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Installatie-Instructies

2. Tijdens het installeren van uw zwembad, dient
u de onderdelen die u niet direct gebruikt weg te

HOE DEZE INSTRUCTIE TE
GEBRUIKEN

leggen. U kunt gemakkelijk over de uitgepakte
onderdelen struikelen en ze daardoor beschadigen
of persoonlijk letsel opdoen.

Lees deze instructie in zijn geheel voordat u met de

3. Probeer niet de zware dozen zelf op te tillen. Om

bouw van uw zwembad begint. LET OP: gebruik altijd

de kans op persoonlijk letsel te verkleinen, moet u

deze montage-instructie voor het bouwen van uw

vragen of iemand u helpt de zware dozen te verplaat-

zwembad. Negeer eventuele ingesloten Engelstalige

sen (zwembadwand, liner, etc.).

montage-instructies.
LET OP: controleer de onderdelen aan de hand van de

WAARSCHUWINGEN

Engelstalige onderdelenlijsten.
Deze installatie-instructie betreft de bouw van diverse

1. Uw zwembad moet waterpas staan, met een marge

afmetingen ronde zwembaden. Gebruik de zwembad

van 2 à 3 cm. Een zwembad dat niet waterpas staat,

onderdelenlijst en de uitgebreide tekeningen om de

kan grote druk op het frame veroorzaken. Dit kan

zwembadonderdelen te onderscheiden, lees vervolgens

resulteren in het instorten van het zwembad, wat

deze instructie en volg de stappen om uw zwembad te

persoonlijk letsel kan veroorzaken.
2. Uw zwembad moet op schone grond (bij voorkeur

bouwen.

gezeefd zand) staan. Aangevuld zand, plotselinge
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehou-

hellingen binnen 15 cm of weglopen van water, kan

den voor schade die veroorzaakt wordt door middel van

verzakking van de ondergrond veroorzaken. Dit kan

onjuiste installatie. Uw garantie is ongeldig indien de

resulteren in het instorten van het zwembad, wat

zwembadbouw en installatie-instructies niet exact

persoonlijk letsel kan veroorzaken.

worden gevolgd, of als het zwembad op enige wijze is

3. Installeer altijd het waarschuwingsbordje. Het bordje is
ervoor om u, uw vrienden en familie te waarschuwen

gewijzigd.

dat het bad alleen gebruikt mag worden voor zwemUitbesteden Installatie

men en baden. U mag niet toestaan dat er in of rond

De fabrikant is niet verbonden aan een zwembadinstal-

het bad gestoeid wordt. Indien u zich niet aan deze

lateur en kan geen verantwoordelijkheid dragen voor

waarschuwingen houdt, kan dit tot ernstig persoonlijk

fouten die tijdens de installatie zijn veroorzaakt door de
eigenaar van het zwembad. Indien het zwembad wordt

letsel leiden.
4. Installeer een zwembadkoof of gebruik gestabiliseerd

geïnstalleerd door derden, zorgt u er dan voor dat u de

zand als zwembadkoof. Gewoon zand kan gemakke-

installatie controleert en erop toeziet dat de juiste instal-

lijk verschuiven zodat de liner kan scheuren. Dit kan

latiemethode wordt toegepast.

resulteren in het instorten van het bad, wat persoonlijk
letsel kan veroorzaken.

Wijziging van zwembad

5. Beveilig uw zwembad als u het niet gebruikt. Trappen

De fabrikant behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om

en gaten moeten weggeborgen en afgesloten worden

het ontwerp en de instructie tijdens het productieproces

om de kans op ongeoorloofd gebruik en serieuze

te wijzigen, zonder hiervoor enige verplichting of

ongelukken te verkleinen.

verantwoordelijkheid te dragen om dergelijke wijzigingen

6. Repareer altijd een lek in de liner. Continue lekkage

weer aan te brengen op producten die voorheen of nu

tussen de zwembadwand en de liner kan schade aan

worden verkocht.

de wand veroorzaken. Dit kan resulteren in het
instorten van het zwembad, wat persoonlijk letsel

WAARSCHUWINGEN

kan veroorzaken.
7. Om de kans op een elektrische schok te verkleinen,

1. Probeer niet de zwembadwand te installeren bij
harde wind. Een zwembadwand die niet wordt
gesteund, kan eenvoudig worden omgeblazen en
daardoor persoonlijk letsel veroorzaken.

