Fabrieksgarantie
Intex Service biedt beperkte fabrieksgarantie op productiefouten. Gedurende de garantietermijn zal
alleen het defecte onderdeel worden vervangen en/of gerepareerd. Bij het vervangen van onderdelen
of repartie wordt de fabrieksgarantie niet verlengd op het totale product.
Intex Service vervangt geen compleet product, accepteert geen retouren en geeft geen geld terug.
Onderstaande situaties vallen niet onder fabrieksgarantie:
- het niet correct volgen van de handleiding
- verkeerd gebruik
- nalatigheid
- onjuist onderhoud/opslag
- normale slijtage
- natuurkracht
- het commerciële gebruik van de Intex producten is niet toegestaan
- transportschade: van retailer naar de consument of doordat de retailer de Intex producten
niet in de originele verpakking verstuurt (de binnen dozen zijn niet ontworpen voor transport).

Beperkte garantie
De beperkte garantie geldt vanaf de originele aankoopdatum (voor de eerste eigenaar), en is niet
overdraagbaar. De garantievoorwaarden gelden niet wanneer het Intex product in combinatie met
producten van een ander merk bij het opzetten van het zwembad gebruikt wordt.
Fabrieksgarantie is niet hetzelfde als de garantie van de retailer. De retailer is gebonden aan de
consumentenwetgeving in de lokale markt.

Garantie productcategorie
Intex Service biedt fabrieksgarantie op onderstaande categorieën:
• PureSpaTM
• AGP (Opzetzwembad)
• ISO Boot/Kajak
• Verhoogde Dura-BeamTM luchtbedden met ingebouwde elektrische pomp (vanaf 25cm)
Zie bijlage: Beperkte Garantietermijn per Product.
Let op: Niet op alle Intex producten zit fabrieksgarantie!
Alle overige Intex producten (zoals luchtbedden zonder ingebouwde elektrische pomp, luchtpompen,
strand en camping luchtbedden, overige speelgoed en opblaasbare producten) welke niet staan
vermeld in deze bijlage, vallen onder de 3% regeling.
De garantieaanvragen van deze items worden afgehandeld door de retailer zelf, niet door Intex
service.
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Garantie procedure:
STAP 1:
De retailer (winkel) verleent Eerste Hulp aan de consument bij veelvoorkomende
gebruikersfouten of -meldingen zoals:
• Verkeerde opzetten en/of opslag van zwembaden
• Verkeerde aansluitingen Filter Pomp/Zand filterpomp
• Verkeerde zout, fout meldingen van het Zoutwater systeem
• Witte lijnen op spa tub
• Luchtbed loopt leeg na het eerste gebruik
Zie bijlage: Retailer Eerste Hulp Probleemoplossing.
STAP 2:
Als het probleem niet is opgelost door stap 1, dan dient de retailer de consument door te
verwijzen naar Intex Service. Intex service handelt de garantieaanvragen rechtstreek met de
consumenten af.
Intex Service Benelux handelt alleen de fabrieksgarantie af van consumenten die woonachtig
zijn in de Benelux. Wanneer de consument in een ander land woont, dient deze
doorgestuurd te worden naar het Intex service center in dat land.
Volg hieronder de instructies:
Consumenten woonachtig in
Nederland, België en Luxenburg

Consumenten woonachtig in
Duitsland

Intex Trading B.V.
Ettenseweg 46
4706PB Roosendaal
Nederland

Steinbach Vertriebsgmbh
Aistingerstr.2
A-4311 Schwertberg
Österreich

Alle garantieaanvragen moeten via
www.intexcorp.eu geregistreerd worden
(kies land/taal, en klik daarna op
“Support”).

Alle garantieaanvragen moeten via
https://helpdesk.steinbach.at/de
geregistreerd worden.

