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Advarsel: Les dise instruksjonene nøye før du monterer bassenget. Barn under fem år har høyere risiko for skader. Å ikke lese og følge
disse instruksjonene kan resultere i alvorlige skader og død.

1. SIKKERHETSINFORMASJON
Vær påpasselig:
La aldri barn være alene i bassenget
Sørg for det alltid er en person som er ansvarlig for sikkerheten
Øk antall ansvarlige dersom det er mange barn i bassenget samtidig
Personer som ikke kan svømme må benytte utstyr som hindrer dem i å drukne
Lær barna å svømme så tidlig som mulig
Sørg for å kunne grunnleggende livredningsteknikker
Ikke tillat hopping og stuping fra kanten
Ikke tillat løping eller intens lek nær bassengkanten
Barn som ikke kan svømme skal alltid benytte egnede flytemidler og skal alltid overvåkes av en dyktig svømmer
Ikke forlat leker i eller ved bassenget
Sørg for at vannet alltid er rent og innbydende.
Sørg for å lagre kjemikalier utenfor barns rekkevidde
Ha alltid en telefon innen rekkevidde i tilfelle behov for å ringe etter hjelp
Vi anbefaler også:
At du dekker bassenget med et manuelt eller automatisk sikkerhetstrekk
At du sørger for at sikkerhetsutstyr er korrekt installert og i god stand
Viktig informasjon
Husk at sikkerheten er det viktigste når du installerer et svømmebasseng. Sikkerheten må gis prioritet over dekorative aspekter.
Det er ikke tillatt å lene seg, hoppe fra, sitte på, stå på eller gå på profilene. De er ikke designet for å tåle dette.
Ikke hopp eller stup med hodet først i bassenget. Bassenget er ikke dypt nok til dette.
Bassenget skal ikke brukes dersom du har inntatt alkohol eller medisiner som kan ha en sløvende effekt. Sørg for at det ikke står
møbler eller annet som barn kan klatre på og falle ut i bassenget.
For å unngå elektrisk støt må du aldri benytte elektrisk utstyr nære bassenget eller dersom du er våt. Forsikre deg om at alt
elektrisk utstyr er tilkoblet en jordet kurs med jordfeilbryter.
Sørg for at området utenfor bassenget, ved stigen, er helt rent og fritt for alt som kan være vondt å tråkke på når du er barbent.
Ikke lag hull i bassenget, for å montere lys eller annet som ikke er ment for dette. Det kan medføre alvorlig skade og fare for død
som følge av elektrisk støt. Bruk kun lys og annet utstyr som er ment for bruk i basseng og er godkjent for dette.
Bassengområdet skal sikres med et gjerde på minst 150 cm høyt, med en låsbar port som også er minst 150 cm høy dersom det
ikke sikres med sikkerhetstrekk, skyvbart overbygg eller annet godkjent sikringsutstyr. Se ellers TEK17 §8-3 punkt 4 for norske
krav til sikring.
Ikke bruk bassenget om natten, med dårlig sikt. Sørg for at vannet alltid er rent, så du kan se bunnen
Sørg for at stigen alltid fjernes fra bassenget når det ikke er i bruk, og at den oppbevares slik at ikke uvedkommende kan klatre
opp i bassenget. Stigen skal plasseres på et solid underlag og på en slik måte at den ikke kan tippe eller gli. Stigen skal kun
benyttes av en person om gangen.
Filter og sirkulasjonspumpe skal plasseres minst 3,5 meter unna bassengkanten for å sikre at det ikke kan falle ut i bassenget.
Filtersystemet skal ikke modifiseres uten leverandørens uttrykkelige tillatelse. Vi anbefaler at renseanlegget er i døgnkontinuerlig
drift. Spesielt dersom du også har oppvarming av vannet.
Kontroller alle komponenter jevnlig for å avdekke eventuelle feil eller skader. Bruk kun originale deler ved behov for
reparasjoner.
Dette bassenget er ment for privat bruk og ikke for kommersiell bruk.
Gjør ditt beste for å unngå ulykker, og vær forberedt på å reagere raskt dersom en ulykke likevel skulle oppstå.

