Monterings- og
brugsanvisning

Læs vejledningen grundigt inden start
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Vælg placering af Poolen
Selection of pool location
Välja placering för bassängen
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Forberedelse af underlag
Preparation of the foundation
Förbereda underlaget

HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!!
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2.1

2.2

Udgravning og støbning af beton bundplade
Excavation & Casting a concrete slab
Gräv ur marken & gjut en betongplatta
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Påfyldning af beton i flere lag
Concrete backfilling in layers
Fyll på betong i flera skikt

HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!!
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OVALE POOLS

ALLE POOL TYPER

2.1
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Konstruktion af støtte mur
Construction of retaining wall
Bygg stödmuren
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Læg bundbeskyttelse og bundskinne
Installation of floor protection fleece and seat rails
Lägga ut duk och bottenskenor
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Opsæt stålvæg
Installation of steel wall (jacket)
Ställa upp stålmanteln
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Stålvæg samles med skruer
Assembly of steel wall
Skruva ihop stålväggen

HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!!
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Følg den grundige vejledning på de beskrivelsen på de
følgende sider
D

UK

F

 ine ausführliche Anleitung in Ihrer Sprache steht im Internet
E
unter http://download.waterman-pool.com für Sie bereit.
Detailed instructions in your language can be found on the
Internet at http://download.waterman-pool.com for you.
Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible
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Installer folie/liner og topramme
Attaching the liner and top rail
Installera folien och hållskenan
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ELEKTRISK SIKKERHED
• Strømforbindelsen til swimmingpoolen skal
sikres med en fejlstrømafbryder (30 mA).

• Tag aldrig elektriske apparater ned i poolen eller
rør ved dem, når du er i poolen.

• Sandfilter anlæg med pumpe over 12 V Spænding
skal monteres mindst 3 m væk poolen.
• Fra strømkilden skal afstanden til poolen være
mindst 3,5 m.
• Overhold DIN VDE 0100 del 702 for alle elektriske
installationer til poolen

SIKKERHED & SVØMNING
• Personer med dårlige eller ingen

svømmefærdigheder skal konstant overvåges af
en kompetent voksen (bemærk risikoen for
drukning er fremherskende for børn under 5 år).
• Der skal udnævnes en ansvarlig voksen, der
• overvåger poolen når den bruges.

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER OG
ADVARSLER
Brug af et komplet poolsæt kræver, at man
overholder sikkerhedsbestemmelserne som
beskrevet i vejledningen. For at forhindre børn i at
drukne, anbefales det at afspærre adgangen til
swimmingpoolen. Adgangen til swimmingpoolen
skal være afspærret, så børn under 5 år ikke kan
kan komme ubemærket ned i poolen.
Afspærring kan laves med et børnesikkert hegn eller
en børnesikker overdækning over hele poolen, der
kan også suppleres med et alarmsystem. Alle
sikkerhedsanordninger er fornuftige tiltag men kan
aldrig erstatte voksnes konstante opsyn. Når poolen
bruges må stigen ikke fjernes. Når brugerne forlader
poolen skal stigerne enten fjernes helt fra poolen
eller sikres på en sådan måde, at uautoriseret
adgang er umulig (vi anbefaler at man bruger en
sikkerhedsstige med aftagelig eller foldbare og
aflåselige trin)

• Personer med dårlige eller ingen
svømmefærdigheder, skal bruge personligt
beskyttelsesudstyr (redningsvest eller lign.) når de
opholder sig i poolen.
• Hvis poolen ikke bruges eller overvåges skal
alt legetøj fjernes fra poolen og dens omgivelser,
for at forhindre børn i at blive tiltrukket af poolen.
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SIKKER ANVENDELSE AF POOLEN
• Dyk ikke i poolen og spring aldrig ned i poolen
•
•
•
•
•
•
•

