מכילה שני תומכים חלופיים)

דסקית פלסטיק

מס. סידורי
של החלק כמותתאור

4יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי
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הוראות התקנה

5יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי

מידע חשוב לקראת שימוש

יש לקרא, להבין ולפעול בהתאם לכל ההוראות לפני התקנת מוצר זה והשימוש בו.

כללי
יש לחבר את מכשיר הניקוי האוטומטי למשאבת מסנן עם הספק של

5678 – 13248 ליטרים לשעה (1500 – 3500 גלונים לשעה). 
איכות הניקוי תלויה בהספק משאבת המסנן. ככל שההספק גבוה יותר, כך 

ישתפרו הביצועים. 
יש להרכיב תחילה את משאבת המסנן, ואז להכין לפעולה את מכשיר הניקוי 

האוטומטי. 
במקרה של שימוש במסנן חול, יש לוודא שאזור סינון החול מנוקה על ידי 

שטיפה בכיוון הנגדי תחילה. יש להפעיל את משאבת הסינון למשך 10-15 דקות 
לפני חיבור מכשיר הניקוי האוטומטי למחבר החזרת המים. 

מכשיר הניקוי האוטומטי לא יפעל אם משאבת המסנן אינה פועלת. 

•

•

•

•

•
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הוראות התקנה (המשך)

6יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי

1. יש לכבות את משאבת המסנן. מתוך הבריכה יש לפתוח את הברגת פיית 
מחבר החזרת המים (איור 1). 

3

(B) (C) (B) (C) (B) (D)

(D)(B) (C) (B)

(C)
לבריכות עגולות בגודל 18 אינץ' ומטה או בריכות מלבניות שקטנות מ-12 אינץ' 

לבריכות עגולות מעל לגודל 18 אינץ' או בריכות מלבניות בגודל 12 אינץ' ומעלה

2. יש להבריג את קצה צינור A (8) עם המתאם אל מחבר המסננת עם ההברגה 
בתוך הבריכה (איור 2). 

3. יש לחבר את שאר הצינורות זה לזה מחוץ לבריכה, בסדר שמתואר (איור 3) 
B-C-B-D או  B-C-B-C-B-C-D

2

8

מחבר מסננת 
עם הברגה

1
מחבר מסננת 

עם הברגה פייה



198IS

הוראות התקנה (המשך)

7יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי

4. הרכבת המברשת. (איור 4) הערה: הוציאו את המברשות מהחלק התחתון של 
המכשיר בעת שאיבת פסולת גדולה או עלים מרצפת הבריכה.

5. עם חבק הצינור (6), חברו את קצה 
צינור 11 (D) אל החיבור העליון של 

מכשיר הניקוי. ניתן להשתמש במטבע 
קטן כדי להדק את חבק הצינור

(איור 5). 

6. כעת יש להכניס את מכשיר הניקוי 
האוטומטי אל תוך המים. יש למלא את 

הצינור במים על ידי הטבלת הצינור 
במים כדי להוציא את כל האוויר הלכוד 

מהצינור. 

7. יש להחזיק את מכשיר הניקוי 
האוטומטי כשהוא הפוך מתחת למים 

כדי להוציא את האוויר (איור 6). כך יצא 
כל האוויר מהצינור וממכשיר הניקוי, 

כדי שמכשיר הניקוי ישקע אל קרקעית 
הבריכה וישמור על ניקיונה. 

5

6

11
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הוראות התקנה (המשך)

8יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי

8. יש לחבר את צינור 9 (B) אל צינור 8 (A) שהותקן כבר בצעד 2 (איור 7). 
מכשיר הניקוי האוטומטי מוכן כעת לשימוש. 

9. יש להפעיל את משאבת המסנן, ולוודא שהמים זורמים דרך מכשיר הניקוי. 
מכשיר הניקוי ינוע כעת וישאב את רצפת הבריכה. (איור 8). 

9
8 7

8

אם מכשיר הניקוי מתחיל להזיז את הלכלוך, ונוצרים משקעים על רצפת 
הבריכה, יש צורך לנקות או להחליף את תא המסנן לעיתים קרובות יותר, 

מאחר שמשקעים עדינים מאוחסנים בתא זה.

הערה חשובה
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ניקוי רשת איסוף הלכלוך

9יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי

1. יש לוודא שמשאבת המסנן כבויה, 
ולנתק את כבל החשמל מהשקע. 

2. יש להרים את צינור מכשיר הניקוי 
לאט, ואז להחזיק למעלה את מכשיר 

הניקוי בשתי הידיים (איור 9). 
זהירות: אין למשוך את הצינור ישירות. 
פעולה זו עלולה לפגוע במחבר צינור 

מכשיר הניקוי. 

3. יש לאחוז בבסיס מכשיר הניקוי בשתי 
הידיים, להרימו למעלה לאט בזווית 

(כשראש או זנב המכשיר מופנים כלפי 
מעלה) (איור 10). לאחר שהמים יצאו 

במלואם ממכשיר הניקוי, יש להוציא את 
מכשיר הניקוי מהבריכה ולהניחו על 

הקרקע. 

4. יש לפתוח את ארבעת התפסים 
שממוקמים בארבעת צידי המכשיר 

(איור 11). 

5. יש להוציא את רשת איסוף הלכלוך 
(4) מבסיס המכשיר (5). אם ישנו לכלוך 

על רשת איסוף הלכלוך ועל בסיס 
המכשיר, יש להשתמש בצינור גינה כדי 

לנקות חלקים אלו. (איור 12). 

6. יש להרכיב את מכשיר הניקוי בסדר 
ההפוך מצעדים 1, 2, 3, 4 ו-5.

