
Szerkezet: 
A medence összeszerelése előtt szenteljen néhány percet arra, hogy az összes részt ellenőrizze 
és ismerkedjen meg a szerelési pozíciójukkal.

FIGYELMEZTETÉS
Az úszómedence telepítése és használata előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és értse 
meg, valamint tartsa be a benne foglaltakat. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági 
irányelvek segítenek elhárítani a vízi rekreációval kapcsolatos néhány általános kockázatot, de 
nem tudják lefedni az összes kockázatot és veszélyt. A vízi tevékenységek végzése során mindig 
legyen óvatos, megfontolt, és jó ítélőképességű. Tegye félre ezt a kézikönyvet, hogy a jövőben 
bármikor belenézhessen.
Az úszni nem tudók biztonsága
- A gyengén úszóknak és úszni nem tudóknak mindig hozzáértő felnőtt általi folyamatos, aktív és 

éber felügyeletet kell biztosítani (vegye figyelembe, hogy az öt év alatti gyermekeknél a 
legnagyobb a fulladásveszély).

- A medence minden egyes használata alkalmával jelöljön ki hozzáértő felnőttet a medence 
felügyeletére.

- A gyengén úszóknak, illetve úszni nem tudóknak a medence használatakor egyéni 
védőfelszerelést kell viselniük.

- Ha az úszómedence nincs használatban, távolítson el belőle és a környezetéből minden 
játékot, hogy azok a gyermekeket nehogy a medencébe csalogassák.

Biztonsági berendezések
- A gyermekek megfulladásának elkerülése érdekében ajánlatos a medencéhez való hozzáférést 

védőeszközzel korlátozni. Annak érdekében, hogy a gyermekek ne ugrálhassanak a bemeneti 
és kimeneti szelepekről, tanácsos kerítéssel (és adott esetben az ajtók és ablakok bezárásával) 
megakadályozni az illetéktelenek medencéhez való hozzáférését.

- A kerítések, medencefedelek, medenceriasztók, illetve hasonló biztonsági berendezések 
hasznos segítségek, de nem helyettesítik a hozzáértő felnőtt általi folyamatos felügyeletet.

Biztonsági berendezések
- A medence mellett tanácsos mentőfelszerelést (pl. mentőöv) tartani.
- Tartson működőképes telefont és a segélyhívószám-listát a medence mellett.
A medence biztonságos használata
- Biztasson minden felhasználót – különösen a gyermekeket – hogy tanuljanak meg úszni.
- Tanulja meg az alapszintű elsősegélynyújtást (újraélesztés – CPR), és rendszeresen frissítse 

ezen ismereteit. Ez vészhelyzetben életet menthet.
- Tájékoztassa az összes medencehasználót, hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén.
- Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Ne használja az úszómedencét, ha alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, amely hatás 

hátrányosan befolyásolhatja a medence biztonságos használatát.
- Medencefedél használata esetén a medencébe való beszállás előtt teljesen távolítsa el azt a 

vízfelületről.
- A medencevíz kezelésével és jó higiéniai állapotának fenntartásával védje a medence 

használóit a vízen keresztül elkapható betegségektől. Tekintse meg a használati útmutatóban a 
vízkezelési irányelveket.

- A vegyszerek (pl. vízkezelő szerek, tisztító vagy fertőtlenítő termékek) a gyermekek számára 
hozzáférhetetlen helyen tartandók!

- Használja az alább leírt jelzést. A jelzést feltűnő helyen kell elhelyezni, a medence 2 méteres 
környezetében.

Ne hagyja a gyermekeket a vizes környezetben felügyelet nélkül. Merülni tilos!
- Az eltávolítható létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
- Az úszómedencéhez használt anyagoktól függetlenül, a sérülések elkerülése érdekében a 

hozzáférhető felületeket rendszeresen ellenőrizni kell.
- A sérülések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze a csavarok állapotát, távolítsa el a 

sorjákat, illetve szüntesse meg az éles peremeket.
  FIGYELEM: Ne hagyja a leürített medencét a szabadban. A medence üres állapotban könnyen 

deformálódhat, illetve a medencét könnyen arrébb fújhatja a szél.
- Ha van szűrőszivattyúja, részletekért tekintse meg a szivattyú kézikönyvét.
  FIGYELMEZTETÉS! A szivattyú nem használható, ha ember van a medencében!
- Ha van létrája, részletekért tekintse meg a létra kézikönyvét.
  FIGYELMEZTETÉS! Az úszómedence használata során tartsa be a használati és karbantartási 

