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WAARSCHUWING!
Volg deze regels om uw risico op ernstig letsel of overlijden tot gevolg te verminderen:

Belangrijke veiligheidsinstructies

De volgende instructies bevatten belangrijke veiligheidsinformatie, we raden u ten zeerste aan om deze belangrijke
veiligheidsinstructies te lezen en zich eraan te houden bij het gebruik van het stalen zwembad. Bij het installeren en gebruiken van
deze elektrische apparatuur moeten de basisveiligheidsvoorschriften altijd in acht worden genomen.
Dit omvat het volgende.

WAARSCHUWING!

KINDEREN KUNNEN VERDRINKEN IN ZWEMBADEN.
ZORG TE ALLEN TIJDE VOOR VOLWASSEN TOEZICHT.
LAAT KINDEREN NIET ONBEWAAKT IN OF RONDOM
HET ZWEMBAD - HOUD ZE BINNEN HANDBEREIK.
DE WETTEN OP HET GEBIED VAN HET ZWEMBAD IS
VAN TOEPASSING OP DIT ZWEMBAD. RAADPLEEG
UW LOKALE OVERHEIDSAUTORITEIT VOOR
AFSLUITINGSVEREISTEN.

LEES EN VOLG DE VOLGENDE INSTRUCTIES.
Onderzoek de apparatuur voor gebruik. Als er op het moment van aankoop beschadigde of
ontbrekende onderdelen zijn, mag u deze niet monteren of gebruiken totdat de onderdelen zijn
vervangen.
Raadpleeg uw gemeente, overheid of waterschap met betrekking tot het gebruik van water en / of
waterbeperkingen met betrekking tot dit product. Wetten op zwembadafrastering zijn van toepassing
op dit product; raadpleeg uw gemeente en of de overheid.
Houd u aan de vereisten van de staat en de federale wetgeving, zoals omheiningen, behuizingen,
kindveilige poorten, enz.
Water trekt kinderen aan; Verwijder altijd de zwembadladder wanneer u deze niet gebruikt. Bewaar op
een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Voorkom het risico van verdrinking. Wees uiterst
voorzichtig om ongeoorloofde toegang door kinderen te voorkomen. Om ongelukken te voorkomen,
moet u ervoor zorgen dat kinderen het zwembad niet kunnen zien, tenzij ze te allen tijde onder toezicht
staan van een volwassene.
LAAT KINDEREN NOOIT ONBEHEERD ACHTER.
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. Sluit de filterpomp alleen aan op een geaard stopcontact
beschermd door een RCD stekker (Residual Current Device). Gebruik een gekwalificeerde elektricien om
de aardlekschakelaar te installeren. Deze heeft een maximale snelheid van 30 mA. Weet altijd waar de
uitschakelknop voor uw pomp zich bevindt, zodat u deze in geval van nood kunt uitschakelen. De
stekker van de aardlekschakelaar moet na installatie van het zwembad bereikbaar zijn.
Gebruik nooit een verlengsnoer om de filterpomp op een stroombron aan te sluiten. Als u dat wel doet,
kan het filterpumo-systeem beschadigd raken.
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WAARSCHUWING!
Volg deze regels om uw risico op ernstig letsel of overlijden tot gevolg te verminderen:
Om elektrocutie te voorkomen, mogen elektronische apparaten, zoals licht, telefoon, radio,
televisie, haardroger, enz. Niet binnen 2,5 m van dit zwembad worden geplaatst.
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
Gebruik nooit een elektrisch apparaat in het zwembad of als uw lichaam nat is.
Om het risico op letsel te verkleinen, dient u een beschadigd snoer onmiddellijk te laten vervangen
door de fabrikant, zijn onderhousmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
Begraaf het elektrische snoer niet. Gebruik geen grasmaaiers, heggenscharen en ander tuingereedschap
in de buurt van of rond het zwembad en het elektriciteitssnoer.
NOOIT zwemmen of baden in het zwembad tijdens regen of onweer of als er gevaar is bij blikseminslag
in de buurt van het zwembad.
Speel NOOIT , duiken of springen NIET in of rond het zwembad. Betreed het zwembad nooit via daken
of andere verhoogde oppervlakken; het waterniveau van het zwembad is ondiep.
Het gevolg is ernstig letsel, verlamming of de dood.
Het is raadzaam om beschermende handschoenen te dragen bij het monteren van het zwembad.

