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SLUTA!

LÄS NOGA IGENOM OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS!

VIKTIGA SÄKERHETSREGLER
LÄS, LÄR OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER NOGA INNAN PRODUKTEN IN-

STALLERAS OCH ANVÄNDS!  

POOL MED UPPBLÅSBAR RING 

1

ANVÄNDARMANUAL 
FÖR FÖLJANDE STOLEKAR:

                            -Ф8’ x 25” (Ф2.4m x 63cm)         -Ф10’ x 30” (Ф3m x 76cm) 
                           -Ф12’ x 30” (Ф3.6m x 76cm)       -Ф14’ x 33” (Ф4.2m x 84cm)

RETURNERA INTE PRODUKTEN TILL BUTIKEN

Ritning enbart av illustrativt syfte. Den verkliga produkten kan skilja sig åt.  Inte skalenlig.

Detaljerad information över produktmodell och storlek visas i slutet av denna bruksanvisning!

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.
www.avenli.com
JILONG PLASTIC PRODUCTS(JIANGSU)CO.,LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian,Jiangsu,China

TM
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DEL 1-SÄKERHETSINSTRUKTIONER

DEL 1-SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhet för icke simkunniga
1) Oavbruten, aktiv och vaksam övervakning av personer med låg eller ingen simkunnighet av en kompetent vuxen krävs alltid 
(kom ihåg att barn under fem år löper störst risk för att drunkna); 
2) Välj ut en kompetent vuxen för att övervaka poolen varje gång den används;  

                       3) Personer med låg eller ingen simkunnighet bör använda personlig skyddsutrustning när poolen används; 

4) När poolen inte används eller är oövervakad, ta bort leksaker från poolen och dess omgivning för att undvika att barn dras till den.
Säkerhetsanordning 
1)Vi rekommenderar att du installerar en barriär (och säkrar alla dörrar och fönster, där det är möjligt) för att förhindra obehörig 
åtkomst av poolen; 
2)Barriärer, poolskydd, poolalarm eller liknande säkerhetsanordningar är pratiska hjälpmedel, men de ersätter inte oavbruten och 
kompetent övervakning av en vuxen.
Säkerhetsutrustning 
1)Vi rekommenderar att du har räddningsutrustning (t. ex. livboj) vid poolen; 
2)Ha en fungerande telefon och en lista över nödtelefonnummer nära poolen. 
Säker användning av poolen 
1) Uppmuntra alla användare, särskilt barn, att lära sig simma; 
2) Lär dig grundläggande första hjälpen-behandlingar (hjärt- och lungräddning - HLR) och friska upp denna kunskap med jämna 
mellanrum. Detta kan göra en livsavgörande skillnad om ett nödläge skulle inträffa; 
3) Instruera alla användare av poolen, även barn, om vad som ska göras om ett nödläge skulle inträffa; 
4) Dyk aldrig i en grund vattensamling. Detta kan leda till allvarliga skador eller dödsfall; 
5) Använd inte poolen när du druckit alkohol eller tagit läkemede som kan försämra din förmåga att säkert använda poolen; 

Läs noggrant, lär dig och följ all information i denna bruksanvisning innan du installerar och 
använder poolen. Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsriktlinjer tar upp några van-
liga risker vid vattenaktiviteter, men de kan ändå inte täcka alla risker och faror. Var alltid 
försiktig, använd sunt förnuft och gott omdöme när du ägnar dig åt någon vattenaktivitet. 
Spara denna information för framtida behov.

6) Vid användning av poolskydd, ta bort de fullständigt från vattenytan innan du går i poolen; 
7) Skydda personerna i poolen från vattenrelaterade sjukdomar genom att behandla poolvattnet och ha en god hygienpraxis. Se 
riktlinjerna för vattenbehandling i bruksanvisningen; 
8) Förvara kemikalier (t. ex. vattenbehandling, rengöring- eller desinficeringsprodukter) utom räckhåll från barn; 
9) Använd skyltningen som anges nedan; 
10) Borttagbara stegar ska läggas på en vågrät yta. 
11) Varning: en tömd pool utomhus kan orsaka okända risker. 
      VARNING: Installation och montering ska göras av vuxna.
       VARNING: Läs och följ instruktionerna för hur poolen ska användas på ett säkert sätt. Följs inte instruktionerna för användning 
       och underhåll, kan det leda till allvarliga hälsorisker, speciellt för barn.
       VARNING: Endast för hemmabruk utomhus.
       VARNING: Drunkningsrisk. Barn har drunknat i bärbara pooler.
        VARNING: Töm poolen när den inte används. Lämna inte en liten pool tom utomhus.
        