dient u uw zwembad nooit onder overhangende
stroomdraden te plaatsen.
8. Wijzig niets aan uw zwembad want dit kan het
instorten van uw zwembad veroorzaken. Uw garantie
verloopt indien u wijzigingen aan het bad aanbrengt.
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9. Installeer geen duikplank, glijbaan of enig ander

ZWEMBAD AFMETINGEN

accessoire t.b.v. het gebruik voor duiken, glijden of
springen in uw zwembad.
10. LET OP! De binnenbekleding (liner) van het zwembad kan alleen bij temperaturen boven de 16°Celsius
worden geïnstalleerd. Bij lagere temperaturen is de

3,6 m rond
Straal werkruimte

rekbaarheid van de binnenbekleding te beperkt om
goed geïnstalleerd te kunnen worden.

2,4m

Waar plaats ik mijn zwembad?
Het is belangrijk, voordat u met het plaatsen van
uw bad begint, de volgende punten in acht te nemen.
1. Tuinafzetting
2. Bomen, wortels, overhangende takken en
vallende bladeren
3. Ondergrondse leidingen of kabels
4. Zwembad t.o.v. zonneterras of zitkuil

4,6 m rond

5. Ligging t.o.v. de zonneschijn
Straal werkruimte

6. Toezicht op eventuele kleine kinderen
7. Plaats van filter en de pomp
8. Elektrische aansluiting voor de pomp
9. 2-3 helpers tijdens het bouwen

2,90m

10. Niet bouwen bij harde wind
11. Loopruimte rond uw zwembad (60 cm)
12. Plaats uw zwembad op een vlakke ondergrond

BENODIGDE MATERIALEN
EN GEREEDSCHAPPEN
(Deze worden niet meegeleverd)
Materialen:
1. Dozijn spijkers 4 cm lang

Straal werkruimte

2. Betontegels, 1 per staander

5,5 m rond

3. Rol metzel- of vliegertouw
4. Klemmen
5. Rechte balk 5 x 10 cm doorsnede (lengte zie stap 1)
6. Rol plakband 5 cm breed
7. Piketpaal 5 x 5 cm, 50 cm lang
8. Ondertapijt
Gereedschap:
1. Waterpas
2. Houtzaag
3. Viltstift
4. Stanleymes
5. Ster- + gewone schroevendraaier
6. Hamer
7. Schep / kruiwagen
8. Hark
9. Rolmaat
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d) Do not
fill lowsurface.
spots in the area where pool wall will rest. as setting may cause your pool to
flush with the prepared
ground
become out of level. Making sure pool bottom is flat.This is a must.

3) ASSEMBLING BOTTOM RAIL

e) If your site is not on firm soil, use 2" patio blocks for the base of the wall Care should be
taken to center a patio block under each bottomSTEP
plate.1:
The top of the patio blocks should be
flush with the prepared ground surface.
Before proceeding, remove the steel wall from carton and stand on a 3'x3'

3) ASSEMBLING BOTTOM RAIL
Stap 1

spijker

gat

5x5 cm
middelpunt

board inside pool area as shown at right. Put the liner, (leaving it in the
carton) inside pool area.

Before proceeding t
sifted earth in the m
amount on the first

Sifted
earth to
should
STEP 1:
Before proceeding
to the next step, place a large
amount
MONTAGE
VAN
DE BODEMRAIL
2:
Place a patio block
Before proceeding, remove the steel wall from carton andSTEP
stand
on a 3'x3' sifted the
earth
in the
middleusing
of the
circle.
chart
for
the
Insert the bottom rails around
entire
perimeter
lower
joints(see
on the
3) ASSEMBLING BOTTOM RAIL
area.
board inside pool area as shown at right. Put the liner, (leaving
it in the
amount on the first page.)
circular portion
of the pool.
carton) inside poolSTEP
area.1:
Leave one section open thatBefore
will beproceeding
nearest to to
where
you step,
will locate
your
the
next
place
a
large
amount
to
Stapand
3 stand on a 3'x3'
Before proceeding, remove the steel wall from filter.
carton
earth
in the not
middle
of the any
circle.pebbles.
(see chart for the
Siftedsifted
earth
should
contain
5x10
cm
board
inside
pool
area
as
shown
at
right.
Put
the
liner,
(leaving
it
in
the
STEP 2:
onblock
the firstunder
page.)each lower joint around curved
Placeamount
a patio
carton)
inside pool
Insert the bottom rails
around
the area.
entire perimeter using lower joints on the area.
Sifted
earth
should
not contain any pebbles.
± 1 cm
circular portion of STEP
the
strapool.
Place a patio block under each lower joint around curved
a2:lwthat
e
rk
Leave one section
open
will
be
nearest
to
where
you
will
locate
your
ru
Insert the bottomim
rails
te around the entire perimeter using lower joints on the area.
circular portion of the pool.
filter.
Leave one section open that will be nearest to where you will locate your
filter.

