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Taríaäom 
=
NK=A=csomag=íaríaäma=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O=
OK=A=gééészÉíá=akna=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O=
PK=Az=adaéíáäó=äÉmÉz=EcF=bÉééííésÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O=
QK=A=bÉfaäazóádom=ÉäőszÉrÉäésÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P=
RK=eádrauäákus=bÉköíésÉk=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P=
SK=bäÉkíromos=bÉköíés=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P=
TK=A=fóäáázás=ÉäőkészííésÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=Q=
UK=A=fóäáázás=uíán=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=R=
VK=A=hÉäóáség=szÉääőzésÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=R=
NMK=A=tATbogbT=O=kÉzÉäésÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S=
NNK=jÉghábásodások=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S=
NOK=TéäáÉsííésKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S 

NPK=Újbóäá=üzÉmbÉ=hÉäóÉzés=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=T=
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A=munkák=kÉzdÉíÉ=Éäőíí=ÉääÉnőrázzÉI=mÉgÉgóÉzákJÉ=a=készüäékÉn=mÉgadoíí=fÉszüäíség=a=rÉndÉäJ
kÉzésrÉ=áääó=háäózaíá=árammaäK=A=tATbogbTO==Égófázásos=OOM=sJos=és=három=fázásos=PUM=soäJ
íos=káváíÉäbÉn=kaéhaíóK=

NK A CpljAd TAoTAijA 
ü= pzávaííóú=EAF=
ü= BÉfaäazóádom=EBF=és=aéró=íaríozékok=
ü= jasszázsíömäő=ECF=
ü= PM=mA=háäózaíá=Éääáíódoboz=EaF=
ü= ÉäÉívédÉämá=rÉäé=EbF=
ü= A=mÉdÉncÉcsomaggaä=száääííoíí=éoäáészíÉr=adaéíáJ

äó=äÉmÉz=EcF=
=

OK A dÉmÉpZbTf AhkA 
A=tATbogbTJÉí=az=úszómÉdÉncÉ=közÉäébÉn=ÉähÉäóÉzÉíí=gééészÉíá=aknában=hÉäóÉzzük=ÉäK=
ü= A=gééészÉíá=akna=aäján=äÉgóÉn=Égó=graváíácáós=äÉfoäóóI=amávÉä=mÉgÉäőzzük=ÉäÉkíromos=részÉk=

Éäáraszíásáí=Eha=nÉm=äÉhÉíségÉsI=váäasszunk=vaäamáäóÉn=más=mÉgoädásí=ÉrrÉ=a=céäraFK==
ü= Az=ÉäÉkíromos=szabvánóoknak=vaäó=mÉgfÉäÉäés=máaíí=az=akna=íÉíÉjéí=EBF=zárhaíóvá=kÉää=íÉnnáK=

Eééädáuä=äakaííaäF=
ü= Bázíosíísuk=az=ÉäÉkíromoíor=szÉääőzéséíK==

=
=

Áääíísuk=a=szávaííóúí=Égó=kbK=OM=cm=magas=íaäaézaíJ
raK=
A=vázäaí=a=hÉäóáség=bÉämérÉíÉáí=muíaíjaK=
Az=akna=ÉärÉndÉzésénÉk=káaäakííásakor=vÉgóÉ=fágóÉJ
äÉmbÉ=az=áäíaäunk=ajánäoíí=szÉääőzésá=rÉndszÉríK=EädK=
QKoädKF=
=
=
=
=
=

PK AZ AaAmTÁiÓ ibjbZ EcF BbÉmÍTÉpb 
Az=adaéíáäó=äÉmÉzí=a=mÉdÉncÉfaä=küäső=oädaäára=csavarozzukK=
=
easznáäjunk=hozzá=U=db=jU=x=NS=mmJÉs=csavaríI=mání=a=íámfaJ
äak=szÉrÉäéséhÉzK=
= =
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4K A BbcAiAZÓfalj biŐpZbobiÉpb 
eÉäóÉzzÉ=bÉ=a=bÉééííőkörmökkÉä=Éääáíoíí=íömííésí=EdF=a=bÉfaäazóádom=EBF=küäső=núíjábaI=ügóÉävÉ=
arraI=hogó=a=äóukak=éoníosan=áífÉdjék=ÉgómásíK=
Az ÉlőszÉrÉlésÜÉz szükséÖÉs kéí lyukaí íÉÖyÉ könnyÉn fÉlásmÉrÜÉíővéK=ea=ÉäíévÉszíáI=a=száJ
gÉíÉäőéÉrÉm=vagó=a=homäokfaä=bÉééííésÉ=äÉhÉíÉíäÉnné=váäákK=
brősíísÉ=fÉä=a=kéí=kás=süääóÉszíÉíí=csavarraä=EwFK=