útmutatójában foglalt biztonsági utasításokat. A fulladás, illetve egyéb súlyos sérülések 
megelőzése érdekében különösen figyeljen oda az úszómedence 5 éven aluli gyermekek általi 
nem várt hozzáférésének lehetőségére, és gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne 
férhessenek a medencéhez, valamint a fürdőzés ideje alatt folyamatosan felügyelje őket, vagy 
gondoskodjon felnőtt általi felügyeletükről.

 
Alaposan olvassa el, és tegye félre, hogy a jövőben bármikor belenézhessen.
Köszönjük szépen, hogy a Bestway medencéjét vásárolta. A maximális kedvtelés és a medence 
biztonságos használatának a biztosítása érdekében a termék kereskedelmi forgalmi dobozában 
mellékelt DVD-n található utasítások, valamint a kezelési utasításban foglalt fontos biztonsági 
előírások szerint járjon el.
A beszerelés általában 10-20 percet vesz igénybe, ha 2-3 ember végzi a földmunkákat és a 
feltöltést. 

STEEL PRO™ 
MEDENCÉK
HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ
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Az alkatrészek leírását lásd lejjebb.
Tartozéklista:
MEGJEGYZÉS: Néhány részegység eleve fel van szerelve a medencére.

A

Felső Peremkorlát A

B

Felső Peremkorlát B

C

Felső Peremkorlát C

D

Felső Peremkorlát D

E

T-Támaszték

F

Függőleges medence-tartóláb

G

Y-Függőleges medence-tartóláb

H

Oldalsó támasztóláb

I

T-alakú műanyag összekötő

J

Sarokülőke

K

Csatlakoztató cövek

L

Alsó szíj

M

Talp

N

Oldalsó támasztóláb talpa

O

Rugós feszítésű csap

P

Bevonat

S

Zárósapka

Q

Tömlőadapter

R

Vízleeresztő szelep sapkája
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Látogassa meg a Bestway YouTube-csatornáját
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AMEGFELELŐ HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA
MEGJEGYZÉS: Amedencét teljesen sima és lapos felületre állítsa. Ne állítsa fel amedencét 
olyan helyen, ahol a talaj nem egyenletes vagy lejtős.
Amedence helyes felállításának körülményei:
• A kiválasztott helynek a használat teljes időtartamában képesnek kell lennie 

egyenletesenmegtar tania amedence tömegét, továbbá a helyszínnek vízszintesnek ésminden 
tárgytól és törmeléktől (pl. kövek és ágak) kell lennie.

• Amedencét tanácsosminden olyan tárgytól távol elhelyezni, amelyeket a gyermekek 
amedencébe ugrásra felhasználhatnak.

  MEGJEGYZÉS: Helyezze amedencét a túlfolyás vagy amedenceleürítés esetén elfolyó vizet 
befogadni képes, megfelelő csatornarendszermellé.

Amedencefelállítás nemmegfelelő körülményei:
• Egyenetlen talajon amedence összedőlhet, ami súlyos személyi sérülést és/vagy tárgyi kárt 

okozhat, egyúttal a garancia, valamint a szervizjogosultság elvesztésével jár.
• A szintezéshez ne használjon homokot; szükség esetén a talajt kimarással kell elegyengetni.
• Közvetlenül felső erősáramú vezetékek vagy fák alá. Győződjönmeg arról, hogy a helyszínen 

nincsenek föld alatti közüzemi hálózati csövek, vezetékek vagy bármilyen kábelek.
• Ne állítsa fel amedencét kocsibehajtókon, fedélzeteken, emelvényeken, kavics- vagy 

aszfaltfelületeken. A kiválasztott helyszínnek elég szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon 
a víz nyomásának – a saras, homokos, puha/laza talaj vagy kátrány nemmegfelelő.

• Amedence alatti fű vagy egyéb növények szag és nyálka képződésemellett el fognak pusztulni, 
ezért tanácsos a füvet eltávolítani amedence kiválasztott helyszíne alól.

• Kerülje a talajtakaró szövetet vagy betétet áttörni képes agresszív növényeknek és gyomoknak 
kitett területeket.

