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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR
GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD
Lees en begrijp dit voordat u het zwembad gebruikt.
TM

Om meer plezier te hebben van uw Prompt Set zwembad en de veiligheid
te beschermen van degenen die zich in en bij het bad bevinden, is het nodig
dat u altijd NAUWKEURIG LET OP de volgende veiligheids- en
onderhoudsinstructies:
1) Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te letten op alle plaatselijke en
landelijke wetten betreffende de veiligheid van een bovengronds zwembad
VOORDAT hij begint met het opzetten en gebruiken van het bad. Dit zijn onder
andere, maar niet uitsluitend, wetten van looppaden, hekken, afdekkingen,
zwemtrappen, verlichting en de benodigde veiligheidsapparatuur. Raadpleeg de
plaatselijke autoriteiten om hiervan verzekerd te zijn.
2) Gebruik geen zand bij de ingebruikname. Denkt u dat er iets nodig is om de
grond vlak te maken, dan is uw locatie waarschijnlijk ongeschikt. LET U NIET
OP DEZE WAARSCHUWING DAN KAN DAT IN ERNSTIG PERSOONLIJK
LETSEL RESULTEREN.
3) Laat kinderen niet zonder toezicht in het bad. Zorg ervoor dat er ALTIJD een
verantwoordelijke volwassene aanwezig is die toezicht houdt op de kinderen en
op degenen die niet kunnen zwemmen. Zwem en baad niet alleen in het bad.
4) Sta NIET toe dat iemand in het bad duikt of springt. Spring niet in het bad vanaf
een verhoogde oppervlakte. Het waterniveau in het bad is zeer laag en niet
geschikt voor deze activiteiten. Houdt u zich niet aan deze instructies, dan kan dat
resulteren in ernstig letsel en zelfs de dood.
5) Sta niet toe dat kinderen of volwassenen in of bij het bad meedoen een ruwe en
andere agressieve spelletjes of activiteiten. Wordt deze richtlijn genegeerd dan
kan dat resulteren in ernstig letsel voor degenen die zich in of om het bad
bevinden.
6) Zorg steeds voor de juiste veiligheidsmiddelen in een omgeving die gemakkelijk
toegankelijk is en in de buurt van het bad. Zorg dat noodtelefoonnummers
duidelijk zichtbaar zijn, alsmede veiligheidsadviezen en regels (zoals “Niet
springen en duiken” en “Niet alleen zwemmen”). Sta zwemmen niet toe tenzij de
omgeving goed verlicht is.
7) De filterpomp van uw zwembad is bedoeld om vuil en andere deeltjes uit het
water te verwijderen. Evenwel, om zeker te weten dat het water helder blijft, vrij
van algen en vrij van schadelijke bacteriën, IS HET BELANGRIJK DAT U
STEEDS ZORGT VOOR EEN GOEDE CHEMISCHE BEHANDELING.
Raadpleeg de leverancier van het bad voor richtlijnen betreffende de veiligheid en
het effectieve gebruik van chloor, shock, algendoders en andere chemicaliën.
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8) Om irritatie van huis en ogen en letsel aan de baders te voorkomen, mogen nooit
chemicaliën aan het water worden toegevoegd als er mensen in het bad zijn. Voeg
geen chemicaliën en stoffen toe als u niet precies weet wat de juiste hoeveelheid
is of welk type aan het water moet worden toegevoegd. Raadpleeg de leverancier
voor duidelijke instructies en richtlijnen betreffende het gebruik van chemicaliën
in het bad.
9) Het is zeer aan te bevelen het badwater geregeld te controleren om zeker te weten
dat de pH en de chloorconcentratie goed zijn om veilig en met plezier te baden,
de hele zomer door. Raadpleeg de leverancier van het bad voor de hulpmiddelen
om een test uit te voeren en de gebruiksinstructies.
10) Alle apparatuur, waaronder de afwerking van het bad, de opblaasbare ring,
slangen, afvoerdoppen, behuizing van de pomp (indien meegeleverd: afdekkingen,
bodemkleed, ladders, onderhoudskit) en elektrische snoeren moeten geregeld
geïnspecteerd worden op tekenen van corrosie, kwaliteitsvermindering,
ontbrekende of gebroken onderdelen en ander mogelijke gevaren.
11) Een zwembad van Prompt SetTM is bedoeld om buiten het seizoen te worden
opgeslagen. Woont u in ene land waar het bad niet het hele jaar zal worden
gebruikt, dan is het ZEER AAN TE BEVELEN dat u het bad leegmaakt, grondig
schoonmaakt en droogt, en voor de winter op een veilige plek opbergt. Hiermee
verlengt u de levensduur van het bad en vergoot u de veiligheid gedurende de
periode dat het bad niet in gebruik is.
12) Alle filtreringen zijn in overeenstemming met de installatiestandaard NF C 15100 die specificeert dat alle elektrische apparaten binnen 3,5 meter van het bad
met vrije toegang moeten werken op een lage spanning van 12V. Alle elektrische
apparaten die met 220V gevoed worden moeten zich minstens 3,5 meter van de
rand van het bad bevinden. Raadpleeg de fabrikant voor een verandering in een of
meer elementen van het filtersysteem.
13) U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kinderen! Het gevaar is
groter voor kinderen onder 5 jaar. Ze zijn niet de enigen die een ongeluk kan
overkomen. Wees erop voorbereid!
14) Toezicht en ingrijpen:
- Toezicht op de kinderen moet constant van nabij geschieden;
- Benoem een enkele veiligheidsopzichter;
- Zorg voor meer toezicht als er meerdere gebruikers in het zwembad zijn;
- Vraag om persoonlijke drijfmiddelen (voor degenen die niet kunnen zwemmen);
- Leer de kinderen zo vroeg mogelijk te zwemmen;
- Maak hals, armen en benen nat voor u in het water gaat;
- Zorg ervoor dat u opgeleid bent in levensreddende technieken, vooral voor kinderen;
- Sta kleine kinderen niet toe te duiken en te springen;
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- Verbied rennen en ruwe spelletjes rondom het zwembad;
- Laat kinderen die niet kunnen zwemmen niet in het bad komen zonder zwemvest en
armbandjes en zonder toezicht van een volwassene;
- Laat geen speelgoed bij of in het bad zonder toezicht;
- Houd het water schoon en helder;
- Bewaar de producten voor waterbehandeling buiten bereik van kinderen.

