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B版: 英/德/芬/荷/希/俄/瑞

No Jumping
Shallow Water

Não pular
Água rasa

No saltar 
Agua poco profunda

Nicht springen!
Seichtes Wasser.

Älä hyppää
Matala vesi

Niet Springen
Ondiep Water

Vietato saltare
Acqua bassa
 

Interdit de sauter
Niveau d’eau bas
 

ΜΗΝ ΠΗ∆ΑΤΕ
ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ
 

Не прыгать
Мелкая вода
 

Nie skakać
Płytka woda
 

Tilos ugrani
Sekély víz
 

Hoppa inte i.
Vattnet är grunt

No Diving
Shallow Water

Não mergulhar 
Água rasa

No Diving 
Agua poco profunda

Nicht tauchen!
Seichtes Wasser.

Älä sukella 
Matala vesi

Niet Duiken  
Ondiep Water

Vietato tuffarsi 
Acqua bassa
 

Interdit de plonger 
Niveau d’eau bas
 

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΥΤΙΕΣ
ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ
 

Не нырять
Мелкая вода
 

Nie nurkować 
Płytka woda
 

Tilos Fejest Ugrani
Sekély Víz
 

Dyk inte. 
Vattnet är gruntwww.bestway-service.com

RECTANGULAR 
FRAME POOL
OWNER’S MANUAL
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Zie hieronder voor de beschrijving van de onderdelen.

Onderdelen:
Nr.

P6218

P6163

P6164

P6217

P6166

P6215

P6216

P6169

Benaming

Regelklep

O-ring

Regelklep Pakking

Contactmoer

Pakking

Connector

Puinscherm

Moersleutel

Bovenrail A

U-Steun

Afmetingen zwembad
Aantal

U-Steunen
Combinaties Bovenrail

Lange Zijde Korte Zijde
Aantal

Boven- rails A

12 B-A-A-E

B-A-A-A-E

C-D

C-A-D

4

816

Raadpleeg de Vaak Gestelde Vragen voor meer informatie.
Tekeningen niet op schaal.

Bovenrail B

2 ST.

Bovenrail C

2 ST.

Bovenrail D

2 ST.

C-Verbinding

4  ST.

Bovenrail E

2 ST.

Wij danken u voor de aankoop van een zwembad Bestway. Om zo veel mogelijk plezier te beleven aan uw zwembad en het op 
veilige manier te gebruiken, volg de aanwijzingen voor de installatie op de DVD die u in de verpakking vindt. Lees ook de 
belangrijke veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
De assemblage duurt ongeveer 30 minuten.

P6164

P6169

P6166

P6215

P6216

P6217

P6218

P6163

#F4N019N-01   Drainageklep

Sterke reparatiepleisterVoering

#F4N019N-03A                    Slangadapter

549cm x 274cm x 122cm
(18’ x 9’ x 48”)

671cm x 396cm x 132cm
(22’ x 13’ x 52”)
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Niet Duiken
Ondiep Water

