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VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER
LÆSE, FORSTÅ OG FØLG ALLE INSTRUKTIONERNE NØJE, FØR DU OP-

STILLER OG BRUGER DETTE PRODUKT!  

Rund pool med stålramme
BRUGERVEJLEDNING 

TIL FØLGENDE STØRRELSER:

Ф12’ x 30”(Ф3.6m x 76cm)
VARENR. 3909/HR17236EU

TM

Billederne er kun til reference. Det faktiske produkt kan variere.  Ikke målfast.

LÆSES GRUNDIGT OG GEMMES TIL SENERE BRUG!

PRODUKTET MÅ IKKE RETURNERES TIL BUTIKKEN



32

RF1-19-DK RF1-19-DK

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER------------------------------------------------------------------------------------------------02

DELREFERENCE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04

VALG AF OPSTILLINGSSTED---------------------------------------------------------------------------------------------------06

OPSTILLING AF POOLEN---------------------------------------------------------------------------------------------------------07

FYLD POOLEN MED VAND ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 08

KLARGØRELSE TIL VINTER OG LÆNGEREVARENDE OPBEVARING----------------------------------------- 09

VEDLIGEHOLDELSE AF POOLEN OG VANDET I SÆSONEN------------------------------------------------------10

FEJLFINDING ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

BEGRÆNSET GARANTI --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

AFSNIT1-SIKKERHEDSINSTRUKTIONERINDHOLDSFORTEGNELSE

AFSNIT1-SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Sikkerhed omkring personer, der ikke kan svømme
1) Der skal altid være en kompetent voksen, som konstant, aktivt og vågent holder øje med svage svømmere og personer, der ikke
kan svømme (husk på, at børn under fem år har den største risiko for at drukne);
2) Udpeg en kompetent voksen til at overvåge swimmingpoolen, hver gang den tages i brug;

3) Svage svømmere eller personer, der ikke kan svømme, skal have svømmeudstyr på, når de bruger swimmingpoolen.

4)Når swimmingpoolen ikke er i brug, eller ikke er under opsyn, skal alt legetøj fjernes fra swimmingpoolen og dens omgivelser, så 
det ikke tiltrækker børn til swimmingpoolen. 
Sikkerhedsudstyr
1) Det anbefales, at stille et hegn op omkring swimmingpoolen (og låse alle døre og vinduer, hvor det er relevant), så du forhindre
uautoriseret adgang til swimmingpool;
2) Hegn, poolafdækninger, poolalarmer og lignende sikkerhedsanordninger er nyttige hjælpemidler, men de er ikke erstatninger for
en kompetent voksen, der konstant holder opsyn.
Sikkerhedsudstyr
1) Det anbefales at have redningsudstyr (fx en redningsring) ved swimmingpoolen.
2) Sørg for, at der er en fungerende telefon og en liste over alarmtelefonnumre i nærheden af swimmingpoolen.
Sikker brug af swimmingpoolen
1) Opfordr alle brugere, især børn, til at lære at svømme;
2) Lær grundlæggende førstehjælp (genoplivning - CPR), og sørg for at genopfriske disse oplysninger regelmæssigt. Dette kan

Du bedes omhyggeligt læse, forstå og følge alle oplysninger i denne brugsvejledning, inden 
swimmingpoolen sættes op og tages i brug. Disse advarsler, instruktioner og sikkerhedsve-
jledninger dækker over nogle almindelige risici, når du er i vandet, men de kan ikke dække 
alle risici og farer i alle tilfælde. Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft og gode døm-
mekraft under vandaktiviteterne. Behold disse oplysninger til senere brug.