15) Zorg altijd voor:
- Een telefoon in de buurt van het bad zodat u de kinderen niet alleen hoeft te laten als
de telefoon gaat;
- Een boei en een paal bij het bad.

16) De volgende apparatuur kan aan de veiligheid bijdragen:
- Een beschermend hekje waarvan de doorgang steeds gesloten is (een heg kan niet als
een barrière worden beschouwd);
- Een handmatige of automatische beschermkap die goed gemonteerd en beveiligd is;
- Een elektronische detector die steeds in werking heft en die waarschuwt als er iemand
door het hek komt of in het water valt. Geen van deze hulpmiddelen kan echter continu
toezicht vervangen.

17) Als er een ongeluk gebeurt:
- Haal het kind direct uit het water;
- Roep direct hulp en volg de adviezen op;
- Vervang natte kleren door hete dekens.

18) Onthoud en bewaar de noodnummers bij het bad:
- Brandweer : (18 voor Frankrijk);
- Ambulance (ER) : (15 voor Frankrijk);
- Vergiftigingscentrum.

19) Zet het zwembad nooit in de open lucht.
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TM

PROMPT SET

INSTRUCTIES OM HET ZWEMBAD IN
GEBRUIK TE NEMEN

1. KIES EEN PLAATS
Het is beslist nodig dat u de juiste plek voor het bad kiest VOORDAT u het met
water vult, zodat u verzekerd bent van een gemakkelijke ingebruikname en
probleemloos gebruik van het nieuwe Prompt Set zwembad. Kies een plek die
streng voldoet aan de volgende richtlijnen:
A. Zorg ervoor dat de omgeving stevig is, vlak, (geen kuilen en hopen in de grond)
en precies horizontaal, met een helling van hoogstens 3° op elk punt.
WAARSCHUWING: Staat het bad niet op een vlakke ondergrond, dan kan het
gaat lekken, onregelmatigheden vormen of ineenzakken, met als gevolg schade
aan eigendommen en ernstig letsel voor degenen in en om het bad! Gebruik geen
ZAND of een ander middel onder het bad om de grond vlak te maken!

