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Introdução:
Agradecemos por comprar uma piscina da Intex. Por favor, leia o manual
cuidadosamente antes de iniciar a montagem da piscina. Essas informações
ajudarão você a montar a piscina com segurança e a aumentar a vida útil da
piscina. Assista ao vídeo incluso antes da instalação. Recomenda-se 2 a 3
pessoas para montar a piscina. Antes de montar a piscina, examine as
condições do piso.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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REGRAS DE SEGURANÇA

Português

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

AVISOS
• É necessário estabelecer limites de uso e que a criança seja supervisionada por um
adulto o tempo todo.
• Feche todas as portas, janelas e barreiras de segurança para evitar acidentes, certifique-se
de que a piscina esteja protegida de uso inadequado, uso não autorizado ou sem
supervisão.
• Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.
• A piscina e os equipamentos da piscina devem ser montados e manuseados apenas por
adultos.
• Nunca mergulhe, pule ou escorregue dentro da piscina.
• Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto ou seja
demasiadamente enchida, pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de
que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado.
• Não incline, sente ou coloque pressão excessiva no anel inflável e na borda da piscina, pois
pode causar acidentes ou danos ao produto. Não permita que ninguém sente sobre o anel
inflável, incline ou arremesse objetos contra a parede da piscina.
• Recolha todos os brinquedos, produtos flutuantes de dentro e em volta da piscina, quando
não estiver em uso. Objetos dentro da piscina, atraem crianças pequenas.
• Mantenha brinquedos, cadeiras, mesas ou qualquer outro objeto que a criança possa subir
a pelo menos 1.2 metro longe da piscina.
• Mantenha equipamentos de resgate e telefone de emergência próximo à piscina. Exemplo
de equipamento de resgate aprovado pela guarda costeira, bóia com corda fixa, suporte
rígido e forte com não menos que doze pés (12’) [365.76cm] de comprimento.
• Nunca nade sozinho ou permita que outros nadem sozinhos.
• Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível
do lado de fora da barreira.
• Se nadar durante a noite usar luzes artificiais para iluminar a sinalização de segurança,
escadas, fundo da piscina e passagens ao redor da piscina.
• Nunca use a piscina sob o efeito de álcool ou drogas.
• Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.
• A cobertura da piscina deve ser removida totalmente antes do uso. Crianças e adultos não
podem enxergar debaixo da cobertura.
• Não cubra ou desscubra a piscina enquanto estiver em uso.
• Mantenha a piscina e a area próximo a piscina limpa, seca e livre de objetos para evitar
escorregões e quedas.
• Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a
água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiêne.
• Piscinas estão sujeitas à desgastes e deterioração. Mantenha corretamente sua piscina.
Certos tipos de deterioração excessiva ou acelerada podem conduzir a danos na piscina.
Danos na piscina podem causar grandes perdas de água.
• Esta piscina é para ser usada somente ao ar livre.
• Esvazie e guarde a piscina quando não estiver em uso.
• Enquanto a piscina estiver em uso, você precisará deixar a bomba filtro funcionando para
assegurar que ocorra pelo menos uma troca completa da água durante o dia. Consulte seu
manual da bomba filtro para calcular o tempo de operação necessário.
BARREIRAS E COBERTURAS DA PISCINA NÃO SUBSTITUEM A SUPERVISÃO
CONTINUA DE UM ADULTO. PISCINA NÃO VEM COM SALVA-VIDAS. OS ADULTOS SÃO,
PORTANTO, OBRIGADO A AGIR COMO SALVA-VIDAS OU OBSERVADORES DA ÁGUA E
PROTEGER AS VIDAS DE TODOS OS USUÁRIOS DA PISCINA, ESPECIALMENTE
CRIANÇAS AO REDOR.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS
PESSOAIS, PERDAS, FERIMENTOS E MORTE.
Avisos:
Proprietários de piscinas talvez precisem seguir as leis locais ou estaduais relativas á
segurança das crianças como: cercados, barreiras de segurança, iluminação e outras medidas
de segurança. Proprietários de piscinas deveriam consultar as leis locais para uso de piscinas
para detalhes adicionais.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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LISTA DAS PARTES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Opcional

10

11

12

* Opcional

13

14

* Opcional
NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.
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REFERÊNCIA DAS PARTES
Antes de iniciar a montagem de sua piscina observe cuidadosamente o
conteúdo e todas as partes.