RK efaoArifhrp BbhÖTÉpbh 
ü=Csavarozza= rá= a= goäóóscsaéoí= EeF= a=

bÉfaäazóádomra= EBFK=bääÉnőrázzÉI=hogó=a=szágÉJ
íÉäésÉk=EiF=mÉgfÉäÉäőÉn=üänÉk=a=hÉäóükönK=

ü=Csavarozza= az= EfF= jÉäű= hoääändÉrí= a= szávaííóú=
szívóágáraK= bääÉnőrázzÉI= bÉnnÉ= vanJÉ= a= íömíJ
íésK=

ü=Csavarozza=bÉ=a=rugaämas=hajäííoíí= fáííángÉí= EgF=
a=szávaííóú=nóomóágáraI=nÉm=ÉäfÉäÉjívÉ=a=báäánJ
csÉkÉí=EhFK=

ü=Bázonóosodjék=mÉgI=hogó=a=szávaííóú=a=goäóósJ
csaéokhoz= kééÉsí= mÉgfÉäÉäő= magasságbanI=
száäárdan=áää=a=hÉäóén= EkbK=OM=cm=magas= äábaJ
zaíonFK=

ü=wárja=a=szívóJ=és=nóomóvÉzÉíékÉí=a=ragaszíhaJ
íó=vÉzÉíékÉkkÉä=EjFK=

=
=
=
=

A= goäóóscsaéok= éozícáója= äÉhÉíővé= íÉszá= a= száJ
vaííóú= későbbá= kászÉrÉäéséí;= sÉmmákéééÉn= sÉ=
váäíozíasson=azok=szÉrÉäésá=áránóánK=A=goäóóhoz=
vaäó= hozzáférésí= bázíosííó= kászÉrÉähÉíő= rész= a=
mÉdÉncÉ=fÉäé=nézzÉnK=

=
=
=
=

SK bibhToljlp BbhÖTÉp 
Az=ÉäÉkíromos=bÉköíésÉkÉí=az=érvénóÉs=normák=szÉrání=ÉrrÉ=fÉähaíaämazoíí=szakÉmbÉr=végÉzhÉíá=
és=íaríhaíja=karbanK=A= jÉäÉn=fÉjÉzÉíbÉn= äÉírí=munkaäééésÉk= äénóÉgÉsÉk=a=bázíonság=szÉméoníjáJ
bóäK=eázáäagos=barkácsoäásnak=és=rosszuä=éríÉämÉzÉíí=íakarékosságnak=áíí=náncs=hÉäóÉK=cÉäíéíäÉnüä=
vÉgóÉ=fágóÉäÉmbÉ=a=hazájában=érvénóÉs=normákaí=és=ajánäásokaíK=
= =
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blÉkíromos jÉllÉmzőkW 
=
bÖy fázásI OPM solí eárom fázásI PUM solí 

·= bääáíódobozW=O=éóäus=OPM=soäí=–=OR=AméÉr=
–=cáJéäÉívédÉämá=rÉäé=PM=mA=

·= BázíosííékJ=és=kaécsoäó=dobozW=NMJNS=
AméÉr=közöíí=bÉáääííhaíó=védőkaécsoäó=

·= hábÉäkÉrÉszímÉíszÉíW=P=x=OIR=mmO=rézvÉJ
zÉíék=EfázásHnuääaHföädF=ajánäoíí=RM=mJnéä=
nÉm=hosszabb=vÉzÉíékhÉzK==

·= bäÉkíromos=moíorW=
J==CákkszW=ONSMLQMLN=
J==cÉszüäíségW=OPM=soäí=Égó=fázás=
J==TÉäjÉsííménófÉävéíÉä=mNZ=OIS=kt=
J==TÉngÉäóÉn=äÉadoíí=íÉäjÉsííménóW=OIO=kt=
J==ÁramÉrősségW=NO=AméÉr=