B. Zorg ervoor dat de omgeving geheel vrij is van stokken, stenen, scherpe
voorwerpen en andere vreemde voorwerpen.
C. Selecteer een plek die niet direct onder hoogspanningslijnen of bomen is.
Vermijd ook ene plek met ondergrondse buizen, lijnen of kabels, van welke aard
dan ook. LET OP: Het bad moet toegankelijk zijn voor een stopcontact van 110
of 230 volt wisselspanning dat beschermd is met een aardlekschakelaar (ALS).
Het bad moet op minstens 3 m van het stopcontact zijn,maar niet verder dan de
lengte van het snoer van de filterpomp. In geen geval mag een verlengsnoer
worden gebruikt om een grotere afstand te overbruggen.
D. Is er een bodemdoek geleverd met het zwembad, dan wordt het gebruik ervan
zeer aanbevolen. Het doek beschermt het bad tegen schade door plantengroei,
scherpe voorwerpen en afval. LET OP: Kies de plaats zorgvuldig, want het gras
en andere begroeiing onder het doek zal niet blijven leven. Probeer verder te
vermijden dat het doek zich bevindt op een plek met agressieve plantensoorten
die door het doek kunnen groeien.
E. Kies zo mogelijk een open plaats op uw grond die in de zon licht. Het water
wordt erdoor verwarmd.
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2. HET BAD IN GEBRUIK NEMENEN MET WATER VULLEN
Nadat met zorg een geschikte plaats voor het zwembad gekozen is, gaat u als
volgt te werk. LET OP: Er zijn twee personen nodig (volwassenen) om het bad
klaar te maken en snel binnen 30 minuten te vullen.
A. Is het bad geleverd met een grondzeil, vouw dat dan zorgvuldig uit en leg het op de
gekozen plek neer. Zorg ervoor dat het doek gelijkmatig is uitgespreid, zonder
zichtbare kreukels of hobbels.
B. Zet het bad op het grondzeil (indien aanwezig) met de aansluiting aan de kant waar u
de filterpomp wilt zetten. Het is belangrijk dat u het bad richt op het stopcontact van
waaruit de filterpomp gevoed wordt. Zorg ervoor dat het netsnoer van de pomp lang
genoeg is om bij het stopcontact te komen. Zorg e rook voor dat de afvoeropening
zich bevindt op de juiste plek om na het seizoen het water aft e voeren. LET OP:
SLEEP NIET MET HET BAD, WANT HET BAD KAN DAN SCHEUREN OF
ANDERSZINS BESCHADIGD RAKEN. We dragen geen aansprakelijkheid voor
schade die is ontstaan doordat het bad verkeerd behandeld is of de instructies niet
goed zijn opgevolgd.

C. Vouw het bad zorgvuldig uit, spread de wanden en de bodem uit en maak ze zo glad
mogelijk. OPEMRKING: Dit gaat het makkelijkst op een warme, zonnige dag. Is er
tijd voor, leg het uitgevouwen bad dan een uur of meer in direct zonlicht, zodat het
materiaal flexibel wordt.
D. Pomp de bovenste ring op en houd hem in het midden van (de bovenste ring moet
binnen de omtrek van de bodem van het bad blijven). ZEER BELANGRIJK: de
bovenste ring moet tot ongeveer 85 % van de capaciteit gevuld worden. Probeer NIET
de ring verder op te pompen. Wordt de bovenste ring t ever opgepompt dan kan hij
barsten en kan er schade ontstaan aan de naden van de ring.

E. Steek de meegeleverde stoppen in de binnenzijde van het zwembad, in de
aansluitingen van de filterpomp en de afvoeropening.
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F. Vul het bad met niet meer dan 2,5 cm water en leg alle kreukels in de bodem vlak
door (aan de binnenkant van het bad) naar buiten te duwen waar de bodem en de
wand van het bad aan elkaar zitten of door (aan de buitenkant van het bad) onder het
bad de boden te grijpen en de bodem naar buiten te trekken.

