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KULLANMA TALİMATLARI
Kullanım ve Bakım Kılavuzu



2 3

Giriş

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Magic Swim’in teknenin ebatına göre 4
versiyonu mevcuttur. Magic Swim denizde güvenliğinizden taviz vermeden rahatlamanız için 
ideal, yüzen bir yüzme havuzudur. Sizi deniz analarından ve diğer deniz canlılarından korur. 
Alt tarafı, tabanı yarı sert bir yapıya dönüştüren, yüzmeden yürümenize imkan sağlayan 
merkezi bir şamandıra ile desteklenmiştir. Euroship SRL yapısı altındaki İtalyan firmalar 
tarafından üretilmiştir. Via Pietro Castellino No 110 80131 NAPOLI merkezli Euroship,
mevcut mevzuat tarafından istenen tüm kalite ve güvenlik standartlarını takip etmektedir.   

Tasarım Özellikleri
Yüksek frekansta (HF) tam olarak kaynaklanmış poliüretan malzeme

Zorunlu Uyarı
Çapa gücünü arttırmak için, normalinden birkaç metre daha fazla zincir bırakarak sadece 
pruvada demirleyiniz.

Motorları kapatın ve Magic Swim tamamiyle suyun dışına çıkarılıncaya kadar kesinlikle 
motoru çalıştırmayın. Acil durum halinde, bütün yolcuların tekneye çıktıktan sonra, Magic 
Swim’in iplerini çözün, sürüklenmesine izin verin, ve onu sonra toplamaya bırakın.
 
Magic Swim’i dalgalı denizde, akımın olduğu, rüzgarlı, ve aşırı derecede ters yönlü dip 
akıntısının olduğu kıyıya yakın yerlerde kullanmayınız.

Denize indirildikten sonra, MAGIC SWIM kullanıcıları, yüzen barların üzerinde 
gösterilmiş olan güvenlik kurallarına ve yasaklara uymak zorundadır, özellikle tekne
platformunun yakınında bulunan yüzen barların yanında durmak kesinlikle yasaktır. 

Magic Swim kullanıcıları, kendi güvenlikleri için belirtilen şu sınırlamalara uymak
zorundadır : Lütfen atlamayın, dalmayın, yüzen barların dışına çıkmayın (boğulma tehlikesi), 
barları ittirmeyin ve barların üzerine oturmayın.

UYARILAR

MAGIC SWIM’ i çantasından çıkarmadan önce montaj alanında keskin herhangi bir nesne 
olup olmadığını kontrol ettiğinizden ve bu alanın temiz olduğundan emin olun. Magic 
Swim’in kullanımı sırasında, kumaşın yırtılmasına sebep olabilecek künt nesnelerle 
çarpıştırmama konusunda dikkatli olun. 

Şişirme sırasında çalışma basıncı olan 200 MBAR’ı aşmayın.

Şişirme Adımları:

- Platformdaki her türlü engeli temizleyin.
- MAGIC SWIM’i çantadan çıkarın ve uzunlamasına serin.
- İplerin uçlarını kıç kancalarında yavaşça sağlamlayın (sağ ve sol)
- (Portatif merdivenin bulunduğu) yüzen barla, tekne platformunun birbirine temas 
etmesini önlemek amacıyla, çarpma önleyici halatı ( uçlarında iki tane karabina yaylı
tutturma bileziği  bulunan halat) kendi ayar deliklerinin içinde ayarlayın.(Yüzen barla tekne 
platformu arasında minimum 20 cm’lik bir boşluk bırakmak iyi bir kuraldır)
- Merkezi şamandıranın şişirilmesi
- Havuzu sınırlandıran iki barın şişirilmesi
- Çarpma önleyici halat teknenin altına yapışıncaya kadar ipleri gerin. Bu iplerin, 
havuzun tekneye sıkıca bağlanıp boylamasına herhangi bir kuvvetin ortaya çıkmasına engel 
olmaları için iyice gerilmeleri çok önemlidir. 
- Ucunda plastik karabina bulunan ip servis ipidir, karabina dış kenar ipinin üzerinde 
bulunur, ve indirdikten sonra havuzu platform üzerine çekmeye yarar.

İndirme Prosedürü

- Havuzu terk etmeden önce, havuzu tekneye kolaylıkla çekebilmek için, son olarak 
kullanan kişilerin karabinanın dış bar ipi üzerinde olduğundan emin olmaları
gerekmektedir. 
- Öncelikle valfi açarak dış çerçeveyi indirin ( orta/merkez düğme valfine basarak saat 
yönünde çevirin), sonra (şişirme/indirme özelliği olan bir elektrikli pompa ile) platformun 
hemen yanında bulunan kenarı indirin. Yüzen barların içinde bulunan tüm havayı boşaltın.  
- Dış çerçeveyi oluşturan kenar da tekneye yaklaştıktan sonra, daha önce pozisyonu 
ayarlanmış olan iple havuzu kolayca platformun üzerine çekin.
- Merkezi şamandırayı indirin.