Niet Springen
Ondiep Water

Kinderen lopen gevaar in

afwezigheid van gepast toezicht
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WAARSCHUWING
De veiligheid van uw kinderen ligt volledig in uw handen! Kinderen jonger dan 5 jaar lopen het grootste risico. Wees voorzichtig, om ongeluk-
ken te voorkomen.
Stel minstens een persoon aan die instaat voor de veiligheid. Drijf het toezicht op als er zich meerdere personen in het zwembad bevinden. 
Leer uw kinderen indien mogelijk zwemmen.
Uit veiligheidsoverwegingen, wordt het zwembad niet opgesteld op een terras/balkon.
Plaats het zwembad op een ondergrond dat het water makkelijk opneemt, om overstromingen te voorkomen.
Laat kinderen het zwembad niet betreden of laat ze niet achter in het zwembad zonder het toezicht van een volwassene of wanneer ze de 
levensreddende uitrustingen niet dragen.
Test de temperatuur van het water alvorens in het zwembad te stappen, door nek, armen en benen te besprenkelen.
In geen geval mag in het zwembad gesprongen of gedoken worden. Dit kan leiden tot ernstige letsels of zelfs de dood. Hollen en spelen rond 
en in de buurt van het zwembad is verboden.
Het zwembad en de accessoires worden uitsluitend door bekwame volwassenen geassembleerd.
Uw zwembad moet gevuld worden met water onder lage druk, om de voering niet te overbelasten. Bestway kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schade aan het zwembad indien het gevuld werd met een hogedrukstraal. (Zie vaak gestelde vragen)
Ga niet schrijlings over de bovenrail zitten of hangen. Het zwembad zou zo kunnen ineenzakken en overlopen, met als gevolg ernstige 
lichamelijke letsels en/of schade aan persoonlijke bezittingen.
Laat geen speelgoed achter in de buurt of in een zwembad zonder toezicht.
Zwem niet alleen.
Gebruik uw zwembad niet wanneer u gedronken hebt, drugs of geneesmiddelen genomen hebt.
Chemische producten en accessoires worden buiten het bereik van kinderen bewaard.
Voeg nooit chemische producten toe aan het water in het zwembad wanneer er personen in zitten.
Raadpleeg een gespecialiseerd verkoper van zwembaden voor informatie over het correct gebruik van deze producten.
Het water in het zwembad moet altijd schoon gehouden worden.
Het water in het zwembad moet regelmatig getest worden, om ervoor te zorgen dat de pH-waarde en
chloorconcentratie optimaal zijn om het zwembad gedurende het hele seizoen met plezier
en op een veilige manier te gebruiken.
Huisdieren moeten uit de buurt van het zwembad gehouden worden, om structurele
schade aan het zwembad te voorkomen.
Baken de zone van het zwembad af met een omheining en zorg ervoor
dat het hek altijd dicht is.
Dek het zwembad af wanneer het niet gebruikt wordt. Wanneer het zwembad afgedekt wordt
mogen er zich geen volwassenen of kinderen in het zwembad bevinden.
Verwijder de afdekking volledig wanneer het zwembad gebruikt wordt.
Een functionerende elektronische detector moet geïnstalleerd worden, om u te waarschuwen wanneer iemand de zone van het zwembad 
betreden heeft.
In geen geval mag deze uitrusting in de plaats komen van het nabije toezicht van een volwassene.
Laat het trapje niet achter in het zwembad wanneer er niemand aanwezig is. Vergeet niet het zwembad te ledigen en op te slagen in de 
winter en wanneer het zwembad niet gebruikt wordt.
Gebruik alleen accessoires van Bestway.
Onderhoud uw zwembad correct om de levensduur ervan te verlengen en zo borg te staan voor een veilig gebruik. (Zie Deel Onderhoud 
Zwembad)
Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.

Alle uitrustingen moeten vaak gecontroleerd worden op schade, corrosie, gebroken onderdelen of andere gevaarlijke tekens die letsels 
kunnen veroorzaken.
Breng vaak een zonnescherm aan op de huid, vooral na het zwemmen.
Het niet naleven van deze aanwijzingen kan aanleiding geven tot schade, letsels of zelfs de dood.

VEILIGHEID
Leer de noodzakelijke levensreddende handelingen, vooral met betrekking tot kinderen.
De reddingsuitrusting moet zich in de buurt van het zwembad bevinden en de toezichthebbende volwassene moet volledig vertrouwd zijn met 
het gebruik ervan.
De reddingsuitrusting moet, zonder zich hiertoe te beperken, voorwerpen
bevatten zoals een door de kustwacht geautoriseerde ronde boei met touw en
een sterke, harde reddingsstok van minstens 366cm (12’) lang.

Noodnummers:
• Brandweer
• Politie
• Ambulance
• Antigifcentrum
• Volledig adres
Wanneer het zwembad gebruikt wordt, moet een draadloze en waterbestendige telefoon binnen handbereik gehouden worden.

In geval van een ongeluk:
• Haal alle kinderen onmiddellijk uit het water.
• Bel de nooddiensten en volg hun aanwijzingen/advies op.
• Trek natte kleding uit en droge kleding aan.
 