  MEGJEGYZÉS: Tudakoljameg a helyi városi tanácsnál a kerítésekre, korlátokra, világításra és 
biztonságra vonatkozó követelményeket, és tartson beminden jogszabályi előírást.

  MEGJEGYZÉS: Ha van szűrőszivattyúja, részletekért tekintsemeg a szivattyú kézikönyvét.
  MEGJEGYZÉS: A létrának amedenceméretéhez valónak kell lennie, és azt csak amedencébe 

való beszállásra, illetve az abból való kiszállásra szabad használni. Tilos a létrát amaximális 
teherbírásánál jobban terhelni.

  Rendszeresen ellenőrizze, hogy a létramegfelelően van-e összeszerelve.

A Frame medence összeszerelése szerszámok használata nélkül végezhető. 
FIGYELEM: Fontos, hogy a medence felállítása az alábbiakban bemutatott sorrendben 
történjen. A medencék összeszerelését a fenti ábrák szerint végezze.
FIGYELEM: Ne húzza a medencét a földön, hogy annak falait a hegyes tárgyak nehogy 
megsértsék. 
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A medence feltöltése vízzel
VIGYÁZAT: A víz töltése közben a medencét ne hagyja felügyelet nélkül.
1. Töltse fel a medencét a vízleeresztő szelepig.

              STOP

2. Zárja el a vizet. Ellenőrizze, hogy a víz szintje a medencében  mindenhol egyenlő-e. Ha a víz 
szintje nem egyenlő, eressze le a vizet és egyengesse ki a talajt ásóval. Sohasem próbálja a 
medencét arrébb vinni, ha abban víz van, mivel az testi sérülést vagy a medence károsodását 
okozhatja.

    MEGJEGYZÉS: Az Ön medencéje nagy nyomást tartalmazhat. 
Ha a medence fala dudorodik vagy egyenetlen az oldala, az azt 
jelenti, hogy a medence nincs vízszintben. Ilyen esetben a 
medence oldalai kihasadhatnak, és a víz hirtelen kiáramolhat, 
ami súlyos személyi sérülést és/vagy tárgyi kárt okozhat.

3. Ha a medence egyenletes talajon áll, töltse meg vízzel a legalsó 
felfújó-szelepig.

              STOP

4. Zárja el a vizet. Ellenőrizze, hogy a szelepek biztonságosan illeszkednek-e.
5. A medencét a térfogatának a 90%-ig töltse meg. NE TÖLTSE TÚL, mivel az a medence 

szétesését okozhatja. Intenzív esőzések esetén szükség lehet bizonyos mennyiségű víz 
leeresztésére, hogy biztosítva legyen a megfelelő vízszint. 

6. Ellenőrizze a medencét a szelepeknél és varratainál, hogy nem szivárog-e, ellenőrizze a 
medence alátétjét is, hogy nem látszik-e rajta a víz kiszivárgása. A medencéhez ne adjon 
semmiféle vegyszert mindaddig, míg ezt nem ellenőrzi.

7. Szivárgás esetén a mellékelt víz alatti öntapadós javítótapasz segítségével ragassza meg a 
medencét. További információért lásd: „GYIK” c. fejezet.

FIGYELEM: Az ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak. Nem feltétlenül az eredeti terméket 
mutatják be. A méretarányok a valóditól eltérhetnek.

VIGYÁZAT: Ne használja a szivattyút a medence használata idején.
Az úszómedence felhasználási időszaka alatt a szűrő rendszert minden nap be kell indítani és 
megfelelően hosszú ideig üzemeltetni, hogy legalább egyszer a víz egész mennyisége áthaladjon 
rajta.

NEM MEGFELELŐ KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Az itt leírt karbantartási utasítások be nem tartása veszélyezteti az Ön, és 
különösen a gyermekek egészségét. A medencevíz kezelése alapvető fontosságú a használók 
biztonsága szempontjából. A nem megfelelő vegyszerhasználat tárgyi kárt és személyi sérülést 
okozhat.
MEGJEGYZÉS:A szivattyú a víz keringtetésére és a kis részecskék kiszűrésére szolgál. A víz 
tiszta és higiénikus állapotának megtartása érdekében a vízhez vegyszereket is kell adnia.