Zie bijlage: Instructie Garantie Aanvraag
Consument
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STAP 3:
Indien de retailer een defect product retour heeft ontvangen of u een vervangende
onderdeel in uw winkel wenst te ontvangen, dan dient u eerst een retailer account via onze
website aan te maken. Volg dan de retailer instructies conform bijlage “Instructie Garantie
Aanvraag Retailer”.
Zodra Intex de garantieaanvraag in behandeling neemt, dan vraagt Intex de retailer om de
garantiebewijzen (uitgeknipte bewijsstukken) van het defect onderdeel aan te leveren. Na
ontvangst van de garantiebewijzen zal Intex vervolgens het vervangende onderdeel naar de
retailer sturen.

Let op:
• Intex vervangt geen volledig product, alleen het defecte onderdeel!
•

Wanneer een retailer account is aangemaakt en ingelogd, handelen wij de
garantieaanvraag met de retailer af en sturen we de vervangende onderdelen alleen
naar de retailer toe, NIET naar de consument!

•

Vraag de consument altijd om zelf een consument case via onze website te registeren.
Als de consument weigert zelf een consument case aan te maken en eist dat de retailer
de aanvraag in behandeling neemt, dan kunt u, namens de consument (met de
toestemming van de consument om hun persoonlijke gegevens te gebruiken), ook een
consument case indienen. In dit geval, dient de retailer dit niet via zijn retailer
account te doen, maar rechtstreeks naar de “Support” pagina te gaan (selecteer
product, en kies "Ik ben een consument" en vul de consumentengegevens in). Na
ontvangst van de case zal Intex Service de garantieaanvraag verder rechtstreeks met
de consument afhandelen.

Bijlagen
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:

Intex Beperkte Garantietermijn per product
Instructie Garantie Aanvraag Consument
Instructie Garantie Aanvraag Retailer
Retailer Eerste Hulp Probleemoplossing
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2021 Intex Beperkte Fabrieksgarantie Termijn per Product
Product Categorie

Sub Categorie

PureSpa

TM

SPA
Spa Accessoires

Artikel

Status

Artikel #

Fabrieksgarantie periode
(vanaf de aankoopdatum)

Bubble spa
Greywood DeluxeTM Bubble spa
Jet & Bubble Deluxe spa

28426 / 28476 / 28428
28440 / 28442
28458 / 28462

LED light for bubble spa (batterij)
LED light for duluxe spa (hydro-power)

28503
28504

1 jaar

Energy Efficient spa cover

28523

3 maanden

Easy Set®

6 maanden

Small frame rectangular (except Mini FrameTM)
Metal Frame
Prism Frame

1 jaar fabrieksgarantie
+ 1 jaar extra service

TM

1 jaar

round / rectangular / oval

Pool

KRYSTAL CLEAR

TM

AGP electric accessories

AGP non-electric
accesseries

LED Lighting

Play series
(Only EXPLORERTM Pro)

Pro series
Trolling motor

36384GN

2 jaar

Ultra XTR TM round / rectangular

26326GN / 26330GN / 26334GN / 26340GN
26356GN / 26364GN / 26374GN

2 jaar

Filter pump 12 volt
Filter pump 220-240 volt with RCD

28602GS / 604GS / 638GS / 636GS (12v)
28634GS (220-240v w RCD)

2 jaar

Pumps Sand filter pomp

AGP

ISO
Sport series
BOATS & KAYAKS

Graphite Gray PanelTM

28644GS / 28646GS / 28648GS / 28652GS

2 jaar

Saltwater system E.C.O.