1
2
3
4

5
11

6

10

9

8

7

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o
produto atual. Não é escala.
Modelos 10' (305 cm), 12' (366 cm), 13' (396 cm), 14' (427 cm), 15' (457 cm) & 16' (488 cm)
(No. de lados variam dependendo do tamanho da piscina)

6
1
2
3
4

5
7

8

9

10

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o
produto atual. Não é escala.
Modelos 18' (549 cm) & 24' (732 cm)
(No. de lados variam dependendo do tamanho da piscina)
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1
3
1
1
1

1
3
1
1
1

3
1
1

FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO (OPCIONAL)

PLUGUE DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)

CONECTOR DE DRENO

TAMPA DA VÁVULA DE DRENO

CAPA PARA PISCINAS (OPCIONAL)

11

12

13

14

10

1

1

CORDA DE REFORÇO

9

16

15

10

PERNAS VERTICAIS (PRENDEDOR INCLUÍDO)

8

1

1
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1

1

3

1

13

1

13

13

13

13

1

1

1

3

1

14

1

14

14

14

14

1

2

1

1

1

18

1

18

18

18

18

38

1

2

1

1

1

24

1

24

24

24

24

50

50
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1

1

3

12

1

1

LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)

7

16

12

6

10

15

TRAVES HORIZONTAIS

16

15

12

BASE DA PERNA

5

10

16

15

12

PRENDEDOR

4

10

16

15

12

10

JUNTA - T

3

30

30
34

28

28
32

26

22

TAMPA DE BORRACHA (COM 2 EXTRAS)

2

26

22

PINOS (COM 2 EXTRAS)

1

38

10'
16'
12'
13'
18'
24'
15'
14'
(305cm) (366cm) (396cm) (427cm) (457cm) (488cm) (549cm) (732cm)
34

DESCRIÇÃO

TAMANHO DA PISCINA & QUANTIDADE

32

NO
PEÇAS
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8
9
10
11
12
13
14

7

15’ X 42”
(457cm X 107cm)

10312
10648
10310
10313
10309
10414
10585
10589
10587
18932
10127
10201
11044
18901

15’ X 36”
(457cm X 91cm)

10312
10648
10310
10313
10309
10414
10584
10590
10587
18932
10127
10201
10649
18901

10127
10201
10649
11054

10312
10648
10310
10313
10309
10414
10987
10589
10587

10312
10648
10861
10313
10309
10414
11301
10864
10587
18932
10127
10201
11044

10865
10317
18933
10201
11044
18937

10864
10317
18933
10201
11044
18937

10864
10587
18932
10127
10201
11044
18901

10864
10317
18927
10127
10201
11044
10754

10312
10648
10862
10313
10309
10414
10766
10312

PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
10312
10312
10648
10648
10648
10861
10861
10861
10313
10313
10313
10309
10309
10309
10414
10414
10414
10314
10586
10764

10201
11044
18929

10312
10648
10863
10313
10309
10414
10767
11043
10865
10420
18935

15’ X 48”
24’ X 52”
16’ X 48”
18’ X 48”
18’ X 52”
(457cm X 122cm) (488cm X 122cm) (549cm X 122cm) (549cm X 132cm) (732cm X 132cm)

10127
10201
10649
11142

10127
10201
10649

10127
10201
10649

10127
10201
10649
10127
10201
10649

PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
10426
10312
10426
10648
10648
10648
10424
11126
10424
10313
10313
10313
10576
10309
10576
10618
10414
10618
10879
11141
11213
10880
10589
11214
10587

10426
10648
10424
10313
10576
10618
10616
10619

10426
10648
10463
10313
10576
10618
10615
10619

14’ X 48”
13’ x 42”
14’ X 42”
12’ X 39”
10’ X 30”
12’ X 30”
12’ X 36”
(305cm X 76cm) (366cm X 76cm) (366cm X 91cm) (366cm X 99cm) (396cm x 107cm) (427cm X 107cm) (427cm X 122cm)
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PINOS (COM 2 EXTRAS)
TAMPA DE BORRACHA (COM 2 EXTRAS)
JUNTA - T
PRENDEDOR
BASE DA PERNA
TRAVES HORIZONTAIS
LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO) <AZUL> OU
LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO) <CINZA>
PERNAS VERTICAIS (PRENDEDOR INCLUÍDO)
CORDA DE REFORÇO
FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO (OPCIONAL)
PLUGUE DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)
CONECTOR DE DRENO
TAMPA DA VÁVULA DE DRENO
CAPA PARA PISCINAS (OPCIONAL)