                            VARNING: Håll barn under uppsikt i vattenmiljön.
        

                            VARNING: Dyk ej.
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DEL 2-DELREFERENS DEL 2-DELREFERENS

Ф12'x30"
(3.6m x76 cm)

Ф14'x33"
(4.2m x84 cm)

NEJ. NAMN MÄNGD SERIENUMMER MÄNGD SERIENUMMER

1 Lock till 
tömningsventil 1 290366 1 290366

2 Stopp 2 290311 2 290311

3 Koppling till 
tömningsventil 1 290364 1 290364

4 Hålsil  (B) 2 290312 2 290312

5 Poolduk 1 393244 1 393246

Färg        Blå    Blå

Ф8'x25" (Ф2.4mx63 cm) Ф10'x30" (Ф3mx76 cm)

NEJ. NAMN MÄNGD SERIENUMMER MÄNGD SERIENUMMER

1 Lock till 
tömningsventil 1 290366 1 290366

2 Stopp 2 290311 2 290311

3 Koppling till 
tömningsventil 1 290364 1 290364

4 Hålsil  (B) 2 290312 2 290312

5 Poolduk 1 393242 1 393243

Färg Blå Blå

1
2

4

5

3
1

2

4

5

3

OBS! Ritning enbart av illustrativt syfte. Den verkliga produkten kan skilja sig åt.  Inte skalenlig.
Ф8' x 25" (Ф2.4m x63 cm)/Ф10' x 30" (Ф3m x76 cm)

Ф12' x 30" (Ф3.6m x76 cm)/Ф14' x 33" (Ф4.2m x84 cm)Modell Storlek Vattenvolym Pump Stege

17792DE/17792EU/17792FR/
17792GB Ф8’ x 25” (Ф2.4mx 63 cm) 548Gal(2074L) √ ×

17792 Ф8’ x 25” (Ф2.4mx 63 cm) 548Gal(2074L) × ×
17793DE/17793EU/17793FR/

17793GB Ф10’ x 30” (Ф3.0m x 76 cm) 956Gal(3618L) √ ×

17793 Ф10’ x 30” (Ф3.0m x 76 cm) 956Gal(3618L) × ×

Modell Storlek Vattenvolym Pump Stege

17794DE/17794EU/17794FR/
17794GB/17794RU Ф12’ x 30” (Ф3.6m x 76 cm) 1421Gal(5377L) √ ×

17794 Ф12’ x 30” (Ф3.6m x 76 cm) 1421Gal(5377L) × ×
17796DE/17796EU/17796FR/

17796GB/17796RU Ф14' x 33" (Ф4.2m x 84cm) 2286Gal(8652L) √ ×

17796 Ф14' x 33" (Ф4.2m x 84cm) 2286Gal(8652L) × ×
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Det är absolut väsentligt att välja en lämplig plats för poolen INNAN den fylls med vatten. Välj 
en plats som strikt uppfyller följande riktlinjer:

Steg 1. Se till att platsen är fast och plan (inga gupp eller upphöjningar med jord) och mycket jämn med en lutning som inte 

överstiger 3° någonstans på platsen. 

Steg 2. Se till att platsen som du valt för installation av poolen är helt fri från pinnar, stenar, vassa föremål eller annat främmande 

skräp.

Steg 3. Välj en plats om inte är direkt under kraftledningar eller träd. Se dessutom till att platsen där  poolen placeras inte är ovanpå 

rörledningar, ledningar eller kablar av någon sort. 

Steg 4. Om ett underlagstyg medföljer poolen rekommenderas det starkt att den används. Underlagstyget hjälper till att skydda 

poolfodret från skador från ogrästuvor, vassa föremål och skräp. 