Viktig: Ifølge standarden NF C 15-100 skal alt utstyr som er plassert
nærmere enn 3,5 meter fra bassenget, og er fritt tilgjengelig, ha lav
driftsspenning (12V). Utstyr som benytter 230V må plasseres
minimum 3,5 meter fra bassengkanten.

Behold disse instruksjoner for senere bruk
Ved tekniske spørsmål kan du kontakte Bassengutstyr AS på
post@bassengutstyr.no eller telefon 900 99 999
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2. PLASSERING

2.3 PLASSERING

2.1 TIPS

Et stort, flatt område er ideelt. Dersom du ikke har et stort nok område
for å montere bassenget er det best å velge et område som medfører
minst mulig graving.

Ta deg tid til å manualen grundig før du begynner å montere
bassenget. Følg alle instruksjonene som blir gitt i manualen.
Dette bassenget er designet for å være enkelt å montere. Endelig
resultat vil avhenge av hvor nøye du er underveis. Hvor mye energi
du legger i grunnarbeid og oppsett vil kunne ha stor påvirkning på
levetiden til bassenget og bassengduken.
Sjekk med lokale myndigheter angående krav til byggesøknad og sørg
for å følge disse kravene.
Det er viktig at grunnen er stabil og rett. Husk at alt vannet i
bassenget representerer en stor vektbelastning på underlaget.
Husk at et basseng er som en stor vanntank. Dersom bassenget blir
overfylt kan det resultere i skader på konstruksjonen og lekkasjer,
som igjen kan føre til personskader og skade på eiendom.
Anskaff alt nødvendig verktøy og materialer du trenger til
monteringen før du starter.
Det bør være minimum to voksne personer for å montere bassenget
Omtrentlig monteringstid (unntatt grunnarbeid og vannfylling) er
omkring tre til syv timer, avhengig av modell.

2.2 VERKTØY
Benytt korrekt vektøy for å sikre korrekt montering.
Målebånd, Vater, Rake, Stolpe, Tråd, Merketusj, Tape, Kniv, Hansker,
Klesklyper, Saks, Baufil, Skiftenøkkel, Flat skrutrekker, Philips
skrutrekker, Fil, Underlagsmatte, Sand (se avsnitt 4.3).
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Bassenget må plasseres på hardpakket, stabilt underlag
Bassenget bør helst ikke plasseres under bakkenivå. Dersom du
plasserer det under bakkenivå må du sørge for drenering så det ikke
blir stående vann rundt bassenget. Det vil i så fall kunne føre til at
bassenget tar skade og at garantien blir ugyldig.
Se ellers egen veileder i grunnarbeid for stålplatebasseng. Denne kan
lastes ned fra www.bassengutstyr.no eller du kan kontakte oss på
epost og få den tilsendt.
Bassenget skal ikke plasseres over nedgravde strømkabler eller under
strømførende ledninger. Det er viktig at du har kontroll på dette før du
begynner monteringen.
Bassenget skal plasseres minst seks meter fra nærmeste elektriske
strømuttak.
Bassenget bør ikke plasseres under eller i umiddelbar nærhet til trær
ettersom det vil føre til mye rusk og rask og insekter i badevannet.
Dette vil igjen tære på bassengduken og kan tette renseanlegget.
Alle elektriske komponenter (pumper, lys, oppvarming osv) skal
tilkobles via en strømkurs med jordfeilbryter. Dersom dette ikke er
tilgjengelig fra før skal det installeres av en autorisert elektriker.

2.4 FORBEREDELSER
Området må være fullstendig horisontalt og helt jevnt. Fjern steiner,
røtter og annet som kan skade bassengets liner.
Viktig: Bassenget må aldri plasseres direkte på et underlag av
polystyrenplater (XPS) da det kan oppstå en kjemisk reaksjon mellom
duken og platene. Hvis du vil isolere bunnen kan du legge en fiberduk
av god, tykk kvalitet mellom isolasjonsplatene og bassenget.

FJERN MASSE NED TIL NIVÅ
IKKE FYLL

Når du har valgt plassering av bassenget har du to valgmuligheter:
ͧ Støpe en betongplate med minstemål som er minst 30 cm større
enn bassenget i alle retninger.
ͧ Rett på bakken (avrettet område) som vist i skissen.

På betongplate:

Støp en betongplate med minstemål som er minst 30 cm større enn
bassenget i alle retninger.