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN VOOR LATERE 
RAADPLEGINGEN
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OPMERKING: Het zwembad moet op een volledig vlak en effen oppervlak opgesteld worden. Stel het zwembad niet op als de ondergrond 
helt of oneffen is.
• Raadpleeg uw gemeente om meer te weten over de wetgeving inzake omheiningen, barrières, verlichting en veiligheid. Respecteer alle wetten.
• Neem het zwembad en alle accessoires voorzichtig uit de kartonnen doos. Als het zwembad geleverd wordt met een trapje, dan hebt u een 
  kruiskopschroevendraaier of verstelbare moersleutel nodig voor de assemblage (niet meegeleverd).
• Zorg ervoor dat er rond het zwembad een ruimte van 122cm (4’) vrijgelaten wordt, zodat een kind geen voorwerp kan nemen om in het zwembad te 
  klauteren. Stel het zwembad niet op direct onder overhangende elektriciteitslijnen of bomen en zorg ervoor dat de plaats geen ondergrondse 
  leidingen, lijnen of kabels allerhande bevat.
• Het is heel belangrijk dat het zwembad op een stevige en effen ondergrond staat. Als het zwembad opgesteld wordt op een oneffen ondergrond, kan 
  het zwembad zelf ineenzakken en overlopen, met als gevolg ernstige lichamelijke letsels en/of schade aan persoonlijke bezittingen. Als het zwembad 
  op een oneffen ondergrond geplaatst wordt, zal de garantie en elk recht op assistentie vervallen.
• Gebruik geen zand om de ondergrond effen te maken. Indien nodig moet uitgegraven worden.
• Plaats het zwembad niet op een oprit, dek, platform, kiezel of asfalt. De ondergrond moet voldoende stevig zijn om de druk van het water te 
  weerstaan; modder, zachte / losse grond of teer zijn niet geschikt.
• De ondergrond moet vrij zijn van voorwerpen en puin, inclusief stenen en takken.
  OPMERKING: gras of andere plantengroei onder het zwembad zal afsterven en kan vieze geuren en slijm veroorzaken. We raden daarom aan het 
  gras te verwijderen op de plaats waar het zwembad opgesteld zal worden. Plaats het zwembad niet op of naast een zone waar agressieve planten of 
  onkruid groeien, omdat die door het bodemzeil of de voering heen kunne groeien.
• We raden sterk aan om, eens het zwembad opengevouwen is op het bodemzeil, het minstens 1 uur bloot te stellen aan direct zonlicht, zodat het 
  materiaal soepeler wordt tijdens de opstelling.
• Als het zwembad geleverd wordt met een pomp, wordt deze pomp geïnstalleerd na de volledige assemblage van het zwembad. De inlaat- en 
  uitlaatopeningen moeten naar de externe stroombron gericht zijn.
  OPMERKING: Als u een filterpomp gekocht hebt, dan is die vergezeld van een afzonderlijke handleiding. Open de doos voor meer details.
• Als u een afzonderlijk trapje gekocht hebt voor uw zwembad, zorg er dan voor dat die gepast is voor de afmetingen van het zwembad.
• Controleer regelmatig om er zeker van te zijn dat het trapje correct geassembleerd is.
   OPMERKING: Het trapje mag alleen gebruikt worden om in en uit het zwembad te stappen.