26664GS / 28668GS / 28670GS

2 jaar

Rechargeable handheld vacuum
Drain pump
Pool sprayer
Pool waterwall
Deluxe auto pool cleaner

28620
28606
28089
28090
28005

1 jaar

Accesseries in a pool set
(i.e vollebal set, maintenance kit)

Pool set

Pool cover / Deluxe pool cover
Solar mat

28685

Auto pool cleaner

28001

Ladder

28075 / 28076 / 28077

LED floating globe / crescent / ottoman
Solar powered LED floating light
Magnetic LED pool-wall light

68695 / 68693 / 68697
28695
28698

ExplorerTM Pro 100
ExplorerTM Pro 200 / Set
ExplorerTM Pro 300 Set

58355NP
58356NP / 58357NP
58358NP

ChallengerTM 2 Set / 3 Set
SeahawkTM 2 Set / 3 Set / 4 Set
ExcursionTM 4 Set / 5 Set
ChallengerTM kayak K1 / K2
ExplorerTM kayak K2

68367NP / 68370NP TM
68347NP/ 68380NP / 68351NP TM
68324NP / 68325NP TM
68305NP / 68306NP TM
68307NP TM

Excursion Pro

68303NP / 68309NP

MarinerTM 3 Set / 4 Set

68373NP / 68376NP
68631

3 maanden

1 jaar

3 maanden

2 jaar

Foto

2021 Intex Beperkte Fabrieksgarantie Termijn per Product
Intex Service biedt alleen fabrieksgarantie voor verhoogde luchtbedden met ingebouwdge dlektrische pompen met een hoogte vanaf 25cm.

Product
Categorie

Sub
Categorie

Dura-beam®
Standard

Artikel

Artikel #

64116NP / 64118NP

Twin / Queen

30cm

64166NP / 64168NP

Twin / Queen

36cm

Pillow rest raised airbed

64122NP / 64124NP

Twin / Queen

42cm

Deluxe pillow rest raised airbed

64132NP / 64136NP

Twin / Queen

42cm

Essential rest airbed

64126NP

Queen

46cm

Prime comfort elevated airbed

64162NP / 64164NP

Twin / Queen

51cm

Twin / Full / Queen

33cm

Twin / Queen

46cm

Queen

56cm

Nieuw

64412NP / 64414NP
64418NP

Ultra plush airbed

64426NP / 64428NP

Twin / Queen

46cm

Supreme Air-FlowTM airbed

64488NP / 64490NP

Twin / Queen

51cm

64478NP

Queen

51cm

Ultra plush headboard airbed

64448NP

Queen

86cm

PremAire® I airbed

64902NP / 64904NP / 64906NP

Twin / Full / Queen

46cm

PremAire® II airbed

64926

Queen

46cm

PremAire® DreamSupportTM airbed

64770

Queen

46cm

ThermaLux

PremAire®
Series

25cm

Pillow rest mid-rise airbed

Comfort-Plush airbed

Dura-beam®
Deluxe

twin / Full / Twin

64146NP / 64148NP / 64150NP

67766NP / 67768NP / 67770NP

Luchtbed

Hoogte

Pillow rest classic airbed

Comfort-Plush

Dura-beam®
Plus

Status

Afmeting:
Twin 99x191cm
Full 137x191cm
Queen 152x203cm

TM

airbed

Fabrieksgarantie
( vanaf de
aankoopdatum )

Foto

Ingebouwde pomp

1 jaar

Instructie Garantie Aanvraag Consument
Heeft u een vraag, defect of een klacht?
Alle garantieaanvragen worden via Intex website aangenomen en afgehandeld.
Doorloop de volgende stappen om uw antwoord te vinden of een consument
case te registeren.
 STAP 1: Ga naar www.intexcorp.eu, kies uw land/taal en klik daarna in het
menu op “Support”.
 STAP 2: Kies vervolgens “Product support & Case registratie” en selecteer uw
product.
 STAP 3: Controleer de FAQ (Veelgestelde vragen) om een probleemoplossing
te vinden. Is uw probleem niet opgelost? Dan kunt u direct een case
indienen.
 Stap 4: Selecteer “Ik ben een consument”, en neem de instructies door voor
het registratie van een consument case .
 STAP 4: Vul het online case formulier in, en upload de gevraagde
documenten.
 STAP 5: U kunt uw case status volgen door in het keuzemenu te klikken op
“Case status”.
Zodra uw case is registreert, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag zal
z.s.m. in behandeling worden genomen.