waterpas
30 cm

Afhankelijk van de grootte van uw zwembad (zie
plattegrond hierboven) bepaalt u de omtrek van de
werkruimte (60 cm).
Sla hiervoor een paaltje in de grond als middelpunt
en maak vandaar een cirkel. Maak nu de bodem binnen
de cirkel zuiver en vlak zoals wordt aangegeven.

2

Om een stevige ondergrond te krijgen, is het beter

Bovenzijde terrastegel gelijk
met oppervlak bodem

oneffenheden af te graven dan deze met los zand
op te vullen. Verwijder graszoden, stenen, wortels

2

en andere scherpe uitsteeksels. Bedenk dat uw
zwembadconstructie waterpas en op schone grond moet

2

STAP A:

staan (bij voorkeur gezeefd zand).

Haal als eerste de stalen wand uit de doos en zet de
Stap 2

stalen wand op een stuk karton van 50x50 cm en zet
deze in het zwembadgebied. Plaats de liner, (nog in de
doos) in het zwembadgebied.
middelpunt

bodemrail

waterpas

eindkap

STAP B:
betontegel

Plaats de bodemrail rond de volledige omtrek door middel van de bodemverbindingsstukken rond het rondlopende deel van het zwembad.
Laat het deel open dat zich het dichtst bevindt bij de

Gebruik een piketpaaltje als middelpunt en maak een

plaats waar u het filter wilt installeren.

cirkel van de diameter van uw bad. Bevestig hiervoor
een draad of snoer enerzijds aan de piketpaal en ander-

Plaats een terrastegel onder ieder bodemverbindings-

zijds aan een schroevendraaier of kraspen (maat is

stuk in het rondlopende gebied.

halve bad diameter vanuit piketpaal).
Maak van de bodemrails een cirkel door iedere bodemrail in een bodemrailverbindstuk te schuiven, sleuf naar
boven (zie schets). Let op, schuif de rail tot aan de lipjes
van de grondplaat zie tekening. Wanneer de bodemconditie niet optimaal is, plaats dan onder iedere bodemrailverbindstuk een betontegel (verzonken op bodemniveau) voor extra zekerheid.
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INSTALLATIE WAND

Stap D: Breng de twee open uiteinden van de wand
samen zoals onderstaand getoond.

Stap 4

Dit is een van de belangrijkste stappen in de montage
1,27 cm

Maak gebruik van het Wandbevestigingsmoerpakket dat u aantreft in een van de Wanddozen

P.Nr.0611
Moer 0,63x
1,27cm (1/4in)

P.Nr.0411 Verstevigend
leertje 0,63 cm (1/4in)

Door het gewicht van de wand buigen de bovenste en
onderste plooiing door. De wand is hierop gebouwd.

φ 1

3 / 8

P.Nr.0513
Bolschroef 0,63x1,27cm
(1/4x1/2in)

van het zwembad. Let goed op de volgende punten.

Buig deze onderdelen terug alvorens de wand in de toprail of bodemrail te plaatsen.
BOLKOPSCHROEF

STAP A: Het is praktisch om de klus met twee personen
te klaren; een aan de binnenzijde en een aan de buitenzijde van het zwembad.
STAP B: Plaats de wandrol naast het open gedeelte van

MOER

de bodemrail.
Opmerking:
De stalen wand heeft een boven- en een onderzijde.
Lokaliseer de uitsneden van de skimmer die zich in de
buurt van het uiteinde van de wand bevinden. Deze uitsneden moeten BOVENAAN worden geplaatst, zelfs al
maakt u er geen gebruik van.
STAP C: Breng de wand in de buurt van de bodemrail.
Zorg ervoor dat er zich niets in de bodemrail bevindt,
alvorens de wand erin te plaatsen. Indien er zich aarde
of iets anders in de bodemrail bevindt, verwijder dit dan.
DRAAI DE WAND NIET VAST ZONDER DE
Begin het uiteinde van de wand in de bodemrail te

VERSTEVIGENDE LEERTJES TE GEBRUIKEN!

plaatsen. Een persoon rolt de wand af (wand dient zich

INDIEN DE VERSTEVIGENDE LEERTJES NIET

op een basis van multiplex te bevinden voor eenvoudig

WORDEN GEBRUIKT VOLGENS INSTRUCTIE, DAN

afrollen) terwijl de andere persoon de wand in de gleuf

SCHEURT DE WAND BIJ HET VULLEN VAN HET

van de bodemrail rond het volledige zwembad plaatst.