NIET DUIKEN

NIET SPRINGEN

GEEN HELLENDE ONDERGROND

ZORG TE ALLEN TIJDE
VOOR VOLWASSEN
TOEZICHT

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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KIES GESCHIKTE EEN LOCATIE
Kies zorgvuldig de locatie voor uw nieuwe zwembad. Dit is de belangrijkste beslissing die u moet nemen om de
veiligheid en het succes van de bouw van uw zwembad te garanderen. Een verkeerde locatie kan in de toekomst
problemen veroorzaken die kunnen leiden tot letsel, overlijden of financieel verlies. Lees aandachtig de onderstaande
checklist bij het uitzoeken van uw locatie.
Acceptabel:
Vlakke, hefboomvormige, stevige en droge grond met gemakkelijke toegang tot alle kanten van het zwembad die
blootgesteld zijn aan direct zonlicht, bij voorkeur 's morgens. Veilige toegang tot elektriciteit voor het gebruik van de
filterpomp en andere zwembadaccessoires. Toegang tot het leidingwater. Bescherming tegen de wind.
Niet acceptabel:
• Hellend terrein.
• Beton, asfalt, zandkorrelig grind en moerassige grond.
• Dicht bij houten constructies zoals pergola's en vlonders.
• Naast naald of loofbomen.
• Bovenleidingen en waslijn.
• Afvoerkanalen, elektrische draden of gasleidingen onder het terrein.
• Slechte of weinig drainage of locaties met een hoog overstromingsrisico.

Vereist gereedschap:
• Schroevendraaier
• Kleine bahco
• Klemmen
• Waterpas
• Scherp mes
• Gereedschap voor graafwerkzaamheden
• Veiligheidshandschoenen
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ZWEMBAD INSTALLATIE
HET MARKEREN VAN DE LOCATIE
1. Markeer het midden van de locatie en steek een schroevendraaier of pin in de grond.
2. Bind een stuk touw aan de pin. Aan het andere uiteinde van het touw, bind een trechter vast. De afstand tussen
het stokje en de trechter. De afstand tussen het stokje en de trechter moet 15 cm meer zijn dan de straal van het
zwembad.
3. Plaats meel, krijtstof of kalk in de trechter en trek een cirkel rond de pin. Als de kleinste diameter 360 cm is. Dan
moeten de 2 cirkels een diameter hebben van 390 cm.
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EGALISEER DE OMGEVING
Waarschuwing! Egaliseren is uiterst belangrijk: neem zoveel mogelijk tijd om een terrein
uit te werken dat volledig stevig en geëgaliseerd is. Gebruik een waterpas met rechte rand om
ervoor te zorgen dat het terrein volledig waterpas, vlak en stevig is! (Zie diagram 4)
Het zwembad bevat een enorme hoeveelheid water en duizenden kilo's aan gewicht. Het
zwembad zou door de niet afgegraven grond kunnen bezwijken, wat veel schade aan
eigendommen en zelfs menselijk letsel of overlijden kan veroorzaken.
Verwijder de hoger gelegen grond, zodat de laaggelegen grond beter wordt gevuld
(zie diagram 5).
Verwijder altijd gras en stenen binnen de cirkel. Gebruik de meegeleverde bodembedekker
om ervoor te zorgen dat het gras niet in de zwembadfolie dringt en schade veroorzaakt.

Verwijder hoge gedeeltes
Vul niet lage gedeeltes op
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ZWEMBADWANDFRAME MONTAGE STAANDERS
De staanders van het zwembadwandframe bestaan uit linker- en rechterframes die met elkaar verbonden zijn door een
roestvrijstalen stang. (Zie diagram 7)

Buitenkant bad

Rechter staander

Linker staander

(Afdekkap)

Roestvrijstalen stang

1. Verbind de zij-onderzijde afdekkap
met de bovenkant van de
verticale zijbalk

Schuine
zijbalk

Verticale
zijbalk

Horizontale
zijbalk

2. Verbind de schuine zijbalk
met de verticale zijbalk

Verbind beide
onderste metalen
stukken A en B aan
de horizontale
zijbalk

3. Verbind het onderste uiteinde
van de schuine zijbalk met de
horizontale zijbalk

4. Verbind het onderste uiteinde van
de verticale zijbalk met de horizontale
zijbalk
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ZWEMBADWANDFRAME MONTAGE STAANDERS

1. Verbind de RVS stang aan beide uiteinden van de linker en rechter zwembadframes. (Zie diagram 12 en 13) Zorg
ervoor dat de stalen stang wordt beschermd door de PVC-huls die in de verpakking zit. Dit beschermt de
zwembadfolie tegen beschadigingen.