INTEX TRADING B.V. ETTENSEWEG 46, 4706 PB ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS

Instructie Garantie Aanvraag Retailer
Indien de retailer een defect product retour heeft ontvangen of u een vervangende onderdeel
in uw winkel wenst te ontvangen, dan dient u eerst een retailer account via onze website aan
te maken. Volg dan de onderstaande stappen.
Alle garantieaanvragen worden via Intex website aangenomen en afgehandeld. Doorloop de
volgende stappen om uw antwoord te vinden of een retailer case te registeren.
 STAP 1: Ga naar www.intexcorp.eu, kies uw land/taal en selecteer daarna in het menu op
“Support”.
 STAP 2: Kies vervolgens “Product support & Case registratie” en selecteer uw product.
 STAP 3: Controleer de FAQ (Veelgestelde vragen) om een probleemoplossing te vinden.
Is uw probleem niet opgelost? Dan kunt u direct een retailer case indienen.
 STAP 4: Selecteer “Ik ben een retailer/winkel”, en neem de instructies door voor het
registratie van een retailer account en een retailer case.
 STAP 5: Vul het online case formulier in, en upload de gevraagde documenten.
 STAP 6: U kunt uw case status volgen door in het keuzemenu te klikken op “Case status”.
Let op:
•

Onder retailer account, sturen wij het vervangende onderdeel alleen naar de retailer
toe, niet naar de consument!

•

Vraag de consument altijd om zelf een consument case via onze website te
registeren. Als de consument weigert, kunt u namens de consument (met de
toestemming om persoonlijke gegevens te gebruiken), een consument case
indienen. In dit geval, dient de retailer dit niet via zijn retailer account te doen, maar
rechtstreeks naar de “Support” pagina te gaan (selecteer product, kies "Ik ben een
consument" en vul de consumentengegevens in) en volg de “Instructie Garantie
Aanvraag Consument”.

Zodra uw retailer case is registreert, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag zal
z.s.m. in behandeling worden genomen.

INTEX TRADING B.V. ETTENSEWEG 46, 4706PB ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS

Gekreukelde vloer:

Niet waterpas / zachte
ondergrond:

1. Maak het bad leeg
1. Maak het bad leeg
2. Leg de vloer helemaal recht

3. Vul het bad opnieuw

2. Verplaats het bad naar een
verharde, waterpas en egale
ondergrond
3. Vul het bad opnieuw

Bult in opblaasrand:
Door warmte zet lucht uit, door afkoeling krimpt lucht.
Hierdoor is de opblaasrand soms hard en soms zachter.
Let op: dat de rand niet te hard wordt opgeblazen.

Buizen hangen naar binnen:
• Dit is correct.
Vul het bad verder met water.
•

Door de waterdruk zullen de
buizen verder naar buiten gaan
staan.

De hoekbuis zit vast:
• Duw de hoekbuis naar
binnen tot dat deze vrij
schiet.
• Alle hoekbuizen moeten los
kunnen bewegen

Gaatjes in de liner / Lekke lasnaad

Scheur in liner

Bij het 1e gebruik (nieuw uit de doos):

Bij het 1e gebruik (nieuw uit de
doos):

Mogelijke fabricage fout.
Verwijs de consument door naar onze website om een case te
registeren.

Vanaf 2e gebruik: geen fabricage fout!
Veroorzaakt door:
- vuil opgeborgen
- vochtig opgeborgen
- in aanraking gekomen met vrieskou.
- teveel/geconcentreerd chloor gebruik
Advies voor winter klaar maken:
- maak het liner goed schoon
- volledig aan de lucht drogen
- alle lasnaden bedekken met talkpoeder
- zorgvuldig opvouwen van de liner
- opbergen in een droge plek op kamer temperatuur.