På bakken:
Hvis du må rette av bakken må du ikke legge til masser i det lavere
nivået, men fjerne masser fra det høyere nivået for å komme ned på
nivå med det laveste nivået. Fjern alt ugress, røtter steiner osv.
Behandle grunnen med ugressfjerner hvis nødvendig.
Sett en stake i bakken fest et tau med lik lengde som radiusen av
bassenget +30cm. Merk omkretsen av bassenget. Bruk for eksempel
kalk eller mel i en trakt.
Avrettingsprosessen er svært viktig. Ta deg god tid, bruk lange
trebord og et vater eller laserverktøy. Legg et lag med sand som
avslutning. Dusj så med vann, komprimer massen og kontroller med
vater eller laserverktøy igjen.

Husk: Sørg for å ha minst 30 cm klaring rundt bassenget til alle
sider.
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3. KOMPONENTER
Viktig: Pakk ut og sorter alle komponenter før du begynner
monteringen. Kontroller at alle komponenter er tilstede.
Eventuelt manglende deler må rapporteres til teknisk support innen
15 dager fra kjøpstidspunkt.

Ø230 Ø320 Ø350 Ø460 Ø550 Ø640
L

1
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1
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9
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9
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9
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9
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10

12
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1

BI

1
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4. INSTALLATION
4.1 BLÅ BUNNSKINNER (PCA)
Finn senter av platting eller det området du har avsatt til bassenget. .
Sett en stake i bakken fest et tau med lik lengde som radiusen av
bassenget. Merk omkretsen av bassenget. Bruk for eksempel kalk
eller mel i en trakt.

TIPS: La det være en åpning på +/- 1 mm mellom PCM bunnskinnene.
Når du senere skal plassere stålveggen beholder du denne åpningen.
Dette vil gjøre det enklere å koble sammen endene på stålveggen ved
å justere åpningen mellom skinnene.

INNSTALLASJON PÅ BAKKEN

INNSTALLSJON PÅ PLATTING

Plasser de blå skinne oppå sirkelen. B r u k T 1 b r a k e t t f o r å f e s t e
s k i n n e n e . Det anbefales å bruke en flis (ca 20x20 cm.) under hver T1
brakett(ref.570). Det plasseres en støtte pr flis/brakett.

Plasser de ble skinnene (PCA) i sirkelen og monter de på T1
brakettene. Husk å ha +/- 1 mm glipe mellom hver ende på skinnene.

Pass på at fliser ligger jevnt med underlaget. Bruk vater/trebord/
laser for å kontrollere at alle ligger på samme nivå.

VIKTIG: Sjekk at målene på bassenget har riktig omkrets. Vær sikker
på at bassenget har en perfekt sirkel.
Bassenget skal aldri festes til underlaget og det må ha en
perfekt sirkel. Ellers vil garanti være ugyldig.
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4.2 ST >s'' (CH)
VIKTIG: WĂƐƐƉĊĂƚĚƵŝŬŬĞůĂŐĞƌbretterĞůůĞƌƐŬĂĚĞƌŝƐƚĊůƉůĂƚĞŶ
ƵŶĚĞƌŵŽŶƚĞƌŝŶŐĞŶ͘WůĂƐƐĞƌƌƵůůĞŶƉĊĞŶƉĂƉƉůĂƚĞĨŽƌĊŚŝŶĚƌĞ
ƐŬƌĂŵŵĞƌĨƌĂƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ͕ƐŽŵŝŐũĞŶǀŝůĨƆƌĞƚŝůƌƵƐƚĚĂŶŶĞůƐĞƌ͘

Hold endene på veggen slik at skruene(TO) kan tres gjennom
skruehullene. Skive (AR) og mutter (TU) må være på utsiden av
stålveggen. Det øverste hullet i stålplaten skal IKKE brukes. (For 120
cm høye basseng vil det bli tre skruer til overs).

Vi anbefaler å være minst to mann under monteringen, og bør
utføres på en solrik og vindstille dag. Ikke la konstruksjonen bli
stående uferdig pga stor fare for at den tar skade av vind.
VIKTG: Bruk hansker under monteringen for å unngå
kuttskader.
TIPS: Monter stigen nå. Det vil hjelpe deg til å holde veggen og gjør
det enklere å komme inn i og ut av bassenget under monteringen.