gøre en livsvigtig forskel i nødstilfælde; 
3) Instruer alle brugere af swimmingpoolen, herunder børn, i hvad de skal gøre i tilfælde af en nødsituation;
4) Brugerne må aldrig springe på hovedet i lavvandede vand. Dette kan føre til alvorlig skade eller dødsfald;
5) Swimmingpoolen må ikke bruges af personer, der har indtaget alkohol eller medicin, der kan hæmme dennes evne til at bruge
swimmingpoolen sikkert.
6) Hvis der bruges en afdækning til swimmingpoolen, skal afdækningen tages helt af inden nogen personer går i swimmingpoolen;
7) Beskyt brugere af swimmingpoolen mod vandrelaterede sygdomme, ved at holde poolvandet behandlet og sørge for god hy-
giejne. Se retningslinjerne for vandbehandling i brugermanualen, der følger med produktet;
8) Kemikalier (fx vandbehandling, rengøring eller desinfektionsprodukter) skal holdes utilgængeligt for børn.
9) Brug skiltning som beskrevet nedenfor;
10) Flytbare stiger skal stilles på en vandret overflade. 
11) Advarsel: En drænet udendørspool kan forårsage ukendte farer.

ADVARSEL Opstillingen og samlingen skal foretages af voksne personer.
 ADVARSEL Læs og følg brugs- og vedligeholdelsesinstruktionerne, så du sikre at swimmingpoolen bruges på en sikker måde.
Hvis brugs- og vedligeholdelsesinstruktionerne ikke følges, kan det føre til alvorlige sundhedsrisici, især for børn.
ADVARSEL Kun til privat udendørsbrug.
ADVARSEL Fare for drukning. Børn har før druknet i swimmingpools.
ADVARSEL Tøm poolen, når den ikke er i brug. Undgå, at efterlade en lille pool tom udendørs.

ADVARSEL: Hold børn under opsyn i vandmiljøet.

ADVARSEL Spring på hovedet er forbudt.
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AFSNIT2-DELREFERENCE AFSNIT2-DELREFERENCE
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Model Størrelse Vandkapacitet Pumpe Stige

HR17236EU/3909 Ф12’ x 30”(Ф3.6m x 76 cm) 1617Gal(6125L) √ ×

Ф12'x30"
(Ф3.6m x 76 cm)

Ф14'x33"
(Ф4.2m x 84 cm)

Num. NAVN ANTAL SERIENUMMER ANTAL SERIENUMMER

1 Vandret rør 10 290197 12 393131

2 PVC-pind 10 290181 12 290181
3 T-forbindelseselement 10 290318 12 290318
4 Lodret ben 10 290188 12 393132

5 Dæksel til lodret ben 10 290185 12 290185

6 Låg til afløbsventil 1 290366 1 290366

7 B: Prop 2 290311 2 290311

8 Hul-filter 2 290312 2 290312

9 Forbindelseselement til 
afløbsventil 1 290364 1 290364

10 Poolbeklædning 1 393249 1 393250
Farve BLÅ BLÅ

TYPE B
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Det er vigtigt at finde det korrekte sted til din pool, INDEN den fyldes op med vand. 
Vælg et opstillingssted, som overholder alle følgende retningslinjer:

Retningslinje 1. Sørg for, at området er fast, flad (ingen buler eller dynger af jord) og ekstremt plan, med en hældning 
på højst 3° over hele området. 
Retningslinje 2. Sørg for, at området hvor du opstiller poolen er helt fri for grene, sten, skarpe genstande og andet 
skidt.
Retningslinje 3. Vælg et område, der ikke ligger direkte under luftledninger eller træer. Derudover skal du sørge for, at 
der ikke findes nedgravede rør, linjer eller kabler eller nogen art under opstillingsområdet. 
Retningslinje 4. Hvis der følger et underlag med poolen, anbefales det at du bruger den. Underlaget beskytter poolen 
mod skader som følge af ukrudt, skarpe genstande og snavs. 
Retningslinje 5. Hvis muligt, skal du vælge et åbent området på din ejendom, hvor der findes direkte sollys. Dette 
hjælper med at varme vandet i poolen.

ADVARSEL: Hvis poolen opstilles på en ujævn overflade, kan det medføre, at den 
bliver utæt eller falder sammen, hvilket kan medføre uoprettelig skade på poolen og/
eller personskade, hvis der befinder sig personer i og omkring poolen.

