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QR Code / QR kód / QR koda / QR 
kod / QR kód / QR kód 

Watch Assembly Video
Visit www.intexdevelopment.com/support/videos

Or scan above QR Code
QR code readers are available from your app store.

A direct QR code link can be found on the pool wall next to the model number printing or on the pump rating label.

Sehen Sie sich das Montage-Video an
Besuchen Sie www.intexdevelopment.com/support/videos

oder scannen Sie den QR-Code
QR-Code-Leser erhalten sie in Ihrem App-Store.

Einen direkten QR-Code-Link finden Sie auf der Pool Wand neben der aufgedruckten Modelnummer oder auf dem Typenschild der Pumpe.

Nézze meg a telepítési videót
Keresse fel a www.intexdevelopment.com/support/videos

vagy olvassa be a QR-kódot
A QR kód olvasót megtalálja az APP-Store-ban

A QR kód linket megtalálja a medence falára felragasztott modellszámnál vagy a szivattyú típustábláján

Oglejte si video z navodili za montažo.
Obiščite spletno stran www.intexdevelopment.com/support/videos

ali preslikajte QR kodo.
QR kodo lahko dobite v vašem App-Store.

Direktno povezavo za QR kodo najdete na steni bazena poleg natiskane številke modela ali na ploščici z oznako modela na črpalki.

Pogledajte videozapis montaže
Posjetite  www.intexdevelopment.com/support/videos

ili skenirajte QR kod.
Čitači QR koda dostupni su u vašoj App-Store.

Izravnu QR kodnu vezu možete naći na stjenci  bazena pored tiskanog broja modela ili na natpisnoj pločici crpke.

Shlédněte montážní video
Navštivte stránky www.intexdevelopment.com/support/videos

nebo naskenujte QR kód
QR kód čtecí program najdete ve Vašem App-Store

Přímý odkaz na QR kód najdete na stěně bazénu vedle tištěného čísla modelu nebo na typové ceduli příslušného čerpadla.

Pozrite si montážne video
Navštívte stránku www.intexdevelopment.com/support/videos

Ale naskenujte QR kód
Čítačku QR kódov nájdete vo vašom App Store.

Priamy odkaz s QR kódom nájdete na stene bazénu vedľa vytlačeného čísla modelu alebo na typovom štítku čerpadla.


