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STOPP!

LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG OPPSLAG!

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
LES, FORSTÅ OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU INSTALLERER 

OG BRUKER DETTE PRODUKTET!  

OPPBLÅSBART RINGBASSENG 

1

BRUKERHÅNDBOK 
FOR FØLGENDE STØRRELSER:

                                 -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)

IKKE TA PRODUKTET TILBAKE TIL BUTIKKEN

Tegningene er bare til veiledning. Det faktiske produktet kan avvike.  Ikke riktige forhold.

Du finner detaljert informasjon om produktmodell og størrelse i slutten av denne bruksanvisningen.

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 – SIKKERHETSANVISNINGER

DEL 1 – SIKKERHETSANVISNINGER

Sikkerheten til personer som ikke kan svømme 
1) En kompetent voksen må til enhver tid holde kontinuerlig, aktivt og årvåkent tilsyn med svake svømmere og personer som ikke 
kan svømme. (Husk at barn under fem år er spesielt utsatt for drukning). 
2) Utpek en kompetent voksen til å føre tilsyn med bassenget hver gang det blir brukt. 

                        3) Svake svømmere eller personer som ikke kan svømme må bruke personlig verneutstyr når de bruker bassenget. 

4) Når bassenget ikke er i bruk, og når det er uten tilsyn, må du fjerne alle leker fra svømmebassenget og omkring det for å unngå 
at barn tiltrekkes. 
Sikkerhetsinnretninger 
1) Du bør montere en barriere (og sikre alle dører og vinduer, der det er aktuelt) for å hindre uautorisert tilgang til svømmebassenget. 
2) Barrierer, bassengovertrekk, bassengalarmer eller lignende sikkerhetsinnretninger er nyttige hjelpemidler, men de er ikke en 
erstatning for kontinuerlig og kompetent tilsyn av voksne. 
Sikkerhetsutstyr 
1) Du bør ha redningsutstyr (for eksempel en livbøye) ved bassenget. 
2) Ha en telefon og en liste over nødnumre i nærheten av bassenget. 
Sikker bruk av bassenget 
1) Alle brukere, spesielt barn, bør oppfordres til å lære å svømme. 
2) Lær grunnleggende livredning (hjerte- og lungeredning), og oppfrisk denne kunnskapen regelmessig. Dette kan redde liv i tilfelle 
en nødssituasjon. 
3) Gi alle bassengbrukere, inkludert barn, instrukser om hva de skal gjøre i en nødssituasjon; 
4) Aldri dykk inn i grunt vann. Dette kan føre til alvorlig skade eller død. 
5) Ikke bruke svømmebassenget ved bruk av alkohol eller medisiner som kan påvirke evnen til å trygt bruke bassenget; 
6) Når bassengovertrekk blir bruk, må de fjernes helt fra vannoverflaten før noen går i bassenget. 

Du må lese, forstå og følge all informasjonen i denne bruksanvisningen før du monterer og 
bruker svømmebassenget. Disse advarslene, instruksjonene og retningslinjene for sikker-
het tar for seg vanlige risikoer forbundet med vann, men de kan ikke dekke alle risikoer og 
farer i alle tilfeller. Utvis alltid forsiktighet, sunn fornuft og god dømmekraft i nærheten av 
vann. Ta vare på denne informasjonen for framtidig bruk.

7) Beskytt bassengbrukere fra vannrelaterte sykdommer ved å behandle bassengvannet og gjennom god hygiene. Se retningslin-
jene for vannbehandling i bruksanvisningen. 
8) Oppbevar kjemikalier (f.eks. produkter til vannbehandling, rengjøring eller desinfeksjon) utilgjengelig for barn. 
9) Bruk skilting som beskrevet nedenfor. 
10) Avtagbare stiger skal plasseres på en horisontal flate. 
11) Advarsel: Drenerte utendørsbassenger kan forårsake ukjente farer. 
      ADVARSEL: Installasjon og montering skal utføres av voksne.
     ADVARSEL: Les og følg instruksjonene for bruk og vedlikehold for å sikre trygg bruk svømmebassengsettet. Dersom instruks
      jonene for bruk og vedlikehold ikke følges, kan det føre til alvorlige skader, særlig for barn.
      ADVARSEL: Kun til privat utendørsbruk.
     ADVARSEL: Fare for drukning. Barn har druknet i bærbare svømmebassenger.
     ADVARSEL: Tøm bassenget når det ikke er i bruk. Ikke la små basseng stå tomme utendørs.
     