•

brug trappen. Hovedspring er livsfarligt på lav
vanddybde!
Lær førstehjælp og vedligehold kundskaberne, det
kan redde liv i en nødsistuation.
Alle der benytter poolen, inklusive børn, skal
instrueres i hvordan man forholder sig i en
nødsituation.
Fjern overdækninger helt inden poolen benyttes svøm aldrig ind under en overdækning!
Placee stigen til poolen på et fast og sikkert
underlag. Kontroller jævnligt at stigen er
fungerende og intet er ved at gå i stykker.
Benyt aldrig poolen under indflydelse af alkohol,
stoffer, medicin eller ved sygdom.
Bland aldrig poolkemikalier i samme spand og
opbevar dem under lås og i sikkerhed for børn.
Svøm ikke alene i poolen, børn og mennesker
med begrænsede svømmeevner må kun anvende
poolen under opsyn og evt. med brug af
svømmeudstyr. Det anbefales at man lærer at
svømme.
Venligst anvend de medfølgende sikkerheds
labels og placer dem i nærheden af poolen (under
2 m væk).

• Placer redningsudstyr i nærheden af poolen

(svømmevest, bøje, nummer til nødhjælp osv.)

• Mål jævnligt pH-værdi og niveau af

•
•
•
•
•
•

•
•

desinfektionsmiddel (klor anbefales). Det er den
eneste metode til at sikre bakteriefrit badevand.
se mere på www.saniklar.dk.
Husk at man skal bruse og afvaskes INDEN der
bades i poolen!
Sid aldrig på poolkanten eller skab ikke
bølgegang i poolen - gælder især for fritstående
pools!
Løb ikke rundt om poolen - risiko for at glide og
falde.
Ingen dyr må bade i poolen!
Benyt ikke poolen i mørke, tordenvejr, lyn osv.
Dyk ikke imellem stige og poolkant - risiko for at
blive fastklemt og drukne.
Kravl ikke op over kanten på poolen men benyt
altid stigen til at komme op af poolen. Sid
ALDRIG på topkanten af poolen. Spark til
poolvæg/poolsiderne eller tryk på topkant kan få
poolen til at falde sammen.
Anvend ikke rengøringsprodukter eller legetøj
med skarpe kanter i poolen da lineren kan tage
skade.
Check jævnligt alle skruer er fastspændt.
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Tekniske DATA Runde POOLS
A

Denne pool
overholder
standard
EN16562-1. Den er
leveret som et
fritstående poolsæt.

D

B

E
C

F

5,00

B
Højde
(m)

1,50

C
Volymen
(l)

D
Overflade

28 000

19,5 m²

E
Max.
vanddybde

1,40 m

F
Max.
ydermål

Pool size + 5 cm

A
Diameter
(m)

Tid
montering (uden Antal personer til
montering
beton)

3,5 tim

3
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Tekniske DATA Ovale POOLS
A
B

Denne pool
overholder
standard
EN16562-1. Den er
leveret som et
fritstående poolsæt.

C

E

F
D

G

A
Længde
(meter)

B
Bredde
(meter)

C
Højde
(meter)

7,00

3,50

1,50

D
Volymen
(liter)

31 000

E
Areal

F
Max.
vanddybde

21 m²

1,40 m

G
Max.
ydermål

Tid
montering
(uden beton)

4,5 tim

Antal personer til
montering
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Anvendelse

Nedgravet pool

Produkttyper

poolsæt

Vandtæthedsklasse

WO: 0 lt

Værktøj der skal
anvendes for opstilling

Afretningsjern
Vaterpas
Spade / Skovl
Gummi Hammer
Jordvibrator hvis nødvendigt
Nedtryger
Tommestok
Skruetrækker
10 mm ringgaffelnøgle
Snor
Spyd/pløk
Markerings spray (evt mel)

Værktøj for beton arbejde er ikke nævnt
Hvad skal vi ellers bruge?

Bundbeskyttelse
Saniklar poolkemi

Brugbart tilbehør

Catfish støvsuger
Teleskopstang
Bladnet
Tabletflyder
Termometer
Termocover/ undervandslys

sikkerheds labels

Hovedspring forbudt

Børn skal overvåges
af voksne konstant !

Producent: Summerfun Pools S.A.R.L., Rue de Colonel Bouvet, 68530 Buhl/France

Advarsel!
Risiko for
drunking.
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Læs dette inden montage af
poolen påbegyndes
Vælg en god placering til din Pool
Først bør du sikre dig at poolen kan etableres
uden en byggegodkendelse. Ligeledes kontrolleres
ved nedgravning at der ikke er nedgravede rør i
jorden under poolen fra gas, vand, el, data osv.