G. Bent u tevreden en zijn zo veel mogelijk kreukels verwijderd, vul het bad dan
verder. BELANGRIJK: VOORDAT U VERDERGAAT met vullen, controleert u
of de plek VOLDOENDE VLAK EN HORIZONTAAL is. Als u tijdens het vullen
merkt dat het water zich ongelijk verzamelt, dan staat het bad, en hetzelfde geldt als
het bord ovaal of eivormig wordt. STOP DIRECT MET VULLEN, want de gekozen
plek is niet vlak genoeg of de wanden zijn niet goed naar buiten gedrukt. Laat het
bad leeglopen en kies een andere plek. Probeer NOOIT het bad te verplaatsen
terwijl er water in is, want daardoor kan persoonlijk letsel ontstaan.
H. De wanden van het pad komen omhoog terwijl u het vult. Het is verstandig het
bad geregeld in de gaten te houden om zeker te weten dat er geen lekken zijn en dat
het bad gelijkmatig gevuld wordt.

I. Vul het bad verder met water totdat het water tegen de ONDERZIJDE van de
opblaasbare ring komt en de zijden glad en stevig zijn. Probeer NIET het bad verder
te vullen. LET OP: Is het bad gevuld, laat dan de zwemmers niet tegen de
opblaasbare ring leunen, liggen of erop springen. Het bad zou erdoor kunnen
inzakken!

Opmerking: Is het bad voor de duur van het seizoen met water gevuld, let er dan op
dat het niet te ver gevuld wordt door regenwater of anderszins. Mocht dit gebeuren,
dan moet het overtollige water zo snel mogelijk afgevoerd worden. Het water mag
nooit hoger staan dan de onderrand van de opblaasbare ring.
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3. MONTAGE EN BEDIENING VAN DE FILTERPOMP
Het is nu tijdom de handleiding van de filterpomp te raadplegen. Dit boekje geeft u
uitdrukkelijke instructies over het ingebruiknemen en bedienen van de filterpomp
die geleverd is met uw Prompt Set zwembadsysteem. Denk eraan dat de filterpomp
speciaal bedoeld is om vuil en andere kleine deeltjes van het zwembad te
verwijderen. De filterpomp alleen zal het water niet kristalhelder en hygiënisch
houden. Daarvoor moet u chemicaliën aan het water toevoegen en geregeld een
schoonmaakbeurt uitvoeren, zoals skimmen en stofzuigen.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de twee plastic invoer- en uitvoerdelen in de
bekleding van het zwembad zijn gestoken tot u klaar bent met het monteren van de
filterpomp.

4. MONTAGE VAN DE ZWEMTRAP
BELANGRIJKE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE
ZWEMTRAP
NAUWKEURIG LEZEN VOOR GEBRUIK!

BELANGRIJK: MAXIMALE BELASTINGSFACTOR
De trap is bedoeld voor een persoon met een maximaal gewicht van 136 kg.

LET OP:
• Zorg ervoor dat de trap steeds wordt gebruikt onder toezicht van een volwassene.
• SPEEL NIET OP DE TRAP.
• Wees voorzichtig als u op en neer klimt, houd het lichaam midden tussen de twee
rails.
• Houd u stevig vast. Gebruik beide handen bij het klimmen.
• Klim alleen via de treden op de trap.
• Niet overbelasten.
• Gebruik de trap niet voor een ander doel dan waarvoor hij bedoeld is.
• Verwijder de trap direct na gebruik uit het bad. Berg de ladder op een veilige
plaats op, buiten bereik van kinderen.
• GEVAAR! METAAL GELEIDT ELEKTRICITEIT! Laat de trap niet in contact
komen met spanningvoerende draden.
• Zorg ervoor dat de trap geheel volgens de instructies gemonteerd is.
• Zet hem op een stevige, vlakke ondergrond. Niet gebruiken op een gladde
ondergrond waar de trap instabiel zou kunnen zijn. Zet de trap niet op een andere
ondergrond dan een stevige, horizontale bodem. Zet de trap niet op een plek waar
hij in contact kan komen met openende deuren.
• De trap moet door een volwassene gemonteerd worden.
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INSPECTIE
• Inspecteer de trap na ontvangst en voor ieder gebruik. Klik niet op een
beschadigde, gebogen of gebroken trap. Zorg ervoor dat alle onderdelen in een
veilige bedrijfsconditie zijn.
• Zorg ervoor dat alle ringetjes, verbindingen, moren en bouten stevig vastzitten en
dat treden, bomen en leuningen veilig zijn.
• Houd de trap schoon, vrij van vet, olie, modder, sneeuw, natte verf en gladde
materialen. Trek schoenen met leren zolen uit, want die maken het klimmen van
de trap gladder.
• Maak geen tijdelijke reparaties van beschadigde of ontbrekende onderdelen.
• Vernietig de trap als hij gebroken of versleten is, of als hij blootgesteld is geweest
aan brand of chemische corrosie.
JUISTE OPSLAG
• Bewaar de trap op een veilige, droge plek.
• Bewaar geen materialen op de trap.
• Houd de trap schoon en vrij van vreemde materialen.