                        ADVARSEL: Hold barn under oppsyn i nærheten av vannet.
     

                        ADVARSEL: Stuping forbudt.
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DEL2-DELEREFERANSE DEL2-DELEREFERANSE

Ф12'x30"
(3.6m x76 cm)

Ф14'x33"
(4.2m x84 cm)

Nr. NAVN MENGDE SERIENUMMER MENGDE SERIENUMMER

1 Deksel til dre-
neringsventil 1 290366 1 290366

2 Propp 2 290311 2 290311

3
Kobling til 

drenerings-
ventil

1 290364 1 290364

4 Hullsil (B) 2 290312 2 290312

5 Bassengduk 1 393244 1 393246

Farge        Blå    Blå

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

Nr. NAVN MENGDE SERIENUMMER MENGDE SERIENUMMER

1 Deksel til dre-
neringsventil 1 290366 1 290366

2 Propp 2 290311 2 290311

3 Kobling til dre-
neringsventil 1 290364 1 290364

4 Hullsil (B) 2 290312 2 290312

5 Bassengduk 1 393242 1 393243

Farge Blå Blå

1
2

4

5

3
1

2

4

5

3

MERK: Tegningene er bare til veiledning. Det faktiske produktet kan avvike.  Ikke riktige forhold.
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 Størrelse Vannkapasitet Pumpe Stige

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 Størrelse Vannkapasitet Pumpe Stige

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 er uhyre viktig å velge et passende sted for bassenget FØR du begynner å fylle det med 
vann. Velg et installasjonssted som på alle måter samsvarer med følgende retningslinjer:

Veiledning 1. Påse at området er stabilt, flatt (uten kuler eller jordhauger) og helt plant, med en maksimal helling på 3° over hele 

installasjonsområdet. 

Veiledning 2. Påse at området du har valgt å installere bassenget i er helt fritt for pinner, steiner, skarpe gjenstander og andre 

fremmedlegemer.

Veiledning 3. Velg et område som ikke er rett under kraftlinjer eller trær. Pass også på at installasjonsområdet ikke ligger over 

nedgravde rør eller ledninger av noe slag. 

Veiledning 4. Hvis bassenget leveres med en underlagsmatte, anbefales det sterkt at denne brukes. Underlagsmatten hjelper til 

med å beskytte bassengduken mot skade som skyldes plantevekst, skarpe gjenstander og fremmedlegemer. 

Veiledning 5. Hvis mulig bør du velge et solfylt område på eiendommen. Dette hjelper til med å varme opp bassenget.

ADVARSEL: Bassenger som installeres på mindre egnet underlag er utsatt for lekkasje, 
deformasjon eller sammenbrudd, noe som kan føre til skade på eiendom og/eller alvorlig 
skade på personer i bassenget og i nærheten av det! 

ADVARSEL: Ikke bruk sand under installasjonen. Hvis det ser ut til å være behov for 
avretting, er det valgte området neppe egnet. DERSOM DENNE ADVARSELEN IKKE FØLGES, 
KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE.

FORSIKTIG: Når du velger installasjonsområdet, må du være oppmerksom på at plenen 
og annen vegetasjon under underlagsmatten (hvis aktuelt) vil visne. Unngå å legge 
underlagsmatten (hvis aktuelt) der det er aggressiv plantevekst, fordi slike planter kan gro 
gjennom underlagsmatten.

FORSIKTIG: Bassenget må ha tilgang til strømforsyning på 110 V eller 230 V som er 
beskyttet av en sikring med jordfeilbryter. Bassenget må ikke plasseres nærmere den 
elektriske kontakten enn 2 meter og ikke lengre unna enn lengden av ledningen til 
filterpumpen. Under ingen omstendigheter må det brukes en skjøteledning for å forlenge 
rekkevidden av stikkontakten.