Vi anbefaler en placering hvor der er flest
solskinstimer per dag og mindst skygge.
Træer: Undgå træer i nærheden af poolen
da de er årsag til forurening af vandet med
pollen, blade samt kaster skygge

VÆLG DET RIGTIGE TILBEHØR
Der er mange nyttige tilbehørs dele til din
swimmingpool, hvoraf nogle er vanskelige eller
umulige at eftermontere. Dette inkluderer primært
alle indbyggede dele, såsom bundafløb (hvilket
bidrager til en forbedret vandcirkulation), flere
indløbsdyser, indbygget undervandslys.
Andre komponenter kan installeres senere (f.eks.
solvarme, varmepumpe, sikkerhedsafdækning
osv.).

Vind: Placer poolen således at skimmeren
vender væk fra den retning hvor vinden oftest
kommer fra, således at blade og andet blæses
ned mod skimmeråbningen.
Planlægning: Din swimmingpool har brug for
strøm (beskyttet af en fejlstrømsafbryder), vand
til påfyldning og en kloakforbindelse.
Du skal placere poolen så tæt på huset som
muligt, gerne ved siden af terrassen. Du skal
dog altid sikre dig, at tekniske problemer ikke
resulterer i skade på huset (f.eks. Lækkende
vand der strømmer ind i kælderen). Vær også
opmærksom på, at naboer ikke forstyrres for
meget, og sørg for, at placeringen er godt
beskyttet (privatliv), hvis det er muligt.

Vores stål pools leveres som standard med et
udstanset hul til skimmer (passer til vores
miniskimmer, ca. 148 x 140 mm) og et 60 mm rundt
stans til 1 indløbsdyse, som er placeret ca. 80 cm
ved siden af. Huller til andre indbygnings dele skal
skæres / stanses på stedet under samlingen af
poolen.
Afhængigt af poolens form (især for større ovale og
8-tals pools), kan man med fordel installere endnu
en indløbsdyse for at forbedre vandcirkulationen,
eller du kan placere de to indløbsdyser

Skimmer

VAND CIRKULATION

Indløbs dyser
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i den modsatte ende af skimmeren med et T-stykke
imellem de 2 dyser.

FILTER HUS
Specielt til nedgravede svømmebassiner anbefales
det at bygge et filterhus/teknikrum (f.eks. Lavet af
mursten). Fordel: filtersystem og andre tekniske
komponenter er ikke synlige. Det giver også en god
støjisolering, og filtersystemet er beskyttet mod regn
og sner. Det er dog vigtigt at huset er drænet til
kloak så stigende grundvand eller utæt installation
ikke drukner pumpe og andet udstyr.

God udluftning af filterhuset forhindrer korrosion
og bør indtænkes i konstruktionen.

RØR
Som standard leveres vores pools med en 38 mm
swimmingpool slange. Denne slange må ikke
lægges direkte ned jorden. Skal poolen være
nedgravet anbefaler vi at placere denne slange i et
rør. Alternativt bruger mange poolbyggere en fast
rørforbindelse som gør at, at rørene er mere stabile,
har en glat inderside og en større diameter

som reducere modstanden i røret hvilket har en
positiv effekt på filterydelsen. Når du lægger slangen
eller rørene samt tilkobler skimmer og indløbsdyser,
skal du sikre dig, at disse dele er let tilgængelige i
tilfælde af en defekt, så de kan udskiftes om
nødvendigt.
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Pool setup (runde pools)
Før du monterer poolen, skal du kontrollere, at alle nødvendige dele er tilgængelige i henhold til listen
over medfølgende komponenter
Pool
diameter/dybde

Profiler
Topskinner Q4 / undskinne Q2

Liner

1

1

Ø 5,00 x 1,50 m

Kun til nedgravning

Helt-nedgravet
Kun muligt med en mager beton
opfyldning (20 - 30 cm.) Poolen
skal altid fyldes med vand, lad
den aldrig stå uden vand i en
længere periode.