Lees, voordat u dit object gebruikt, nauwkeurig de details van deze
handleiding voor montage en de veiligheidsregels.
VEILIGHEIDSREGELS
• Zet de trap op een stevige, vlakke ondergrond.
• Laat slechts een persoon tegelijk op de trap.
• De trap MOET gemonteerd worden volgens de instructies van de fabrikant.
• GEVAAR: Duik niet van de trap. Spring niet van de trap.
• Kijk naar de trap als je in of uit het bad gaat.
• Om verdrinking te voorkomen – zwem niet door, achter of om de trap.
• De trap mag alleen worden gebruikt met het Prompt Set zwembad waarmee hij
verkocht is.
• De maximale belasting van de trap is 136 kg.

GEREEDSCHAP VOOR DE MONTAGE

Schroevendraaier
LET OP: Gebruikt u een elektrische schroevendraaier, pas dan op dat u niet tijdens
de montage in aanraking komt met water.
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5. ONDERHOUD EN VERZORGING TIJDENS HET SEIZOEN
Zoals gezegd, uw zwembad wordt geleverd met een zeer efficiënte en effectieve
filterpomp die er voor zorgt dat het water vrij blijft van rondrijvend vuil en andere
deeltjes. Echter, de filterpomp is nog maar een deel van het onderhoud van uw zwembad
en de verzorging van het water. Om het zwembadwater schoon en hygiënisch te houden,
het hele jaar door, volgt u de volgende aanwijzingen op:
A. Goed en consequent gebruik van chemicaliën is nodig om te verzekeren dat de pH
van het water goed blijft. Verder verhindert u met chemicaliën de groei van
schadelijke bacteriën en algen in het water, en helpt u de filterpomp om het water
kristalhelder te houden. Chemicaliën die nodig kunnen zijn voor uw zwembad zijn
onder andere:
1) Chloor, als tablet, korrels of vloeibaar: Desinfecteert het water en verhindert de groei
van algen.
2) pH-regelende chemicaliën: Deze worden gebruikt om de pH op het juiste niveau te
houden, dat wil zeggen dat de zuurgraad van het water hoger of lager wordt.
3) Algdodende middelen: Deze chemicaliën zorgen voor het doden van algen.
4) “Shock” (Superchlorinator): Elimineert bepaalde organische en andere verbindingen
die de helderheid van het water negatief beïnvloeden.
Om details te verkrijgen over het gebruik van chemicaliën, raadpleegt u een verkoper
van zwembaden en zeg daarbij hoe veel water zich in uw zwembad bevindt. Geef
desgewenst een monster van het water. Hij kan u dan de juiste instructies geven over: 1)
welke chemicaliën u moet kopen, 2) hoe veel chemicaliën u moet kopen en 3) hoe u de
chemicaliën veilig en effectief gebruikt.
B. Laat chloor niet in contact komen met de bekleding van het bad voordat het volledig
is opgelost. Dat betekent dat u chloor in korrel- of tabletvorm eerst in een emmer
water moet oplossing voordat u het in het zeembad gooit en dat u vloeibare chloor
langzaam en gelijkmatig in het water giet op verschillende plaatsen langs de omtrek.
GEVAAR: Voeg NOOIT water aan de chemicaliën toe. IN PLAATS daarvan doet u
de chemicaliën bij het water. Meng verder geen chemicaliën bij elkaar maar doe zee
en voor een in het zwembad en laat ze grondig mengen voordat u meer chemicaliën
toevoegt.
C. We adviseren een testkit te kopen en het water geregeld te testen om zeker te weten
dat de pH en de hoeveelheid chloor juist zijn. Uw zwembadleverancier kan u
informatie geven over de aankop van een testkit dat het best aan uw eisen voldoet.
OPMERKING: Een te hoge hoeveelheid chloor of een te lage pH (zuur) kan de
bekleding van uw zwembad beschadigen. Neem dus direct actie als uit de test blijkt
dat die conditie zich voordoet.
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D. Wilt u groter deeltjes uit het zwembad verwijderen en de binnenkant van de
bekleding schoonmaken, dan gaat dat veel eenvoudiger met een
zwembadonderhoudskit van Prompt Set, die geleverd wordt met een skimmer
voor bladeren en een door de tuinslang aangedreven stofzuiger. Een onderhoudskit
wordt als bonus meegeleverd in de grotere zwembaden van Prompt Set en wordt apart
als toebehoren verkocht.
E. Controleer de cartridge van de filterpomp eens in de twee weken (of vaker in
perioden van intensief gebruik) om vast te stellen of hij moet worden schoongemaakt
of gerepareerd. Is de kleur van de cartridge niet meer wit, probeer hem dan schoon te
spuiten met een krachtige straal uit de tuinslang. Kan de cartridge zo niet worden
schoongemaakt, dan moet hij vervangen worden. Wordt de cartridge niet geregeld
schoongemaakt en/of vervangen, dan zal de filterpomp minder effectief werken en de
levensduur korter zijn.
F. Tenslotte nog twee eenvoudige manieren om te verhinderen dat er vuil in het water
van het zwembad komt:
1) Vraag of familieleden en vrienden om vuil en zonnebrandolie af te spoelen voor ze in
het water gaan.
2) Heeft het zwembad een afdekking, gebruik die dan steeds als het zwembad niet in
gebruik is. Dat voorkomt dat er door wind en andere elementen vuil in het zwembad
wordt achtergelaten. Bovendien verhindert het dat het bad door regenwater voller
wordt dan is toegestaan.
WAARSCHUWING: Worden de onderhoudsregels genegeerd dan kan dat resulteren in
een ernstig risico voor de gezondheid, vooral voor de kinderen.