Dit kan gebeurd zijn in de fabriek,
tijdens transport, of verslepen over
de grond.
Verwijs de consument door naar
onze website om een case te
registeren.

Vanaf 2e gebruik: geen fabricage
fout!
Veroorzaakt door:
- scherp object
- versleept over ruwe
ondergrond
- in aanraking gekomen met
vrieskou
- ongedierte

Fout

Goed

Bij een slechte of geen stroming, doorloop onderstaande:
1. Zowel de in- als de uitlaat dienen volledig onder water te zitten
2. Slangen en pomp moeten luchtvrij zijn (zie ontluchten pomp handleiding)
3. Indien er andere producten zijn aangesloten:
* Hier mag geen lucht in zitten
* Houd de afstand die het water moet afleggen zo klein mogelijk
* Alles moet naast het zwembad op de grond, onder het wateroppervlakte zijn
opgesteld

4. Er mogen geen blokkades voor de in- en uitlaat (zeefjes) zitten
5. De filter dient goed schoon of nieuw te zijn

lage/geen druk:
1. Zowel de in- als de uitlaat van het
bad moeten volledig onder water
zitten

2. Er mogen geen blokkades voor de
in- en uitlaat (zeefjes) zitten

3. Slangen en pomp moeten luchtvrij
zijn
(er mag geen luchtbel meer inzitten)

4. Zorg er voor dat de pomp conform
handleiding, naast het zwembad
onder het water oppervlakte is
opgesteld (pomp is niet zelf
aanzuigend)

hoge druk:
1. Het filter moet schoon zijn. Voer de
TERUGLOOP en de AFSPOEL
conform handleiding uit

2. Indien er andere apparaten zijn
aangesloten:
* Hier mag geen lucht in zitten
* Houd de afstand die het water
moet afleggen zo klein mogelijk
* Alles moet naast het zwembad
op de grond, onder het water
oppervlakte zijn opgesteld

Gebruik alleen Natrium Chloride Zwembad Zout
Code E90
Fout

Goed

•

Het water moet de juiste kant op stromen door het systeem.
Deze juiste stroming staat met pijlen op het doorzichtige gedeelte van het
zoutwatersysteem aangegeven.
Het doorzichtige gedeelte van het zoutwatersysteem dient naar het bad gericht te
staan en het display dient van het zwembad af te staan.

•

Er mag geen lucht in de slangen of systemen zitten

•

Het filter van de pomp moet schoon zijn

•

Het zwembad moet volledig gevuld zijn zodat zowel de in- als de uitlaat zich
volledig onder water bevinden.

•

De pomp moet sterk genoeg zijn en een circulatie capaciteit (doorstroming)
hebben van 2.650 – 11.355 L/uur

Let op: de 638G pomp (3.407 L/uur) heeft een Circulatie capaciteit van 2.650 L/uur, dit is
het minimum en kan tot een code 90 lijden met een vieze filter

Code E91
•

Hoeveelheid zout moet 0,3% zijn:
Aantal liters zwembadwater x 0,003 = …. KG zout

•

Ontkalk de elektroden conform handleiding en laat de onderdelen minimaal 5 uur
weken in het schoonmaakazijn

•

Indien nodig kan er extra zout worden toegevoegd, bekijk hiervoor het zouttabel in
de handleiding van het zoutwatersysteem

Code E92
1. Verwijder wat zwembadwater met zout uit het zwembad
2. Vul het bad met schoon kraanwater bij totdat de juiste concentratie van zout
ontstaat
Let op: zout vervliegt niet, dit kan enkel door waterverlies uit het zwembad gaan.

Geen Chloor zonder foutcode
•

Stel het zoutwatersysteem met de BOOST functie in zodat het systeem meer uren
draait

•

Zorg ervoor dat de water waardes correct zijn.
* De PH waarden
* De alkaliniteit
* De water hardheid
mocht het zwembadwater met het gebruik van zwembad chemicaliën niet meer
goed te krijgen zijn, adviseren we het bad te legen, schoon te maken en opnieuw
te vullen met schoon kraanwater en zout.