10

11

9(1) (2)

12

4

5



• יש לוודא שמשאבת המסנן פועלת. יש להוציא את מכשיר 
הניקוי מהמים ולבדוק אם מים זורמים החוצה מאחד מקצות 

המכשיר. 
• יש להדק את כל חיבורי הצינורות, ולחבר את הצינור אל 

מחבר החזרת המים. פנו לחלק "הוראות התקנה". אם אינכם 
בטוחים מהו מחבר החזרת המים, נסו לחבר את מכשיר 

הניקוי לכל אחת מיציאות הבריכה עד שהמים יצאו מאחד 
מקצות המכשיר. 

• יש להוציא את מכשיר הניקוי מהאזור בו הרצפה מקומטת, 
ולוודא שרצפת הבריכה חלקה ככל הניתן. 

• יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של אינטקס. 

• יש לשחרר אוויר ממכשיר הניקוי בהתאם לצעדים שבחלק 
"הוראות התקנה". 

• מי הבריכה מלוכלכים מדי. יש לוודא שהרכיבים הכימיים 
של מי הבריכה מאוזנים. אם מי הבריכה ירוקים, חומים או 
שחורים, יש לכוון את רמות הכלור ואת רמת החומציות של

מי הבריכה. 
• יש לבדוק אם הספק המשאבה במסגרת הטווח שמפורט. 

אם הספק המשאבה גבוה מ-13248 ליטרים לשעה
(3500 גלון לשעה), יש להחליף משאבה למשאבה עם הספק 

נמוך יותר. 

• יש לבדוק ולנקות את רשת איסוף הלכלוך. 
• יש לנקות או להחליף את תא משאבת המסנן. 

• אם אתם משתמשים במסנן חול, יש לוודא שאזור איסוף 
החול נקי על ידי שטיפתו. פנו להוראות השימוש של מסנן 

החול. 
• אם מהירות המכשיר עדיין אינה משביעת רצון, מומלץ 

להשתמש במשאבת מסנן בעלת הספק גבוה יותר. 

• יש להוציא את המברשות מחלקו התחתון של המכשיר 
ולהחזיר אותו אל הבריכה. פנו לחלק "הוראות התקנה". 

• יש לנקות את הפסולת שהצטברה במכשיר הניקוי לאחר 
הפעלה למשך 2-3 שעות רצופות. 
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ניקוי רשת איסוף הלכלוך

10יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי

בעיה

מכשיר הניקוי אינו זז

תנועת המכשיר איטית מאוד

המכשיר מתרומם מרצפת הבריכה

המכשיר אינו אוסף את העלים 
מרצפת הבריכה

פתרון

חשוב: אם המכשיר עדיין אינו פועל כראוי, צרו קשר עם מחלקת שירות 
הלקוחות לקבלת עזרה. היעזרו בדף "מרכזי שירות מורשים" שמצורף. 
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אחסון לטווח ארוך

כללי בטיחות כלליים שנוגעים למתקני מים

11יש לשמור הוראות שימוש אלו לעיון עתידי

1. יש לוודא שמשאבת המסנן כבויה, ולנתק את כבל המתח מהחשמל. 
2. יש לפרק את מכשיר הניקוי, על ידי ביצוע הפעולות שבחלק "הוראות      

התקנה" בסדר ההפוך. 
3. יש לנקות ולייבש ביסודיות את כל האביזרים הנלווים ואת כל חלקי המכשיר.

3. יש להקפיד שהצינורות נשארים ישרים בזמן האחסון. 
5. יש להוציא את המברשות ולשמור אותן במצב שטוח וישר בזמן האחסון. 

6. ניתן להשתמש באריזה המקורית של המכשיר לצורך אחסונו. יש לאחסן את 
המכשיר באזור אחסון יבש וקריר. 

אזורי בילוי שמכילים מים הינם מהנים ובריאותיים. אולם, הם מהווים גם סכנת 
פציעה ואף מוות. להקטנת סכנת הפציעה, יש לקרא את כל האזהרות 

וההנחיות שעל גבי המוצר, האריזה ובדפים שבתוך האריזה ולפעול בהתאם 
להן. אולם, יש לזכור שהאזהרות, ההנחיות והוראות הבטיחות שמגיעות עם 

המוצר נוגעות רק לסיכונים הנפוצים של בילוי במים, ואינן נוגעות לכל הסכנות 
או הסיכונים שכרוכים בכך. 

כדי ללמוד על אמצעי זהירות נוספים יש להכיר את הקווים המנחים הכללים 
הבאים, כמו גם את הקווים המנחים שמספקים ארגוני בטיחות שונים בארץ:
בילוי באזורים שמכילים מים מצריך פיקוח מתמיד. מבוגר בעל הכישורים 

המתאימים צריך להיות ממונה כמציל או כמשגיח, בעיקר כשילדים נמצאים 
בתוך או ליד בריכה. 
יש ללמוד לשחות. 

יש להקדיש זמן כדי ללמוד כיצד לבצע החייאה וכיצד לספק עזרה ראשונה. 
יש להנחות כל אדם שמפקח על המשתמשים בבריכה בנוגע לסכנות השונות 
שישנן בשימוש בבריכה, וכיצד להשתמש במכשירי הגנה כגון נעילת דלתות, 

מחסומים וכולי. 
יש להנחות את כל מי שמשתמש בבריכה, כולל ילדים, מה יש לעשות במקרה 

חירום. 
יש להשתמש תמיד בהיגיון בריא ובשיקול דעת בעת הנאה מפעילות כלשהי בה 

מעורבים מים. 
פיקוח, פיקוח, פיקוח. 
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