Stålæg med
samleprofil

1
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Forbered understøttelse/fundament for rund Pool
Der skal støbes en betonplade til din swimmingpool.
Betonbunden skal være en jernarmeret 20 cm tyk
betonplade . Overflade så glat som muligt. Støbes i
en arbejdsgang for at undgå støbeskel - kommer
der skel skal de spartles.
1. Marker den krævede plads ved at sætte en
pind i jorden og tegne en cirkel med en snor
og markeringsspray eller melflaske
I tilfælde af at poolen skal nedgraves justeres
længden af snoren (den du laver cirklen med) med
bredden af betonfyldningen. Ved jordtryk anbefales
en 30 cm mager betonudfyldning.

Rundt om bassinet kan opbygges en støttemur eller
der kan efterfyldes med mager beton efterhånden
som bassinet fyldes med vand så sidderne ikke
trykkes ind af jord/beton tryk. Først 20-40 cm vand
og så påfyldning af mager beton.
Husk at beskytte lineren (bassinfolien) med
bundbeskyttelse så liner ikke står direkte på beton.

Swimming pool diameter
500 cm

Længde på
snor
260 cm + beton (30 cm)
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BUNDBESKYTTELSE UDLÆGGES
Når fundament/underlag er forberedt korrekt, og
underlaget er perfekt plant, skal du dække
betonbunden med et bundbeskyttelses underlag
(ikke inkluderet i poolsættet). Rengør overfladen
igen og fjern alle sten / ujævnheder, som kan lave
buler eller huller i lineren.
Placer underlaget enten fra ende til anden og
fastgør dem med dobbeltsidet klæbebånd, eller lad
det overlappe (kan ses gennem liner) . Underlaget
skal gå udover poolens diameter med ca. 10 cm
udvendigt (hvis der ikke anvendes bundbeskyttelse
bortfalder garantien på lineren).
MONTERING AF BUNDSKINNER/RAMME
Det næste trin er at samle bundskinnerne med
forbindelsesrørene.
Bemærk, at bundskinnerne skal forkortes til
stålvæggen. (klippes til efter stålvæg er udrullet)
Opsætning af stålvæg
Sæt ikke poolen op i tilfælde af stærk vind. Der skal
være mindst 3 personer til at hjælpe, så
stålvæggen ikke bøjes/vipper. For at stabilisere
væggen under samlingen kan de øverste
topskinner midlertidigt fastgøres på toppen af
stålvæggen. Brug beskyttelseshandsker, da
stålvæggen kan have skarpe kanter. Placer
stålvæggen på en træplade og rul den forsigtigt fra
hinanden. Indsæt stålvæggen i bundskinnerne (den
grå side udad). Det kan være nyttigt at skubbe
bundskinnerne ind i stålvæggen nedenfra med et
brædt. Sørg for, at skimmerens udstansning er
placeret øverst på metalvæggen (den bliver synlig
efter at have udrullet ca. 1 meter af stålvæggen).
Fjern skimmeren ved at brække den af.
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SAMLING AF STÅLVÆG
Koblingsprofil skydes på oppefra på stålvæggens ender
som først er påført fedt. Afstand mellem enderne er 5 mm
Vær opmærksom på at vende profilen rigtigt - se billede
Profilen kan let trykkes ned over pladerne - ellers
brug en gummihammer. Pas på at profilen ikke trykkes
skævt eller at stålpladerne bøjes.

MONTERING AF ANDRE KOMPONENTER
Før montering af lineren skal du skære / stanse alle huller, der kræves til
montering af andre
komponenter i poolen (f.eks. flere indløbsdyser, undervandslys, svømmetræner
osv). Fjern grater og andre metaldele og beskyt stansekanterne mod korrosion
med en zink spray.
Elektriske installationer skal udføres af en elektriker.

MONTERING AF TOPSKINNE
På pools med kilefastgørelse (lineren/folien kiles fast
fra indersiden i Topskinnen) monteres topskinnen
inden lineren/folien. Sæt først kileprofilet fast på
stålvæggen - uden den vil topskinnen sidde løst. Sæt
Topskinne stykkerne sammen med koblingerne og til
sidst tilpasses det sidste stykke til samme længde
som bundskinnen. Vigtigt at Topskinne stykkerne er
helt samlede! (sidder tæt sammen)
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Montering af Liner
Afhængigt af om lineren til din Eksklusivpool er
leveret med "J-skinne" eller "Kile" monteres lineren
på forskellig måde.