PINOS (COM 2 EXTRAS)
TAMPA DE BORRACHA (COM 2 EXTRAS)
JUNTA - T
PRENDEDOR
BASE DA PERNA
TRAVES HORIZONTAIS
LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO) <AZUL>
PERNAS VERTICAIS (PRENDEDOR INCLUÍDO)
CORDA DE REFORÇO
FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO (OPCIONAL)
PLUGUE DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)
CONECTOR DE DRENO
TAMPA DA VÁVULA DE DRENO
CAPA PARA PISCINAS (OPCIONAL)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Português

MONTAGEM DA PISCINA
IMPORTANTE ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE
PREPARAÇÃO DO SOLO

AVISOS
• A localização da piscina deve permitir que você proteja todas as portas, janelas
e colocação de barreiras de segurança para prevenir que pessoas não
autorizadas, sem intenção ou sem supervisão possam entrar na piscina.
• Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e
animais.
• Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto
e/ou em desacordo com as instruções de montagem pode resultar no
desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser
varrida para fora / ejetado, resultado em sérios ferimentos ou dano ao produto.
• Risco de choque elétrico. Conecte a bomba filtro somente no chão protegido por
um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Para reduzir o
risco de choque elétrico, não use extensão, timers, adaptadores ou plugue
conversor para conectar a bomba à tomada elétrica, providencie uma localização
adequada para a tomada. Coloque o cabo onde ele não será danificado por
máquina de cortar grama, cerca elétrica e outros equipamentos. Veja o manual
da bomba filtro para avisos e instruções adicionais.

Selecione uma localização externa para a piscina tendo em mente o que
segue:
1. A área destinada à montagem da piscina deve ser absolutamente lisa, limpa e plana.
Não monte a piscina em declive ou em superfície inclinada.
2. A superfície do solo deve ser compactada e firme para resistir a pressão e peso do
conjunto completo da piscina montada. Não monte a piscina em pisos úmidos, arenosos,
frágeis, fofos ou pisos em condições precárias.
3. Não deixe a piscina em um deck, varanda ou plataforma.
4. A piscina requer pelo menos 4 pés de espaço ao seu redor para colocação de objetos
que a criança possa subir e ter acesso a piscina sem autorização.
5. A piscina matará a grama. Água jogada para fora pode matar a vegetação. Certos tipos
de grama assim como St. Augustinho e Bermuda, podem crescer atráves da lona. Grama
crescendo através da lona da piscina não é um defeito de fabricação e não é coberto
pela garantia.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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MONTAGEM DA PISCINA (cont.)
Esta piscina pode ter sido comprada com a bomba filtro Intex Krystal
Clear™, a qual tem um conjunto de instalação e instruções de montagem
separado.
Tempo de montagem cerca de 30-60 min. (Note: o tempo de montagem é apenas
aproximado e a experiência individual de montagem pode variar.)
1. Preparação da lona
• Encontre uma localização plana, nivelada, que esteja livre de pedras, galhos ou objetos
pontiagudos que possam perfurar a lona da piscina ou causar danos.
• Abra a embalagem contendo a lona, as juntas, pernas, etc, cuidadosamente, esta embal
agem pode ser usado para guardar a piscina durante os meses de inverno ou quando
não estiverem em uso.

1
• Remova o Tecido de Forração (10) e
estenda sob a aréa limpa, e então remova
a lona (7) e estenda em cima do Tecido de
Forração com a válvula de dreno em
direção a area de escoamento da água.
Posicione a válvula de dreno longe da
7
casa.
IMPORTANTE: Sempre monte a piscina com pelo menos 2 pessoas. Não arraste
a lona da piscina porque pode perfurar ou danificar a lona (veja ilustração 1).
• Durante a montagem da lona da piscina aponte as conexões mangueira ou aberturas
na direção da tomada elétrica. A extremidade de fora da piscina montada deve estar
dentro do alcance da conexão elétrica para a bomba-filtro opcional.
2. Montagem da armação
• As Pernas verticais (8) têm diametro menor e devem ser encaixados na parte inferior
das Juntas (6). As Traves horizontais (6) têm diâmetro maior e devem ser colocados nos
passantes da lona e encaixados nas Juntas-T (3).
• Comece a montagem em qualquer parte, mas siga
sempre a mesma direção. A medida que colocar
uma trave horizontal, encaixe-a na Junta-T e prenda
com um pino (2). Repita esta operação até colocar
todas as Traves (veja ilustração 2.1).