Steg 5. Om det är möjligt, välj en öppen plats på tomten i direkt solljus. Detta hjälper till att värma poolen.

VARNING: Pooler som installeras på olämplig ojämn plats kan läcka, skapa oegentligheter 
eller kollapsa vilket kan resultera i egendomsskador eller allvarliga skador för personer i 
eller runt poolen. 

VARNING: Använd inte sand under uppställningsprocessen. Om det visar sig att det behövs 
”avvägningshjälpmedel” då är förmodligen uppställningsplatsen olämplig. OM INTE DENNA 
VARNING FÖLJS KAN DET RESULTERA I ALLVARLIGA PERSONSKADOR.

VARNING: Välj placering noga eftersom gräsmattan och annan önskad vegetation under 
underlagstyget (i förekommande fall) kommer att dö. Försök vidare att undvika att placera 
underlagstyget i områden som har benägenhet för aggressiva plantor och ogräs, eftersom de 
kan växa genom underlagstyget (i förekommande fall).

VARNING: Poolen måste ha tillgång till ett 110 eller 230-volt eluttag som skyddas av en 
jordfelsbrytare. Poolen skall inte placeras närmare än 2 meter från strömkällan men inte 
längre bort än längden på sladden till filterpumpen. Under inga omständigheter får en 
förlängningssladd användas för att förlänga avståndet.

+3°

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

DEL 3-VAL AV PLATS DEL 4-MONTERA POOLEN

Steg 1. KONTROLLERA ALLA DELAR. 
Ta ut alla delarna ur kartongen och placera dem på marken där de ska monteras.  Kontrollera varje del enligt “DELREFERENS”. Se till att 

alla delarna som ska monteras finns med. 

VIKTIGT: Montera inte om det saknas delar. För ersättningsdelar, kontakta konsumenttjänst på telefonnumret i ditt område.

Antal personer som krävs för installationen: Minst 2 vuxna.

Total installationstid utöver tiden för att ställa platsen iordning och fylla på vatten: 

10 minuter för storlek  Ф8’x25”/Ф10’x30”/Ф12’x30”/Ф12’x33”/Ф12’x36”

30 minuter för storlek Ф14’x33”

Steg 2. SÄTT I TÖMNINGSVENTILER OCH STOPPAR.
Sätt i den yttre tömningsproppen i det yttre tömningslockeet, och skruva åt tömningsventilens lock ordentligt. Sätt proppar i anslut-

ningshålen med stopparna. (Den yttre proppen till tömningsventilen varierar beroende på storleken på poolen.)

STOPP Yttre tömningspropp A Yttre tömningspropp BTömningsventillock

Steg 3. BLÅS UPP DEN ÖVERSTA RINGEN

Fotssätt att fylla den övre ringen i mitten av poolen (toppringen måste hållas innanför poolbottens 
omkrets.) 
MYCKET VIKTIGT: Toppringen bör endast fyllas till ungefär 85 %. Försök INTE att fylla ringen över denna 
punkt. Överdriven fyllning av toppringen kan göra att ringen brister eller skadar ringens sömmar.

80%

VARNING: Lämna inte poolen utan uppsikt medan den fylls med vatten.

VARNING: Om det samlas mer än 2,5-5 cm (1~2 in.) vatten på någon sida innan poolen fylls, 
står poolen inte tillräckligt jämnt, och måste räätts till! Dra ut tömningsproppen, släpp ut allt 
vattnet, demontera poolen helt, placera poolen på en plan yta och upprepa instllationen. 

VARNING: ÖVERFYLL INTE eftersom poolen då kan kollapsa. Vid kraftiga regnväder kan 
det vara nödvändigt att tömma ut lite vatten så att nivån är rätt.

DEL 5-FYLL POOLEN MED VATTEN

Plant, jämnt underlag - RÄTT
Ojämnt, lutande underlag - FEL

JÄMNT OMRÅDE
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1. Kontrollera att tömningsanslutningen är ordentligt isatt och 

locket sitter på plats. Börja fylla poolen med vatten. Sluta fylla när 

vattnet når ca 2,5 cm (1 in.) från botten, och jämna till vecken i botten 

av poolen. Dra ut ytterväggen från överkanten runt hela botten på 

poolen, så att den fylls jämnt. 