Javítás
Ellenőrizze a medencét, hogy nincs-e szivárgás a szelepeknél vagy varratoknál, illetve 
ellenőrizze a padlószövetet, hogy nincs-e egyértelmű jele a víz elfolyásának. Ne öntsön be 
vegyszereket addig, amíg ezt el nem végezte.
MEGJEGYZÉS: Szivárgás esetén a mellékelt víz alatti öntapadós javítótapasz segítségével 
ragassza meg a medencét. További információért lásd: „GYIK” c. fejezet.

Szétszerelés
1. Csavarozza ki az óramutató járásával ellenkező irányban a vízleeresztő szelepnek a 

medencén kívül eső kupakját  és vegye le.
2. A csatlakozót csatlakoztassa a tömlőhöz és a másik végét helyezze be arra a helyre, ahová a 

medence vizét leereszteni kívánja. (Ellenőrizze a helyi szennyvízelvezetési előírásokat.)
3. Az óramutató irányában csavarja föl a tömlőadapter vezérlőgyűrűjét a leeresztőszelepre. A 

leeresztőszelep kinyit, a víz pedig automatikusan folyni kezd.
    VIGYÁZAT: A víz lefolyásának az erősségét a biztosító gyűrűvel lehet szabályozni.
4. Amikor a vizet leeresztette, csavarja le a biztosító gyűrűt, hogy a szelepet elzárja.
5. Vegye le a tömlőt.
6. Csavarozza fel vissza a vízleeresztő szelepre a kupakját.
7. A medencét szárítsa meg a levegőn.
VIGYÁZAT: A leeresztett medencét ne hagyja kint.

Tárolás és téliesítés
1. Távolítsa el a medence összes tartozékát és pótalkatrészét, majd tisztítás és szárítás után 

tegye el őket.
2. Ha a medence teljesen megszáradt, a medence részeinek egymáshoz ragadása ellen szórja 

be hintőporral, majd gondosan hajtogassa össze a medencét. Ha a medencét nem teljesen 
szárazon teszi el, a medencén penész jelenhet meg, ami tönkreteheti a medencebevonatot.

3. Tárolja a bevonatot és a tartozékokat száraz, 5 ... 38 °C (41 ... 100 °F) hőmérsékletű helyen.
4. Esős időszakban a medencét és annak tartozékait szintén a fenti utasítások szerint kell tárolni.
5. A medence nem megfelelő leürítése súlyos személyi sérülést és/vagy tárgyi kárt okozhat.
6. Nagyon javasoljuk, hogy a holtszezonban (téli hónapok) szerelje szét a medencét. Tárolja 

száraz, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

  1. Javasoljuk, hogy ne töltse fel a medencét csapadékgyűjtő, fúrt kút, illetve megcsapoló kút 
vizével: ezek a vizek általában szerves szennyezőanyagokat (pl. nitrátok és foszfátok) 
tartalmaznak. Tanácsos közmű által szolgáltatott vizet használni.

  2. Mindig tartsa tisztán a medencét, és használjon megfelelő medencei vegyszereket. Az 
egészségtelen víz komoly egészségügyi kockázatot jelent. Javasoljuk, hogy a medence 
kezeléséhez használjon fertőtlenítő, ülepítő, savas vagy lúgos hatású vegyszereket.

  3. Rendszeresen tisztítsa meg a PVC bevonatot nem dörzshatású kefével vagy medencei 
porszívóval.

  4. A szezon során a vízszűrőrendszernek minden nap elég hosszan kell működnie ahhoz, hogy 
a teljes medencevizet megtisztítsa.

  5. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőkazettát (vagy a homokszűrő homoktartalmát), és cserélje 
le a piszkos kazettákat (vagy távolítsa el a homokot).

  6. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és az összes fémalkatrészt, hogy nem rozsdás-e. 
Szükség esetén cserélje le őket.

  7. Eső esetén ellenőrizze, hogy a vízszint nincs-e magasabban a megadott szintnél.Ha a víz a 
megadott szint fölé megy, eressze le a medencét a megadott szintig.

  8. Ne használja a szivattyút, ha a medence használatban van.
  9. Ha a medencét nem használja, fedje le.
10. A medencevíz kezelése szempontjából a víz pH-értéke nagyon lényeges.
 