=

·= bääáíódobozW=Q=éóäus=PUM=soäí=–=OR=AmJ
éÉr=–=cáJéäÉívédÉämá=rÉäé=PM=mA=

·= BázíosííékJ=és=kaécsoäó=dobozW=QJSIP=
AméÉr=közöíí=bÉáääííhaíó=védőkaécsoäó=

·= hábÉäkÉrÉszímÉíszÉíW=R=x=NIR=mmO=rézJ
vÉzÉíék=EP=fázásHnuääaHföädF=ajánäoíí=RM=
mJnéä=nÉm=hosszabb=vÉzÉíékhÉz=

·= bäÉkíromos=moíor=
J==CákkszW=ONSMLQMLP=
J==cÉszüäíségW=PUM=soäí=három=fázás=
J==TÉäjÉsííménófÉävéíÉä=mNZ=OITO=kt=
J==TÉngÉäóÉn=äÉadoíí=íÉäjÉsííménóW=OIO=kt=
J==ÁramÉrősségW=QIV=AméÉrK=

=
=
jávÉä=azí=javasoäjukI=hogó=a=szávaííóú=közvÉíäÉnüä=a=
íámfaä=mögé=kÉrüäjönI=Ézérí=a=szabvánó=Égó=PM=mA=
cfJ=rÉäé=köíÉäÉző=íÉäÉéííéséí=írja=ÉäőK=

=
bnnÉk mÉÖfÉlÉlőÉn a tATbogbT OJvÉl szállííunkW 
ü=Égó= háäózaíá= Éääáíó= dobozí= EAFI= amÉäó= íaríaämaz=

ÉgóI= a= vÉzÉíék= ÉäÉjérÉ= szÉrÉäÉndő= PM= mA= fáJ
védőkaécsoäóíI=

ü=Égó=bázíosííékJ=és=kaécsoäó=dobozí=EBFI=mÉäó=áäíaJ
äában=a=gééészÉíá=aknába=szÉrÉäÉndő=Ea=énÉumaJ
íákus=kaécsoäó=krásíáäóíömäőjéí=ÉbbÉ=kÉää=bÉköínáFK==

A EBF dobozí fÉlíéílÉnül vízszání fölé kÉll szÉrÉlnáK 
=
A=kéí=doboz=ÉäÉkíromos=bÉköíéséí=a=mÉääékÉäí=kaécsoäásá=rajzok=szÉrání=végÉzzÉ=ÉäK=
=
bääÉnőrázzÉI=hogó=a=moíor=a=moíoríÉsíÉn=mÉgadoíí=nóíä=áránóában=forogJÉK=bääÉnkÉző=ÉsÉíbÉn=forJ
díísa=mÉg=a=forgás=áránóáí=ÉgószÉrűÉn=a=kéí=fázás=fÉäcsÉréäésévÉäK=
=

A földÉlés bÉköíésÉ köíÉlÉzőK 
=

TK A cÓifÁZÁp biŐhÉpZÍTÉpb 
ü= sédjÉ=mÉg=a=tATbogbT=éäéí=mÉgÉrősííÉíí=ragaszíószaäag=csíkokkaäI=amákÉí=a=íámfaära=és=

az=adaéíáäó=äÉmÉzrÉ=áíäaéoäássaä=ragaszí=fÉäK=
ü= easonäóan=a=faäfúgákhoz=védjÉ=mÉg=a=fÉäÉrősííő=csavarok=fÉjéí=az=adaéíáäó=äÉmÉzÉnK=

= =
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UK A cÓifÁZÁp rTÁk 
jákor a vízszání RJNM cmJrÉl a nyílás alaíí 
vanW 
NK= Bázonóosodjék=mÉg=róäaI=hogó=a=fóäáa=íökéäÉJ

íÉsÉn= sámuä= a= mÉdÉncÉvázhoz= a= vízszání=
aäaíí=és=a=faärész=aäaíí=a=äÉmÉz=és=a=mÉdÉncÉ=
aäjának=íaäáäkozásáhozK=