Voorbereiding

Installatie
De zwembaden met rechthoekig frame kunnen zonder gereedschap gemonteerd worden. De assemblage duurt ongeveer 30 minuten.
OPMERKING: Het is belangrijk het zwembad te assembleren door de onderstaande volgorde van handelingen te volgen:
 1.  Spreid alle onderdelen uit en controleer of u de correcte aantalen hebt die aangeduid zijn in de handleiding. Als er onderdelen ontbreken, zet u het 
      zwembad niet in elkaar. Contacteer de Klantendienst voor assistentie.
 2.  Als het zwembad geleverd werd met een bodemzeil, spreid dit dan zorgvuldig open op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat het zwembad zich in de 
      buurt van een stopcontact van 220-240volt AC bevindt, voorzien van een beveiliging tegen restspanning.
 3.  Spreid het zwembad open en zorg ervoor dat de juiste zijde naar boven gericht is. Laat het zwembad 1 uur liggen, zodat de voeding zachter wordt 
      en het zwembad makkelijk te monteren is.
 4.  Draai het zwembad zodat de drainageklep zich vlakbij de plaats bevindt waar u het water wilt laten weglopen. De pompkleppen moeten gericht zijn 
      naar de RCD-uitgang.
      OPGELET: Sleep het zwembad niet over de ondergrond, om doorboring door scherpe voorwerpen te voorkomen. Bestway Inflatables kan niet 
      aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad die toe te schrijven is aan een verkeerde hantering of het niet naleven van deze 
      aanwijzingen.
 5.  Raadpleeg de instructies voor de installatie van de aansluitklep op de volgende pagina.
 6.  Assembleer de bovenrails. Start bij de lange zijden van het zwembad en schuif de bovenrail B in de mof van de paal. Verbind de bovenrail A met de 
      bovenrail B. Zorg ervoor dat de veerpinnen in de voorgevormde gaten springen. Ga verder en monteer de bijkomende bovenrails A, gevolgd door 
      een bovenrail E. Zorg ervoor dat de gaten in de rails uitgelijnd worden met de gaten in de moffen. Herhaal deze procedure voor de overige 
      bovenrails. Raadpleeg het schema met combinaties voor de correcte configuratie van uw zwembad. (Zie Fig. 1)
 7.  Voer de C-verbindingen in de bovenrails. (Zie Fig 2.1/2.2)
 8.  Installeer de U-steunen; voer eerst de U-steun door de paalhouder aan de onderkant van het zwembad (Zie Fig. 3.1/3.2), voer dan de twee uiteinden 
      van de U-steun in de blootgestelde gaten van de bovenrail (Zie Fig. 3.3). Zorg ervoor dat de veerpinnen op hun plaats springen. Herhaal deze 
      procedure voor de overige U-steunen.
      OPMERKING: Voltooi een zijde vooraleer over te gaan naar de andere zijde van het zwembad.
 9.  Haal de onderkanten van de U-steun naar buiten weg van de voering en trek de paal strak. Herhaal deze procedure voor de overige U-steunen.
10. Controleer of de drainageklep goed dicht is.
11. Doe 1” tot 2” water in het zwembad, net voldoende om de bodem onder water te zetten. Wanneer dit gebeurd is worden alle rimpels voorzichtig 
      gladgestreken.   Begin in het midden van het zwembad en ga zo rechtsom naar de rand toe(Zie Fig. 4)

Fig. 1 Fig. 2.1 Fig. 2.2 Fig. 3.1

Fig. 3.2 Fig. 3.3 Fig. 4 Fig. 5
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OPGELET: Laat het zwembad niet zonder toezicht wanneer het gevuld wordt met water.
1. Vul het zwembad tot aan de drainageklep.

                  STOP
2. Zet het water af. Controleer of het water niet hoger staat aan een zijde van het zwembad. Als het zwembad niet genivelleerd is, het water afvoeren 
    en de ondergrond uitgraven. (Zie Fig. 14) Probeer nooit het zwembad te verplaatsen wanneer het vol water is. Dit kan persoonlijke letsels veroorza
    ken of het zwembad beschadigen.
    OPMERKING: Uw zwembad kan tot xxxxx liter water bevatten, wat overeenkomt met xxxxx kilo druk.
    Als uw zwembad een bult vertoont of als het water aan een zijde hoger staat, dan staat het zwembad niet gelijk. De wanden kunnen barsten en het 
    water kan zo plots naar buiten lopen, met ernstige persoonlijke letsels en/of schade aan eigendom tot gevolg.
3. Vul het zwembad tot aan de laagste pompklep.

                  STOP
4. Zet het water af. Controleer de kleppen.
5. Vul het zwembad tot 90% van de inhoud, tot aan de onderkant van de bovenrail, zodat de wanden glad en stevig zijn. VUL NIET TE VEEL, omdat 
    het zwembad in elkaar kan zakken. Bij hevige regenval kan het nodig zijn om wat water af te voeren, om het correct niveau te herstellen. (Zie Fig. 13)
6. Controleer de aanwezigheid van lekken ter hoogte van de kleppen en naden. Controleer of het grondzeil geen water verliest. Voeg geen chemische 
    producten toe zolang deze controle niet verricht werd.
7. In geval van een lek, wordt het zwembad hersteld met de bijgeleverde kit van stickers. Raadpleeg de Vaak gestelde vragen voor meer informatie.