VIKITG: Skruene må monteres fra bunnen og oppover og det
øverste hullet skal ikke brukes. Stram alle skruene godt med rett
verktøy. Dersom ikke alle skruene er korrekt strammet vil ikke
garantien være gyldig.

Før du ruller ut stålveggen må du kontrollere lappen på innsiden av
rullen. Lappen skal vende opp og viser bassengstørrelsen. Dersom
rullen åpnes med lappen nedover, vil skimmeråpningen bli opp/ned.

Plasser PVC-strimmelen slik at den dekker skruehodene, for å
beskytte lineren og unngå lekkasjer. Bruk tape for å feste den slik at
den ikke flytter seg når du skal montere lineren.

Plasser stålveggen i senter av sirkelen og rull den forsiktig ut. Plasser
enden av veggen rett over en brakett T1. På denne måten sikrer du at
skruene blir dekket av en vertikal støtte.

VIKTIG: Kontroller på nytt at bassenget har en perfekt omkrets,
og at det ikke har en oval form.

Plaser den nedre delen av stålveggen ned i de blå skinnene (PCA)
langs hele omkretsen.
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4.3 HULKIL AV SAND
VIKTIG: Garantien vil ikke gjelde dersom ikke bassenget utstyres
med hulkil.
Før installasjon av liner, anbefales det å spre et tynt lag med siktet
sand (uten steiner/fremmedlegemer) under hele bunnflaten.
Tykkelsen bør være 3-5 cm.

4.7 LINER (L)
VIKTIG: Lineren er den mest sårbare delen av bassenget og må
behandles med forsiktighet. Esken med lineren ska likke åpnes med
kniv eller annet kutteverktøy. Ikke legg verktøy på lineren. Ikke bruk
sko på lineren. Ikke dra lineren langs gulvet. Hold lineren separert
fra de andre komponentene under monteringen.

Legg en hulkil av fin sand (ikke inkludert), som ikke inneholder steiner
eller fremmedlegemer. Hulkilen bør være omkring 20 cm i bunn og 20
cm i høyde.

Lineren blir utsatt for grundige kvalitetskontroller for å sikre at den
forlater fabrikken uten skader. Kutt, hull eller andre skader som er
påført før under eller etter montering av bassenget dekkes ikke av
garantien.
Mengden sand som er nødvendig avhenger av størrelsen på
bassenget. Tabellen under gir en pekepinn til mengden som trengs:
ͧ Ø230 – 10 sandsekker på 20 kg.
ͧ Ø320 – 11 sandsekker på 20 kg.
ͧ Ø350 – 12 sandsekker på 20 kg.
ͧ Ø460 – 15 sandsekker på 20 kg.
ͧ Ø550 – 18 sandsekker på 20 kg.
ͧ Ø640 – 20 sandsekker på 20 kg.
(Ikke bruk sand fra stranden)
Denne hulkilen vil hindre vannet i å presse lineren ut under
stålveggen og vil forhindre skader på lineren. Eventuelt kan du
benytte ferdiglagde hulkiler som i mange tilfeller gir et penere
resultat og er vesentlig enklere å jobbe med. Dersom dette ikke
gjøres korrekt, vil garantien ikke dekke eventuelle skader.
TIPS: Det er anbefalt å legge en beskyttelsesduk av myk plast, filt,
kunstgress e.l. som dekker hele bunnen (også hulkilen) for å
beskytte lineren før du starter jobben med å montere liner. Duken
kan med fordel festes til bassengveggen med tape for at den skal
ligge stille under monteringen av liner og fylling av bassenget.

Lineren bør monteres av minst to personer på en solrik og vindstille
dag.
Materialet i lineren (PVC) er lagt for å tåle lange perioder med sollys
og UV-stråler. Merk at ved forskjellige klimaforhold og bruk vil den
kunne fremstå som litt forskjellig
ͧ ͧPlasser lineren (L) i senter av bassenget og brett den forsiktig ut mot
sideveggen (CH). Den grove siden skal vende opp mot vannet og den
glatte siden skal vende ned mot bakken.
ͧ ͧSørg for at sveisesømmen (S) havner i senter av bassenget. Brett den
forsiktig ut til den møter sideveggen (CH) på toppen av hulkilen (A).
ͧͧ

Ta tak i kanten på lineren og trekk den forsiktig opp til
toppen av veggen. Fest den midlertidig med klesklyper
for å holde den sentrert og på plass.