FIGYELEM: Ne hagyja a leürített medencét a szabadban.
Az alábbi paraméterekkel biztosítható a jó vízminőség.
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Paraméterek

Víztisztaság

A víz színe

Zavarosság [FNU/NTU]

A töltővíz értékét meghaladó nitrátkoncentráció [mg/l]

Összes szerves szén (TOC) [mg/l]

Redoxpontenciál Ag/AgCI és 3,5 M KCl vizes 
oldatában [mV]

pH-érték

Szabad aktív klór (cianursav nélkül) [mg/l]

Szabad klór cianursavval kombinálva [mg/l]

Cianursav [mg/l]

Kombinált klór [mg/l]

Értékek

tisztán látni a medence alját

kifejezett szín nem tapasztalható

max. 1,5 (lehetőleg kevesebb mint 0,5)

max. 20

max. 4,0

min. 650

6,8 ... 7,6

0,3 ... 1,5

1,0 ... 3,0

max. 100

max. 0,5 (lehetőleg kevesebb mint 0,0 mg/l)

Megfelelő vízszint

0°
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Struktur: 
Innan du monterar poolen, ta dig några minuter för att kontrollera alla delarna och för att 
kontrollera deras läge. 

VARNING
Läs noggrant, förstå, och följ all information i användarmanualen innan du installerar och 
använder swimmingpoolen. Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsanvisningar handlar om 
några vanliga risker i samband med vattenlekar, men de täcker inte alla risker och faror för alla 
tillfällen. Var alltid försiktig, använd vanligt förnuft och gott omdöme när du njuter av aktiviter i 
vattnet. Bevara den här informationen för framtida bruk.
Säkerhet för icke simkunniga
- För de personer som är dåliga på att simma eller inte är simkunniga (kom ihåg att barn under 

fem år lider största risken för drunkning) krävs det en ständig och aktiv övervakning av en 
vuxen person.

- Utse en vuxen person att övervaka poolen varje gång den används.
- Dåliga simmare eller ej simkunniga personer bör använd personlig räddningsutrustning när de 

använder poolen.
- När poolen inte används, eller om den är oövervakad, ta då bort alla leksaker från 

swimmingpoolen och runt omkring den för att undvika att barn dras till poolen.
Säkerhetsanordningar
- För att undvika drunkningsolyckor med barn rekommenderar vi att säkra tillträdet till poolen 

med en skyddsanordning. För att undvika att barn klättrar från inloppsventilen och 
utloppsventilen rekommenderar vi att ett hinder installeras (och att säkra alla dörrar och fönster 
där det är möjligt) för att undvika att icke behöriga personer får tillträde till swimmingpoolen.

- Hinder, poolöverdrag, poolalarm, eller liknande säkerhetsanordningar är bra hjälpmedel, men 
de ersätter inte en ständig och kompetent övervakning av en vuxen person.

Säkerhetsutrustning
- Vi rekommenderar att ha räddningsutrustning (ex. livboj) bredvid poolen.
- Förvara en fungerande telefon och en lista på nödnummer bredvid poolen.
Säker användning av poolen
- Uppmuntra alla användarna, framförallt barnen, att lära sig att simma.
- Lär dig grundläggande livsupphållande åtgärder (hjärt- och lungräddning - CPR) och uppdatera 

denna kunskap regelmässigt. Detta kan utgöra skillnaden vid en livräddning i en nödsituation.
- Ge alla användarna, inklusive barnen, instruktioner om vad man ska göra i händelse av en 

nödsituation.
- Dyk aldrig i grunt vatten. Det kan leda till allvarliga skador eller till döden.
- Gå inte i swimmingpoolen när du har druckit alkohol eller tagit medicin som kan försämra din 

förmåga att använda poolen på ett säkert sätt.
- Om poolöverdrag finns på poolen, ta då bort det fullständigt från vattenytan innan du går i 

poolen.
- Skydda poolanvändarna från vattenrelaterade sjukdomar genom att behandla poolvattnet och 

genom att praktisera en god hygien. Läs i användarmanualen om riktlinjerna för 
vattenbehandlingar.

- Förvara kemikalier (t.ex. vattenbehandling, rengörings- och disinfekteringsprodukter) 
oåtkomliga för barn.

- Använd nedanstående skyltar. Skyltarna ska finnas på en framträdande plats inte längre än 2 
meter från poolen.