+3°

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

DEL3-VALG AV PLASSERING DEL4-SETTE OPP BASSENGET

Trinn 1. KONTROLLER AT ALLE DELER ER TIL STEDE. 
Ta alle delene ut av kartongen(e), og plasser dem på bakken der de skal monteres Kontroller hver del i henhold til "DELEREFERANSE". 

Kontroller at alle delene som skal settes sammen er til stede. 

VIKTIG: Ikke begynn å montere hvis det mangler deler. Erstatningsdeler kan fås ved å ringe telefonnummeret til kunderservice i 

ditt område.

Antall personer som kreves for installasjon: Minst 2 voksne.

Samlet installasjonstid unntatt tid for grunnarbeid og vannpåfylling: 

10 minutter for størrelse  Ф8'x25"/Ф10'x30"/Ф12'x30"/Ф12'x33"/Ф12'x36"

30 minutter for størrelse Ф14’x33”

Trinn 2. SETT PÅ DRENERINGSVENTILDEKSELET OG PROPPEN
Kontroller at den ytre tappeproppen settes inn i den ytre tømmehetten og at avløpsventildekselet er godt skrudd inn. Tett 

tilkoblingshullene med proppene. (Dreneringspluggen er annerledes avhengig av størrelsen til bassenget.)

PROPP Dreneringspropp A Dreneringspropp BDeksel for dreneringsventil

Trinn 3. BLÅS OPP DEN ØVERSTE RINGEN

Hold toppringen i midten av bassenget. (Toppringen må være innenfor omkretsen av bassengbunnen.) 
MEGET VIKTIG: Ikke fyll toppringen til mer enn ca. 85 % av kapasiteten. IKKE forsøk å fylle ringen utover 
denne fyllingsgraden. Dersom toppringen fylles for mye, kan den sprekke eller sømmene i ringen kan bli 
skadet.

80%

ADVARSEL: Ikke la bassenget stå uten tilsyn mens du fyller vann.

ADVARSEL: Hvis det samler seg mer enn 2–5 cm. vann på en av sidene før midten 
av bassenget blir fylt, er bassenget ikke i vater, og det må rettes opp! Du må trekke ut 
tappepluggen, slippe ut alt vannet, demontere bassenget, plassere det på en plan overflate, 
og gjenta instruksjonene for oppsett. 

ADVARSEL: IKKE OVERFYLL, da dette kan føre til at bassenget faller sammen. Dersom det 
er kraftig regn, må du kanskje tømme ut noe av vannet for å sikre at det er riktig vannivå.

DEL5-BEGYNN Å FYLLE BASSENGET MED VANN

Flatt, jevnt underlag – RIKTIG
Humpete, skrånende terreng – FEIL

JEVNT OMRÅDE
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1. Kontroller at avløpsmonteringen er riktig tilkoblet og at hetten 

er på plass. Begynn å fylle bassenget med vann. Når det er ca. 2,5 

cm vann er på bunnen, kan du slutte å fylle og glatte ut rynkene i 

bunnen av bassenget. Trekk den ytre veggen ut fra den øvre kanten, 

over hele bunnen av bassenget, slik at det fylles jevnt. 

 
2.Fortsett å fylle bassenget til det vannivå.

DEL6-VINTER- OG LANGTIDSLAGRING

ADVARSEL: Ikke la barna oppholde seg i nærheten av utløpet under dreneringen. 
Vannstrømmen kan trekke dem med seg.
ADVARSEL: Bassenget bør oppbevares på et kjølig og tørt sted, uten skarpe gjenstand i 
nærheten, og uten tunge gjenstander over. Det kan føre til skade på bassenget.

DEL6-VINTER- OG LANGTIDSLAGRING

Trinn 1. Hvis du har en filterpumpe, må du kontrollere at strømmen til filterpumpen er blitt frakoblet.

Trinn 2. Kontroller at dreneringspluggen sitter godt fast på innsiden av bassenget.