ADVARSEL: Brug ikke sand under opstillingen. Hvis det viser sig, at der er brug 
for et "egaliseringsmiddel", er opstillingsstedet sandsynligvis ikke passende til denne 
pool. HVIS DENNE ADVARSEL IKKE OVERHOLDES, KAN DET MEDFØRE ALVORLIG 
PERSONSKADE.

BEMÆRK: Vælg opstillingsområdet med omhu, da græs og anden ønskelig vegeta-
tion under underlaget vil dø (hvis gældende). Prøv også på at undgå områder, hvor der 
nemt kan gro mange plante- og ukrudtsarter, da disse kan vokse gennem underlaget.

BEMÆRK: Poolen skal placeres i nærheden af en 110 eller 230 volt stikkontakt, der er 
beskyttet af en fejlstrømsafbryder (HFI). Poolen skal være mindst 2 meter fra strømkil-
den, men ikke længere end længden af ledningen til   filterpumpen. Du må under ingen 
omstændigheder bruge en forlængerledning at forlænge rækkevidden af   forbindelsen.

+3°

Bumpy,Sloping Ground-INCORRECT
Flat,Level Ground-CORRECT

AFSNIT3-VALG AF OPSTILLINGSSTED AFSNIT4-OPSTILLING AF POOLEN

Trin 1. GÆLDENDE FOR ALLE DELE. 
Tag alle delene ud af deres emballage, og læg dem på jorden, hvor de skal samles. Kontroller hver enkelt del i henhold til 
"DEL REFERENCE". Sørg for at alle delene, der skal samles, er til stede. 

VIGTIGT: Påbegynd ikke opstillingen, hvis der mangler nogen dele. Ved udskiftning af dele, bedes du venligst ringe til 
vores kundeservicenummer i dit området i henhold.
Antal personer, der kræves til opstillingen: Mindst 2 voksne.
Samlet opstillingstid undtagen tid til klargøring og vandpåfyldning: 
30 minutter for størrelserne Ф10’×30”/Ф12’×30” 
45 minutter for størrelserne Ф14’x33”

Trin 2. MONTER LÅGENE TIL AFLØBSVENTILERNE OG PROPPERNE
Sørg for, at proppen til det ydre afløb er sat i, og at låget er skruet ordentligt på. Sæt propperne i forbindelseshullerne. (Prop-
pen til det ydre afløb er forskellig i henhold til poolens størrelse.)

PROP Prop til afløb A Prop til afløb BLåg til afløbsventil

TRIN 3. MONTER DE VANDRETTE RØR

TRIN 4. MONTER T-SAMLING (TIL TYPE B)

4

3

4
5

1
2

1.Brug forbindelsesenden af T-muffen til at forbinde 
de tilstødende vandrette rør.
2.Sæt stiften ordentligt i hullet på den forbundne 
vandrette rør og T-samlingen.
3.Sæt hætten på de lodrette ben.
4.Stik det lodrette bin i T-samlingen gemmen 
bæltet.
5.Stik stiften i hullet på T-samlingen og det lodrette 
ben.
TIP: Hvis du ikke kan finde hullet på det vandrette 
rør eller det lodrette ben, skal du dreje rørene, indtil 
stiften rammer hullet.

bælte
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1. Sørg for, at proppen sidder ordentligt i afløbet og at låget er 
ordentlig på plads. Begynd at fylde poolen med vand. Når pool-
en er fyldt ca. 1 tomme op med vand, skal du holde op med 
fylde mere i, og jævne bunden, så der ikke er nogen folder. Træk 
ydersiden udaf fra den øverste kant, hele vejen rundt på bunden 
af  poolen, så den fyldes jævnt. 
2. Fortsæt herefter med at fylde vand i poolen til det ønskede 
vandniveau er nået.

ADVARSEL: Børn må ikke stå ved udløbet, når vandet løber ud af poolen. Vand-
strømmen kan være farlig for børnene.
ADVARSEL: Pool skal opbevares på et køligt og tørt sted, hvor der ikke findes 
skarpe kanter. Der må ikke lægges tunge genstande på poolen, da dette kan beska-
dige den.