 
2.Fortsätt att fylla poolen tills vattennivån..

DEL 6-VINTERFÖRVARING OCH LÅNGTIDSFÖRVARING

VARNING: Låt inga barn stå vid utloppet riktade mot utloppet under tömningen. Vatten-
strömmen kan svepa med barnet.
VARNING: Poolen ska förvaras svalt och torrt utan vassa föremål närheten eller tunga ob-
jekt ovanpå, som kan orsaka skdor på poolen.

DEL 6-VINTERFÖRVARING OCH LÅNGTIDSFÖRVARING

Steg 1. Om du har en filterpump måste den elektriska källan till filterpumpn vara frånkopplad.

Steg 2. Kontrollera att tömningsproppn sitter fast på insidan av poolen.

Steg 3. Anslut trädgårdsslangen till tömningsventilens koppling, och placera den andra änden av slangen där vattnet kan rinna ut 

säkert, såsom ett vattenavlopp eller gatubrunn. Kom ihåg att eftersom vattnet alltid hittar sina egna vägar måste änden på slangen vara 

lägre än poolen för att garantera fullständig tömning.

Steg 4.Om du har en filterpump, sätt i den medföljande pluggen i inloppets och utloppets fästen på insidan av poolen, och koppla 

sedan ifrån filterpumpens slangar.

Steg 5. Montera slangventilkopplingen på tömningsutloppen genom att vrida kopplingen medurs.

Steg 6. Öppna den yttre tömningspluggen på insidan av poolen och vattnet börjar tömmas omedelbart.

Steg 7. Koppla ifrån slangen och tömningsventilens koppling när det är klart.

Steg 8. Sätt tillbaka den yttre tömningspluggen på insidan av poolen.

Steg 9. Se till att poolens foder är helt torra innan poolen viks ihop för förvaring. Om poolen lämnas i solen några timmar kommer 

att rengöra och snabba upp torkningsprocessen och göra det lättare att vika ihop polen för förvaring. Sök aldrig att vika ihop eller stuva 

undan en pool som inte är helt torr eftersom det kan leda till ökning av mögel eller mögelfläckar när poolen ligger undanlagd.)

Steg 10. Kom ihåg att korrekt förvaring efter badsäsongen är avgörande för att skydda din pool (speicellt på vintern). När den är 

tömd och torr skall poolen vikas ihop försiktigt och lindas in i ett underlagstyg (om sådant finns) eller liknande skyddande presennings-

liknande material. Poolen och alla tillämpliga tillbehör såsom pump, täckning, underlagstyg, stege, slangar, klämmor och hårdvara skall 

förvaras tillsammans inomhus på en lagom varm, torr och väderskyddad plats.

Innan den viks ihop bör alla delr och poolen torkas helt genom att lägga dem i solen under ca 
en timma (Fig. 1). Sprid därefter talkpuver för att förhindra att vinylen klibbar ihop.

VIKINSTRUKTIONER

Steg 1. Vik in de utstickande sidorna för att få en rektangulär form (Fig. 2).

Steg 2. Vik halvorna på rektangeln för att få en mindre rektangulär form (Fig. 3).

Steg 3. Vik varje ände bakåt. (Fig. 4).

Steg 4. Vik in de övriga ändarna för att få en ultimat rektangel (Fig. 5).

TIPS 1. Släpp ut luften för att få den hopvikta poolen tunn och platt när den viks.

TIPS 2. Originalförpackningen kan användas för förvaring. 

Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4Fig. 2

Fig. 5

DEL 5-FYLL POOLEN MED VATTEN

DEL 7-POOLUNDERHÅLL  
OCH VATTENSKÖTSEL UNDER SÄSONGEN

VARNING:Filterpumpen (i förrekommande fall) som medföljer poolen är avsedd att ta bort smuts och andra 
små partiklar från poolvattnet. Emellertid för att bibehålla vattnet perfekt klart, algfritt och säkert från skadliga 
bakterier är det MYCKET VIKTIGT ATT REGELBUNDET GENOMFÖRA KEMISKA BEHANDLINGAR. Kontakta den 
lokala poolåterförsäljare för vägledning om säker och effektiv användning av klor, shock- och algbehandling 
och andra liknande kemikalier.