RAILS EN RAILVERBINDINGEN
Plaats de linker- en rechterzijwand in het midden van het voorbereide gebied. (zie diagram 14)
1.
2.
Plaats de rails rond het gebied waar de zwembadwand moet worden geïnstalleerd. (Zie diagram 14)
3.
Verbind de rails met elkaar door middel van 2 railverbindingen per rail (zie diagram 15) en een 1,5 cm
tussenruimte tussen elke verbinding. (zie diagram 16)
Verbind de zijkant rails met de zijdelingse metalen bodemdeel A en B aan weerszijden van de wandsteunen
4.
van het zwembad. (Zie diagram 17)
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5. Plaats de metalen onderstukken tussen
de verbindingen van de rails met het
driehoekige uiteinde dat vanaf de
zwembadwand naar buiten wijst.
(Diagram 18)

PRODUCT MONTAGE

BINNENKANT
ZWEMBAD
BUITENKANT
ZWEMBAD

6. Plaats de binnenste
bodembeschermer over de stalen
stang en schroef deze in de
horizontale zijbalk. OPMERKING:
Zorg ervoor dat de PVC-huls de
stalen stang afdekt om te
voorkomen dat het zwembad
wordt beschadigd of roest.
(schema 19)

SKIMMER
UITSPARING

8. Laat het uiteinde van de zwembadwand rusten
in het zijdelingse metalen bodemdeel tussen de
ruimte in de wandrail. Zorg ervoor dat de
voorbereide locatie niet onderhevig is aan
constante winderige omstandigheden. Ga verder
met het afrollen en plaats de onderste rand van de
badwand in de rails totdat de badwand over de
volle lengte in de rails zit. (Zie diagram 21)

WAARSCHUWING: draag veiligheidshandschoenen bij montage van de
stalen wand
7. Plaats de metalen zwembadwand
met het skimmergat aan de bovenzijde
in een stuk karton, een triplex of een
bodemdoek om de geëgaliseerde
grond te beschermen tijdens de
installatie. OPMERKING: Plaats de
skimmeruitsparing van de
zwembadwand op dezelfde plaats als
waar de stroomtoevoer naar het
filtersysteem zal plaatsvinden.
(diagram 20)
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9. Aan de tegenoverliggende
zijde van de zwembadwand
wordt de stalen wand
voorzichtig opgetild en tussen
het zijsteunframe en de
binnenste bodembeschermer
geplaatst. OPMERKING: Er is een
uit de zwembadwand gesneden
gedeelte waardoor de wand
over de horizontale draagbalk
kan worden geschoven.
(zie diagram 22)

ZWEMBAD
BINNENKANT

KIES LOCATIE

ZWEMBAD
BINNENKANT

10. Breng de twee uiteinden van de zwembadwand in lijn en draai
elke bout en moer met de hand vast tot de volledige lengte van de
verbinding is gemonteerd. (Zie diagram 23) Draai de bouten niet
helemaal vast voordat u controleert of de wand op de juiste plaats en
waterpas staat en of er geen schade aan de zwembadwand is
ontstaan.

OPMERKING: In dit stadium is het
aanbevolen dat u de zwembadladder over de
zwembadwand plaatst om toegang te krijgen
tot de binnen- en buitenzijde van het
zwembad.
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ZWEMBADOMTREK
WAARSCHUWING: Een zwembad dat
niet waterpas is, is erg gevaarlijk en kan
op elk moment instorten.

Controleer het niveau van de zwembadwand door een lengte van de waterpas of iets dergelijks over de diameter van de
zwembadwand te plaatsen en de hendel van de bouwers op de bovenkant van de balk te plaatsen. (Zie diagram 24) Als de
afwijking meer dan 2 cm bedraagt (zie diagram 25) dan moet het grondvlak opnieuw worden geëgaliseerd. Controleer ook of de
zwembadwand ovaal is en meet de diameter over enkele plaatsen om er zeker van te zijn dat de verschillen van elke gemeten
diameter binnen 2 cm liggen.
Als de niveaus niet waterpas zijn, zal het gebied opnieuw moeten worden geëgaliseerd. LET OP! Probeer geen van de onderdelen
te beschadigen bij het demonteren van de zwembadwand om het niveau van de grond te corrigeren.
Als de metingen en niveaus correct zijn en alle moeren en bouten zijn aangedraaid, bedek dan de blootliggende schroefkoppen
met de zelfklevende tape. (Zie diagram 26 en 27)

BINNENKANT

BUITENKANT

Plak de zelfklevende tape over de
blootliggende schroefkoppen om ze
af te sluiten.
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MONTAGE VAN EEN ZAND KOOF AAN DE BINNENKANT ZWEMBADWAND

Om de liner te beschermen tegen de rail en de zwembadwand wordt aanbevolen om een beschermende koof te
maken van fijn cementzand (Stabilisatiezand) aan de onderkant rand van de zwembadwand. (Zie diagram 28,29)
De afmeting moet 15cmH x 15cm B zijn, zodat de rail volledig wordt afgedicht, maar de zwembadafdekking niet
wordt vervormd.