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE
ONDERHOUDSKIT
BELANGRIJK: LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIES VOLLEDIG
VOORDAT U MET DE MONTAGE BEGINT.
MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE SKIMMER
1. De skimmer gebruikt dezelfde schachtdelen als de stofzuiger.
2. Het skimmernet heeft een plastic veer (M-4) die verbinding maakt met de
onderschacht. Leg de plastic veer in het net tegenover de gaten die in de schacht
zijn geboord. Knijp de punten van de plastic veer zachtjes naar elkaar toe zodat de
schacht op het net glijdt en de veer in de voorgeboorde gaten valt.
3. Zwaai met het skimmernet langzaam over de oppervlakte van het bad om
drijvende bladeren e.d. te verwijderen.
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BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE STOFZUIGER
1. Sluit de tuinslang aan op de waterleiding en draai de kraan open.
OPMERKING: De waterdruk kan plaatselijk verschillen en het is dan ook
nodig experimenteel vast te stellen hoe ver de kraan moet worden opengedraaid
om optimaal schoon te maken.
2. Zwaai zachtjes over de bodem van het zwembad tot alle vuil verwijderd is.
3. Draai de waterkraan “DICHT”, verwijder de stofzuiger uit het bad, verbreek de
verbindingen en bewaar de tuinslang op een veilige plaats.
4. Maak de vuilopvangzak los, leeg hem en maak hem schoon. Laat de opvangzak
drogen. Monteer de opvangzak weer op de schoonmaakkop.
5. Bewaar de stofzuiger op een plek waar hij geen gevaar voor de veiligheid vormt.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE STOFZUIGER
1. Monteer de schacht door de delen aan elkaar te monteren.
2. De schoonmaakkop (M-3) heeft een plasticveer (M-4) die verbinding
maakt met de onderschacht. Leg de plastic veer in de schoonmaakkop
tegenover de gaten die in de Schacht zijn geboord. Knijp de punten van de
plastic veer zachtjes naar elkaar toe zodat de schacht op de
schoonmaakkop glijdt en de veer in de voorgeboorde gaten valt.
3. Verwijder de papieren beschermhoes van de borstel (M-6) en klik hem in
de geblokkeerde positie aan de onderkant van de schoonmaakkop (M-3).
4. Bindt de vuilopvangzak (M-2) op de schoonmaakkop, tegenover de
aansluiting van de tuinslang, net als met schoenveters.
5. Afhankelijk van het type van de tuinslang wordt de slang aangesloten
tegenover de opvangzak.
BELANGRIJK: de platte ring (M-5) moet in de koppeling gemonteerd
worden voordat de tuinslang wordt aangesloten.
6. Monteer de slang op de paal door hem in de slangklem (M-1) te steken die
met de kit is meegeleverd.
7. De stofzuiger is nu gereed voor gebruik.
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6: HET ZWEMBAD BUITEN HET SEIZOEN OPBERGEN
(LEEG LATEN LOPEN, DEMONTEREN EN JUISTE
OPSLAG)
A. Zorg ervoor dat de elektriciteitsverbinding met de filterpomp verbroken is.
B. Controleer om te verzekeren dat de afvoerstop stevig aan de binnenkant van het
zwembad zit.
C. Maak de tuinslang vast aan het verloopstuk en leg het andere uiteinde op een
plaats waar het water veilig kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld in een
afvoerputje op straat. Denk eraan dat het uiteinde van de slang zich lager moet
bevinden dan de bodem van het bad om al het water te kunnen afvoeren.
D. Steek de meegeleverde stoppen in de invoer en uitvoer, aan de binnenkant van
het bad en verwijder de slangen van de filterpomp.
E. Monteer het verloopstuk van de slang op de afvoeropening door het verloopstuk
rechtsom te draaien.
F. Open de afvoerstop aan de binnenkant van het bad en het water stroomt direct
weg.