Als de onderstaande richtlijnen voor het onderhoud niet nageleefd worden, brengt u niet alleen uw eigen gezondheid, maar ook en vooral die van uw 
kinderen in gevaar.
OPMERKING: De filterpomp wordt gebruikt om het water te laten circuleren en kleine deeltjes te filteren. Zo blijft het water vrij van drijvende en zwevende 
vuildeeltjes. Om het zwembadwater schoon en hygiënisch te houden, moeten chemische producten toegevoegd worden.

Om het zwembad schoon te houden:
1. Contacteer uw plaatselijke winkel voor advies en de aankoop van chemische producten en pH-kits. Een van de belangrijkste factoren om de voering 
    langer te doen meegaan is het water altijd schoon en hygiënisch te houden. Volg de instructies van professionele technici voor de behandeling van het 
    water aan de hand van chemische producten.
2. Plaats een emmer water naast het zwembad, waarin men de voeten kan reinigen vooraleer het zwembad te betreden.
3. Dek het zwembad af wanneer het niet gebruikt wordt.
4. Schep het water regelmatig af om vuil weg te nemen.
5. Vervang het filterpatroon van de filterpomp om de 2 weken.
6. Veeg eventueel schuim op de zijkant weg met een schone doek.
7. Om de kwaliteit van het water te verbeteren, raden we aan de accessoires van Bestway te gebruiken zoals de schep en onderhoudkits.
    Raadpleeg onze website www.bestway-service.com of contact uw leverancier van zwembaden.
    Wees voorzichtig in geval van regelval en controleer of het waterniveau niet te veel gestegen is. Als dit het geval is, ga dan navenant te werk.
Een correct onderhoud zal uw zwembad langer doen meegaan.
OPGELET: Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.

Als het zwembad beschadigd is, gebruik dan een reparatiesticker. -zie Vaak gestelde vragen voor instructies.

Het Zwembad Vullen Met Water

Onderhoud Zwembad

Repareren

Assemblage Aansluitklep
1. Schroef het puinscherm (P6216) op de Connector (P6215). (Zie Fig.7)
2. Voer deze geassembleerde Eenheid van de binnenkant van het zwembad op de inlaat A en uitlaat B van het 
    zwembad. (Zie Fig.8)
    OPMERKING: Zorg ervoor dat de pakking (P6166) goed op zijn plaats zit op de geassembleerde Eenheid in de 
    voering van het zwembad.
3. Schroef langs de buitenkant van het zwembad de Connectormoer (P6217) op de geassembleerde Eenheid met de 
    moersleutel (P6169). (Zie Fig.9).
4. Draai de Regelklep (P6218) met de hand vast op de geassembleerde Eenheid.(Zie Fig.10)
    OPMERKING: Controleer of zowel de Pakking van de Regelklep (P6164) als de O-ring (P6163) correct 
    gepositioneerd zijn op de Regelklep.
5. Raadpleeg de handleiding van het zwembad voor de rest van de installatie van het zwembad.
    OPMERKING VOOR DE HANDELING: Gebruik de regelschroef boven op de Regelklep om de Klep te openen en 
    te sluiten (Zie Fig.11)
6. Zorg ervoor dat de klep gesloten is.