MONTAGE VAN DE PVC-ZWEMBADFOLIE (LINER)
Plaats de PVC-folie op een warme en zonnige dag, bij voorkeur boven 22 ºC . Vouw de PVC-folie uit en leg deze 2
uur in de zon. Dit helpt de PVC te verzachten. Als de temperatuur lager is dan 16 ºC zal de PVC-folie hard en stijf
zijn en vrij moeilijk te hanteren. Plaats de liner in het midden van de zwembadzone binnen de zwembadwand.
Verleng deze gelijkmatig tot de naadlijn de basis van het zwembad bereikt waar de beschermende zandafdekking
zich bevindt. Maak alle rimpels in de liner glad. Trek de PVC-folie recht en houd deze loodrecht op de grond.
Drapeer de zwembadfolie over de zwembadwand. Er moet een overlapping van 8 cm van de
zwembadwandhoogte zijn. (Zie diagram 20 en 31) Houd de overlapping op zijn plaats met klemmen.

Controleer of de zwembadfolie gelijkmatig rond de omtrek is geplaatst. Vouw de overtollige lengte gelijkmatig op
als het PVC loskomt. Controleer of de overlapping uniform is. Als de zwembadfolie iets te kort is, moet u hem laten
zakken en andersom. Vul het zwembad met 3 tot 5 cm hoog water om de liner tegen de zwembadwand glad te
strijken. Controleer of het water vlak is, zo niet, dan is er iets mis en moet u de liner en de zwembadwand
demonteren om toegang te krijgen tot de grond en deze te egaliseren.
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Verwijder één klem per keer tijdens het aanbrengen van de bovenste rails. (Zie diagram 32) Schuif de
pijpverbindingen in het ene uiteinde van de bovenrail, verbind vervolgens een andere bovenrail, ga door met de
omtrek tot alle bovenrails met elkaar verbonden zijn en druk ze aan de rand in de bovenzijde van de
zwembadwand.

LET OP! Knip de overtollige overlapping van de
zwembadfoliewand niet weg. Als u de overlapping
afsnijdt, zal dit de volgende keer bij installatie van het
zwembad bemoeilijken.

Bevestig de bovenrails aan de bovenzijde van de
zwembadwand en zorg ervoor dat ze allemaal goed zitten.
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MONTAGE VAN DE BOVEN- EN ZIJKANTEN METALEN AFDEKKAPPEN
Haak de bovenste metalen stukken over de bovenste rail tussen de railverbindingen en lijn deze uit met de
onderste metalen stukken. (Zie diagram 33)
Plaats de zijdelingse metalen stukken over de bovenkant van de verticale zijbalken en de rails en schroef ze op
hun plaats (zie diagram 34).

Uitlijnen van de
boven en
beneden
metalen stukken
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MONTAGE VAN STAANDER / EINDKAP
Plaats de twee zijdelingse boven eindkappen op de rails en lijn de gaten uit over het zijdelingse
bovenstuk van metaal met behulp van vier bouten, ringen, zelftappers, bevestig de zijdelingse
boven eindkappen aan het zijdelingse bovenstuk van metaal en draai ze alleen met de hand
vast. Plaats een eindkap aan het einde van een van de zijboven-afdekkap en bevestig deze met
vier bouten, ringen, zeltappers en moeren. Ga door met dit proces totdat alle bovenste en
zijdelingse boven-afdekkappen zijn bevestigd aan alle metalen bovenstukken en de bovenkant
van de rail. (Zie diagram 35, 36 en 37)

1,2,6 EN 7 ZIJDELINGSE BOVEN EINDKAPPEN AFGEBEELD IN DIAGRAM 35
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3, 4, 5, 8, 9 EN 10 BOVEN AFDEKKAPPEN AFGEBEELD IN DIAGRAM 35

MONTAGE VAN DE VERTICALE STEUNEN
Bevestig de onderste staander aan de verticale kap met de
bijgeleverde schroeven. (Zie diagram 38) Breng alle
schroefgaten van de verticale steunen in lijn met de bovenste
en onderste metalen delen. Bevestig de verticale steun op de
bovenste en onderste metalen delen en schroef deze met de
hand op zijn plaats. Controleer en pas de uitlijning van de
verticale steunen aan om er zeker van te zijn dat ze inderdaad
verticaal en recht zijn, ga dan rond het zwembad en draai alle
schroeven bovenaan en onderaan vast. (Zie diagram 39)
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MONTAGE AFDEKPANELEN