Håll barnen under uppsikt i vattenområdet. Ingen dykning.
- Flyttbara stegar ska placeras på en horisontell yta.
- Oavsett det material som använts för tillverkning av poolen, måste alla tillgängliga ytor 

regelbundet kontrolleras för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet bultar och skruvar, ta bort flisor eller vassa kanter för att undvika 

skador.
  VAR UPPMÄRKSAM PÅ: Lämna inte den tömda poolen utomhus. Den tomma poolen riskerar 

att bli deformerad och/eller förflyttad pga. vinden.
- Om du har en filter pump, läs då i pumpmanualen för vidare instruktioner.
  VARNING! Pumpen får inte användas då det finns människor inuti poolen!
- Om du har en stege, läs då stegens manual för vidare instruktioner.
  VARNING! Användningen av en swimmingpool innebär samtycke till säkerhetsinstruktionerna 

som beskrivs i användar- och underhållsmanualen. För att undvika drunkning och andra 
allvarliga händelser, måste man vara särskilt försiktig när det gäller risken att barn under 5 år får 
oförutsett tillträde till swimmingpoolen. Säkra tillträdet till poolen och håll barnen under konstant 
uppsikt av en vuxen under badtillfällena.

 
Läs noggrant och bevara för framtida behov.
T Tack för att du valt att köpa en pool från Bestway. För att se till att du får maximal glädje och en 
säker användning av din pool, följ installationsanvisningarna på DVD-skivan som medföljer 
poolen i förpackningen tillsammans med viktiga säkerhetsnormer som står i din bruksanvisning. 
Installationen tar vanligtvis ungefär 10-20 minuter med 2-3 personer, men omfattar då inte 
markarbetet och fyllning. 

STEEL PRO™-POOLER
ÄGARENS 
BRUKSANVISNING
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Se nedan för beskrivning av komponenter.
Komponentlista:
OBS! Vissa delar redan har installerats på poolen.

A

Övre skenan A

B

Övre skenan B

C

Övre skenan C

D

Övre skenan D

E

T Stöd

F

Vertikalt poolben

G

Y-vertikalt poolben

H

Sidostödben

I

T-koppling i plast

J

Hörnsäte

K

Kopplingsstift

L

Spännrem

M

Fotstöd

N

Fotens sidostödben

O

Fjäderbelastat stift

P

Foder

S

Plugg

Q

Adapter till trädgårdsslang

R

Tömningsventil lock
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Besök Bestway YouTube kanal

2.21m x 1.50m x 43cm (7'3" x 59" x 17")

C

A

A

I

B

B

J

F
M

K

D

C
D

3.00m x 2.01m x 66cm (9'10" x 6'7" x 26")

M

H
NF

A

C
A

B
A

J

D

B
A

K

G

I

C
D

2.59m x 1.70m x 61cm (8'6" x 67" x 24")

A
D

C
A

A
ACD B

B

J

M
F

K
E

I

4.00m x 2.11m x 81cm (13'1" x 6'11" x 32")

A

A

A

A
C

D

A C

D

A

J
B

B

K

F

M

H

N

G

I



VÄLJ RÄTT PLATS
OBSERVERA: Poolen måste placeras på en helt platt och jämn yta. Installera inte poolen om 
ytan lutar eller är sned.
Korrekt omgivning för att sätta upp poolen:
• Den valda platsen måste enhetligt kunna klara vikten under poolens hela installationstid, samt 

vara platt och alla objekt eller skräp, såsom stenar eller kvistar, måste ha rensats bort.
• Vi rekommenderar att placera poolen där det saknas object som barn kan klättra upp på för att 

ta sig i poolen.
  OBSERVERA: Placera poolen när ett lämpligt dräneringssystem för att kunna hantera 

översvämningar och tömning av poolen.
Inkorrekt omgivning för att sätta upp poolen:
• En ojämn markyta kan orsaka att poolen kollapsar och leda till allvarliga personskador och/eller 

skador på personliga tillhörigheter samt upphäva garantin och förhindra krav på service.
• Sand bör inte användas för att skapa en jämn grund, om nödvändigt bör grunden grävas ut.
• Direkt under luftledningar eller träd. Se till att platsen inte innehåller underjordiska allmännyttiga 

ledningar, eller ledningar eller kablar av annan sort.
• Installera inte poolen på infarter, däck, plattformar, grus- eller asfaltytor. Den valda platsen bör 

vara fast nog att kunna motstå trycket från vattnet. Lera, sand, mjuk eller lös jord eller tjära 
passar inte.