Fig. 12 Fig. 13

Correct Waterniveau

Fig. 14

Effen, Vlakke Ondergrond - CORRECT Hobbelige, Hellende Ondergrond - VERKEERD

Fig. 6

Gasket

Buitenkant Zwembad
Buitenkant ZwembadBuitenkant Zwembad

Pakking

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10Fig. 7 Fig. 11
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1. Wat is de meest geschikte ondergrond om het zwembad met rechthoekig frame op te plaatsen?
    Nagenoeg elk volledig effen, sterke en vlakke ondergrond is geschikt. Gebruik geen zand om de ondergrond te nivelleren, omdat dit kan verschuiven onder het 
zwembad. De ondergrond moet uitgegraven worden tot het perfect genivelleerd is. Plaats het zwembad niet op een oprit, dek, platform, kiezel of asfalt. De 
ondergrond moet voldoende sterk zijn om het gewicht en druk van het water te weerstaan: modder, zand, zachte / losse grond of teer zijn niet geschikt. Een 
betonnen ondergrond kan gebruikt worden, maar let er dan op het zwembad niet te verslepen over de grond om de voering niet te scheuren. Als het zwembad op 
een grasveld geplaatst wordt, wordt aangeraden het gras op de plaats waar het zwembad zal komen te verwijderen. Het zal toch afsterven en gras kan vieze 
geuren / slijm veroorzaken. Sommige plantengroei kan doorheen de voering groeien, zoals agressieve struiken / planten in de buurt van het zwembad. Zorg 
ervoor dat de omringende plantengroei waar nodig gesnoeid wordt. Gebruik een grondzeil om de onderkant van het zwembad te beschermen.
 
2. Hoe weet ik of mijn zwembad op een niet-genivelleerde ondergrond staat?
    Als het zwembad aan een zijde een bult vertoont. Het is belangrijk het zwembad te ledigen en op een genivelleerde ondergrond te plaatsen. Als het zwembad 
niet op een genivelleerde ondergrond staat zal dit de naden onnodig belasten. De naden kunnen barsten met overstroming, schade aan bezittingen en mogelijk 
persoonlijke letsels of zelfs de dood tot gevolg.
    Vul het zwembad volgens de instructies in de handleiding. Zo verspilt u geen water en kan het zwembad makkelijk verplaatst worden zodat de ondergrond 
genivelleerd kan worden op het juiste moment, niet als het zwembad al volledig gevuld is met water.
 
3. Kan ik mijn zwembad laten vullen door een waterdienst?
    Wij raden aan een tuinslang te gebruiken om het zwembad bij lage druk te vullen. Als het noodzakelijk is een beroep te doen op een waterdienst, wordt het 
zwembad het best eerst wat gevuld met de tuinslang om rimpels glad te strijken. Gebruik een waterdienst die in staat is om de waterstroom te regelen, om 
schade te voorkomen. Zorg ervoor dat bij elke ‘trede’ gestopt wordt, zoals aangegeven in de handleiding, om te controleer of het waterniveau genivelleerd is. 
Bestway kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zwembaden die beschadigd of verzwakt werden door het feit dat ze gevuld werden door een waterdienst.
 
4. Tot waar kan het zwembad gevuld worden?
    Vul het zwembad tot 90% van de inhoud, of tot aan de onderkant van de bovenrail. Probeer het zwembad nooit verder te vullen. We raden aan een marge te 
laten omdat het water altijd hoger komt te staan wanneer er personen in het zwembad zitten. Het kan nodig zijn om gedurende het seizoen water bij te vullen dat 
verloren gegaan is door verdamping of een normaal gebruik.
 
5. Mijn zwembad lekt, wat kan ik doen?
    Het zwembad hoeft niet geledigd te worden om gaten te dichten. In uw plaatselijke winkel kunt u reparatiestickers voor gebruik onder water gebruiken. Voor de 
buitenkant van het zwembad kunt u de meegeleverde stickers gebruiken. Voor interne gaten, reinig het gat aan de binnenkant van het zwembad om eventuele 
olie en algen te verwijderen. Snij een voldoende grote cirkel weg om het gat te dichten en breng de stickers stevig aan op de wand in het water. Snij een tweede 
sticker uit om aan te brengen aan de buitenzijde van het zwembad, voor meer sterkte. Als het gat in de bodem van het zwembad zit, gebruik maar een sticker en 
leg er een zwaar voorwerp op om de bodem tegen de grond te drukken. Als de sticker aangebracht werd wanneer het zwembad leeg was, wordt het best 12 uur 
gewacht vooraleer het zwembad te vullen.
 