Depolama

- Kısa süreli olarak : (max. 1 ay)
Havuzu katlayın ( Mevcut iplerle daha kolay katlayabilirsiniz) ve dolabınızda saklayın. Tatlı 
suyla temizlenmeden 1 aya kadar tutulabilir
- 1 aydan daha uzun süreler için;
Bu durum havuzun ömrü açısından temel önem taşımaktadır. Şu adımları takip etmenizi 
öneriyoruz :
- Magic Swim’i yukarıda anlatıldığı şekilde söndürün
- Havuzu, kumaşa zarar verebilecek herhangi bir tuz kalıntısından arındırmak için, 
baştan sona temiz suyla iyice temizleyin. 
- Kurumaya bırakın
- Magic Swim’i size temin edilmiş olan uygun çantasına yerleştirin. 
- Pudra veya benzeri ürünler kullanmayın
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Destek

- Müşteri hizmetleri Pazartesi-Cuma 11.00 – 13.00 saatleri arasında
hizmetinizdedir. Her türlü soru ve önerileriniz için bize  0216 465 03 04 - 465 05 06 numaralı 
telefondan ulaşabilir, veya info@magicswim.com.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. Daha 
fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: www.magicswim.com.tr
- Bu kullanma kılavuzunda ve havuzun kenar barları üzerindeki etiketlerde listelenen 
kurallara uyulmaması halinde, ARYAY Temizlik & Oto Bakım Ürünleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti. 
hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Ürün Garantisi

- Bütün ürünler, ürünün düzgün çalışmaması, kusurlar veya üretim hatalarına karşı 
hukuk kuralları kapsamında 2 yıl süreyle garanti altına alınmıştır. 
- Garanti, üretim hatalarından kaynaklı olarak kullanılamayacak durumda olan ürün 
bileşenlerinin değişimini, ve/veya onarımını kapsamaktadır. Garanti yanlış kullanım, yanlış 
birleştirme veya amacı dışında kullanım sonucu olabilecek hasarları kapsamamaktadır. 
- Garanti kapsamındaki ürünlerin kabulü, değişimi veya onarımı yalnızca VIA
NAZIONALE DELLE PUGLIE 7/BIS, N.85-80030 SAN VITALINO(NA) - ITALY merkezli 
ofis tarafından yapılacaktır.
- Ürünün destek merkezine ve ardından müşteriye geri gönderimi sırasında ortaya 
çıkacak her türlü gönderim ücreti, tamamiyle müşteri tarafından karşılanacaktır.

www.magicswim.com.tr
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Kontrol Halkaları

Halat Retraktörü

Halat Tutucu/Halat Desteği

Merkezi Şamandıra

Dış Tüp İpi

Küçük 
Ağırlıklar

İç Merdiven

Tahliye Valfleri

Şişirme/İndirme Valfleri

Çarpma Önleyici Halat



 Taşınma halindeki ürünle ilgili tüm riskler müşteriye aittir, buna bağlı olarak
muhtemel sigorta masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

 Garanti kapsamındaki işlemler ürünün, garanti geçerlilik süresi içerisinde satın
alınmış olduğunu belgeleyen uygun fatura dökümanlarının bulunmaması halinde, 
gerçekleştirilmeyecektir. Mali dökümantasyonun eksikliği halinde, onarım işlemi yine de 
gerçekleştirilecektir ancak ( garanti kapsamı haricinde normal bir onarım işlemi olarak).
Bu durum ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

Dikkat : Şişirilebilir havuz MAGIC SWIM in kurulum, kullanım ve sökme işlemleri tekne 
motorları tamamen durdurulmuş, tekne demirli ve durur vaziyetteyken gerçekleştirilmelidir. 
Kesinlikle çekmeyiniz.

Uyarı : Euroship ve Aryay Temizlik & Oto Bakım Ürünleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti. belirtilen 
yanlış kullanım gerçekleştirildiği takdirde, kişi veya eşyalara gelebilecek olan zarar karşısında 
kesinlikle sorumluluk kabul etmez.  

MAGIC SWIM aşağıdaki uluslararası şartnamelere uygundur; 2001/95/EC Genel Ürün 
Güvenliği  - 2005/323/EC  B Sınıfı Ürün ( Statik kullanım için) Yönergeleri

23

Göztepe Mah. Göksu Evleri Palmiye Cad. B23A No: 19 / A  - 34815 Anadolu Hisarı 
Beykoz / İST. Tel: 0216 465 03 04 - 465 05 06 - 465 46 56

Fax: 0216 465 02 05  www.magicswim.com.tr
info@magicswim.com.tr   www.aryay.com.trARYAY

Aryay Temizlik & Oto Bakım
Ürünleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti.