VARNING:För att undvika hud- och ögonirritation eller skador på badande skall aldrig kemikalier tillföras 
i poolen när den är upptagen. Tillför aldrig några kemikalier eller substanser i poolen om du inte kan verifiera 
exakt kvantitet eller typ som skall tillföras vattnet. Rådfråga en poolåterförsäljare för specifika instruktioner 
och riktlinjer om användning av kemikalier i pooler.

VARNING: Det rekommenderas starkt att poolägare regelbundet testar poolens vatten för att garantera 
att pH och klorkoncentrationen i vattnet är optimalt för säker och njutbar badning hela säsongen. Rådfråga din 
poolåterförsäljare för att hitta ett lämpligt testkit och få instruktioner för att använda det.

VARNING: Om inte underhållsreglerna respekteras kan det resultera i allvarlig hälsofara, särskilt för barn.

Produkten är tillverkad för att vara en förvarbar säsongspool. Om du bor i ett område med varierande temperatur där poolen inte 

kommer att användas året runt REKOMMENDERAS STARKT att du tömmer poolen, rengör och torkar den och lagrar den på en skyddad 

plats när en inte används. Detta kommer att hjälpa till att förlänga livslängden för poolen och förhindra att säkerhetsfaror  uppstår när 

poolen inte används.Under säsongen då poolsatsen används, måste filtreringssystemet (i förekommande fall) sättas igång varje dag, 
tillräckligt länge för att förnya vattnet.

För att hålla poolvattnet rent och hygieniskt under hela säsongen följ följande riktlinjer noga:
1. Korrekt och konsekvent användning av grundläggande poolkemikalier krävs för att bibehålla korrekt pH-balans i poolvattnet. 

Dessutom hjälper användningen av kemikalier till att förhindra tillväxt av farliga bakterier eller alger i poolen och hjälper filterpumpen 

att hålla vattnet kristallklart. Kemikalier som kan krävas för poolen inkluderar men är inte begränsat till:

80%
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DEL 7-POOLUNDERHÅLL  
OCH VATTENSKÖTSEL UNDER SÄSONGEN DEL 8-FELSÖKNING

1) Klor i tablettform, Granulerad form eller flytande: Desinficerar poolvattnet och hämmar algtillväxt.

2) PH-justerande kemikalier: Dessa används för att korrigera pH-nivån och gör vattnet mer eller mindre surt.

3) Algicider: Dessa kemikalier är formulerade att ta bort alger.

4) ”Shock” (Superklorering): Eliminerar vissa organiska och andra kombinationsblandningar som kan påverka vattnets klarhet.

För att erhålla specifika detaljer om användning av kemikalier, rådfråga en lokal poolåterförsäljare och tala om vilken vattenvolym som 

din specifika pool innehåller och, om så önskas, ett prov på din pools vatten. Detta kommer att möjliggöra för dem att korrekt instruera 

dig om: 1) vilka kemikalier som du bör köpa, 2) vilka kvantiteter som du skall köpa och 3) hur de specifika kemikalierna används säkert 

och effektivt.

2. Låt aldrig klor komma i direkt kontakt med poolfodret innan det har lösts upp fullständigt. Detta betyder att klor i granulerad eller 

tablettform först löses i en hink med vatten innan det tillförs i poolvattnet och på samma sätt hälls flytande klor sakta och jämnt i 

poolvattnet från olika platser runt poolen.

FARA: Tillsätt ALDRIG vatten till kemikalier. ISTÄLLET tillsätt alltid kemikalier till vatten. Blanda inte heller separata kemikalier tillsammans, 

tillsätt kemikalier till poolen separat och låt dem cirkulera runt i poolen innan ytterligare typer av kemikalier tillsätts.