Klem het niet-schroefbare uiteinde van de
zijdelingse staander over de zijdelingse
bovenzijde van het afdekpaneel en schroef het
andere uiteinde op zijn plaats. Bevestig op
dezelfde manier de staander voor de bovenste
afdekpaneel en schroef ze op hun plaats. Draai
niet te vast! (Zie diagram 40 en 41)
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CONTROLEER ALLE AANSLUITINGEN EN VERBINDINGEN
Controleer na voltooiing alle verbindingen en draai de losse schroeven en bouten vast, maar draai ze niet te vast aan. Vervang
beschadigde onderdelen en repareer alle scheuren, scheuren en gaten. (Zie diagram 42)
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MONTAGE VAN DE SKIMMER
Pak de in- en outletfitting en skimmer uit de doos. Lees de handleiding van de skimmer voordat u de outlet,
inlet en skimmer op de wand van het zwembad monteert zorgvuldig door. Markeer de positie van het gat
met een kruisvormige snede in het midden van de opening. Zorg ervoor dat u een beetje overhangt rond
de rand. Gebruik een scherp mes om de liner aan de binnenkant van de skimmer en de in- en outletfittingopeningen af te snijden. (Zie diagram 34 en 44)

WAARSCHUWING! Het snijden van meer dan nodig zal de zwembadfolie beschadigen en lekken, dus doe het
alstublieft met extra zorg. Volg de handleiding van de skimmer om de in- en outletfittting en de skimmer aan
de wand van het zwembad te monteren. Snij het uitstekende deel van de liner binnenin de aansluitingen na
de installatie voorzichtig af. LET OP! Beschadig geen enkel deel van de binnenkant van de skimmer en de inen outletfitting met het mes.

HET ZWEMBAD VULLEN
Voordat u het zwembad met water vult, dient u grondig te controleren of er geen losse schroeven, gaten of
scheuren in de liner zitten. Vul het zwembad tot halverwege de opening van de skimmer of tot het maximale
waterniveau of minimaal 15 cm van de bovenkant van de zwembadwand (zie diagram 45) om er zeker van
te zijn dat er water in de opening van de skimmer komt.
WAARSCHUWING! Om instorting te voorkomen, mag u het zwembad nooit verlaten
zonder dat er water in zit.

Waarschuwing! De filterpomp moet worden uitgeschakeld wanneer er
zwemmers zijn in het zwembad!
De montagehandleiding van de zandfilterpomp is bijgeoegd bij de zandfilterpomp.
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ZWEMBAD ONDERHOUD
1. Houd uw zwembad altijd schoon en breng de juiste zwembadchemicaliën aan. Vervuild water is een ernstig
gevaar voor de gezondheid.
2. De pH-waarde van het zwembad tussen 7,2 en 7,6 te houden.
3. Vraag eerst advies aan uw dealer als u uw filtratiesysteem wilt aanpassen.
4. Reinig de PVC-liner regelmatig met niet-schurende borstels of vacuum cleaner
5. Zet uw filtratiesysteem een dag voor het gebruik van het zwembad aan op een gemakkelijke manier.
Neem ruim de tijd om ervoor te zorgen dat het zwembadwater volledig gefilterd is voor gebruik.
6. Zorg ervoor dat het waterniveau 15 cm van de bovenkant is.