• Gräs eller annan vegetation under poolen kan dö och orsaka utveckling av lukt eller slam, vi 
rekommenderar därför att man avlägsnar allt gräs från platsen där poolen skall installeras.

• Undviker plaster som tendererar att ha agressiva växt- och ogräsarter som kan växa igenom 
markduken eller fodret.

  OBSERVERA: Hör med lokala myndigheter gällande stadgar för uppsättning av stängsel, 
barriärer, belysning samt säkerhetsregleringar och se till att du följer lagen.

  OBSERVERA: Om du har en filterpump, se pumpens manual för instruktioner.
  OBSERVERA: Stegen måste passa poolstorleken och bör endast användas för att ta sig in och 

ut ur poolen. Det är förbjudet att överskrida stegens tillåtna belastning. Kontrollera regelbundet 
att stegen är ordentligt monterad.

Monteringen av poolen Frame kan utföras utan verktyg.  
OBS: Det är viktig att montera poolen i ordningen som anges nedan. Installera poolerna enligt 
illustrationerna ovan.
OBS: Dra inte poolen på marken för att undvika att skada den på vassa föremål. 
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1 2

5

3

4

2.59m x 1.70m x 61cm (8'6" x 67" x 24")

2.59m x 1.70m x 61cm (8'6" x 67" x 24")

6

7

8
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Att fylla poolen med vatten
OBS: Lämna inte poolen utan tillsyn då den är fylld med vatten.
1. Fyll poolen genom tömningsventilen.

            STOP

2. Stäng av vattnet. Kontrollera att vattnet inte samlas på någon av sidorna för att se till att poolen 
är jämn. Om poolen inte är jämn ska du tömma ut vattnet och göra marken jämn genom att 
gräva ut den. Försök aldrig flytta poolen om den innehåller vatten. Annars kan allvarliga 
personskador eller materiella skador uppstå.

    OBS! Din pool kan innehålla en stor mängd tryck. Om din pool 
har någon utbuckling eller en ojämn sida, då är inte poolen 
nivellerad, sidorna kan brista och vattnet som rinner ut kan 
orsaka allvarliga personliga skador och/eller egendomsskador.

3. Om den är jämn, ska du fylla poolen till den lägsta pumpventilen.

            STOP

4. Stäng av vattnet. Kontrollera ventilerna för en säker installation.
5. Fyll poolen tills vattenkapaciteten är 90%. FYLL den INTE FÖR MYCKET eftersom det kan 

göra så att poolen kollapsar. Vid häftiga regnfall kan du behöva tömma ut lite vatten för att se 
till att nivån är korrekt.

6. Kontrollera om det finns läckage vid ventilerna eller sömmarna och kontrollera underlagsduken 
för att upptäcka eventuella ymniga vattenförluster. Tillsätt inga kemikalier innan du gjort detta.

7. I händelse av en läcka, lappa din pool med hjälp av reparationslappen med undervattensklister 
som tillhandahålls. Se avsnittet med vanliga frågor för ytterligare information.

OBS: Ritningarna är endast illustrativa. De kanske inte visar den aktuella produkten. Ej 
skalenliga.

VARNING: Använd inte pumpen då poolen används.
Under säsongen då poolen används måste filtreringssystemet sättas igång varje dag, under 
tillräckligt lång tid för att hela vattenvolymen ska förnyas.

POOLENS UNDERHÅLL
VARNING: Om du inte följer riktlinjerna i vår underhållsmanual, kan du äventyra din hälsa och 
framförallt barnens hälsa. Behandling av poolvattnet är nödvändigt för användarnas säkerhet. 
Genom att använda kemikalier felaktigt kan det orsaka egendomsskada och personskador.
OBS! Pumpen används för att vattnet ska cirkulera och för att filtrera små partiklar. För att ditt 
poolvatten ska förbli rent och hygieniskt måste du även tillsätta kemikalier.

Reparation
Kontrollera poolen för eventuella läckage från ventiler eller sömmar, kontrollera markduken för 
någon synlig vattenskada. Tillsätt inga kemikalier innan detta har utförts.
OBS! I händelse av en läcka, lappa din pool med hjälp av reparationslappen med 
undervattensklister som tillhandahålls. Se avsnittet med vanliga frågor för ytterligare information.