AFSNIT 6-KLARGØRELSE TIL VINTER OG LÆNGE-
REVARENDE OPBEVARING

Trin 1. Hvis du bruger en filterpumpe, skal du sørge for at afbryde strømforsyningen til filterpumpen.
Trin 2. Sørg for, at bundproppen er sat helt i på indersiden af   poolen.
Trin 3. Sæt haveslangen på slangeadapteren, og læg den anden ende af slangen i et område, hvor vandet kan løbe ud, 
såsom et vandafløb eller kloak. Husk, at fordi vand altid finder sit eget niveau, skal enden af   slangen være ligge lavere end 
poolen, så alt vandet kan løbe ud.
Trin 4.Hvis du bruger en filterpumpe, skal du sætte de vedhængende propper i ind-og udløbene på indersiden af   poolen, og 
træk derefter slangen til filterpumpen ud.
Trin 5. Sæt forbindelseselementet på afløbet, ved at dreje den med uret.
Trin 6. Åbn bundproppen på indersiden af   poolen, hvorefter vandet begynder at løbe ud.
Trin 7. Tag slangen og forbindelseselementet af, når du er færdig.
Trin 8. Sæt bundproppen i på indersiden af   poolen.
Trin 9. Sørg for, at poolen er helt tørt, inden den foldes sammen til langtidsopbevaring. Lad poolen ligge og tørre i solen i et 
par timer, så den tørre hurtigere, hvilket gør den nemmere at folde sammen til opbevaring. (Hvis poolen ikke er helt tør, må den 
ikke foldes sammen eller ligges til opbevaring, da dette kan føre til en spredning af skimmel eller mug).
Trin 10. Husk at din pool skal opbevares ordentligt ude for sæsonen, så den beskyttes godt (særligt om vinteren). Når 
vandet er hældt ud og den er tør, skal din pool omhyggeligt foldes og pakkes ind i en poolunderlaget (hvis tilgængelig), eller 
lignende presenningsmateriale. Poolen og dens tilbehør, såsom pumpen, overbelægningen, underlaget, stigen, slangerne, 
klemmerne og andre materialer skal opbevares sammen indendørs, på et varmt, tør og vejrbestandig sted.

Inden poolen foldes sammen, er det bedst at tørre alle delene og poolen helt, ved at lade 
dem ligge i solen i en times tid. (BIL.1). Og spred derefter noget talkum over poolen, så 
vinylen ikke klistrer sammen.

FOLDEINSTRUKTIONER

Trin 1. Ydersiderne foldes indad, så poolen får en rektangel form. (BIL.2).
Trin 2. Fold hver rektangel halv over, så den bliver mindre og mindre for hver gang. (BIL.3).
Trin 3. Fold hver ende bagud. (BIL.4).
Trin 4. Fold resten af enderne sammen, så du danner en rektangel. (BIL.5).
TIP 1. Fjern luften i poolen, så den er tynd og flad, når den foldes sammen.
TIP 2. Originalemballagen kan bruges til opbevaring. 

ADVARSEL: Efterlad ikke poolen uden opsyn, mens den fyldes med vand.

ADVARSEL: Hvis mere end 1~2 tommer vand samler sig ude til en af siderne, inden 
du begynder at fylde op i midten, er poolen ikke plan nok, og den skal rettes op! Træk 
bundproppen ud, og luk alt vandet ud, adskil poolen helt, flyt den til et plant sted, og 
opstil den igen. 

ADVARSEL: Poolen MÅ IKKE OVERFYLDES da den kan falde sammen. Under 
kraftige regnskyl, skal du tage nogen af vandet ud af pollen, så vandniveauet forbliver 
sikkert.

AFSNIT 5-FYLD POOLEN MED VAND

90%

BIL.1 BIL.3 BIL.4BIL.2

BIL.5
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AFSNIT 7-VEDLIGEHOLDELSE 
AF POOLEN OG VANDET I SÆSONEN

ADVARSEL: Filterpumpen, der følger med poolen, er beregnet til at fjerne snavs og andre små par-
tikler fra vandet i poolen. Men for at holde vandet i poolen helt klart, og fri for alger og skadelige bakteri-
er, er det meget vigtigt at VANDET REGELMÆSSIGT GENNEMGÅR KEMISK BEHANDLING. Kontakt din 
lokale forhandler og forhør dig vedrørende brug af klor, chok, algefjerner og andre lignende kemikalier.