OK= Taéogasson=ká=kéí=csavaräóukaí=a=függőäÉgÉs=
íÉngÉäóbÉnI=äóukassza=ká=Égó=kás=csavarraä=és=
rakja= fÉä= a= szágÉíÉäő= karámáí= EoF= a= másodák=
fÉkÉíÉ=szágÉíÉäéssÉä=EkFW=Éz=uíóbbá=majd=a=éÉJ
rÉm=és=a=fóäáa=közöíí=fog=ÉähÉäóÉzkÉdnáK=ÁíäóJ
san=húzza=mÉg=Ézuíán=a=NM=csavaríK=

PK= ságja=ká= a= fóäááí=a=száÖÉíÉlő éÉrÉmbÉn=Égó=
schnáízÉrrÉäK==

=
=

jándáÖ kézzÉl Üúzza mÉÖ a csavarokaíI anélkülI ÜoÖy íúlfÉszííÉné őkÉíK 
=
QK= cűzzÉ= bÉ= az= áíäáíszó= íömäőí= EmF= a= íömäőíokba=

Égó= íömszÉäÉncévÉä= ETF= a= végénK= TűzzÉ= rá= a=
énÉumaíákus=nóomógomb=csonkjára=a=homäokJ
faä= háíoädaäánK= brősíísÉ= rá= a= kásÉbbák= száääííoíí=
báäánccsÉäK=

RK= pzoríísa= mÉg= a= másák= végén= a= íömszÉäÉncéí=
ETF=és=kössÉ=összÉ=az=áíäáíszó=íömäőí=az=ÉäÉkíJ
romos= dobozon= äévő= énÉumaíákus= csaíäakozóJ
vaäK=

SK= hössÉ= összÉ= a= fÉäÉrősííÉíí= íömäőí= EnF= a=
äégbÉfúvás= kÉzÉäőgombjávaäK= brősíísÉ= rá= a=
másák= báäánccsÉäK= A= másák= végén= íÉgóÉ= rá= a=
szűrőí=a=vízszání=föäöíí=és=ÉrősíísÉ=fÉä=a=íömäőíK=

TK= oakja= hÉäóérÉ= a= homäokfaäaí= EpF= a= Q= db= rozsJ
damÉníÉs=csavarraä=ElFI=amÉäóÉkÉí=kézzÉä=húz=
mÉgK=

VK A ebivfpÉd pZbiiŐZÉpb 
=

A= éáraäÉcsaéódás= mÉgÉäőzésÉ= máaíí= ajánäjuk= az=
ábrán= äáíhaíó=szÉääőzőrÉndszÉríW=A=bÉäééő= fráss= äÉJ
vÉgőí= a= hÉäóáség= háísó= részén= vÉzÉíjük= bÉI= és= a=
fÉäső= részébőä= vÉzÉíjük= káI= ígó= bázíosííva= a= äégJ
áramäásíK=
= =
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NMK A tATbogbT O hbZbiÉpb  
A=énÉumaíákus=vÉzéräésnÉk=EAF=köszönhÉíőÉn=a=tATbogbT=OJí=
közvÉíäÉnüä=a=mÉdÉncébőä=äÉhÉí=káJ=és=bÉkaécsoänáK=
A=äÉgnagóobb=haíás=érdÉkébÉn=áääíísa=vízszáníÉsrÉ=a=bÉfúvószÉJ
äÉéÉíK=EBF=
A= sugár= Érősségéí= a= mÉdÉncébőä= äÉhÉí= szabáäóoznáW= A= szÉäÉé=
EBF= bÉcsavarásávaä= az= ÉrősségÉí= csökkÉníhÉíáI= káäazííásávaä=
éÉdág=növÉähÉíáK=
pzáníén= a= mÉdÉncébőä= szabáäóozhaíó= a= vízsugár= gazdagííása=
äégbuborékokkaäK= bzí= a= äégbÉáääííó= csavar= ECF= kásÉbbJnagóobb=
äazííásávaä=äÉhÉí=ÉäérnáK=
=
A tATbogbT O rÉndÉlkÉzák masszázsíömlővÉl 
=
easználaía és balÉsÉíJmÉÖÉlőzésW 
ü= CsökkÉnísÉ=a=sugár=ÉrÉjéí=a=EBF=äÉngőszÉäÉé=mÉgszoríJ

íásávaäK=
ü= kóomja=a=íömäőí=a=EBF=szÉäÉérÉ=és=ÉrősíísÉ=rá=a=szorííókaéocs=mÉgnóomásávaäK=
ü= Tarísa=a=masszázsíömäő=végéí=ÉrősÉn=a=víz=aäaíí=és=kaécsoäja=bÉ=a=énÉumaíákus=kaécsoJ