Trinn 3. Fest hageslangen til deneringsventilkontakten, og legg den andre enden av hageslangen på et sted hvor vannet trygt kan 

renne ut, som et overvannsavløp eller gatesluk. Husk at vannet alltid stabiliserer seg på det laveste nivået, så utløpet må være lavere enn 

bunnen av bassenget for at det skal tømmes helt.

Trinn 4. Hvis du har en filterpumpe, setter du proppen inn i forbindelsene for inntak og uttak på innsiden av bassenget og kobler fra 

slangene til filterpumpen.

Trinn 5. Fest deneringsventilkontakten til dreneringsuttaket ved å dreie kontakten med klokken.

Trinn 6. Åpne dreneringspluggen på innsiden av bassenget, så begynner vannet å drenere øyeblikkelig.

Trinn 7. Koble fra slangen og dreneringsventilkontakten når du er ferdig.

Trinn 8. Sett dreneringspluggen på innsiden av bassenget på plass igjen.

Trinn 9. Kontroller at bassengduken er helt tørr før du bretter sammen bassenget for langtidslagring. La bassenget ligge i solen noen 

timer for at tørkingen skal gå fortere og gjøre det mer bekvemt å folde sammen for lagring. (Du må aldri folde sammen og legge bort 

et basseng som ikke er helt tørt, fordi dette fører til at det dannes mugg under lagringen av bassenget.)

Trinn 10. Husk at riktig lagring utenom sesongen er avgjørende for å ta vare på investeringen i dette bassenget – særlig om vinteren. 

Når bassenget er helt tømt og godt tørket, kan du brette det forsiktig sammen og pakke det i en underlagsmatte (hvis mulig) eller 

annet materiale med presenningliknende beskyttelse. Bassenget og dets tilbehør, som pumpen, overtrekket, underlagsmatten, stigen, 

klemmer og annet utstyr må oppbevares sammen og lagres innendørs på et rimelig varmt og tørt sted beskyttet mot vær og vind.

Før du bretter bassenget sammen, bør du tørke alle delene og bassenget helt ved å legge dem 
i solen i ca. en time. (Figur 1). Dryss ut litt talkum for å hindre at vinylet henger sammen.

INSTRUKSJONER FOR BRETTING

Trinn 1. Brett de utstikkende sidene inn for å lage en firkant. (FIGUR 2).

Trinn 2. Brett hver halvdel av firkanten for lage en mindre firkant. (FIGUR 3).

Trinn 3. Brett hver ende bakover. (FIGUR 4).

Trinn 4. Brett sluttendene sammen for å lage en ferdig firkant. (FIGUR5).

TIPS1. Tapp ut luften fra innsiden for å gjøre bassenget helt tynt og flat for hvert trinn.

TIPS2. Den opprinnelige emballasjen kan brukes til lagring. 

FIGUR 1 FIGUR 3 FIGUR 4FIGUR 2

FIGUR 5

DEL5-BEGYNN Å FYLLE BASSENGET MED VANN

DEL7-BASSENGET I BADESESONGEN 
VEDLIKEHOLD OG VANNBEHANDLING

ADVARSEL: Filterpumpen som eventuelt følger med bassenget er konstruert for å fjerne smuss og små 
partikler fra bassengvannet. For å sikre at bassengvannet er helt klart og fritt for alger og farlige bakterier er 
det imidlertid SVÆRT VIKTIG Å UTFØRE KJEMISK BEHANDLING PÅ EN REGELMESSIG MÅTE. Kontakt en lokal 
leverandør av bassengutstyr for å få veiledning om sikker og effektiv bruk av klor, sjokkbehandling, algemiddel 
og liknende kjemikalier.

ADVARSEL:For å unngå irritasjon eller i verste fall skade på hud og øyne må kjemikalier aldri tilsettes 
vannet mens det er noen i bassenget. Du må aldri tilsette kjemikalier eller andre stoffer til vannet hvis du ikke 
er helt sikker på hvor mye eller hvilken type du skal bruke i bassenget. Spør en leverandør av bassengutstyr om 
spesifikke instruksjoner og retningslinjer angående bruk av kjemikalier i bassenget.