ADVARSEL:For at undgå hud- og øjenirritation, eller personskader, må der aldrig puttes kemika-
lier i poolen, mens nogen bader i den. Hæld aldrig nogen former for kemikalier eller stoffer i poolen, hvis 
du ikke ved nøjagtige hvor meget eller hvad der skal i vandet. Kontakt en forhandler og få specifikke 
anvisninger og retningslinjer vedrørende brug af kemikalier i din pool.

ADVARSEL: Det anbefales stærkt, at du som ejer af poolen regelmæssigt tester vandets pH-vær-
di samt dets klorindhold, så det sikres at vandet er sikkert at bade i over hele sæsonen. Kontakt venligst 
din forhandler vedrørende et egnet testsæt og tilhørende brugsanvisninger.

ADVARSEL: Manglende overholdelse af vedligeholdelsesvejledningerne kan være sundheds-
skadeligt, især for børn.

Dette produkt er en sæsonbestemt pool, der er beregnet til opbevaring. Hvis du bor i et område, hvor poolen ikke skal bruges 
året rundt, ANBEFALES DET KRAFTIGT at poolen tømmes, rengøres og tørres grundigt, og opbevares på et beskyttet om-
råde. Dette hjælper med at forlænge poolens levetide, og sørger for at poolen er mere sikker mens den er i brug.I sæsonen, 
når poolen er i brug, skal filtreringssystemet (hvis relevant) tages i brug hver dag, og længe nok til at sikre mindst en komplet 
rensning af vandet.

For at holde vandet rent og hygiejnisk over hele sæsonen, bedes du overholde følgende retningslinier 
nøje:
1. For at opretholde den rette pH-værdi i vandet, skal man regelmæssigt bruge poolkemikalier. K emikalier hjælper desuden 
med at forhindre væksten af   skadelige bakterier og alger i vandet, og hjælpe filterpumpen med at holde vandet klart. Kemika-
lier, som du skal bruge i din pool omfatter, men er ikke begrænset til følgen:
1) Tabellarisk, granulerede eller flydende klor: Desinficerer vandet og hæmmer algevækst.
2) pH-justerende kemikalier: Disse bruges til at korrigere pH-niveauet, og gør vandet mere eller mindre syrligt.
3) Algedræbende midler: Disse kemikalier er beregnet til at fjerne alger.
4) "Shock" (klorbehandlende middel): Fjerner visse organiske stoffer og andre kombinerende stoffer, der kan påvirke vandets 
klarhed.
For at få konkrete oplysninger om brug af kemikalier, skal du kontakte en lokal poolforhandler, og fortæl dem hvor meget vand, 
der er i din pool, og giv dem, hvis muligt, en vandprøve fra din pool. Derved kan de vejled dig om: 1), hvilke kemikalier du skal 
købe, 2) hvor meget du skal bruge, og 3) hvordan man bruger disse kemikalier sikkert og effektivt.

2. Klor må aldrig komme i direkte kontakt med poolen, før det er helt opløst. Det betyder at klor i korn eller tabelform først skal 
opløses i en spand vand, inden det hældes i vandet, og flydende klor skal hældes i langsomt og jævnt fra forskellige steder i   
poolen.
FARE: Du må ALDRIG føje vandt til kemikalierne. Du skal I STEDET FOR altid føje kemikalierne til vandet. Du må heller ald-
ring blande forskellige kemikalier sammen, men føj i stedet for kemikalierne til pool separat og lad dem opbløde i hele poolen, 
inden du begynder at hælde andre kemikalier i.

