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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

- 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

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.

Viktig informasjon
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2. PLASSERING

2.1 TIPS
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 4.6).

2.3 PLASSERING

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.

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.
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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.

Ta høyde for bassengets størrelse når du skal forberede området og 
sørg for å ha nødvendig plass for korrekt montering. Bruk skissen og 
tabellen under til hjelp med å plassere bassenget korrekt.  
Du må alltid ha en margin på minst 30 cm rundt hele bassenget.

Antallet støtter vil variere, avhengig av hvilket basseng du har valgt.

Mͧodellene 500 og 550: 2 støtter (1 stålbånd) ͧ
Modell 640: 4 støtter (2 stålbånd)  ͧ
Modellene 730 og 915: 6 støtter (3 stålbånd) ͧ
 Modell 12: 10 støtter (5 stålbånd)

Når du har valgt plassering for 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 under.

MODELL: 500x366 550x366 640x366 730x366 915x457 1200x457
X’-Y’ (cm) 560 x 610 610 x 610 700 x 610 791 x 610 975 x 700 1270 x 700

X 500 cm. 550 cm. 640 cm. 731 cm. 914 cm. 1200 cm.

Y 366 cm. 457 cm.

A-B 134 cm. 184 cm. 274 cm. 366 cm. 458 cm. 742 cm.

A-C 183 cm. 229 cm.

A-D 283 cm. 329 cm.

A-M 67 cm. 91 cm. 137 cm. 183 cm. 229 cm. 371 cm.

Støtter 2 4 6 10
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På betongplate

Støp en betongplate med minstemål som er minst 30 cm større enn 
bassenget i alle retninger. Husk at skråstøttene stikker ca en meter 
utenfor bassengveggen og trenger også støtte av betongplaten.

På bakken:

Marker området hvor bassenget skal plasseres. Området må være en 
rektangel med målene X’ x Y’.

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. 

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.

Merke området

Lokaliser senterpunktet av bassenget (merket M) og merk punktene 
A og B. Bruk en stolpe og et tau til å merke opp en sirkel med A som 
senter, med diameter A-C. Gjenta med punkt B. Diameteren vil være 
bassengets bredde.

Husk: Sørg for å ha minst 30 cm klaring rundt bassenget til alle 
sider.

Merk avstanden A-D på begge sider av siklene og og tegn opp et 
rektangel. Dette er området hvor skråstøttene skal plasseres. Sjekk 
antall støtter for ditt basseng i tabellen på forrige side.
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Oval 
500

Oval 
550

Oval 
640

Oval 
730

Oval 
915

Oval 
1200

L 1
CH 1

TO-TU-AR 34
T1 10
T2 10

HOR1 0 2 4 8
HOR2 4
HOR3 8

PL 16 18 20 25 31
PBS-Blco. 11 12 13 17 21

PCM 8
VER 10
EMB 10

EMBR 2 4 6 10
TO2 90
BU 20
SK 1
BI 1

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.

Nº Beskrivelse Oval 
500

Oval 
550

Oval 
640

Oval 
730

Oval 
915

Oval 
1200

1 Senterstøtte 2 4 6 10

2 Skråstøtte 2 4 6 10

3 Vinkelplate (H) 2 4 6 10

4 Trykkplate (G) for 
senterstøtte 2 4 6 10

5 Topplate (E) for 
senterstøtte. 2 4 6 10

6 Trykkplate 2 4 6 10

7 Bunnskinne  A 4 4 4 4

8 Bunnskinne  B 0 2 4 8

9 Stålbånd 1 2 3 5

10 Skrue M5x15 22 44 66 110

11 Mutter M5 26 52 78 130

12 Skrue M5x55 4 8 12 20

13 Plateskrue 5,5x13
14 28 42 70
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4. INSTALLASJON.

4.1 STÅLBÅND
Legg ut båndet/båndene på tvers av det klargjorte området som vist i 
figuren under og jevn ut eventuelle bretter/folder i båndene.

Fest vinkelplatene (3) til endene av stålbåndene med skruene 
(M5x15) og mutterne (10 and 11). Sørg for at vinkelplaten er 
plassert slik at den høyeste delen vender inn mot bassenget og 
den laveste delen vender utover som vist i figuren under.