A última conexão da junta pode ser difícil de
completar. Você pode fazê-lo, se você primeiro,
levantar simultaneamente a última junta e a trave mais
de 2 polegadas (5 cm). Agora insira a trave dentro da
junta, enquanto abaixa as peças na posição. A trave
irá deslizar facilmente para dentro da junta (ver
desenho 2.2). Certifique-se de que a última junta está
totalmente montada antes de proceder com a
montagem das pernas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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1
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3

2.2
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MONTAGEM DA PISCINA (cont.)
• Deslize a próxima perna vertical dentro do cinto
localizado no meio da lona da piscina.
A base da perna é para ser colocada por dentro da
corda contensão (9) localizada próximo ao final da
lona (Exceto para piscinas de 10’ (305cm) e 12’
(366cm)). Cuidadosamente deslize a perna para dentro
do cinto e coloque a base da perna dentro da corda e
então insira o lado de cima da perna dentro da junta.
Instale esta perna nos buracos da junta, alinhando os
buracos e os botões de pressão. Em seguida encaixe
3.1
as pernas nas juntas e coloque a base (5) na parte
inferior (veja ilustração 3.1 & 3.2).

3

8

4
9
5

3.2

• Segure as traves superiores da piscina de armação em 2 – 3
lugares e “sacuda” a piscina para certificar-se que todas as
juntas, pernas e traves “encaixe-se umas as outras”. Certifique-se
que todos os pinos estão em posição empurrando-os para baixo
através dos buracos (veja ilustração 4.1).

4.1

• Certifique-se que a perna esteja dentro da corda de contensão,
então puxe a base da perna suavemente para fora. No final a
perna deve estar reta, na posição vertical.
3. Enchendo a piscina
• Para as lonas de piscinas com conectores de mangueira (16’ (488 cm) e piscinas
menores), se a piscina foi comprada sem a bomba filtro, use dois dos três plugues (11)
colocando-os dentro da saída de água da piscina para a bomba filtro no lado interno da
piscina, desta forma a água não sairá enquanto você enche a piscina.
Se a piscina foi comprada com uma bomba de filtro, leia primeiro o manual da bomba
filtro Krystal Clear™ e depois vá para a próximo etapa de instalação.
• Antes de começar a encher a piscina com água, certifique-se de que o plugue de
drenagem dentro da piscina esteja fechado e que a tampa de drenagem do lado de fora
esteja bem atarraxada. Antes de encher completamente a piscina, coloque água até
uma altura de 2 a 3 cm e verifique se tem alguma diferença no nível da piscina no piso.
IMPORTANTE: Se a água da piscina tiver acumulo maior em um só lado, significa
que a piscina não esta nivelada. Montar a piscina em chão desnivelado causará
inclinação da piscina. Se a piscina não está completamente nivelada, você deve
drenar a água da piscina, nivelar a área ou mover a piscina para uma diferente
área devidamente nivelada, e então recolocar água na piscina.
• Retire todas as rugas (de dentro da piscina) empurrando suavemente com as mãos do
centro para a lateral, ou puxando cuidadosamente o fundo da piscina pelo lado de fora.
Se for a proteção de fundo que esteja causando as rugas, são necessárias 2 pessoas
de cada lada para retirar todas as rugas. Use a escada da piscina devidamente montado
ao entrar ou sair da piscina durante este processo.
• Deve-se encher de água um pouco abaixo da
linha de soldadura de junta interior. (veja
ilustração 4.2)

NÍVEL DA ÁGUA

4.2

IMPORTANTE
Antes de deixar alguém usar a piscina, junte a família e faça uma reunião
estabelecendo algumas regras que incluem, no mínimo, as regras mais importantes
de segurança e as regras gerais de segurança aquáticas, informadas neste manual.
Revise estas regras básicas regularmente com todos os usuários da piscina
incluindo convidados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO DA PISCINA

AVISOS
PARA RELEMBRAR
• Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água,
mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa
higiêne.
• Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar
sempre visível do lado de fora da barreira.
• Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e
afogamento.