Hvid slutkile

Liner med kile hægtes på indersiden af topskinnen
og fikseres med en hvid slutkile.
Liner med J-skinne hægtes direkte på stålvæggen og
holdes fast af Topskinnen.
Så hvis din liner er med kile skal topskinnen
monteres først - for at Topskinnen skal sidde
ordentligt fast på stålvæggen monteres en ekstra
forstærkning (et profil) på stålvæggen inden
topskinnen monteres.
Bemærk at liner/folie tilvirkes underdimensionerede
for at undgå folder i lineren efter montering.
Lineren monteres ved en udetemperatur på ikke
under 20 til 25 °C, da det er ved denne temperatur,
at den er mest ekspanderebar og fleksibel. Lineren
må aldrig placeres direkte på underlaget uden en
bundbeskyttelse (filt), aldrig direkte på polystyren
eller andre materialer, da disse kan forårsage
uoprettelig skade på lineren. Gå ikke på lineren med
sko på eller træk ikke lineren hen over jord/beton.

Liner med
J-Skinne

Liner
med kile

Lad evt. lineren ligge i solen for at blødgøre den og
undgå rynker. Svejsningen (den lodrette) må aldrig
sidde foran skimmer, indløbsdyser eller andre
indbygningsdele da disse så ikke bliver tætte.
Da lineren altid er lidt mindre end poolen, er det
nødvendigt at trække lineren på plads med kraft.
Vær ikke bekymret for at trække i lineren, den har en
stræknings kapacitet på over 10%.
Fyld først først 1 til 2 cm vand i poolen. Når lineren er
monteret på den ydre stålvæg, skal du kontrollere,
om vandstanden er ens overalt. Hvis dette ikke er
tilfældet, skråner poolen, og det er nødvendigt at
tilpasse / korrigere fundamentet / undergrunden
(kontroller dette igen, når poolen er fuldstændigt /
delvist fyldt, for jorden kan sætte sig under vandets
vægt).

max.
110–140 cm
3 cm

Juster derefter lineren, og skub alle resterende rynker
udad mod stålvæggen. Bemærk, at rynker kun kan
fjernes, hvis der maksimalt er 3-5 cm vand i poolen; med
en højere vandstand er det ikke længere muligt at fjerne
rynker på grund af vandets tryk.
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Når folien sidder som den skal kan den hvide slutkile
monteres i Topskinnen (kun for liner med kile).
MONTERING AF INDBYGNINGSDELE:
Alle monteringsdele (skimmere, indløbsdyser,
undervandslys osv.) installeres først når der er fyldt
vand i poolen til lige under udstansningen, hvis
poolen er tom når f.eks. dyser og skimmer monteres
så vil lineren blive trukket ned af vandet når der
fyldes vand i poolen og samlingerne bliver utæt!

BETON OPFYLDNING
For nedgravede pools er en opfyldning med en
mager beton obligatorisk (20 cm / ved stort
jordtryk = 30 cm). Til dette formål skal du bruge
en grus -cementblanding (kornstørrelse 0 til 8
mm) i forholdet cement:støbemix 8: 1.
Betonfyldningen skal køre langs hele
installationsområdet for poolen, ellers er der fare
for, at jorden presser poolvæggen ind, når vandet
udskiftes (poolen tømmes). Start med at lime et
vandtæt polystyren panel (ca. 2 cm tyk) udefra på
stålvæggen (til termisk isolering og beskyttelse af
stålvæggen), og fyld derefter mager beton i lag i
rummet mellem bassinet og jorden. Vandstanden
i poolen skal altid være ca. 30 cm højere end
opfyldningen. Komprimerer under ingen
omstændigheder den magre beton. Fyld lag på
ca. 30 cm med mager beton, og vent derefter
mindst 1 dag (hærdning), inden det næste lag
fyldes i.

Nu kan poolen fyldes med vand til max. 5 cm under
topskinnen. Lad ikke poolen stå uden vand da den
bliver ustabil.