4.2 TRYKKPLATE
Løft enden på stålbåndet og plasser de fire skruene (10 - M5x15) fra 
undersiden i hullene nærmest senter av båndet. Sørg for at 
skruehodene vender nedover mot bakken

Legg ned båndet igjen og plasser trykkplaten (6) og så braketten (4) 
som vist i figuren under, slik at skruene stikker opp gjennom både 
trykkplaten og braketten. Skru mutterne på skruene og stram de til i i 
tilfeldig rekkefølge. Før du strammer til mutterne må du kontrollere 
at braketten sitter rett.

4.3 VERTIKALE STØTTER
Plasser en av senterstøttene (1) på trykkplaten (4) slik at 
skruehullene passer overens. Skru støtten fast til braketten med 
tre stk M5x16 og muttere (10 and 11). 

Plasser en skråstøtte (2) i nær horisontal stilling og før de fire 
festeørene på skråstøtten inn i sporene i den vertikale støtten (1) 
som vist i figuren under.

VIKTIG: Sørg for at alle fire ørene passer inn de fire sporene.

Senk motsatt ende av skråstøtten mot bakken til den møter 
vinkelplaten (3) ytterst på stålbåndet. Tre enden på skråstøtten 
utenpå vinkelplaten som vist i figuren under. Fest skråstøtten til 
braketten med to skruer (nr.12 – M5x55) og tilhørende muttere (11). 

Sørg for å plassere alle senterstøttene på rett plass.

VIKTIG: Manglende tilstramming av skruer/muttere vil 
gjøre garantien ugyldig.  Å feste bassenget til underlaget 
vil også gjøre garantien ugyldig.
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4.4 BUNNSKINNER
Bunnskinnene er stålprofiler som skal guide bassengveggen. Avhengig 
av hvilket basseng du har vil bunnskinnene ha forskjellig lengde og 
radius.

Det er tre forskjellige typer bunnskinner:

 ͧ Bunnskinne A - Dette er skinnen som går fra skråstøtte til buen.
 ͧ Bunnskinne B - Dette er skinnen som går fra skråstøtte til 
skråstøtte.
 ͧ Bunnskinne PCM - Dette er skinnene som danner buen i hver 
ende av bassenget. Det er fire skinner i hver bue.

Bruk tabellen under til å finne fargekoding og antall skinner til ditt 
basseng før du starter monteringen av dem. Merk at 500 og 550-
bassengene ikke har bunnskinne B.

MONTERING AV SKINNENE

Start med bunnskinnene som heter B. Hvis du har 500 eller 550-
basseng skal du starte med bunnskinnene som heter A.

Når skråstøttene er plassert i korrekt posisjon kan du plassere 
bunnskinne B mellom støttene som vist i figuren.

Når bunnskinnene B (mellom støttene) er på plass, kan du 
plassere bunnskinnene A (4 stk pr basseng).

Fest så bunnskinnene PCM til bunnskinnene A ved hjelp 
av brakettene T1. Festeørene på T1 skal være på 
utsiden av bassengveggen.

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.

Mod. Bunnskinne A Bunnskinne B PCM

Oval. 500 Sort x 4 - 850.024 
+/-1.210 mm

-

Gul x 8 - 850.014
+/-1.138 mm

Oval. 550 Rosa x 4 - 850.015
+/-1.420 mm

Oval. 640
Rød x 4 - 850.021

+/-1.132 mm

Hvit x 4 - 850.019
+/-1.430 mm

Oval. 730 Blå x 4 - 850.017
+/-1.130 mm

Oval. 915
Hvit x 4 - 850.019

+/-1.430 mm

Fargeløs x 4 - 850.016
+/-1.370 mm

Grønn x 8 - 850.022
+/-1.425 mm

Oval. 1200 Hvit x 8 - 850.019
+/-1.430 mm

Grønn x 8 - 850.023
+/-1.380 mm
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4.5 ST)[±9DD  (CH)
±LY¢LD: tŀǎǎ Ǉň ŀǘ Řǳ ƛƪƪŜ ƭŀƎŜǊ bretter ŜƭƭŜǊ ǎƪŀŘŜǊ ƛ ǎǘňƭǇƭŀǘŜƴ 
ǳƴŘŜǊ ƳƻƴǘŜǊƛƴƎŜƴΦ tƭŀǎǎŜǊ ǊǳƭƭŜƴ Ǉň Ŝƴ ǇŀǇǇƭŀǘŜ ŦƻǊ ň ƘƛƴŘǊŜ 
ǎƪǊŀƳƳŜǊ ŦǊŀ ǳƴŘŜǊƭŀƎŜǘΣ ǎƻƳ ƛƎƧŜƴ Ǿƛƭ ŦǄǊŜ ǘƛƭ ǊǳǎǘŘŀƴƴŜƭǎŜǊΦ

Vi anbefaler å være minst to mann under monteringen, som 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.