ͧ Avstand fra liner til veggen (CH) må være lik rundt hele
omkretsen slik at liner fordeles jevnt rundt basen. Man unngår
da også overbelastning på endene.
Fjern folder og rynker ved å forsiktig trekke liner oppover uten
ͧ for stor belastning. Brett endene over bassengveggen (CH) og
fest med klypene.

VIKTIG: Før du monterer lineren må hull for skimmer skjæres ut ved
hjelp av metallkutter, metallsag e.l. Fil ned skarpe kanter for å
eliminere fare for skader på lineren
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Liner må være fullstendig sentrert i bassenget for å unngå rynker
og belastning på veggene ved fylling av vann.

4.5 VERTIKALE STØTTER (VER)
De vertikale støttene plasseres oppå metallbrakettene T1. Enden med
to hull skrues i bunn mot brakett, mens enden med tre hull er opp.
Sørg for at hullene mot braketten (T1) stemmer overens med hullene
i støtten. Passer det ikke helt, er det mulig å presse støtten litt ned
med hendene for at det skal passe bedre.

Det er viktig at liner er helt sentrert og fordelt jevnt utover bunn.
Sørg for at liner er så slett som overhode mulig. For å jevne ut liner på
bunn av bassenget, ta av sko og spre liner ut med føtter og hender.
Jobb fra søm i senter (S) og ut mot sidene mens du fyller bassenget
med ca 2 cm vann. Bruk god tid og vær nøye her, så vil du få en
rynkefri liner.

VIKTIG: Sjekk at vann blir jevnt fordelt på hele bunn. Dersom det
danner seg små dammer, er underlaget ikke slett. Om vannet
havner på en side av bassenget, er grunn ikke i vater.

Dersom vannet havner i en side av bassenget, må det tømmes og alle
deler må demonteres. Deretter må man starte på nytt med
grunnarbeidet. Det er meget viktig at bassenget er i vater.
ATTENTION: Dersom bassenget skal ha dECOH dekorativt trekk,
montert dette nå før en går viderer med installasjon av blå profil
(PL). Du finner manual i embalasjen til trekket.
.
Når bunn er fri for rynker og dekket med ca 50 cm med vann, fjern
klypene gradvis. Plasser den blå plastikkprofilen (PL) rundt hele den
øvre omkretsen av bassenget. Kutt vekk overskytende lengde på
profilen (PL). Pass på at liner ikke blir skadet!

Vinklene på T1 må være på innsiden av støtten. Skru inn to TO2
skrue på hver sin side av støtten.
ͧ ͧ Ref. 550 - mod. Ø230-Ø350-Ø460
ͧ ͧ Ref. 551 - mod. Ø550
ͧ ͧ Ref. 552 - mod. Ø640)
VIKTIG: Ikke forankre støttene til bakken med skurer eller stropper.
Forankring vil gjøre garantien ugyldig.

Plassert topplaten (T2) mot bassengveggen slik at bretten rettes ut
som vist på tegning.
Sørg for at hullene i støtten (VER) treffer hullene i topplaten (T2) slik
at skruene (TO2) passer. Gjenta prosessen på alle støttene.

Plasser den øvre hvite profilen (PBS) på topp over den blå profilen (PL).
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4.6 TOPPROFILER (HOR)

4.7 PYNTEDEKSEL (EMB)

Fil av eventuelle skarpe kanter på profilene (HOR). Bruk hansker for å
unngå kuttskader.

Plasser pyntedeksel (EMB) (ref. 4742) mellom to topprofiler (HOR)
med den smale siden inn mot bassenget.

Plasser den første topprofilen mellom to T2 topplater. Juster slik at
de to hullene i profilen passer med hullene i platene. Skru inn to
skruer på hver side. Ikke skru til hardt enda.
VIKTIG: Ikke skru til skikkelig før alle topprofiler er montert.

ͧ Huk på kanten på innsiden først.

ͧ Trekk dekselet mot deg.