ALGEMENE VEILIGHEID
Houd toezicht op de kinderen ten alle tijden in het water
Zorg ervoor dat u een correct geïnstalleerd en functionerend zwembadhek heeft
Leer reanimeren
Lees dit zo vaak mogelijk voordat u het zwembad met uw kinderen gebruikt!
De veiligheid van uw kinderen hangt van u af! Een ongelukje mag andere mensen niet overkomen, ze kunnen uw
kinderen overkomen als ze niet goed en constant in de gaten worden gehouden. Bereid u voor op elke situatie die zich
mentaal kan voordoen, zodat u in staat bent om voldoende hulp en bijstand te bieden.
Het toezicht op de kinderen moet dichtbij en constant zijn.
Benoem slechts één veiligheidssupervisor
Versterk het toezicht wanneer er meerdere gebruikers in het zwembad zijn.
Zorg voor persoonlijke drijfhulpmiddelen (voor mensen die niet kunnen zwemmen).
Leer uw kinderen zo vroeg mogelijk te zwemmen.
Maak uw nek, armen en benen nat voordat u het water ingaat.
Zorg ervoor dat je getraind bent in levensreddende technieken, vooral voor kinderen.
Verbied uw kinderen om te duiken of in het zwembad te springen.
Verbied races en ruw spel in het zwembad.
Laat kinderen die niet in staat zijn om te zwemmen, niet toe tot het zwembad zonder zwemvest of bandjes en zonder
toezicht van een volwassene. Flotatietoestellen zijn geen vervanging voor toezicht door een volwassene.
Laat geen speelgoed in de buurt van of in het zwembad liggen zonder toezicht.
Houd het water altijd helder en zuiver.
Sla de waterbehandelingsproducten buiten het bereik van de kinderen op.
Houd altijd een telefoon bij of in de buurt van het zwembad zodat u niet alleen aan de telefoon bent met uw kinderen.
Houd de zwembadboei en -paal altijd aan de rand van het zwembad.
Houd het hek van het zwembad altijd gesloten als het zwembad niet bezet is.
Installeer en beveilig de zwembadafdekking wanneer deze niet in gebruik is.
Gebruik indien mogelijk een elektronisch zwembadalarm dan kan iemand die in een zwembad valt worden gedetecteerd.

Er is geen vervanging voor nauwlettend toezicht door
een volwassene op kinderen
Als er een ongeluk gebeurt:
Haal het kind onmiddellijk uit het zwembad.
Bel onmiddellijk het noodnummer voor assintentie en volg de adviezen die u worden gegeven.
Voer onmiddellijk reanimatie uit als het kind of de volwassene niet ademt. Zie de reanimatie life support kaart, de
reanimatie-instructie staat ook op de wand van het zwembad.
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WINTERKLAAR MAKEN
Als u het zwembad in de winter niet uit elkaar wilt halen, neem dan de volgende instructies in acht:
1. Laat niet al het zwembadwater weglopen, anders kan het zwembad instorten.
2. Behandel het zwembadwater met een geschikt chemisch product.
3. Tap het water af 10 cm onder de inlaatfitting. U kunt een pomp of een tuinslang gebruiken.
(Zie diagram 46)

4. Dompel deze in het water totdat het water het volledig vult, haal een uiteinde van de slang eruit
en het water zal automatisch beginnen weg te lopen. (Zie diagram 47)

5.
6.
7.
8.
9.

Gebruik het water in de tuin niet, want dit water wordt behandeld met zwembadchemicaliën.
Sluit het gat van de terugslagklep met een stop. Ze zijn verkrijgbaar bij een zwembadhandelaar.
Verwijder het filtratiesysteem uit het zwembad en laat het water in het filtratiesysteem weglopen.
U kunt de inlaten/uitlaten aan het zwembad laten zitten. Bewaar het filtratiesysteem op een droge plaats.
Bij voorkeur in de originele verpakking.
Verwijder ook alle andere zwembadaccessoires en bewaar ze op een droge en koele plaats.
Bescherm het zwembad met de zwembadafdekking.
Zet de afdekking vast met banden en zet ze vast in het zwembad.
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NL/EN
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door iemand (inclusief
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentaal vermogen, of
met beperkte ervaring en / of beperkte kennis, tenzij ze onder toezicht
staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of ze
instructies krijgen van hen met betrekking tot het gebruik van het
product.
Spring niet van deze stap af.
Plaats de ladder op een vlakke, vaste ondergrond.
Het maximale gewicht is 150 kg en komt overeen met de eisen van
industriestandaard EN16582.
Verwijder de ladder als het zwembad niet wordt gebruikt.
De ladder mag alleen door volwassenen worden gemonteerd en
verwijderd.
De ladder mag alleen worden gebruikt om toegang te krijgen tot een
maximaal 122 cm hoog bovengronds zwembad.
Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan letsel veroorzaken.
Deze productwaarschuwingen kunnen niet alle veiligheidsrichtlijnen
bevatten die aan het product zijn gekoppeld. Ze laten alleen de
algemene risico’s zien en niet alle mogelijke gevaren en risico’s.
Referentie (afbeelding 1):

Referentienummer Omschrijving
1,2,3,5,6,11,14

Set schroeven

4

Kunststof treden

7

Gebogen voet

8

Rechte voet

9

Zijstang recht

10

Sluiting

12

U-vormige leuning

13

Platform

Verwijder de verwijderbare treden als het zwembad niet in gebruik is.
Berg de verwijderbare treden op een veilige plaats op, buiten bereik
van kinderen.