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 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.

TIPS: Skimmeråpningen er plassert til høyre for rekken av skruer 
som syr sammen stålveggen. Det beste er å starte på brakett T1 i 
senter av buen.

Rull veggen ut litt etter litt og plasser nederste del i bunnskinnene. 
Fortsett helt til veggen er rullet helt ut.

TIPS: Bruk stigen eller en annen person for å hjelpe deg med å 
holde veggen. For hver senterstøtte du passerer kan du tape 
veggen fast i støtten for å hindre den i å tippe innover.

Sjekk at bunnskinnene fortsatt sitter som de skal i brakettene T1 og at 
de ikke har glidd ut av festene i senterstøttene

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).

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.

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.

VIKTIG: Kontroller at bunnskinnene er korrekt posisjonert og at 
bassenget har rett geometri.

Bassenget skal aldri festes til underlaget. 
Dette vil gjøre garantien ugyldig.



13

4.6 HULKIL AV SAND

VIKTIG: Garantien vil ikke gjelde dersom ikke bassenget utstyres 
med hulkil.

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.

Mengden sand som er nødvendig avhenger av størrelsen på 
bassenget. Tabellen under gir en pekepinn til mengden som trengs:

- Oval 500 - 18 sekker på  20 kg.
- Oval 550 - 18 sekker på 20 kg.
- Oval 640 -20 sekker på 20 kg.
- Oval 730 - 25 sekker på 20 kg.
- Oval 915 - 35 sekker på 20 kg.
- Oval 1200 - 45 sekker 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.

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

4.7 LINER (L)
VIKTIG: Lineren er den mest sårbare delen av bassenget og må 
behandles med forsiktighet. Esken med lineren skal ikke 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.

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.

Lineren bør monteres av minst to personer på en solrik og 
vindstille dag med minst 20°C lufttemperatur.
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/matte siden skal vende opp mot vannet og 
den glatte/blanke 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.

  ͧ Avstanden fra lineren til veggen (CH) må være lik rundt hele 
omkretsen av bassenget, slik at lineren blir fordelt likt rundt hele 
omkretsen og du unngår folder noen steder og for stram liner andre 
steder. 

Fjern rynker og folder ved å trekke lineren forsiktig oppover og utover. 
Heng overskytende liner over kanten av bassengveggen og bruk 
klesklypene til å justere og holde den på plass. 
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Lineren må være perfekt sentrert for å unngå rynker og folder 
og for stramme områder når bassenget fylles med vann.

Det er avgjørende at lineren er nøyaktig sentrert, stram og med så få 
folder som overhodet mulig. For å fjerne folder fra bunnen av 
bassenget kan du forsøke å glatte den ut barbent, ved å strekke den 
utover mot siden med føttene. NB: Det er kun mulig uten vann eller 
med svært lite vann (0-10 mm). Bruk god tid på dette, det er helt 
avgjørende for å få en duk med få eller ingen rynker.

VIKTIG: Sjekk at vannet fordeler seg jevnt utover bunnen uten å 
samles i dammer, noe som indikerer at det er ujevnheter i 
underlaget. 
Dersom det er mer vann i den ene siden enn i den andre siden, 
betyr det at grunnen ikke er i vater. Dersom dette skjer må du 
tømme bassenget, demontere alt og starte på nytt med å rette av 
grunnen. Det er svært viktig at bassenget er i perfekt vater.

Når bunnen er fri for rynker og du har fylt opp ca 50 cm vann i 
bassenget, kan de begynner å fjerne klesklypene. Fjern noen få om 
gangen og erstatt de med den blå plastprofilen (PL). Fortsett til du har 
kommet helt rundt. Den siste profilen (PL) vil være litt for lang og skal 
kuttes til riktig lengde. Vær forsiktig så du ikke skader lineren.