ADVARSEL:Det anbefales på det sterkeste at bassengeieren tester bassengvannet for å sikre at pH-
verdien og klorkonsentrasjonen i vannet er optimal for sikker og fornøyelig bading gjennom hele sesongen. Be 
leverandøren av bassengutstyr om å finne et passende testsett og instruksjoner om hvordan det skal brukes.

ADVARSEL: Dersom reglene for vedlikehold ikke følges, kan det medføre alvorlig helsefare, særlig for barn.

Produktet er beregnet for å kunne lagres og brukes som et sesongbasert basseng. Hvis du bor i et mildt klima der bassenget ikke vil 

bli brukt året rundt, ANBEFALES det STERKT at du tapper ut vannet, rengjør og tørker det grundig før du lagrer det på et trygt sted til 

neste sesong. Dette hjelper til med å forlenge levetiden til bassenget og forhindrer en farlig situasjon fra å oppstå mens bassenget 

ikke er i bruk.I årstiden der bassenget skal brukes må filtreringssystemet (hvis aktuelt) brukes hver dag, lenge nok til å sikre at hele 
vannmengden oppfriskes.

For å holde bassengvannet rent og hygienisk hele sesongen må du nøye følge disse retningslinjene:
1. Riktig og vedvarende bruk av grunnleggende bassengkjemikalier er nødvendig for å holde pH-verdiene på et riktig nivå i 

bassengvannet. Bruken av kjemikalier hjelper også til med å forhindre utvikling av skadelige bakterier og alger i bassenget, og gjør det 

lettere for filterpumpen å holde vannet krystallklart. Nyttige kjemikalier til bassenget kan inkludere, men er ikke begrenset til:

80%
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DEL7-BASSENGET I BADESESONGEN 
VEDLIKEHOLD OG VANNBEHANDLING DEL8-FEILSØKING

1) Klor i tablett-, granulert- eller flytende form: Desinfiserer bassengvann og hemmer algevekst.

2) pH-justerende kjemikalier: Disse brukes for å korrigere pH-verdien og gjøre vannet mer eller mindre surt.

3) Algemidler: Disse kjemikaliene er beregnet på å fjerne alger.

4) «Sjokkbehandling» (forsterket klordosering): Eliminerer visse organiske og andre forbindelser som kan påvirke klarheten i vannet.

Nærmere opplysninger om bruke av de enkelte kjemikaliene oppnås ved å konsultere en lokal leverandør av bassengutstyr. Oppgi 

vannvolumet i bassenget ditt og ta med en prøve av bassengvannet hvis dette er ønskelig. Med disse opplysningene kan du få råd 

om: 1) hvilke kjemikalier du må anskaffe, 2) mengden av kjemikalier du trenger og 3) hvordan du skal bruke de spesifikke kjemikaliene 

trygt og effektivt.

2. La aldri klormidler komme i direkte kontakt med bassengduken før de er fullstendig oppløst. Derfor må du alltid løse opp granulert 

klor eller klor i tabletter i en bøtte med vann før du tilsetter oppløsningen til bassengvannet. Flytende klor må helles jevnt og langsomt 

i bassengvannet på flere steder rundt bassengkanten.

FARE: Du må ALDRI sette vann til kjemikalier. Du må DERIMOT alltid sette kjemikaliene til vann. Dessuten må du aldri blande ulike 

kjemikalier sammen. Sett de ulike kjemikaliene til hver for seg, og la hver blanding blande seg inn i bassenget før du tilsetter neste 

kjemikalietype.

3. Vi anbefaler at du anskaffer et testsett og tester bassengvannet med jevne mellomrom for å sikre at pH-verdien og klorkonsentrasjonen 

er optimal. Din lokale leverandør av bassengutstyr har informasjon om anskaffelse og bruk av testsett som passer best til dine behov. 

MERK: Store klorkonsentrasjoner og lave pH-verdier (surt vann) kan skade bassengduken, så hvis testen viser et av disse forholdene 

må du korrigere tilstanden snarest mulig.