Gjenta prosessen til alle profilene er montert. Siden skruene er løse,
kan man justere til høyre eller venstre for å få montert den siste
profilen. Avhengig av størrelse på bassenget, kan det være at
profilene overlapper noe.

ͧ Huk på kanten under topprofilen. Bruk gjerne en flat trekker eller
liknende som hjelp. Gjenta prosessen på alle støttene.

Når alle profilene er montert og justert, kan de skrus ordentlig fast.
ADVARSEL: Ikke klatre, sitt eller gå på topprofilene, da disse
kan ta skade. De er kun til ment for dekor.
Monter deksel til skruene (BU). Disse dekker skruen på undersiden av
topplaten (T2).
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4.8 RETURDYSE (BI)

4.9 SKIMMER (SK)

Returdysen er den komponenten som fører vannet tilbake til
bassenget etter å blitt filtrert. Den er justerbar slik at man kan justere
retningen på vannstrømmen.

Når vannnivå i bassenget er +/- 10 cm under skimmerhullet.
marker hullet på liner med en markeringspen. Kutt liner forsiktig slik
at utskjæring matcher hullet i stålplaten.

VIKTIG: Bruk gjengeteip på alle skrudde koblinger.
Ikke monter returdyse før vannstand er +/- 10 cm under
plasseringen av dysen. Om dette ikke følges, kan liner (L) revne.

MONTERING AV SKIMMER:
ͧ Ha gjengeteip på gjengene til gjennomføring (R) og skru sammen
for hånd på selve skimmer (SK). ADVARSEL: For mye gjengeteip
kan ført til at deler sprekker.
ͧ Plasser gummipakning (Z) på innsiden av utskjæringen mens
en holder både liner og stålplate samtidig. Ta rammen
(M), og sett inne en skrue (TO) i det midtre øvre hullet. Plasser
så på innsiden av bassenget, tre skruen gjennom hullet i
pakningen (Z), liner og stålplate.
ͧ Match midtre øvre hull på skimmer (SK) på utsiden av bassenget,
og gjenta med alle skruene. Skru løst fast først, for så å fordele
trykk ved å skru godt sammen i stjerneformasjon.

ͧ Marker hullet i liner med en markeringspen.
ͧ Bruk en skarp kniv. Kutt liner forsiktig fra innsiden av
bassenget ved å skjære et kryss midt i hullet for
gjennomføringen. IKKE SKJÆR STØRRE ENN HULLET I
STÅLVEGGEN!
ͧ

Skru av plastikkskive D og fjern en gummipakning B (hvit) og
den mørke pakningen av kork C. La den andre hvite
gummipakningen B bli værende på returdysen slik at den
havner på innsiden av bassenget.
ͧ

Tre returdysen inn fra innsiden til utsiden gjennom krysset som
er laget i liner. Fjern forsiktig overskytende liner på utsiden av
bassenget.
ͧ

TIPS: Påfør silikon på innsiden mellom skimmer (SK) og
gummipakningen (Z) for å tette gjennomføring godt.

Monter den hvite gummipakningen B og så korkpakningen C i
ͧ den rekkefølgen. Så monteres plastikkskive.

ͧ Monter luken (P) ved å hekte den på flensen. Pass på at ikke for
mye makt slik at de knekker. Skummet skal være inn mot
skimmeren.

Bruk gjengeteip på dysen R og skru den fast på dysekroppen
AR. Slangen E kan nå kobles til ved hjelp av slangeklemmen H.
Viktig: For mye gjengeteip kan føre til at returdysen sprekker og
dekkes ikke av garantien.

For best mulig sirkulasjon i bassenget, anbefaler vi at en justerer
vannstrålen ned og til siden. For å gjøre dette, løsner man låseskiven
AR og justerer BO ballen ned mot en av sidene i bassenget.
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ͧ

ͧ Plasser kuven (S) på innsiden og fest lokket (V).
Adapter for støvsuger (XM) sammen med fitting (R) skal ikke
monteres nå, da den kun benyttes når en rengjør bunn
av bassenget. Se side 17.