6. Waar kan ik filterpatronen kopen en hoe vaak moeten ze vervangen worden?
    De filterpatronen voor uw filterpomp zijn beschikbaar in de winkel waar u uw zwembad gekocht hebt. Als dit niet zo is, kunt u terecht bij de meeste handelaars 
die filterpatronen verkopen. Als u er niet in slaagt patronen te vinden, bel dan naar ons gratis nummer. Wij geven u graag de gegevens van een winkel in uw 
buurt. De patronen moeten om de 2 weken vervangen worden, afhankelijk van het gebruik dat van het zwembad gemaakt wordt. Controleer de filter wekelijks en 
reinig door eventueel puin of vuildeeltjes op te zuigen. Opmerking: Zorg ervoor dat de pomp losgekoppeld is van het elektriciteitsnet vooraleer het filterpatroon te 
controleren. U kunt ook terecht op onze website www.bestway-service.com voor de aankoop van patronen.
 
7. Hoeveel keer op een jaar moet het water vervangen worden?
    Dit hangt af van de gebruiksfrequentie van het zwembad, van hoe vaak het zwembad afgedekt wordt en hoe goed gebruik gemaakt werd van de chemische 
producten. Als het water in goede staat bewaard wordt, kan het het hele zomerseizoen duren. Contacteer uw plaatselijke leverancier van chemische producten 
voor zwembaden, voor meer informatie over de chemische producten. U zult er advies krijgen over de manier waarop u het water van uw zwembad zo goed 
mogelijk in stand kunt houden.
 
8. Moet ik mijn zwembad vóór het winterseizoen demonteren?
    Ja. Bovengrondse zwembaden kunnen ineenzakken onder het gewicht van ijs of sneeuw en de wanden van PVC kunne beschadigd worden. Het is raadzaam 
het zwembad te demonteren wanneer het kouder wordt dan 8°C / 45° Fahrenheit. Het zwembad wordt op een overdekte plaats opgeborgen bij een temperatuur 
tussen 5°C / 41° Fahrenheit en 38°C / 100° Fahrenheit. Bewaar buiten het bereik van chemische producten, knaagdieren en kinderen.
 
9. Mijn zwembad verkleurt – hoe komt dit?
    Een overmatig gebruik van chemische producten kan ertoe leiden dat de voering verkleurt; dit is te vergelijken met een zwempak dat met verloop van tijd lichter 
van kleur wordt door het herhaaldelijk contact met chloorwater.
 
10. Hoe lang gaat mijn zwembad mee?
      Er kan geen vaste tijd bepaald worden; als de instructies in de handleiding correct opgevolgd worden en het zwembad goed onderhouden en opgeslagen 
wordt, kan deze levensduur evenwel beduidend verlengd worden. Een verkeerde opstelling, gebruik of onderhoud zijn schadelijk voor het zwembad.
 
11. Is het gebruik van een filterpomp aangewezen voor een zwembad van Bestway?
      Beslist! Het gebruik van een filterpomp is sterk aangeraden om het water van het zwembad schoon te houden.
 
12. Welke zijn de belangrijkste functies van mijn filterpomp?
      De belangrijkste functie van een filterpomp is het verwijderen van onzuiverheden uit het water, met behulp van een filterpatroon en chemische producten voor 
de sterilisatie.

Vaak Gestelde Vragen

1. Draai de dop van de drainageklep aan de buitenzijde van het zwembad rechtsom open en verwijder de dop.
2. Sluit de adapter aan op de tuinslang en schik het ander uiteinde in de zone waar u het water wilt laten afvloeien. (Controleer de lokale regelgeving voor een 
    wettelijke drainage).
3. Draai de regelring van de slangadapter op de drainageklep rechtsom. De drainageklep is nu open en het water zal automatisch afvloeien.
    OPGELET: De waterstroom kan geregeld worden met de regelring.
4. Na de drainage, wordt de regelring losgedraaid om e klep te sluiten.
5. Koppel de slang los.
6. Draai de dop weer op de drainageklep.
7. Laat het zwembad drogen aan de lucht.
OPGELET: Laat het leeg zwembad niet buiten staan.