Demontering
1. Skruva loss tömningsventilens lock på utsidan av polen i medsols riktning och avlägsna den.
2. Anslut adaptern till slangen och placera den andra änden av slangen i området där du ska 

tömma poolen. (Kontrollera de lokala bestämmelserna för tömning).
3. Skruva i kontrollringen för slangadaptern medsols på dräneringsventilen. Dräneringsventilen 

öppnas och vatten dräneras automatiskt.
    VARNING: Vattenflödet kan kontrolleras med kontrollringen.
4. Efter tömningen, ska du skruva loss kontrollringen för att stänga ventilen.
5. Koppla bort slangen.
6. Skruva på locket på tömningsventilen igen.
7. Låt poolen lufttorka.
VARNING: Lämna inte den tömda poolen utomhus.

Förvaring och vinterförvaring
1. Ta bort alla tillbehör och reservdelar på poolen och förvara dem rent och torrt.
2. När poolen är fullständigt torr, pudra över talkpuder för att undvika att poolen klistras samman. 

Vik poolen noggrant. Om poolen inte är fullständigt torr kan det resultera i mögel, vilket skadar 
poollinern.

3. Förvara linern och tillbehör på en torr plats med moderat temperatur mellan 5ºC / 41ºF och 
    38ºC / 100ºF.
4. Under den regniga årstiden, ska poolen och tillbehören också förvaras som ovan beskrivet.
5. Felaktig tömning av poolen kan orsaka allvarliga personskador och/eller personliga 

egendomsskador.
6. Vi rekommenderar absolut att poolen ska monteras ned under lågsäsongen 

(vintermånaderna). Förvaras på en torr plats utom räckhåll för barn.

  1. Vi rekommenderar inte att fylla din pool med regnvatten, brunnsvatten, eller 
dräneringsbrunnsvatten: dessa typer av vatten innehåller vanligtvis förorenade organiska 
substanser däribland nitrater och fosfater. Vi råder er att fylla poolen med vatten från det 
allmänna vattennätet.

  2. Se till att alltid hålla poolen ren och använd korrekta kemikalier. Ohälsosamt vatten är en 
allvarlig hälsorisk. Vi rekommenderar att du använder desinfektionsmedel, flockningsmedel, 
syre eller alkaliska kemikalier för att behandla din pool.

  3. Rengör PVC linern regelbundet med en icke slipande borste en pooldammsugare.
  4. Vattnets filtreringssystem måste under hela säsongen vara i funktion tillräckligt länge varje 

dag för att göra ren hela poolens vattenvolym.
  5. Kontrollera filterpatronen (eller sanden i sandfiltret) regelbundet och byt ut smutsiga patroner 

(eller sand).
  6. Kontrollera om det finns rost på skruvarna, bultarna och alla metalldelar. Byt ut vid behov.
  7. Om det regnar, kontrollera då att vattennivån inte är högra än den angivna nivån.Om vattnet 

överskrider den angivna nivån måste poolen tömmas på vatten tills nivån är korrekt.
  8. Använd inte pumpen när poolen används.
  9. Täck poolen då den inte används.
10. Vattnets pH värde är mycket viktigt när det gäller vattnets behandling.
 
BEAKTA FÖLJANDE: Lämna inte en tömd pool utomhus.
Följande parametrar garanterar god vattenkvalitet

43

Parametrar

Vattnets klarhet

Vattnets färg

Grumlighet mätt i FNU/NTU

Koncentration av nitrit jämte den av fyllt vatten i mg/l

Totalt organiskt kol (TOC) i mg/l

Redoxpotential mot Ag/AgCI 3,5 m KCl i mV

pH värde

Fritt verksamt klor (utan cyanursyra) i mg/l

Fritt klor använt i kombination med cyanursyra i mg/l

Cyanursyra i mg/l

Kombinerat klor i mg/l

Värden

Att man ser poolens botten tydligt

Ingen färg bör noteras

max. 1,5 (helst lägre än 0,5)

max. 20

max. 4,0

min. 650

6,8 till 7,6

0,3 till 1,5

1,0 till 3,0

max. 100

max. 0,5 (helst nära 0,0 mg/l)

Korrekt vattennivå

0°
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