Oppgaven med å fjerne større avfall fra bassenget og holde innsiden av bassengduken ren kan forenkles ved å bruke et vedlikeholdssett 

for basseng fra Prompt Set. Dette settet inneholder en løvskimmer og en slamsuger som drives av hageslangen. Vedlikeholdssett 

følger med på kjøpet i de større bassengsystemene fra Prompt Set, men kan også anskaffes separat som et tilbehør.Ta kontakt med ditt 

lokal servicesenter hvis du ønsker å få råd om reparasjon i løpet av livstiden til bassengsettet.

4. Hvis aktuelt må du kontrollere patronen i filterpumpen annenhver uke (eller oftere i perioder med mye bading) for å se om den må 

renses eller skiftes ut. Hvis patronen ikke lenger er helt hvit, kan du prøve å spyle den ren med en kraftig vannsprut fra hageslangen. 

Hvis det ikke er mulig å rense patronen på denne måten, må den skiftes ut. Hvis du ikke renser og/eller skifter ut patronen med jevne 

mellomrom, påvirkes filterpumpens effektivitet og levetid.

5. Hvis bassengsystemet har et overtrekk, bør dette brukes til å beskytte bassenget til enhver tid når det ikke brukes. Dette sørger for at 

støv og andre elementer som følger med vinden holdes borte i tillegg til at regnvann forhindres fra å overfylle bassenget.

6. Oppfordre familiemedlemmer og venner til alltid å skylle bort all smuss og solbadolje fra hender, føtter og resten av kroppen før de 

går inn i bassenget.

7. Boltene og annet tilbehør til bassenget må kontrolleres (f.eks. for rustflekker) når det er mulig.

8. Etter at du har fylt bassenget for sesongen, må du være oppmerksom på overfylling som følge av regnvann eller et uhell. Hvis dette 

skulle forekomme, er det viktig å drenere eller øse ut det overflødige vannet snarest mulig. Hvis det er et basseng med oppblåsbar ring, 

må vannstanden aldri overstige den nedre kanten av den oppblåste toppringen.

Instruksjoner for lapping

(Små hull og små lekkasjer kan repareres med den medfølgende reparasjonslappen)

a) Finn frem til lekkasjen. 

b) Slipp ut luften.

c) Rengjør området rundt lekkasjen og tørk bort all fuktighet fra overflaten. 

d) Ta ut reparasjonslappen, skjær den til ønsket form og størrelse (må være større enn hullet), legg lappen på hullet og press den godt 

på. 

e) La ligge i ro i 30 minutter.

Hvis skaden er for stor, anbefaler vi at du bruker et silikonbasert eller gummibasert lim for å reparere. 

Instruksjoner for reparasjonslim

1 Finn frem til lekkasjen. 

2 Slipp ut all luften (om nødvendig).

3 Rengjør området rundt lekkasjen og tørk bort all fuktighet fra overflaten. 

4 Rengjør området rundt lekkasjen grundig. Skjær ut en sirkelformet del av reparasjonsmaterialet (må være større enn det skadde 

området). 

5 Lim (klebestoff må kjøpes separat) en side av lappen til området som skal repareres. Vær oppmerksom på at lappen må påføres lim 

jevnt over.

6 Legg lappen på det skadde området og press godt ned. La tørke i 12 timer. Etter at lappen har tørket, påfør lim rundt kantene for å 

forsegle (la tørke i 4 timer).
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DEL9-BEGRENSET GARANTI
Hvis noen av komponentene er blitt skiftet ut av forbrukeren, skadet eller misbrukt, oppheves den gjeldende garantien for slike 

komponenter. I en slik situasjon vil du få et pristilbud på utskiftingsdeler og instruksjoner om utførelse.

Hvis det blir funnet en produksjonsfeil som kan verifiseres av oss i garantiperioden, går vi etter eget skjønn med på reparasjon eller 

utskifting av enhver garantert produkt når gyldig kjøpsbevis kan legges fram.