Manutenção da água
A manutenção do equilíbrio apropriado do nível de água é o fator mais importante para
o aumento da vida útil da piscina, bem como a sua boa aparência. É importante que o
teste da água seja feito com técnica apropriada. Procure um profissional especializado
que indicará kits e procedimento de teste. Não esqueça de ler e seguir as instruções
do fabricante dos produtos químicos.
1. Nunca deixe o cloro em contato com a piscina antes de estar completamente dissolvido.
Isto significa que o cloro granulado ou em tabletes deve ser dissolvido em um balde antes
do uso e deve ser derramado em diversos locais na piscina para que possa se misturar
com a água da piscina.
2. Nunca misture diferentes produtos químicos. Coloque-os separadamente e misture na
água da piscina antes de colocar outro produto.
3. Peneira e Aspirador de Piscina Intex são eficazes para ajudar na manutenção e limpeza
da piscina. Procure por esses acessórios em um fornecedor de piscina.
4. Não use máquina de alta pressão para limpar a piscina.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS
PROBLEMA

DESCRIÇÃO

CAUSA

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

ALGAS

• Água esverdeada.
• Pontos verdes ou pretos
no fundo da piscina.
• Piso da Piscina
escorregadio ou mau
cheiro.

• Desajuste do nível de
cloro e pH.

• Tratar a água com cloro. Checar
o pH e corrigir o nível conforme
recomendado pelo fornecedor
de produtos para piscina.
• Limpar cuidadosamente com
escova o fundo da piscina.
• Manter o nível de cloro certo.

COLORAÇÃO
NA ÁGUA

• Água torna-se azul,
marrom ou preta
quando o primeiro
tratamento com cloro.

• Oxidação do cobre,
ferro ou manganês com
a adição do cloro. Isto é
comum com a reação
do cloro com a água.

• Ajustar o pH para o nível
recomendado.
• Filtrar até a água tornar-se limpa.
• Limpar ou trocar cartucho do filtro.

ÁGUA COM
APARÊNCIA
DIFERENTE

• Água tem um aspecto
esbranquiçado.

• "Água pesada" causada
por pH alto.
• Baixo nível de cloro.
• Materiais estranhos na
água.

• Correção do pH. (checar com
fornecedor de produtos para
tratamento da água)
• Checar o nível correto de cloro
na água.
• Limpar ou trocar o cartucho do
filtro.

NÍVEL DE ÁGUA
SEMPRE BAIXO

• Nível de água sempre
baixo.

• Furo no fundo da piscina. • Localizar o vazamento e reparar
• Conexão da mangueira
com kit remendo.
frouxa.
• Apertar a conexão da mangueira.
• Substitua as mangueiras.

SEDIMENTOS NO
FUNDO DA
PISCINA

• Sujeiras ou areia no
fundo da piscina.

• Uso constante da
piscina.

• Usar o aspirador de piscina
Intex para limpar.

SUPERFÍCIE
SUJA, TURVA

• Folhas, Insetos, etc.

• Árvores próximas à
piscina.

• Usar peneira para piscina Intex.
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MANUTENÇÃO DA PISCINA & DRENAGEM

CUIDADO

SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE PRODUTOS
QUÍMICOS, E OS CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES.

Não derrame produtos químicos na piscina enquanto estiver em uso. Irritação de pele
e olhos pode ocorrer. Solução de cloro concentrado pode danificar a lona da piscina. Em
NENHUM caso a Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., suas companhias,
agentes autorizados, centros de serviços, revendedores ou empregados são responsáveis
pelos custos da perda da piscina, água, químicos ou qualquer parte da piscina. Tenha
sempre um cartucho de filtro de reserva. Substitua o cartucho a cada 2 semanas. Nós
recomendamos que a bomba/filtro Krystal Clear™ Intex seja usada com todas as
nossas piscinas.
Excesso de chuvas: Para evitar danos a piscina e excesso de água, drenar
imediatamente a água da chuva que faz com que o nível da água a seja excedido.