3) Vi rekommenderar att du köper ett testkit och regelbundet testat poolvattnet för att se till att pH-balansen och klornivån är optimala. 

Din lokala poolåterförsäljare kan ge information om inköp och användning av ett testkit som är mest lämpligt för dina behov. OBS! 

Höga klornivåer eller låga (sura) pH-nivåer kan skada poolens insida så vidtag lämpliga åtgärder för att så snart som möjligt korrigera 

om tester visas på något av dessa förhållanden.

För att ta bort större skräp från poolen och hålla insidan av poolkanten ren förenklas av ett Prompt Set Pool underhållskit vilket 

inkluderar en lövborttagare och trädgådslangdriven dammsugare. Underhållskit inkluderas som bonus till stora poolsystem och kan 

också köpas separat som tillbehör.Kontakta ditt lokala kundtjänstcentrum om du vill ha råd om hur man reparerar under poolens 

livslängd.

4. Kontrollera filterpumpens kassett (i förekommande fall) varannan vecka (eller mer regelbundet under perioder med intensiv 

användning) för att verifiera om den behöver rengöras eller bytas. Om kassetten inte längre är vit, försök att spreja den ren med en stark 

vattenstråle från trädgårdsslangen. Om kassetten inte kan göras ren på detta sätt måste den bytas ut. Om inte kassetten regelbundet 

rengörs eller byts ut kommer det att påverka effektiviteten hos filterpumpen och kan förkorta dess användbara livslängd.

5. Om ditt poolsystem  inkluderar ett täckande skydd, försök att alltid ha poolen täckt när den inte används. Detta kommer att hjälpa 

till att vinden och andra element inte för ned smuts och skräp i poolen och den kommer också att förhindra att regnvatten överfyller 

poolen.

6. Påminn familjen och vänner att alltid använda slangen för att skölja bort smuts eller sololja från händer, fötter och kroppen innan de 

stiger ned i vattnet.

7. Det är nödvändigt att kontrollera poolens skruvar och metalldelar (t.ex. rostfläkar) så ofta som möjligt.

8. När poolen har fyllts med vatten för säsongen var uppmärksam på om poolen blir överfull på grund av regnvatten eller oavsiktlig 

överfyllning. Om detta sker är det viktigt att tömma eller ösa ut överskottet av vatten så snart som möjligt. Om det är en uppblåsbar 

ringpool, ska vattennivån aldrig vara högre än underkanten på den uppblåsbara ringen.

Anvisningar för reparation med lapp

(Små stickhål och små punkteringsläckor kan repareras med den medföljande reparationslappen)

a) Lokalisera läckagestället

b) Ta ut luften

c) Rengör området kring läckan och torka bort allt vatten från ytan.

d) Ta ut reparationslappen, skär den i önskad form och storlek, som ska vara större än det läckande området, sätt lappen på det 

läckande område och tryck fast hårt.

e) Vänta i 30 minuter på att det reparerade stället lufttorkar.

Om skadorna är för stora rekommenderar vi att du använder ett silikon eller gummibaserat lim för reparation.

Anvisningar för reparation med lim

1 Lokalisera läckagestället

2 Ta ut luften (vid behov) och torka noggrant

3 Rengör området kring läckan och torka bort allt vatten från ytan.

4 Rengör noggrant området kring läckan. Ta en bit reparationsmaterial i rund form, som ska vara större än det skadade området.

5 Limma (måste köpas separat) en sida av materiallappen till reparationsområdet. Observera att limmet måste appliceras jämnt på 

materiallappen.

6 Placera lappen på det skadade området och tryck fast hårt. Vänta i 12 timmar tills det har torkat. Efter att lappen har torkat, applicera 

lim runt kanterna för en fullständig tätning (torkar på 4 timmar) för förvaring av swimmingpoolen.
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DEL 9-BEGRÄNSAD GARANTI
VOm någon komponent har bytts ut av konsument, skadats eller missbrukats kommer motsvarande garanti för dessa komponenter 

att vara ogiltig. I dessa situationer kommer du att underrättas om kostnaden för byte och instruktioner för behandling.