Plasser så den hvite plastprofilen (PBS) over den blå profilen (PL).

4.8 VERTIKALE STØTTER (VER)
De vertikale støttene (VER) plasseres på brakettene (T1). Enden med 
to skruehull skal vende nedover og skrus fast til braketten (T1) med 
to skruer (TO2). Enden med tre skruehull skal vende oppover. 

NB: Festeørene på braketten (T1) skal være på innsiden av støtten.

VIKTIG: Støttene eller brakettene skal ikke festes til underlaget på 
noen måte. Det vil i så fall gjøre garantien ugyldig.

Plasser brakettene (T2) over bassengveggen med festeørene utover 
som vist i figuren under.

Skru fast den vertikale støtten til festeørene på braketten (T2) med 
skruene (TO2). Gjenta med alle støttene (VER).

Plasser så topplatene (5) tilhørende senterstøttene (1) og skru 
dem fast med skruene (13). Sørg for å få plastprofilen (PBS) 
plassert i sporet som vist i figuren under.
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4.9 TOPPROFILER(HOR)
Fil bort eventuelle skarpe kanter på profilene

Det er tre typer topprofiler:

 ͧ HOR 1 - Skal plasseres mellom senterstøttene over bunnskinne B. 
(Har rette ender). Antallet varierer med størrelsen på bassenget
 ͧ HOR 2 - Skal plasseres mellom senterstøtten og den buede delen 
av bassenget over bunnskinne A. (Har et påmalt punkt på 
undersiden). Antall: 4 stk.
 ͧ HOR 3 - Skal plasseres over de vertikale støttene (VER) i den buede 
delen av bassenget. Antall: 8 stk.

VIKTIG: Vent med å stramme til skruene for HOR1/2/3 til alle 
topprofilene er på plass.

NB: 500 og 550-modellene har ikke HOR1-topprofiler. 

Monter først HOR1-profilene. Skru i to skruer i hver uten å stramme 
de til.

Monter så HOR2-profilene og til slutt HOR3 på samme måte.

Siden skruene nå er løse kan profilene beveges litt for å få festet den 
siste profilen. Avhengig av modell kan profilene overlappe litt.

Når alle profilene er på plass er det på tide å skru dem fast.

ADVARSEL: Topprofilene er kun ment som dekor og kan ta skade 
dersom badegjestene klatrer, står eller sitter på dem.

Monter beskyttelseshettene  (BU)på undersiden av HOR-profilene.

4.10 PYNTEDEKSLER (EMB-EMBR)
Det er to typer pyntedeksel:

 ͧ EMB: Disse skal plasseres på toppen av de vertikale støttene (VER) 
(Disse er bredere enn de andre)
 ͧ EMBR: Disse skal plasseres på toppen av senterstøttene.

Plassere pyntedekselet med den smaleste enden mot innsiden av 
bassenget. Bruk hansker for å hindre kuttskader på hendene.

Fest dekselet først på innsiden.

Trekk dekselet mot deg

Fest hakene under ytre del av topprofilene. Bruk en flat skrutrekker som 
hjelp ved behov. Gjenta med alle pyntedekslene.
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4.11 RETURDYSE (BI)
Returdysen er komponenten hvor vannet føres tilbake til bassenget 
etter å ha blitt filtrert. Den er justerbar for at du skal kunne justere 
retningen på vannstrømmen.

VIKTIG: Benytt gjengetape på alle skrudde koblinger

Vent med å ta hull til returdysen til vannstanden er om lag 10 
cm under utskjæringen til dysen. Hvis du gjør det for tidlig kan 
lineren revne.

 ͧ  Marker sirkelen som skal skjærs ut med en tusj.
 ͧ  Skjær ut hull i lineren med en skarp kniv fra innsiden av bassenget 
ved å lage et kryss i lineren. Viktig: Ikke lag krysset større enn hullet 
i stålveggen.

 ͧ Skru av mutteren (D) og fjern den ene hvite gummipakningen (B) 

 ͧ Tre returdysen inn i hullet fra innsiden av bassenget. Skjær så 
forsiktig bort overskytende liner fra utsiden.