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet in de buurt van de
wateruitvoer staan terwijl het bad leegloopt. Door de
stroom kunnen de kinderen worden weggeduwd.
G. Maak de slang en het verloopstuk los als het bad leeg is.
H. Doe de afvoerstop terug aan de binnenkant van het bad.
I. Zorg ervoor dat de bekleding van het bad geheel droog is voordat u het bad
opvouwt voor winteropslag. Legt u het bad een paar uur in de zon dat is het
sneller schoon en droog en gemakkelijker op te vouwen. (Proveer het bad niet op
te vouwen als het niet geheel droog is, want dat leidt tot schimmelgroei tijdens de
tijd dat het bad opgeslagen is.)
J. Denk eraan date en goede winteropslag essentieel is om uw investering in het
Prompt Set zwembad te beschermen. Is het bad leeg en droog, dan met het
zorgvuldig worden opgevouwen en in een grondzeil worden gerold (indien
beschikbaar) of een ander beschermend materiaal. Het bad en alle toebehoren,
zoals de pomp, afdekking, grondzeil, trap, slangen, klemmen en ijzerwaar moeten
bij elkaar worden bewaard en binnenshuis bewaard worden, op een redelijk
warme, droge en weerbestendige plaats.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM

OORZAAK

REMEDIE

GEVULD
ZWEMBAD IS
NIET ROND

• Het bad heeft een
ovale, rechthoekige
of eivormige vorm.
• Het bad staat op
een helling of het
waterniveau is niet
overal gelijk.

• Kreukels in de bodem of
de bekleding die voor het
vullen niet goed
verwijderd zijn.
• Wanden zijn niet goed
naar buiten gedrukt
terwijl het bad gevuld
werd, waadoor de omtrek
van de bovenste ring zich
buiten de wanden bevindt.
• Bad staat op een
ongelijke of hellende
bodem.

GEKLEURD
WATER

• Water wordt blauw,
bruin of zwart als het
behandeld wordt met
chloor.

• Het chloor oxideert
mineralen in het water.
Dat kan gebeuren met
water van
verschillende bronnen.

• Water ziet er
melkachtig of
bewolkt uit.

• “Hard water”
veroorzaakt door een hoge
pH.
• Onvoldoende chloor.
• Vreemd afval in het
water.
• De zwemmers maken
hun voeten niet schoon
voor ze in het water gaan.