Esvaziando e guardando sua piscina por um longo período
1. Confira regulamentos locais para regras específicas relativas à disposição de água de
piscina.
2. Esteja certo de que o plugue de drenagem de dentro da piscina esteja colocado no lugar.
3. Remova a tampa da válvula de drenagem na parte externa da parede da piscina.
4. Conecte a mangueira de jardim no adaptador de mangueira patenteado.
5. Coloque a outra ponta da mangueira na área onde a água pode ser seguramente
drenada longe da casa.
6. Encaixe o adaptador da mangueira na válvula de drenagem. OBS: O adaptador
empurrará o plugue de drenagem de dentro da piscina e a água começará a
escoar imediatamente.
7. Quando a água parar de drenar, iniciar o levantamento da piscina do lado oposto ao
dreno, levando a água restante para o dreno e esvaziamento a piscina completamente.
8. Desconecte a mangueira e o adaptador quando terminado.
9. Recoloque o plugue na válvula de escoamento na parte interna da piscina antes de
guardá-la.
10. Recoloque a tampa da válvula de drenagem na parte externa da piscina.
11. Para desmontar a piscina siga as instruções de montagem no sentido reverso.
12. Esteja certo de que a piscina e suas partes estejam completamente secas antes de
dobrá-la. Deixe tudo sob o sol por um período de 1 hora (veja ilustração 5). Borrifar
talco em pó para prevenir que o vinil grude e para absorver qualquer água
remanescente.
13. Crie uma forma quadrada. Começando por um dos lados, dobre um sexto da lona numa
linha regular duas vezes para dentro em ambos os lados (veja ilustração 6.1 & 6.2).
14. Uma vez que você tenha criado 2 lados opostas regulares, simplesmente dobre um
sobre o outro como se estivesse fechando um livro (veja ilustração 7.1 & 7.2).
15. Dobre as duas extremidades longas para o meio (veja ilustração 8).
16. Dobre uma em cima da outra como se estivesse fechando um livro e compacte a lona
(veja ilustração 9).
17. Guarde a lona e os acessórios em um lugar seco e coberto, temperatura controlada,
entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius),
no local de armazenamento.
18. Use a embalagem original para guardar a piscina.

5

6.1

6.2

7.1

7.2

8
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PREPARAÇÃO PARA O INVERNO
Prepare sua Piscina de Armação para o inverno
Sua piscina pode ser facilmente esvaziada e guardada em um lugar
seguro durante o inverno. Porém, algumas pessoas escolhem deixar a
piscina montada ao longo do ano. Em areas onde a temperature passa
congelar, existe risco do gelo danificar a piscina. É recomendado
drenar, desmontar e guardar a piscina em um lugar seguro quando a
temperatura cair abaixo de 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius). Veja
seção “Como drenar sua piscina”.
Se escolher deixar sua piscina do lado de fora, prepare como segue:
1. Limpe perfeitamente a água da piscina (Se for a piscina Easy Set ou
Oval de Armação certifique-se de que o anel inflável esteja
adequadamente inflado).
2. Remova a peneira (se aplicável) ou qualquer acessório fixado no
conector do coador. Substitua a grade do coador se necessário.
Certifique-se de que todas as partes dos acessórios estão limpas e
completamente secas antes de guarda-los.
3. Tampe a entrada e a saida do lado de dentro da piscina com o plugue
fornecido (tamanho 16’ e menores). Feche a entrada e a saída da válvu
la (tamanho 17’ e maiores).
4. Remova a escada (se aplicável) e guarde-a em lugar seguro.
Certifique-se que a escada esteja completamente seca antes de
guarda-la.
5. Remova as mangueiras que conectam a bomba e o filtro na piscina.
6. Adicione produtos químicos apropriados no inverno. Consulte seu
distribuidor local de piscinas, pois variam muito em diferentes regiões.
7. Cubra a piscina com a Capa para Piscinas Intex. IMPORTANTE: A
CAPA PARA PISCINAS INTEX NÃO É UMA CAPA DE SEGURANÇA.
8. Limpe e drene a bomba, filtro e mangueiras. Remova e descarte
cartucho do filtro usado (mantenha um cartucho do filtro disponível para
a próxima estação).
9. Leve as partes da bomba e filtro para um lugar fechado e guarde-os
em um lugar seguro e seco, preferivelmente entre 32 graus Fahrenheit
(0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius).
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GUI A DE SEGURANÇA