3. Vi anbefaler, at du køber et testsæt, og regelmæssigt tester vandet, så du sikre at pH-værdien og klorniveauet er optimalt. 
Du kan få mere at vide om testsæt, og hvordan du bruger dem hos din lokale poolforhandler. BEMÆRK: Hvis klorniveauet er 

AFSNIT 7-VEDLIGEHOLDELSE 
AF POOLEN OG VANDET I SÆSONEN

for højt, eller pH-værdien for lav, kan det ødelægge poolen, så hvis prøver viser forkerte tal, bedes du rette dette hurtigst muligt.

4. Hvis gældende, skal filterpumpen ses efter hver anden uge (eller oftere i perioder, hvor poolen bruges meget), for at se om 
den skal rengøres eller udskiftes. Hvis patronen ikke længere har en hvid farve, kan du prøve at rense den med din haveslan-
ge. Hvis patronen ikke kan renses på denne måde, skal den udskiftes. Hvis patronen ikke renses og/eller skiftes påvirkes 
filterpumpen og dens levetid bliver muligvis kortere.

5. Hvis der følger en overdækning med din pool, skal du prøve at holde den dækket til så meget som muligt, når den ikke er i 
brug. Derved forhindre du at skidt og snavs falder i poolen, og poolen overfyldes heller ikke med vand.

6. Påmind brugere af poolen venner om altid at skylle snavs og solcreme af deres hænder, fødder og krop, inden de går i 
poolen.

7. Sørg for at se poolens bolte og beslag efter regelmæssigt (for f.eks. rust).
8. Når din pool er fyldt op med vand for sæsonen, skal du holde øje med om det bliver fyldt for meget op på grund af regn-
vand eller anden utilsigtet overfyldning. Hvis dette skulle ske, er det vigtigt at dræne eller hælde det overskydende vand ud 
af poolen så hurtigt som muligt. Hvis det er en oppustelig pool, må vandniveauet aldrig kommer op over underkanten af den 
oppustelige ring.

9.Uanset materialer, der anvendes til swimmingpoolkonstruktion, skal tilgængelige overflader kontrolleres regelmæssigt for 
at undgå skader.

AFSNIT 8-FEJLFINDING
Instruktioner angående reparationsplaster
(Udslip ved små huller og små punkteringer kan repareres med det vedlagte reparationsplaster) 
a)  Find udslipsstedet. 
b)  Tag luften ud.
c)  Rens området omkring udslippet, og tør alt vandet op fra overfladen.
d)  Tag reparationsplastret ud, skær det til til den krævede form og størrelse, som bør være større end udslipsområdet, læg 
plastret på udslipsområdet, og tryk det stramt på.
e)  Vent i 30 minutter på, at det reparerede sted skal tørre i fri luft.
Hvis skaden er for stor, anbefaler vi, at man bruger silikone eller gummibaseret lim til reparation. 

Instruktioner angående reparationslim   
1  Find stedet for udslippet
2  Slip luften ud（om nødvendigt), og tøm grundigt
3  Rens området omkring udslippet, og tør alt vandet op fra overfladen. 
4  Rens området omkring udslippet grundigt. Skær et stykke reparationsmateriale til til rund form, som skal være større end 
det beskadigede område.  
5  Limning (behov for at købe klæbemateriale separat) af en side af plastret til reparationsområdet. Bemærk venligst, at limen 
skal påføres plastret jævnt.  
6  Sæt plastret på det beskadigede område, og tryk stramt til. Vent i 12 timer på, at det tørrer. Efter at plastret er blevet tørt, 
skal man påføre lim omkring kanterne for at afslutte forseglingen (tør i 4 timer) af en fuldstændig opbevaring af svømmebassin.  
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AFSNIT 9-BEGRÆNSET GARANTI
Hvis nogen af   komponenterne er blevet skiftet af brugeren selv, beskadiget eller misbrugt, ugyldiggøres den tilsvarende 
garanti på disse komponenter. I denne situation oplyses du om udgifterne til reservedele, og vejledt om fremgangsmåden.
Hvis en fabrikationsfejl i den relevante periode opstår, repareres eller udskiftes denne efter eget valg under garantien, forud-
sat at korrekt kvittering præsenteres.
Denne begrænsede garanti er ikke gyldig, hvis produktet anvendes til kommercielle formål, eller hvis skaden er forårsaget 
af en ulykke, som følge af naturkatastrofer, forsømt, vanrøgt eller misbrugt af brugeren, hærværk, forkert brug af kemikalier, 
udsættelse for ekstreme vejrforhold eller forsømmelser under opstilling eller nedtagelse af produktet.
Vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen udgifter til opstilling, arbejdskraft eller transport på grund af udskiftning af defekte dele. 
Denne begrænsede garanti dækker desuden ikke uautoriserede ændringer af produktet.