 ͧ  Tre på den hvite gummipakningen (B) og den brune 
korkpakningen (C) fra utsiden og skru på mutteren (D).
 ͧ  Ha gjengetape på gjengene på tilkoblingen (R) og skru den på 
plass i dysen (AR), fra utsiden. 

Slangen (E) kan nå kobles ved hjelp av slangeklemmen (H)

FORSIKTIG: For mye gjengetape eller for har tilstramming av delene 
kan føre til skader og lekkasjer. Dette dekkes i så fall ikke av garanti.

For best mulig vannsirkulasjon i bassenget anbefaler vi å vinkle dysen 
nedover og mot siden. For å justere retningen må du løsne mutteren 
(AR) og vri kulen (BO) for hånd.

4.12 SKIMMER (SK)
Når vannstanden er om lag 10 cm under skimmeråpningen i 
stålplaten kan du markere åpningen med en tusj og skjære ut biten av 
lineren med en skarp kniv som vist i figuren under.

MONTERING AV SKIMMEREN

  ͧHa gjengetape på tilkoblingen (R) og skru den fast for hånd fra 
undersiden av skimmeren. 

 ͧ  Plasser gummipakningen  (Z) i skimmeråpningen i stålveggen, 
slik at den dekker både stålveggen og lineren samtidig. Finn 
frem rammen (M), plasser en skrue (TO) i det øvre, midtre 
skruehulle. Plasser rammen på innsiden av bassenget og før 
skruen gjennom hullet i gummipakningen og lineren.

 ͧ Hold skimmerhuset (SK) på utsiden slik at det stemmer med hullene
i bassenget og monter de resterende skruene. Ikke stram til 
skruene med det samme, men skru de til litt og litt, diagonalt på 
skimmeråpningen. Stram de godt til til slutt.

TIPS: Ha på litt silikon på innsiden, mellom skimmer (SK) og 
gummipakningen for å sikre at det ikke vil kunne dryppe vann der.

 ͧ Monter skimmerklaffen (P) ved å tre den på plass. 
Pass på at du ikke skader eller knekker festetappene. Siden med 
skum skal vende inn i skimmeren.

 ͧ Plasser kurven (S) og lokket (V)
 ͧ Støvsugeradapteren (XM) sammen med koblingen skal ikke 

monteres nå. De brukes kun ved behov for å støvsuge 
bassengbunnen.

og den brune korkpakningen (C). La den ene hvite gummi-
pakningen være, slik at den tetter mot innsiden av bassenget. 
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4.13 AVSLUTTENDE DETALJER
Koble slangene til skimmer og returdyse. 

Monter filter og pumpe som beskrevet i manualen som følger med utstyret. Tegningen under her viser et grunnleggende oppsett. Tegningen 
viser ikke nødvendigvis det eksakte utstyret som følger med ditt basseng og utstyret kan variere i størrelse og utforming.

Filter og pumpe må plasseres minst 3,5 meter fra bassenget og skal være beskyttet mot direkte sollys og regn/vannsøl.

Fyll opp vann i bassenget, til det står høyere enn midten av skimmeråpningen slik at renseanlegget fylles med vann.

Plasser varselplakaten et synlig sted, for eksempel på bassengveggen, ved siden av stigen.

Monter stigen og plasser den slik at den gir enkel adgang til bassenget. Stigen skal fjernes når bassenget ikke er i bruk, for å hindre ulykker.

WASTE
PUMP

OUT

IN

POOL

ADVARSEL: La aldri bassenget stå åpent uten tilsyn!
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5. VEDLIKEHOLD

5.1 STRUKTUR
Det må være vann i bassenget hele året. Tapp bare ned til 10-20 cm 
under returdysen. Dersom du vil tømme bassenget fullstendig for 
vann om vinteren, må bassenget demonteres og pakkes bort på et 
tørt og beskyttet sted.

ADVARSEL: LA ALDRI BASSENGET STÅ UTEN VANN. 
KONSTRUKSJONEN VIL KUNNE TA SKADE AV VIND.

Bassenget må aldri forlates uten oppsyn uten sikring. Fjern alltid 
stigen etter bruk, slik at barn ikke kan klatre oppi bassenget.

Det vil være en kontinuerlig avdamping av vann fra bassenget slik at 
det vil være nødvendig å etterfylle vann jevnlig. Sørg for at vannivået 
alltid er minst halvveis opp i skimmeråpningen. pH og klorinnhold 
børe kontrolleres flere ganger i uken, avhengig av bruk.