äóvaä=EAFK=
ü= A=vízsugár=ÉrősI=äÉgóÉn=óvaíosK=
ü= easznáäaí=uíán=mándág=vÉgóÉ=äÉ=a=masszázsíömäőíK=
ü= dóÉrmÉkÉknÉk=nÉ=ÉngÉdjÉ=fÉäügóÉäÉí=néäküä=a=masszázsrÉndszÉr=hasznáäaíáíK=

NNK jbdefBÁplaÁplh 
Az ÉlÉkíromos részÉn íöríénő bármáfélÉ munka Élőíí fÉlíéílÉnül kaécsolja ká az áramoí! 

A=cfJrÉäé=vagó=az=ÉäÉkíromos=kaécsoäódobozban=äévő=védőkaécsoäó=káoädása=az=ÉäÉkíromos=szÉJ
rÉäés= mÉghábásodására= uíaähaíK= jáÉäőíí= a= bázíosííékokaí= újra= bÉkaécsoänáI= vázsgáäíassa= mÉg= a=
bÉrÉndÉzésí=Égó=szakÉmbÉrrÉäK=

NOK TÉifbpÍTÉp 
A=fürdőszÉzon=végéí=kövÉíőÉn=azí=javasoäjukI=hogó=a=szávaííóúí=és=a=bázíosííékJ=és=kaécsoäó=doJ
bozí=száraz=hÉäóÉn=íároäjaK=
ü= haécsoäja=äÉ=az=ÉäÉkíromos=áramÉääáíásí=az=Éääáíó=kábÉä=ÉäÉjénK=
ü= wárja=Éä=a=szívóJ=és=nóomóágá=goäóóscsaéokaíK=
ü= Csavarozza=äÉ=a=szávaííóúróä=a=goäóóscsaéokaíK=
ü= lädja=äÉ=a=krásíáäóíömäőí=EénÉumaíákus=kaécsoäóF=az=ÉäÉkíromos=dobozróäK=



tATEoJET 2 
Szerelési és kezelési útmutató T./T oldal 

 

=
=

tATboAfo=úszómÉdÉncék=magóarországá=kéévásÉäÉíW=jbofafÁk rszodaíÉcÜnáka==
BÉmuíaíókÉríW=OMMM=pzÉníÉndrÉI=Adó=bndrÉ=úí=RUK=TÉäKLcaxW=OSLPMM=RNOI=TÉäW=EOMF=VTVO=RVT==

wwwKmÉrádáanVMKhuI====ÉJmaáäW=waíÉraár@mÉrádáanVMKhu===
 
 

ü= hössÉ=äÉ=a=dobozróä=az=ÉäÉkíromos=vÉzÉíékÉkÉíK=
ü= Bázíonságá=okokbóä=csavarjon=Égó=kábÉäcsáéÉszí=a=mÉzíÉäÉn=Éääáíó=vÉzÉíékÉk=végérÉK==
ü= Tároäja=a=szávaííóúí=és=a=kaécsoäódobozí=száraz=hÉäóÉnK=
ü= sédjÉ=mÉg=a=bÉééííő=ádomoíI=a=vÉzÉíékÉkÉí=és=a=goäóóscsaéokaí=a=fagóíóä=éäK=üvÉggóaéoí=

szágÉíÉäéssÉäK=
=

NPK ÚgBÓif ÜZbjBb ebivbZÉp 
ü= oakja=összÉ=újbóä=a=részÉkÉíK=
ü= bääÉnőrázzÉ=a=goäóóscsaéok=szágÉíÉäéséíK=
ü= pzoríísa=mÉg=az=ÉäÉkíromos=vÉzÉíékÉkÉíK=
ü= kóássa=mÉg=a=szívóJ=és=nóomóágá=goäóóscsaéoí=és=ÉääÉnőrázzÉ=a=íömííÉííségéíK=
ü= haécsoäja=bÉ=újbóä=az=ÉäÉkíromos=áramoíK=
ü= eáromfázásos=káváíÉänéä=ÉääÉnőrázzÉ=a=forgás=áránóáí=Eaz=óramuíaíóvaä=mÉgÉgóÉző=äÉgóÉnFK=