AFSNIT 8-FEJLFINDING

PROBLEM BESKRIVELSE ÅRSAG LØSNING

FYLDT 
POOL 

ER IKKE 
RUND

• Poolen er oval, rektangulær eller 
formet som et æg.
• Poolen synes at hælde til den ene 
side, eller vanddybden er ujævn.

• Folder på bunden er ikke glattet 
ordentligt ud, før påfyldningen.
• Siderne er ikke blevet "skubbet" 
ordentligt ud, da poolen blev fyldt, 
så omkredsen af øverste ring er 
uden for poolens sider.
• Poolen ligger på en ujævn eller 
skrå overflade.

• Dræn poolen til en dybde på 3 cm, 
og udglat herefter så mange folder 
som muligt.
• Dræn poolen til en dybde på 3 
cm, og træk herefter siderne ud, så 
de er ude over den øverste rings 
omkreds.
• Sørg for, at jorden under poolen 
er meget flad, plan og fri for dynger 
af jord.

FARVET 
VAND

• Vandet bliver blåt, brunt eller sort, 
når det først behandles med klor.

• Klor er oxiderende mineraler i van-
det. Dette sker almindeligvis med 
vand fra forskellige kilder.

• Justér pH-værdien til det anbefale-
de niveau.
• Kør filteret indtil vandet er klart.
• Rengør patronen regelmæssigt.

SUSPENDE-
RET PARTIK-

LER 
I VANDET

• Vandet ligner "mælk" eller er 
uklart.

• "Hårdt vand", som er forårsaget af 
en forhøjet pH-værdi.
• Der er ikke nok klor i vandet.
• Der er fremmedlegemer i vandet.
• Badende personer har ikke ren-
gjort sig selv inden de gik i poolen.

• Justér pH-værdien. Forhør dig hos 
en kvalificeret poolforhandler, og 
find den korrekte vandbehandling.
• Sørg for, at der er nok klor i van-
det.
• Rengør eller udskift filteret.
• Sprøjt snavs af med en højtryks-
renser inden poolen bruges.

PERMANENT 
LAVT 

VANDNIVEAU
• Poolen ser ud til at miste vand 
hver dag.

• Der er et hul i poolen.
• Der er i hul i slangen til filterpum-
pen.
• Klemmerne på slangerne er ikke 
spændte nok.
• Vandet fordamper pga. høje som-
mertemperaturer.

• Find skaden og reparer med det 
medfølgende lappesæt.
• Reparer eller udskift slangerne.
• Spænd alle klemmerne.
• Hold poolen tildækket, når den 
ikke er i brug.

ALGER

• Vand har et grønligt skær.
• Der er grønne, brune eller sorte 
pletter på poolen.
• Bunden på poolen er glat, og/eller 
en ubehagelig lugt er til stede.

• Alger er til stede.

• Anvend en "chok" behandling 
(klorbehandlende middel). Kontroller 
pH-værdien og juster til et passende 
niveau i henhold til vejledningerne 
fra din lokale forhandler.
• Støvsug, eller skrab poolen let.
• Test vandet regelmæssigt, så klor-
indholdet er tid er korrekt.

POOLVANDET 
ER 

KOLDT
• Vandet er ikke varmt nok til at 
bade i.

• Poolen er blevet opstillet i et alt for 
lyssky område, eller under nogen 
træer.
• Varmen forsvinder fra poolen.

• Flyt poolen til et mere åbent sted, 
hvor den er i sollys så meget som 
muligt i dagtimerne.
• Hold din pool tildækket, når den 
ikke er i brug.

Bemærk: Der tages forbehold for trykfejl.