Português

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA
Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve
risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente,
leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações
contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos,
instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns
da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em
todas as instancias.
Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de
instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada
pela autoridade local para o uso de piscina.
• Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser
designado como um "salva-vidas" ou o observador da água,
especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
• Aprenda a nadar.
• Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação
Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
• Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos
potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais
como portas fechadas, barreiras, etc.
• Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer
em caso de emergência.
• Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em
atividades aquáticas.
• Supervisione, supervisione, supervisione o tempo todo.
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Para dúvidas ou pedir peças de reposição, por favor contate o escritório apropriado
listado abaixo ou visite o site www.intexdevelopment.com para resposta de questões
comuns.
ÁREAS
•

ASIA

•

EUROPE

•

•

FRANCE

GERMANY

•

ITALY

•

UK

•

SWITZERLAND

•

SPAIN / PORTUGAL

•

•

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

•

MIDDLE EAST
REGION

•

SOUTH AFRICA

•

CHILE / URUGUAY

LOCALIZAÇÃO

INTEX DEVELOPMENT CO. LTD.
9TH FLOOR,
DAH SING FINANCIAL CENTRE,
108 GLOUCESTER ROAD,
WANCHAI, HONG KONG
TEL: 852-28270000
FAX: 852-23118200
E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn
Website: www.intexdevelopment.com
INTEX TRADING B.V.
POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL,
THE NETHERLANDS
TEL: 31-(0)165-593939
FAX: 31-(0)165-593969
E-mail: service@intexcorp.nl
Website: www.intexcorp.nl
UNITEX / INTEX SERVICE FRANCE S.A.S
Z.A. DE MILLEURE
BOIS DU BAN - N°4
71480 LE MIROIR
TEL: 08 90 71 20 39 (0,15€/min)
FAX: 03 84 25 18 09
Website: www.intex.fr
STEINBACH VERTRIEBSGMBH
C/O WEBOPAC LOGISTICS GMBH
INTER-LOGISTIK-PARK 1-3
87600 KAUFBEUREN
TEL: 0180 5 405 100 200
(0,14€/min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min)
FAX: + 43 (7262) 61439
E-mail: service@intexcorp.de
Website: www.intexcorp.de
A & A MARKETING SERVICE
VIA RAFFAELLO SANZIO 19
20852 VILLASANTA (MB)
TEL: 199 12 19 78
FAX: +39 039 2058204
E-mail: info@intexitalia.com
Website: www.intexitalia.com
JOHN ADAMS LEISURE LTD
MARKETING HOUSE,
BLACKSTONE ROAD,
HUNTINGDON, CAMBS.
PE29 6EF. UK
TEL: 0844 561 7129
FAX: 01480 414761
E-mail: sales@johnadams.co.uk
Website: www.intexspares.com
GWM AGENCY
GARTEN-U. WOHNMÖBEL,
RÄFFELSTRASSE 25,
POSTFACH,
CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND
TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60
FAX: +41 44 455 50 65
E-mail: gwm@gwm.ch
Website: www.gwm.ch, www.gwmsale.ch
Nostrum Iberian Market S.A.
Av. de la Albufera, 321
28031 Madrid, Spain
TEL: +34 902101339
FAX for Spain: +34 9 029 089 76
Email for Spain: sat@intexiberian.com
FAX for Portugal: +351 707 506 090
Email for Portugal: spv-pt@intexiberian.com
Website: www.intexiberian.com
HUNTER PRODUCTS PTY LTD
LEVEL 1, 225 BAY STREET,
BRIGHTON, VICTORIA,
AUSTRALIA
TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094
FAX: 61-3-9596-2188
E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au
Website: www.hunterproducts.com.au
HAKA NEW ZEALAND LIMITED
UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY,
AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND
TEL: 649-4159213 / 0800 634434
FAX: 649-4159212
E-mail: geoff@hakanz.co.nz
Website: www.hakanz.co.nz
FIRST GROUP INTERNATIONAL
AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST
FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR
ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE
TEL: 00971-4-800INTEX(46839) / +971-4-3373322
FAX: 00971-4-3375115
E-mail: intex@firstgroupinternational.com.
Website: www.firstgroupinternational.com
WOOD & HYDE
15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2,
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460
TEL: 0-800-204-692 (Toll Free) or 27-21-505-5500
FAX: 27-21-505-5600
E-mail: ygoldman@melbro.co.za
COMEXA S.A.
EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO,
QUILICURA, SANTIAGO, CHILE.
TEL: 600-822-0700
E-mail: serviciotecnico@silfa.cl