WATERNIVEAU
IS STEEDS TE
LAAG

• er lijkt dagelijks
water verloren te
gaan.

• Scheur of gat in de
bekleding.
• Scheur of gat in de slang
van de filterpomp.
• Slangklemmen te los.
• Verdamping door de
hoge zomertemperatuur.

ALGEN

• Water heft een groene
tint.
• Groene, bruine en
zwarte punten op de
bekleding van het bad.
• Bodem van het bad is
glad en/of er is een
onplezierige geur.

• Algen in het water.

• Laat het bad tot een diepte
van 2,5 cm leeglopen en
maak zo veel mogelijk
kreukels plat.
• Laat het bad tot een diepte
van 2,5 cm leeglopen en duw
tegen de wanden tot ze zich
buiten de omtrek van de
bovenste ring bevinden.
• Zorg ervoor dat de grond
onder het bad vlak is,
horizontaal, zonder
molshopen.
• Zorg ervoor dat de pH de
juiste waarde heeft.
• Laat het filter lopen tot het
water helder is.
• Maak de cartridge geregeld
schoon.
• Stel de pH in. Vraag een
leverancier van zwembaden
voor de juiste
waterbehandeling.
• Zorg voor het juiste
chloorgehalte.
• Reinig of vervang het filter.
• Spuit het vuil weg met een
krachtige waterslang.
• Zoek het gat en repareer het
met de meegeleverde
reparatiekit.
• Repareer of vervang de
slangen.
• Zet alle slangklemmen vast.
• Dek het zwembad af als het
niet in gebruik is.
• Gebruik een “shock”behandeling
(superchlorinator). Controleer
de pH en vraag uw
zwembadleverancier om
instructies voor het bijstellen.
• Zuig of schrob de bekleding
van het bad schoon.
• Test het water vaak om het
chloorgehalte te controleren.

WATER IS
KOUD

• Water warmt niet op
tot een comfortabele
temperatuur om te
zwemmen.

• Bad staat op een
schaduwplek, tussen de
bomen.
• De warmte ontsnapt uit
het water.

DEELTJES IN
HET WATER

OMSCHRIJVING
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• Zet het bad op een plaats
waar het maximaal blootstaat
aan zonlicht.
• Dek het bad af als het niet
in gebruik is.

BEPERKTE GARANTIE
Rond zwembad met stalen frame
LET OP, KOPER – Lees deze verklaring nauwkeurig door en
bewaar het reçu van de winkel met dit garantiecertificaat. Uw reçu is
nodig als bewijs van aankoop en om te controleren hoe lang u
eigenaar van het zwembad bent geweest.
Wij garanderen alle onderdelen die worden geleverde met het Rond zwembad met
stalen frame (behalve de filterpomp*) tegen defecten in materialen en vakmanschap
bij normaal gebruik en onderhoud, voor een periode van 180 dagen vanaf de datum
van aankoop, uitsluitend voor de oorspronkelijke eigenaar. Als een van de
onderdelen door de klant is vervangen, beschadigd of misbruikt, is de garantie op
dat onderdeel niet meer geldig. In dat geval zullen we u informeren over de kosten
van vervanging en hoe u te werk moet gaan. Registreer op www.jilong.com de

garantie binnen 30 dagen na aankoopdatum om uw garantie geldig te maken.

Treedt er tijdens de geldende tijdsduur een controleerbaar defect op, dan zullen wij
elk rond zwembad met stalen frame onder garantie repareren of vervangen, mits een
geldig bewijs van aankop kan worden getoond.
Deze beperkte garantie is niet geldig als het bad commercieel is gebruikt, als de
schade door een ongeval is ontstaan, door een van buiten komende oorzaak,
misbraak door de klant, verwaarlozing, vandalisme, onjuist gebruik van chemicaliën,
blootstelling aan extreme weersomstandigheden of onachtzaamheid tijdens de
montage of demontage van het bad.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de kosten van montage (waaronder
water), arbeid, of transport van wegen het vervangen van defecte onderdelen. Deze
beperkte garantie geldt verder niet voor onbevoegde wijzigingen aan het zwembad.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com
After Sales Service for EU Countries:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 50, 00154 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com
After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com
Zie de handleiding van de filterpomp voor de garantiegegevens van de filterpomp.
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