4.10 AVSLUTTENDE DETALJER
Koble slanger til filter på skimmer og fra filter til returdyse. Monter filtreringssystem i henhold til manual. Tegning er kun ment som illustrasjon
av en enkel filterløsning og representer ikke den faktiske modellen som kommer med ditt basseng. Størrelse og utforming vil variere ut ifra
bassengmodell.
Filtreringssystemet må plasseres separat minst 3,5 meter fra bassenget når det er koblet opp med slanger. Det anbefales å beskytte systemet
fra regn og direkte sollys.
Fullfør fylling av bassenget slik at vannivå ligger litt over halvparten av høyde på skimmer. Da vil vann komme inn til filtreringssystemet.
Monter advarselsetikett på et synlig sted, feks på bassengvegg ved siden av stige.
Monter stige i henhold til monteringsanvisningen. Monter på et lett tilgjengelig sted slik at det blir enkelt å komme inn og ut av bassenget.
Fjern stigen etter bruk for å unngå ulykker.

POOL
PUMP
WASTE
OUT
IN

FORSIKTIG: FORLAT ALDRI BASSENGET UTEN OPPSYN AV EN VOKSEN NÅR BARN ER I NÆRHETEN.
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5. VEDLIKEHOLD
5.1 STRUKTUR
It is recommended to leave the pool full and set up all year round, if
you want to empty it in winter you will have to dismantle it
completely and store it in a dry and protected place.
VIKTIG: ALDRI LA BASSENGET STÅ TOMT UTEN VANN.
BASSENGET KAN KOLAPPSE SOM FØLGE AV VIND.
La aldri bassenget stå uten tilsyn. Fjern stige når det ikke er i bruk.
Lagre stigen utenfor rekkevidde fra barn.
Varme og luft gjør at vann fordamper, så det er viktig å etterfylle
vann slik at nivået til enhver tid er riktig. Sjekk jevnlig klor og PH
nivåer, minst en gang pr uke.
Se over bassenget rutinemessig for skader eller erosjon. Om
bassenget skal stå ubrukt for en periode, dekk det til med et trekk.
Det vi beskytte bassenget mot løv, insekter, støv osv.

5.2 VANN
For å holde vannet rent og krystallklart, er det to faktorer som er
viktig:
ͧ FJERNING AV SKITT: Vannet må holdes rent ved fjerning av skitt
som ligger i overflaten samt på bunnen av bassenget. I tillegg må
vannfiltrering gå 6-8 timer (avhengig av volum og filtter).
KJEMISK BEHANDLING: Behandling av vannet med kjemi
ͧ eliminerer bakterier og mikroorganismer i vannet
ADVARSEL: Feil behandling kan gjøre vannet forurenset. Dette kan
igjen føre til infeksjoner, forgiftning og sykdom, samt skade selve
bassenget.
Veldig viktig: Hell aldri klor direkte i bassenget eller i skimmer, da
detter vil missfarge liner og skade pumpe og filter. Bruk en
doseringenhet som stabilt doserer klortabletter.
Veldig viktig: Forsikre deg om at ditt filter er beregnet til bruk me
saltvannsklorinator.
KJEMISKE PRODUKTER:
VIKTIG: Alle kjemikalier som benyttes i bassenget må være
kompatibelt med P.V.C. liner.
Les bruksanvisningen nøye, og følg instruksjonene. Bland aldri
produkter sammen. Viktig: Opperbevar kjemikalier i orginal
emballasje, lukket, tørt og uten for rekkevidde for barn. Bruk
vernebriller og maske. Ikke røyk i nærheten av produktene, da
mange av disse er brennbare.

OPPSTART
Tilsett sjokk klor (flytende eller puler) pluss et anti algemiddel innedn
de første 24 timene etter å ha fylt vann. Sjekk at PH og klor
ligger innenfor de anbefalte verdiene.
ͧ pH: 7,2 – 7,6;
ͧ Klor: 0,5 – 0,3 ppm
Monter gjerne en flytende dispenser for klortabletter for å
vedlikeholde verdiene. (known as 5 actions).
Vedlikeholdsrutiner:
Tilstanden på ditt basseng avhenger av jevnlig veldikehold. Kejemi
skal tilsettes direkte i vann, de skal tynnes ut før de tilsettes. Bland
aldri vann i kjemikalier, tilsett alltid kjemikalier i vann. Aldri bad før
klor har stabilisert seg.
Daglig::
Test vannets pH og juster om nødvendig. Bør ligge mellom 7.2
ͧ

og 7.6.
ͧ Test fritt klornivå og hold det mellom 0.5 og 2 ppm.
ͧ Rens vannet for løv og insekter.
ͧ Sirkler fileter i 6 til 8 timer.