Om ett verifierbart tillverkningsfel upptäcks under den relevanta tidsperioden samtycker vi till reparation eller byte av någon produkt 

under garantin förutsatt att inköpsbevis uppvisas.

Denna begränsade garanti är inte giltig om produken används för kommersiella syftet eller om skadan orsakats av en olycka, force 

majeure, kunds missbruk, försummelse eller missförhållande, vandalism, felaktig användning av kemikalier, exponering för extrema 

väderförhållanden eller försumlighet under produktinstallation eller demontering.

Vi kan inte hållas ansvariga för kostnader för installation, arbete eller transportkostnader som uppstår på grund av byte av defekta delar. 

Denna begränsade täcker vidare inte några obehöriga ändringar på produkten.

PROBLEM BESKRIVNING ORSAK LÖSNING

FYLLD 
POOL 

ÄR INTE 
RUND

• Poolen har en oval, rektangulär eller 
”äggliknande” form.
• Poolen verkar luta på ena sidan eller 
poolens djup är ojämnt.

• Veck i botten på fodret har inte 
slätats ut innan påfyllningen.
• Sidoväggarna har inte tryckts ut 
tillräckligt när poolen fylldes vilket 
gjorde att poolens topprings omkrets 
hamnat utanför poolens sidoväggar.
• Poolen vilar på en gropig eller 
lutande mark.

• Töm poolen till 2,5 cm djup och 
släta ut så många veck som möjligt.
• Töm poolen till 2,5 cm djup och 
skjut sedan ut sidoväggarna tills de är 
utanför toppringens omkrets.
• Se till att marken under poolen är 
plan, vågrät och fri från jordhögar.

FÄRGAT 
VATTEN

• Vattnet blir blått, brunt eller svart när 
det först behandlas med klor.

• Kloret oxiderar mineraler i vattnet. 
Detta sker ofta med vatten från olika 
källor.

• Justera pH till rekommenderad nivå.
• Kör filtret tills vattnet är klart.
• Rengör kassetten regelbundet.

PARTIKLAR 
UPPSLAMMADE 

I VATTNET

• Vattnet ser ”mjölkaktigt” eller 
grumligt ut.

• “Hårt vatten” orsakat av ett förhöjt 
pH.
• Kloreringen är otillräcklig.
• Främmande föremål i vattnet.
• Badare har inte rengjort fötterna 
innan de klev ned i poolen.

• Justera pH. Kontrollera med en 
leverantör av pooler för korrekt 
behandlig av vatten.
• Kontrollera om det är korrekt 
klornivå.
• Rengör eller byt ut filtret
• Spreja bort smuts med en 
högtrycksslang innan tillträde.

KONSTANT 
LÅG VATTEN- 

NIVÅ
• Poolen verkar förlora vatten dagligen.

• Slitage eller hål i poolfodret.
• Slitage eller hål i en filterpumpslang.
• Slangklämmor sitter för löst.
• Avdunstning på grund av höga 
sommartemperaturer.

• Leta reda på skadan och reparera 
med medföljande reparationssats.
• Reparera eller byt slangar.
• Dra åt alla slangklämmor.
• Håll behållaren täckt när den inte 
används.

ALGER

• Vattnet har ett grönt utseende.
• Gröna, bruna eller svarta fläckar visas 
på poolfodret.
• Poolbotten är hal och/eller en 
obehaglig odör har uppstått.

• Det finns alger.

• Använd “shockbehandling” 
(superklorering). Kontrollera pH och 
justera till en lämplig nivå enligt din 
lokala poolförsäljare.
• Dammsug och skrubba poolfodret 
lätt.
• Testa vattnet ofta för att bibehålla 
korrekt klornivå.

POOL- 
VATTNET 
ÄR KALLT

• Vattnet har inte värmts upp till en 
komfortabel badtemperatur.

• Poolen har placerats på en mycket 
skuggig plats eller trädtät plats.
• Värmen strömmar ut från 
poolvattnet.

• Placera om poolen till en mer 
öppen plats där den kan exponeras 
maximalt för solen under soliga 
dagar.
• Håll poolen täckt när den inte 
används.

DEL 8-FELSÖKNING