Beton opfyldningl
i lag

Jord
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Pool setup (ovale pools)
Før du monterer poolen, skal du kontrollere, at alle nødvendige dele er tilgængelige i henhold til listen over
medfølgende komponenter
Pool størrelse

7,00 × 3,50 × 1,50 m

Topskinne Q4 / Bundskinne Q2

Iiner

Stålvæg med
koblingsprofil

1

1

1

OBS: Ovale pools skal helt nedgraves af statiske årsager!
Fritstående på jorden er IKKE tilladt.
Trænger der grundvand ind i det gravede hul, skal
der lægges drænslanger rundt i/om udgravningen,
og disse føres til en Pumpebrønd (bruges kun når
Poolen skal tømmes for vand).
Når du ved hvor poolen skal ligge bør du undersøge om jorden er egenet til at bære poolen.
Opfyldt/Påfyldt jord har ikke optimal bæreevne så det vil medføre øgede omkostninger til fundament konsulter evt. et jordbundsfirma/rådgivende ingeniør.
Der må ikke graves ned i grundvandsområdet.
Før bassinet opstilles, skal jordbunden stabiliseres ved hjælp af en bundplade af beton med
beskyttelsesmure og jernarmering i siderne (er ikke omfattet af leverancen).
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Udgravningsmål
Med bassindybde på 150 cm skal
udgravningsdybden væres 130-150 cm plus ekstra
dybde til den støbte bundplade.

Mål
Pool

”A”

”B”

”C”

700 × 350 cm

410 cm

750 cm

400 cm

Jorden skal opfylde de statiske krav til belastningen
for poolen. Det skal være naturlig jord og ikke opfyld.
Dimensioner til udgravning findes i tabellerne på
denne side.

B
C

24 cm

E
A

D

STØB BETONPLADEN
Vi anbefaler, at der lægges et ca. 15 cm tykt lag grus
under betonpladen som dræning / frostbuffer.
Betonpladen der støbes oven på gruset, skal være
mindst 15 cm tyk og skal forstærkes med
jernarmering / stålnet (Q188 A). Rionet, kan
ombukkes (se tegning) eller man kan bore 8 mm
armeringsstål ned i bunden før man opstiller Hblokke (støttemurene), hermed forbindes
betonpladen og støttemurerne. Betonpladen under
støttemurerne skal være yderligere 16 cm dybe dvs.
totalt ca. 31 cm

Støttemurer langs siderne af poolen
Når betonpladen er hærdet skal de 2 støttemure
bygges. Hvert skifte hulsten/H blokke 24 cm tykke
fyldes med beton (Bn 25) og armeres både lodret
og vandret med Ø8 mm bygningsstål. Hvert
stenskifte mures med forskudte fuger, og det er
vigtigt, at murene er helt lodrette samt i vater.
De to støttemure skal være helt parallelle!

Mål
Pool
700 × 350 cm

Mur afstand
”D”

Mur længde
”E”

354 cm

350 cm
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Bemærk tørretiderne for den anvendte beton, den
kan være op til 21 dage afhængigt af type og
kvalitetsklasse. Først når betonen er hærdet helt,
kan du fortsætte med installationen af
swimmingpoolen. Husk altid, at sidevæggene på
siderne ikke må stå fri, der skal fyldes op med jord
eller grus eller mager beton men husk vand i poolen.
Afrundingerne på det ovale bassins endeflader skal
også senere forsynes med en påfyldning af mager
beton o (i lag på 20 til 30 cm)
1 = Jord
2 = Betonbund armeret
3 = Jernarmering til
betonbund
4 = Opfylde med beton

FASTGØR STÅLVÆG MOD STØTTEMUR
Stålvæg i pool skal fastgøres til støtte murene.
Anvend 6 mm dybler (rawplugs) og undersænkede
rutsfri stålskruer (syrefast). Skruerne sættes 10-15
cm under overkanten.
Spænd ikke så meget, at polystyren/flamingoen
bliver trykket ind,
6

Slut af med et stykke folie eller Gafa-tape på
ydersiden over skruehovedet for at beskytte lineren.

9

8

7

6

4

15 2
3

Opsætning af stålvæg - montere liner - topskinne og opfyld
med beton
Alle andre installationstrin og bestemmelser, der skal følges, er
identiske med dem, der gælder for runde bassiner. Læs mere på side
16 i denne vejledning.