Sjekk jevnlig bassengets metalldeler for korrosjon og skader.

5.2 VANNKJEMI
Det er spesielt to ting som er viktig for å holde badevannet 
krystallklart:

 ͧ Fjerning av rusk og rask: Rusk, blader, døde insekter osv må fjernes 
  fra vannoverflaten og bassengbunnen. En hov gjør denne jobben 
enkel. I tillegg må renseanlegget kjøres i minimum 6-8 timer pr dag, 
helst bør det kjøres kontinuerlig.
 ͧ Kjemisk behandling: Dette fjerner bakterier og mikroorganismer 

ADVARSEL: Feil eller manglende kjemisk behandling av badevannet 
vil kunne føre til forurensninger og oppblomstring av alger og 
bakterier som kan gi infeksjoner, forgiftninger og sykdommer hos de 
badende. Det kan også skade bassenget.

VIKTIG: Ha aldri klor direkte i bassenget eller skimmeren. Dette vil i 
så fall misfarge lineren og skade pumpe og filter. Bruk heller en 
doseringsenhet for å tilsette klor sakte og kontrollert.

KJEMIPRODUKTER: 

VIKTIG: Sørg for at alle kjemiprodukter er egnet for basseng med 
liner av PVC.

Les bruksanvisningen til kjemiproduktene grundig og følg alle 
anbefalinger. 
ADVARSEL: Bland aldri forskjellige produkter! Sørg for at alle 
beholdere oppbevares tørt, innelåst, beskyttet mot varme og ute av 
rekkevidde for barn. Bruk beskyttelseshansker og vernebriller. 

Røyking er forbudt ved håndtering av kjemikalier.

OPPSTART.

Tilsett sjokklor (oppløst i en bøtte med vann) og algemiddel innen 24 
timer etter første vannfylling. 
Sjekk og eventuelt juster pH og klorinnhold: 

 ͧ  pH: 7,0 – 7,4
 ͧ  Klor: 1 – 3 ppm

Fyll en klorflyter (doseringsenhet som flyter i vannet) eller annen 
klordoserer med klortablett(er) for vedlikehold av klornivået i vannet.

VEDLIKEHOLD AV VANNET:

Et veldfungerende basseng avhenger av preventivt vedlikehold; Kjemi 
skal aldri tilsettes direkte i vannet, men løses opp i en bøtte med 
vann før det så helles i bassenget. Ikke ta i bruk bassenget før 
klornivået er stabilisert.

Daglig:

 ͧ Kontroller vannets pH og juster hvis nødvendig. Hold pH mellom 
7,0 og 7,4.
 ͧ Kontroller klorinnholdet i vannet og juster hvis nødvendig. Hold 
klornivået mellom 1 og 3 ppm.
 ͧ Sørg for at renseanlegget går i minimum 6-8 timer i døgnet.

Ukentlig:

 ͧ Sjekk klortabletter og etterfyll ved behov.
 ͧ Tilsett vedlikeholdsdose med algemiddel.
 ͧ Tilsett kalkfjerner dersom du er plaget av kalkavleiringer
 ͧ Ta backwash på filteret 

Sjekk:

 ͧ Sørg for å holde korrekt vannivå og nivåer på klor og pH.
 ͧ Ved fare for regn: øk innholdet av klor og algemiddel 
  ͧ Sjekk at slanger og alle koblinger er tett. 

Sjokkloring ødelegger raskt alle mikroorganismer, sopp og bakterier. 
Dosering må gjøres etter klorfabrikantens anvisninger

Husk at klor er svært korrosivt mot alle bassengmaterialer, spesielt 
lineren. Vær derfor veldig forsiktig når du tilsetter 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.

Når slangen er fylt med vann og all luft er ute av slangen plasserer du adapteren i skimmeren (fjern løvkurven først). For en mer effektiv 
støvsuging kan du vurdere å sette hendelen på filteret til stillingen "waste", men husk at du da samtidig får et stort tap av vann. Husk å 
etterfylle vann og sjekke klorinnhold og pH når du er ferdig.
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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.

Bassengutstyr AS
Skinmoveien 2 

3270 Larvik
Tlf: 90099999

post@bassengutstyr.no