ÁREAS
•

ARGENTINA

•

PERU

•

SAUDI ARABIA

•

AUSTRIA

•

CZECH REPUBLIC /
EASTERN EUROPE

•

BELGIUM

•

DENMARK

•

SWEDEN

•

NORWAY

•

FINLAND

•

RUSSIA

•

POLAND

•

HUNGARY

•

BRASIL

•

ISRAEL
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JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A
MANUEL GARCIA 124 (CP1284)
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
ARGENTINA.
TEL: 011-4942-2238 (interno 139);
TEL: 011-4942-2238( interno 145)
E-mail: Martín Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar
E-mail: Daniel Centurion: dcenturion@jarse.com.ar
Website: www.jarse.com.ar
COMEXA S.A.
AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142,
MIRAFLORES, LIMA, PERÚ
TEL: 446-9014
SAUDI ARABIAN MARKETING &
AGENCIES CO. LTD.
PRINCE AMIR MAJED STREET,
AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH,
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
TEL: 966-2-693 8496
FAX: 966-2-271 4084
E-mail: toy@samaco.com.sa
Website: www.samaco.com.sa
STEINBACH VERTRIEBSGMBH
AISTINGERSTRAßE 2
4311 SCHWERTBERG
TEL: 0820 - 200 100 200
(0,145€/min aus allen Netzen)
FAX: + 43 (7262) 61439
E-mail: service@intexcorp.at
Website: www.intexcorp.at
INTEX TRADING S.R.O.
BENESOVSKA 23,
101 00 PRAHA 10,
CZECH REPUBLIC
TEL: +420-267 313 188
FAX: +420-267 312 552
E-mail: info@intexcorp.cz
N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A.
MOESKROENSESTEENWEG 383C,
8511 AALBEKE, BELGIUM
TEL: 0800 92088
FAX: 32-56.26.05.38
E-mail: intex@nicotoy.be
E-mail: intexsupport@nicotoy.be
Website: www.nicotoy.be/downloads.htm
K.E. MATHIASEN A/S
SINTRUPVEJ 12, DK-8220
BRABRAND, DENMARK
TEL: +45 89 44 22 00
FAX: +45 86 24 02 39
E-mail: intex@keleg.dk
Website: www.intexnordic.com
LEKSAM AB
BRANDSVIGSGATAN 6,
S-262 73 ÄNGELHOLM,
SWEDEN
TEL: +46 431 44 41 00
FAX: +46 431 190 35
E-mail: intex@leksam.se
Website: www.intexnordic.com
NORSTAR AS
PINDSLEVEIEN 1,
N-3221 SANDEFJORD,
NORWAY
TEL: +47 33 48 74 10
FAX: +47 33 48 74 11
E-mail: intex@norstar.no
Website: www.intexnordic.com
NORSTAR OY
SUOMALAISTENTIE 7,
FIN-02270 ESPOO,
FINLAND
TEL: +358 9 8190 530
FAX: +358 9 8190 5335
E-mail: info@norstar.fi
Website: www.intexnordic.com
LLC BAUER
KIEVSKAYA STR., 20,
121165 MOSCOW, RUSSIA
TEL: 099-249-9400/8626/9802
FAX: 095-742-8192
E-mail: intex.russia@gmail.com
Website: www.intex.su
KATHAY HASTER
UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN
TEL: +48 61 8498 334
FAX: +48 61 8474 487
E-mail: inx@kathay.com.pl
Website: www.intexdevelopment.pl
RECONTRA LTD./RICKI LTD.
H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,
HUNGARY
TEL: +361 372 5200/113
FAX: +361 209 2634
E-mail: service@recontra.hu
KONESUL MARKETING & SALES LTDA
RUA ANTONIO DAS CHAGAS,
1.528 - CEP. 04714-002,
CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO
PAULO - SP - BRASIL
TEL: 55 (11) 5181 4646
FAX: 55 (11) 5181 4646
E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br
ALFIT TOYS LTD
MOSHAV NEHALIM,
MESHEK 32, 49950, ISRAEL
TEL: +972-3-9076666
FAX: +972-3-9076660
E-mail: michald@chagim.co.il
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