1
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Vedligeholdsels og
servicering af din Basic Pool
VANDBEHANDLING

)RUDWIMHUQHDOOHVQDYVSDUWLNOHUGHUIDOGHULYDQGHW
RJIRUDWVLNUHHQNRUUHNWFLUNXODWLRQHUGHWYLJWLJWDW
WLOVOXWWHHWILOWHUV\VWHPWLOGLQVZLPPLQJSRRO
6\VWHPHWWLOVOXWWHVYLDHQLQGE\JJHWVNLPPHURJGHW
UHQVHGHYDQGUHFLUNXOHUHVYLDLQGO¡EVG\VHQ
'HUXGRYHUHUGHWYLJWLJWDWVLNUHHQRUGHQWOLJ
YDQGK\JLHMQH/ VPHUHSnZZZ6DQLNODUGN
'XVNDOM YQOLJWNRQWUROOHUHS+Y UGLHQ RSWLPDO 
WROHUDQFHRPUnGH WLO RJMXVWHUHGHQ
KYLVQ¡GYHQGLJW
/,1(59('/,*(+2/'(/6(2*3/(-(
%UXJDIGHQ¡GYHQGLJHGHVLQIHNWLRQVPLGOHUNDQ
IRUnUVDJHHQOHWPLVIDUYQLQJDIOLQHUHQRYHUWLG
6QDYVIHGWLGHQYDQGOLQMHQNDQIMHUQHVPHGYRUHV
NDQWUHQVHUHIHNV6DQLNODU6XSHU*HO)RUDWVLNUH
OHWIRUnUVUHQJ¡ULQJWLOV WWHV6DQLNODU:LQWHU&OHDQ
YHGQHGOXNQLQJRPHIWHUnUHW
9,17(5./$5*5,1*
$OOHvores %DVLF3RROVHUYLQWHUEHVWDQGLJHRJVNDO
Y UHYDQGI\OGWHRPYLQWHUHQ6 QNYDQGVWDQGHQWLO
OLJHXQGHUVNLPPHUHQLQGO¡EVG\VHQNDQOXNNHVPHG
HQSURS2PHIWHUnUHWI¡UYLQWHUHQVNDOGXWLOI¡MHHW
YLQWHUEHVN\WWHOVHVPLGGHOWLOSRROYDQGHWVnGXLNNH
EHK¡YHUDWVNLIWHYDQGRPIRUnUHW%U\GDOGULJLVen 
GHUGDQQHVSnSRRORYHUIODGHQ ved frostvejrRJWU G
DOGULJpå en frossen pool (heller ikke med skøjter).
%HVNDGLJHOVHDIlineren NDQUHVXOWHUHLYDQGWDERP
YLQWHUHQRJGHUPHGLHWVDPPHQEUXGDI
VZLPPLQJSRROHQ'HWE¡UGHUIRUNRQWUROOHUHV

9LDQEHIDOHUEUXJDI+7+NORUHOOHU6DQLNODU%RRVW
JUDQXODWWLODWVLNUHGHQQ¡GYHQGLJHGHVLQIHNWLRQRJ
R[LGDWLRQ7LOV WDOGULJYDQGSOHMHSURGXNWHUGLUHNWHWLO
SRROHQ%UXJLVWHGHW7DEOHWIO\GHUHOOHUWLOV WIHNV
'D\7DEVLVNLPPHUHQ+YLVIRUHNVHPSHO
NORUWDEOHWWHUWLOV WWHVGLUHNWHWLOSRROHQNDQGHDIIDUYH
OLQHUHQ

Små huller i lineren kan repareres med et liner
reparationssæt.
Tilfør jævnligt frisk vand til poolen og husk at
returskylle sandfilteret 1 gang om ugen i
badesæsonen.

jævnligt. Tildæk poolen om vinteren med en
vinterbestandig presenning, brug ikke brædder/
planker der kan beskadige din pool.
Når vandstanden er sænket til under skimmeren om
vinteren og pumpe og sandfilter er vinter klargjort og
aftappet for vand, skal man sikre sig at vinter
presenningen er stor nok til at flyde på
vandoverfladen så regnvand ikke trykker poolens
sider i stykker.
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GARANTIBETINGELSER FOR DIN EKSKLUSIV POOL
Vi yder en 6-års garanti på holdbarheden af liner og stålvæg i din Basic pool (ekskl. Ekstra tilbehør som
pumpe, stige osv.), (Se garantitabel).
Den degressive garanti gælder følgende:

• UV resistens af liner
• Rod resistens (rødder og sten der går

Allmänna garantivillkor:

• Hvis poolen ikke kan anvendes fordi der mangler

igennem liner)

• Stabilitet af svejsninger
• Korrosion af stålvæg (ikke flyverust)
Forudsætninger for at garantien kan gøres
gældende:
• Poolen skal installeres i overensstemmelse med
specifikationerne i monteringsvejledningen.
• Du skal indsende købs kvitteringen med en
læselig dato, der tydeligt viser hvilket produkt der
blev købt.
• For nedgravede og delvist nedgravede pools skal
stålvæggen beskyttes på ydersiden med vandtæt
polystyren (Standard pool serien må ikke graves
ned). Derudover kræves en beton fyldning langs
poolen.
• En syntetisk, råd sikker bundbeskyttelse skal
placeres under poolen.
• Poolen er designet/konstrueret til 1 montering ikke flere adskillelser og samlinger.
• Sørg for, at beskyttelseslaget på stålvæggen ikke
beskadiges under montering og adskillelse dette
giver korrosion.
• Kontroller straks, at alle leverede dele er
komplette.

•

•
•

•
•

dele i sættet eller defekte dele skal ombyttes,
giver dette ikke ret til kompensation eller
godtgørelse for leje af andet poolmateriel.
Garantien er begrænset til enten udskiftning af
dele, der er identificeret som defekte af vores
fagfolk, eller reparation af den eller de dele, der
vurderes fejlbehæftede af vores fagfolk. Under
ingen omstændigheder kan sådanne dele give
grund til refusion.
Ved brug af produkter fra andre producenter,
som ikke er kompatible med vores varer /
produkter, forbeholder vi os retten til at afvise
garantikrav.
Omkostninger til transport afholdes af ejeren af
de anfægtede produkter
Alle yderligere omkostninger forbundet med
udskiftning eller reparation af de dele, der er
identificeret af vores eksperter som mangelfulde,
såsom arbejdskraft, rejse, demontering,
emballering, transport, standstill, inspektion,
rengøring af poolen, genopbygning, vandtab eller
udskiftning, kemikalier til behandling, osv., skal
altid bæres af ejeren og er ikke dækket af
garantien.
Regelmæssig kontrol og fastgørelse af alle
skrueforbindelser (afhængig af model).
I tilfælde af gratis udskiftning af dele forlænges
garantiperioden ikke
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GARANTIEN OMFATTER IKKE:

• Mekaniske skader uanset type
• Rust film og skade på stålvæggen i forbindelse
med installation af komponenter

• Hvis reparationer udføres af en tredjepart, der

ikke er godkendt af fabrikanten eller dets
datterselskaber.
Skader og følgeskader forårsaget af for eksempel
• forkert brug af vandplejeprodukter.
• Forkert montering, inklusive forkert montering af
komponenter eller dele, der er uforenelige med
materialerne, der bruges i vores produkter.
• Normalt slid.
• Poolen må aldrig overvintre uden vand, ingen
unormal brug (f.eks. Skøjteløb) er tilladt.
• Ekskluderet er også personskader, skader
forårsaget af naturkatastrofer (oversvømmelse,
vind osv.), Skader på grund af en defekt jordbund
(bevægelse, synk, glidning, grundvand osv.),
Skader forårsaget af eksterne faktorer.

6 ÅRS DEGRESSIV GARANTI

Tidsperiode
Inden 2 år

Procentværdi
100 %

Betaling for
reservedel
Fuld garanti

Fra og med 3 år

80 %

20 %

Fra og med 4 år

60 %

40 %

Fra og med 5 år

40 %

60 %

20 %

80 %

Hvis din EKSKLUSIV POOL er leveret med Summer-Fun sandfilteranlæg hentes vejledning til montering
af pumpe/filter samt se video til montering af skimmer og dyser på: www.summer-fun.dk