Let op: Als het systeem defect is, zal het een code 91 geven. Geen chloor maar ook geen
code 91, dan werkt het systeem wel maar zijn de water waarden niet goed

Code E90
Let op: code E90 verschijnt het meest omdat er:
• lucht in het systeem zit,
• of het filter vies is,
• of het chloorgehalte te laag is.
Het is zeer belangrijk ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt.
• Let er bij het plaatsen van een nieuwe filter op dat u de behuizing met filter eerst
onder water houdt zodat de luchtbel kan ontsnappen, alvorens het wordt
geplaatst aan de controle unit.
• De filter dient elke dag goed te reinigen ofwel nieuw te zijn (om de twee dagen).
• Controleer regelmatig de waterwaarde om er te zorgen dat het water helder is met
het juiste chloorgehalte.
• De control unit dient recht aangesloten te staan aan de Spa tub.

•

Controleer de filterbehuizing en de zeefjes van de Spa tub op vervuiling.

Intex service
Voor alle vragen en garantieaanvragen betreft de PureSpa mag de consument contact
opnemen met Intex service.
•

Geef de consument het “Instructie Garantie Aanvraag Consument” mee en laat
hen zelf een case op onze website te registeren.

Intex service bestaat uit een getraind team waaronder personeel gespecialiseerd in de
Intex PureSpa

De witte lijnen zijn geen beschadigingen.
Deze vouwlijnen zijn ontstaan door het koud opvouwen van de spa tub in de fabriek.
De spa tub is gemaakt van PVC materiaal.
Als het PVC materiaal koud wordt opgevouwen verkleurt het materiaal van zwart/bruin
naar wit.
Het PVC materiaal kleurt van wit terug naar zwart als het wordt verwarmt.
De volgende stappen levert het beste resultaat op:
1. Blaas de spa tub op zoals staat vermeld in de handleiding
2. Stel de haardroger in op de hoogste/warmste stand
3. Hou de haardroger in een hoek van 45⁰, dicht naast de witte lijn
4. U zult merken dat het PVC materiaal zachter wordt en dat de witte vouw zal
verdwijnen.
5. Het werkt niet als u de haardroger haaks op de wand houd

Let op dat u de Spa tub opblaast op het heetst van de dag.
Door warmte zet lucht uit. Door de tub op het warmste moment van de dag op te blazen
heeft u het beste resultaat voor uw spa tub.
Als u ervoor zou kiezen de spa tub op een kouder moment (bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg
op te blazen, zal later op de dag op het heetste moment, de druk in de spa tub te hoog
worden waardoor de spa tub defect kan raken.

Mogelijke fabricage fout

Toplaag komt los

Interne structuur komt los

Naad is los

Lek op naad

Relax.

De spa tub lekt niet!
Nieuw overdrukventiel in seizoen 2018 Spa!
Drukmeter overbodig en niet meegeleverd!

Bij de nieuwe 2018 spa tub,
heeft de binnenwand
dezelfde kleur als de
buitenwand.

De nieuwe 2018 spa tub
heeft een overdrukventiel
onderaan de buitenwand.

Bijvoorbeeld: de spa wordt 's
ochtends opgeblazen.

Door blootstelling aan de zon
en warm weer zet de lucht
vanzelf uit.
Het overdrukventiel laat de
overtollig druk ontsnappen.

'S Nachts en bij lagere
temperaturen trekt de lucht
vanzelf samen, waardoor de
spa minder stevig lijkt.
Uw tub is niet lek!

De druk herstelt wanneer de
luchttemperatuur weer stijgt.
Bij een lage temperatuur
indien nodig lucht bijvullen.

STOP

DOORLOOP EERST BOVENGENOEMDE STAPPEN