Denne begrensede garantien er ugyldig dersom produktet brukes i næring eller skaden skyldes ulykke, naturlig hendelse, misbruk 

av forbruker, manglende vedlikehold eller mishandling, vandalisme, feil bruk av kjemikalier, eksponering for unormale værforhold eller 

skjødesløshet under installasjon eller demontering av produktet.

Vi kan ikke påta oss ansvaret for kostnader med installasjon, arbeid eller transport i forbindelse med utskifting av defekte deler. Denne 

begrensede garantien dekker forøvrig ingen endringer på produktet som ikke er godkjent av produsenten.

PROBLEM BESKRIVELSE ÅRSAK RÅD

FYLT 
DAM 

ER IKKE 
RUND

• Bassenget har fått en oval, 
rektangulær eller eggliknende form.
• Bassenget ser ut til å stå på skrå eller 
vanndybden er ujevn.

• Rynker i bunnen av bassengduken 
ble ikke jevnet tilstrekkelig ut før 
fylling.
• Sideveggene ble ikke tilstrekkelig 
skjøvet ut under fylling, slik at 
omkretsen til toppringen kom utenfor 
sideveggene til bassenget.
• Bassenget hviler på ujevn eller 
hellende underlag.

• Drener bassenget til ca. 2,5 cm og 
jevn ut så mange rynker som mulig.
• Drener bassenget til ca. 2,5 cm og 
skyv ut sideveggene slik at de kommer 
utenfor omkretsen til toppringen.
• Sørg for at bakken under bassenget 
er helt flatt, horisontalt og uten noen 
jordkuler.

FARGET 
VANN

• Vannet blir blått, brunt eller svart når 
det behandles med klor første gang.

• Klorforbindelsen oksiderer mineraler i 
vannet. Dette er alminnelig med vann 
fra mineralrike kilder.

• Juster pH til anbefalt verdi.
• Filtrer til vannet er klart.
• Rengjør filterpatronen ofte.

OPPLØSTE PAR-
TIKLER 
I VANN

• Vannet ser melkeaktig eller grumset 
ut.

• Hardt vann som følge av høy pH.
• Kloringen er utilstrekkelig.
• Fremmedlegemer i vannet.
• De badende vasker ikke føttene før 
de går i bassenget.

• Juster pH. Spør en leverandør 
av bassengutstyr om riktig 
vannbehandling.
• Påse at klorkonsentrasjonen er riktig.
• Rengjør eller skift ut filterpatronen.
• Vask føttene med høyt trykk fra 
hageslangen før bading.

KONSTANT 
LAVT VANN- 

NIVÅ

• Bassenget ser ut til å miste vann hver 
dag.

• Revne eller hull i bassengduken.
• Revne eller hull i slangen til 
filterpumpen.
• Slangeklemmene er for løse.
• Fordampning som følge av høye 
sommertemperaturer.

• Finn skaden og reparer den med den 
medfølgende reparasjonslappen.
• Reparer eller skift ut slanger.
• Stram alle slangeklemmer.
• Hold bassenget tildekket når det ikke 
brukes.

ALGER

• Vannet har en grønn fargetone.
• Grønne, brune eller svarte flekker 
vises på bassengduken.
• Bassengbunnen er glatt og/eller det 
forekommer en ubehagelig lukt.

• Alger er tilstede.

• Bruk «sjokkbehandling» (forsterket 
klordosering). Kontroller pH-verdien 
og juster den i henhold til råd fra den 
lokale leverandøren av bassengutstyr.
• Rengjør med slamsuger eller skrubb 
bassengduken forsiktig.
• Test vannet ofte for å opprettholde 
riktig klorkonsentrasjon.

BASSENGETS 
VANN 

ER KJØLIG

• Vannet varmes ikke opp til en 
komfortabel svømmetemperatur.

• Bassenget er installert på et meget 
skyggefullt sted eller er omgitt av 
trekroner.
• Bassengvannet taper varme.

• Installer bassenget om igjen på et 
åpnere sted hvor det kan motta mest 
mulig solskinn midt på dagen.
• Hold bassenget tildekket når det ikke 
brukes.

DEL8-FEILSØKING