1. Verwijder alle accessoires en onderdelen uit het zwembad en bewaar ze op een schone en droge plaats.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, wordt er talkpoeder op aangebracht om te voorkomen dat de wanden gaan samenkleven. Het zwembad vervolgens 
    zorgvuldig opvouwen. Als het zwembad niet volledig droog is, kan schimmel ontstaan dat de voering van net zwembad beschadigt.
3. Bewaar de voering en accessoires op een droge plaats op een gematigde temperatuur tussen 5°C (41 graden Fahrenheit) en 38 °C (100 graden Fahrenheit).

Demonteren

Opbergen
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Gelimiteerde BESTWAY® fabrieksgarantie
Bij het product dat u hebt aangeschaft, hoort een gelimiteerde garantie. Bestway staat achter onze kwaliteitsgarantie en verzekert door 
middel van een vervangingsgarantie dat uw product vrij is van fabrieksfouten die lekken veroorzaken.

Om een claim in te dienen, moet deze garantiekaart worden ingevuld en ingeleverd, samen met: (1) Uw aankoopbewijs (2) Snijd het 
afvoerventiel van de wand van het zwembad samen met het productiepartijnummer dat daarnaast staat en voeg ze bij uw aankoopbewijs.

Bestway is niet aansprakelijk voor economische verliezen door kosten van water of chemicaliën. Bestway vervangt alleen het product en is 
verder niet aansprakelijk voor de gevolgen van lekkage. Bestway vervangt geen producten die verwaarloosd zijn of die niet volgens de 
gebruiksaanwijzing zijn gebruikt.

AAN: BESTWAY SERVICE DEPARTMENT DATUM

Code klantnummer

FAX/E-MAIL/TEL: Op de achterzijde vindt u de contactinformatie voor uw land.

Benodigde informatie

Name:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Telefoon:

Mobiel:

E-MAIL:

Fax:

Probleembeschrijving

Alle verstrekte informatie moet compleet zijn; anders kunnen we u geen assistentie verlenen.
U moet ook een kopie van het aankoopbewijs met deze fax meesturen.
Het gratis nummer is niet bereikbaar met mobiele telefoons.
U KUNT OOK ONZE WEBSITE BEZOEKEN:   www.bestway-service.com 

Voor de aanvraag van wisselonderdelen moet de gebruiker ook de pagina sturen van de handleiding waarop het ontbrekende of defecte 
onderdeel aangeduid wordt met een kruis.

Kruis de code van uw artikel duidelijk aan:

Kruis duidelijk de maat van uw zwembad aan.

Het artikel heeft scheuren / lekken

Het artikel is incompleet, Welk deel mist er – Vermeld de code die op de gebruiksaanwijzing staat

Anders. Beschrijven a.u.b.:

Defecte naden Defecte bovenring Gebrekkige drainageklep

853cm x 366cm x 122cm.

549cm x 274cm x 122cm.

671cm x 396cm x 132cm.

244cm x 66cm.

305cm x 76cm.

366cm x 76cm.

366cm x 91cm.

457cm x 91cm.

457cm x 107cm.

457cm x 122cm.

549cm x 107cm.

549cm x 122cm.

549cm x 132cm.

FAST SET™

-ZWEMBAD

549cm x 366cm x 122cm.

610cm x 366cm x 122cm.

732cm x 366cm x 122cm.

OVAAL FAST SET™

-ZWEMBAD

244cm x 61cm.

305cm x 76cm.

366cm x 81cm.

366cm x 122cm.

457cm x 91cm.

457cm x 122cm.

549cm x 107cm.

549cm x 122cm.

549cm x 132cm.

244cm x 51cm.

356cm x 102cm.

STEEL PRO™ 

OPZETZWEMBAD

229cm x 160cm x 43cm.

239cm x 160cm x 61cm.

259cm x 180cm x 66cm.

300cm x 201cm x 71cm.

414cm x 216cm x 79cm.

SPLASH 

OPZETZWEMBAD

414cm x 216cm x 100cm.

RECHTHOEKIG 

OPZETZWEMBAD
FILTERPOMP

1250 liter

2005 liter

3025 liter

5678 liter

zandfilter van 3025 liter

zandfilter van 5678 liter
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