Opslag en verzorging in de winter
Controleer of alle onderdelen droog zijn. Berg de ladder vervolgens op
een droge, veilige plaats op.
Zorg ervoor dat alle onderdelen buiten het bereik van kinderen worden
bewaard.
Lees a.u.b. alle onderstaande veiligheidsinstructies en
waarschuwingen. Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan
leiden tot ernstig letsel.

ENGLISH
CAUTION!
This product is not intended for use by anyone (including children)
with restricted physical, sensory or mental ability, or with limited
ex-perience and / or limited knowledge, unless they are supervised by
someone responsible for their safety, or they receive instruction from
them regarding the use of the product.
Do not jump off this step.
Place the ladder on a level, fixed surface.
Maximum weight is 150 kg and corresponds to the requirements of
industry standard EN16582.
Remove the ladder when the pool is not being used.
The ladder should only be assembled and removed by adults.
The ladder should only be used for access to a maximum 122 cm high
above ground pool.
Failure to observe these safety instructions can cause injury.
These product warnings cannot contain all safety guidelines associated with the product. They only show the general risks, and do not
cover all possible dangers and risks.
Reference (illustration 1):

Reference number Description
Montagetijd
De montagetijd voor één persoon is ongeveer 45 minuten.
Benodigde gereedschappen
Voor de montage zijn een kruiskopschroevendraaier en een tang nodig.
Bijeenkomst:
Voer het montageproces uit aan de hand van afbeeldingen 2 - 10.
Demontage van de verwijderbare treden
Zie afbeeldingen 11-12

Controleer voordat u de ladder gebruikt of deze verwijderbaar is
treden zijn stevig en veilig aan de ladder bevestigd. Controleer
regelmatig alle moeren en bouten.
Zorg ervoor dat de ladder stabiel en veilig staat.
De kant met de verwijderbare treden moet zich buiten het zwembad
bevinden.
Berg de ladder op een veilige plaats op als deze niet wordt gebruikt.

1,2,3,5,6,11,14

Complete set of screws

4

Plastic step

7

Curved base

8

Straight base

9

Straight side bar

10

Lock

12

U-shaped handrail

13

Platform

Assembly time
Assembly time for one person is around 45 minutes.
Tools required
A Phillips screwdriver and pliers are required for assembly.
Assembly:
Carry out the assembly process using illustrations 2 - 10.
Dismantling the removable steps
See illustrations 11-12

EN/DE
Before using the ladder, check that the removable
steps are firmly and safely attached to the ladder. Check all nuts and
bolts regularly.
Ensure the ladder is standing in a stable, secure manner.
The side with the removable steps must be located outside the pool.
Store the ladder in a safe place when not in use.
Remove the removable steps, when the pool is not in use.
Store the removable steps in a safe place, out of reach of children.

Storage and care in winter
Check that all parts are dry. Then store the ladder in a dry, safe place.
Please ensure that all parts are stored out of reach of children.
Please read all the safety instructions and warnings below. Failure to
observe these safety instructions can lead to serious injury.

Montagezeit
Die Montagezeit für eine Person beträgt ca. 45 Minuten.
Benötigtes Werkzeug
Für die Montage werden ein Kreuzschlitzschraubendreher und eine
Zange benötigt.
Montage
Führen Sie die Montage anhand der Skizzen 2 – 10 durch.
Demontage der abnehmbaren Stufen
Stufen Siehe Skizzen 11 – 12
Kontrollieren Sie vor jeder Benützung die Leiter, ob die entfernbaren
Stufen fest und sicher an der Leiter befestigt sind. Überprüfen Sie
regelmäßig alle Schrauben und Muttern.
Achten Sie darauf, dass die Leiter stabil und sicher steht.
Die Seite mit den entfernbaren Stufen muss sich außerhalb
des Pools befinden.

DEUTSCH
ACHTUNG!
Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
Springen Sie nicht von dieser Leiter.
Stellen Sie die Leiter auf eine ebene befestigte Fläche.
Die maximale Tagkraft beträgt 150 kg und entspricht den Anforderungen der Norm EN16582.
Entfernen Sie die Leiter, wenn der Pool nicht benützt wird.
Die Leiter darf nur von Erwachsenen montiert und demontiert wer-den.
Die Leiter darf nur für den Einstieg in ein maximal 122 cm hohes Au
f-stellpool verwendet werden.
Wenn diese Warnhinweise nicht beachtet werden, kann dies zu Verletzungen führen.
Diese Produktwarnungen können nicht alle Sicherheitsrichtlinien die
mit dem Produkt zusammenhängen enthalten. Sie stellen nur allgemeine Risiken dar, und decken nicht alle Gefahren und möglichen
Risiken ab.
Referenz (Skizze 1):