Ukentlig::
ͧ Sjekk klortabletter.
ͧ Tilsett anbefalt dose av algemiddel.
ͧ Tilsett kalkfjerner ved oppbygging av kalk.
ͧ Utfør backwash av filtermediet.
Sjekk:
ͧ Vedlikehold korrekt vannivå, samt pH og klornivåer.
ͧ Ved fare for rein, øk nivået av klor og algemiddel .
ͧ Til slutt sjekk at alle ventiler og slanger er koblet til riktig o g
k j ør filtreringssystemet hver dag for å fornye vannet i
bassenget. Fortrinnsvis når det ikke er i bruk.
Sjokkloring fjerner raskt alle mikro organismer, sopp og bakterier ved
å øke klorinnholdet i vannet. Følg leverandørens instruksjoner.
Vær obs på at klor er veldig korrosiv for alle materialer i bassenget.
Pass spesielt på liner og ta alle forholdsregler før en behandler med
klor.
ͧ ͧ Granulert klor skal alltid blandes ut i en bøtte med vann før det
tilsettes i bassengvannet.
ͧ
ͧ Sørg for at renseanlegget går i minimum 8 timer etter tilsetting av
ͧ
sjokklor slik at kloren blir tilstrekkelig blandet ut i vannet.
ͧͧ Bassenget skal ikke tildekkes de førswte 8 timene etter tilsetting
ͧ av sjokklor. Dette er for at kloren skal dampe ut igjen og ikke skade
ͧbassengkomponenter og overdekking.

Når skal det sjokklores:
Ved første oppstart hvert år og ca hver fjerde uke.
Ved spesielle værforhold (regn, storm, mye organisk
ͧ
avfall
i vannet).
ͧ Etter intensivt bruk av bassenget (Barneselskap o.l.)
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BUNNSTØVSUGER (MANUELL)
Koble den ene enden av slangen til bunnsugerhodet og legg det i bassenget. Koble den andre enden av slangen til adapterplaten (se bildeserie
under) og hold den foran returdysen slik at slangen blir fylt med vann.

BUNNSTØVSUGER (MANUELL)
Koble den ene enden av slangen til bunnsugerhodet og legg det i bassenget. Koble den andre enden av slangen til adapterplaten (se bildeserie
under) og hold den foran returdysen slik at slangen blir fylt med vann.
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5.3 OVERVINTRING
A- Tømme bassenget fullstendig - Ikke anbefalt
Tøm bassenget for vann ved hjelp av en lensepumpe eller med hevertmetoden.
Det er normalt at lineren vil miste elastisitet og deler av fargen etter gjentatte demontering og monteringer
Dersom noen deler er skadd eller rustet må de skiftes ut med nye originaldeler.

B-Ikke tømme bassenget - Anbefalt løsning
Reduser vannivået i bassenget til det er 10-20 cm under returdysen.
Sørg for å fjerne stigen, mål pH og klorinnhold og juster det til anbefalte nivåer.
Tilsett overvintringsmiddel før du rører godt om for å blande det godt inn i vannmassen.
Dekk til bassenget med sikkerhetstrekk eller annet egnet vintertrekk.
Du kan for eksempel legge flyteelementer eller annet egnet under overtrekket for å hindre det i å bli trykket ned av snølast

VIKTIG: Ikke overdriv doseringen av klor i vannet om høsten. Høyt innhold av klor vil kunne skade duken og oksidere metalldeler (få de til å
ruste). For høyt innhold av klor gjør garantien ugyldig.

VIKTIG: La aldri bassenget stå oppmontert uten vann. Det vil kunne få store skader av vind og uvær.
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5.4 RESERVEDELER
Ta kontakt med din leverandør ved behov for reservedeler. Vi kan skaffe alle deler. Det er avgjørende å kun benytte originale reservedeler.

6. GARANTI
Garantivilkårene er beskrevet utførlig i manualen som fulgte med ditt basseng. Les denne nøye.

TORRENTE INDUSTRIAL S.L.
C/ Sierra Calderona, 1
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Telf.: 96 273 01 36
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