Referenznummer

Bezeichnung

1,2,3,5,6,11,14

Schrauben Komplettset

4

Kunststoff-Stufe

7

Fußteil gebogen

8

Fußteil gerade

9

Seitenstange gerade

10

Verschluss

12

Handlauf U-förmig

13

Plattform

Lagern sie die Leiter an einem sicheren Ort, wenn diese nicht
verwendet wird. Entfernen Sie die abnehmbaren Stufen, wenn der Pool
nicht verwendet wird. Lagern Sie die abnehmbaren Stufen an einem
sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
Lagerung und Einwinterung
Kontrollieren Sie ob alle Teile trocken sind. Anschließend lagern Sie die
Leiter an einem trockenen und sicheren Platz. Achten Sie darauf, dass
alle Teile sich außerhalb der Reichweite von Kindern verstaut sind.
Lesen Sie sämtliche unten angeführten Sicherheitshinweise und
Warnungen. Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu
schweren Unfällen führen.

FR
Le côté avec les marches amovibles doit se trouver à l’extérieur de la
piscine.

FRANÇAIS
ATTENTION!
Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y com-pris
les enfants) sans expérience et/ou de connaissances, par des personnes
aux déficiences physiques, sensorielles ou mentales, sauf si elles sont
surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont
reçu des instructions sur la façon adéquate d’utiliser le produit.
Ne sautez pas à partir de cette marche.
Posez l’échelle sur une surface plane fixe.
La capacité portante maximale est de 150 kg et se conforme aux
exigences de la norme EN16582.
Retirez l’échelle lorsque la piscine n’est pas utilisée.
L’échelle doit être montée et démontée seulement par des adultes.
L’échelle ne peut être utilisée pour entrer dans une piscine d’une
hauteur maximale de 122 cm.
Si ces avertissements ne sont pas respectés, des blessures peuvent
s’ensuivre.
Ces mises en garde sur les produits ne contiennent pas l’ensemble des
directives de sécurité liées au produit. Ils n’expliquent que les risques
généraux et ne les couvrent pas tous.

Référence (fig 1) :

No de référence

Désignation

1,2,3,5,6,11,14

Set complet de vis

4

Marche en plastique

7

Élément de pied incurvé

8

Élément de pied droit

9

Tige latérale droite

10

Fermeture

12

Main courante en forme
d’un U
Plate-forme

13

Durée du montage
La durée du montage pour une personne s’élève à environ 45 mi-nutes.
Outils nécessaires
Pour le montage, il faut un tournevis cruciforme et une pince.
Montage
Effectuez le montage sur la base des illustrations 2 à 10
Démontage des marches amovibles
Voir illustrations 11 - 12
Avant chaque utilisation de l’échelle, contrôlez si les marches amovibles sont fixées à l’échelle solidement et de façon sûre. Vérifiez
régulièrement tous les écrous et boulons.
Assurez-vous que l’échelle repose sur le sol de façon stable et sûre.

Si l’échelle n’est pas utilisée, entreposez-la dans un endroit sûr.
Retirez les marches amovibles si la piscine n’est pas utilisée. Entreposez
les marches amovibles à un endroit sûr, hors de portée des enfants.
Stockage et hivernage
Vérifiez que toutes les pièces soient sèches. Entreposez l’échelle dans
un endroit sec et sûr. Assurez-vous
que toutes les pièces se trouvent hors de portée des enfants.
Lisez toutes les avertissements et consignes de sécurité ci-dessous. Le
non-respect des consignes de sécurité peut conduire à des acci-dents
graves.

ALL

ALL

NL

Montage van de skimmer
Plaats de afdichting op het uitgesneden skimmer gat. Zorg
ervoor dat de schroefgaten passen!
Plaats van buiten het zwembad de pakking en de
skimmerbehuizing tegen de zwembadwand in lijn met het gat.
Plaats vanuit het zwembad het voorpaneel en de pakking
tegen de zwembadwand in lijn met het gat. Duw de schroeven
voorzichtig door de zwembadbekleding, maar draai ze niet
stevig vast totdat alle schroeven op hun plaats zitten. Zorg
ervoor dat de behuizing en de binnenplaat correct zijn uitgelijnd
en draai de schroeven en / of de zwembadwand en -liner vast.
Zorg ervoor dat de pakking niet bekneld of beschadigd raakt.

EN

Assembling the Skimmer

DE

FR
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