ZWEMBAD. DIT KAN ERNSTIGE SCHADE AAN

Naarmate u de wand afrolt en in de gemonteerde

EIGENDOMMEN EN / OF ERNSTIG LETSEL TOT

bodemrail plaatst, plaats de onderdelen van de boven-

GEVOLG HEBBEN.

ste rail tijdelijk boven op de wand. Zo valt of buigt de
wand niet om.
Mocht de wand te kort of te lang blijken, pas dan de
bodemrails aan. De omtrek van de bodemrails kan lichtelijk worden aangepast door gelijkmatig uitwaarts of
inwaarts te kloppen op ieder bodemverbindingsstuk tot
de uiteinden van de wand elkaar raken.
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N.-0611
4in Nut

and
bend
l.

INSIDE OF VANUIT
POOL DE BINNENZIJDE
PLAATS DE SCHROEVEN
BOLT

VAN DE WAND. DE BOUT MOET WORDEN

VASTGEDRAAID
WALL VAN DE BUITENZIJDE VAN DE
WAND.
* De verstevigende leertjes moeten
WALLaan de

NUT
BINNENZIJDE
en de BUITENZIJDE van de wand wor-

den geplaatst.

REINFORCING

* Plaats de schroeven vanuit de BINNENZIJDE
van de
WASHER
wand.

* Plaats de schroeven in alle gaten tot aan de onderzijde van de wand en draai ze aan. Draai de schroeven
niet vast voordat u alle schroeven geplaatst hebt.
* Draai alle schroeven vast.
* Laat geen gaten open.
* Bedek alle schroefkoppen met een strook duct tape.
* Controleer of de bovenzijde van de wand waterpas is.
DO NOT
THE WALL
WITHOUT
USING
THE
IndienFASTEN
er een afwijking
van meer
dan 5 cm
bestaat,
REINFORCING WASHERS ! FAILURE TO USE REINFORCING
bewerk dan de ondergrond om te zorgen voor een
WASHERS AS INSTRUCTED WILL CAUSE WALL TO SPLIT
waterpas
WHEN
POOLbovenzijde.
IS FILLED. THIS CAN CAUSE SERIOUS
PROPERTY DAMAGE AND/OR BODILY INJURY.

de and

ate the
of the
you will

e
n the

erson
for
wall

bled
top of
nding

ust
be
ard at

own

ing the

INSIDE OF POOL
BINNENZIJDE
ZWEMBAD
Verstevigend
leertje
1/4in Reinforcing
Washer0,63 cm
(1/4in)

1/4in Reinforcing Washer
Verstevigend
leertje 0,63 cm
(1/4in)

BINNENZIJDE
ZWEMBAD
INSIDE OF POOL
Verstevigend
leertje
1/4in Reinforcing
Washer0,63 cm
(1/4in)

1/4in Reinforcingleertje
Washer0,63 cm
Verstevigend
(1/4in)

INSERT THE SCREWS FROM INSIDE OF WALL.
NUT MUST BE FASTENED FROM OUTSIDE OF
WALL.
* Reinforcing Washers must be on INSIDE and OUTSIDE of wall.
* Insert the screws from INSIDE of the wall.
* Insert and fasten screws from hole to hole down to the bottom
of the wall.Do not fasten tightly before insert all screws.
* Fasten all screws tightly.
* Do not leave any open holes.
* Cover all the screw heads with strip of fabric tape.
* Check the level of the top of the wall,if more than 2" off level ,
Rework the ground to achieve levelness.
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PAGINA 6
1

MONTAGE STAANDERS/TOPRAIL EN
AFDEKKAP ARUBA FRAME
Stap 5
A) VOORMONTEREN STAANDERS
Plaats het plastic bovenverbindingsstuk op de staander
zoals getoond op de Afbeelding, draai de #12 plaatmetaalschroeven vast.
	
  

P.No.0341
#12 plaatmetaalschroef

	
  

2 cm

Bovenverbindingsstuk

P.No.0341
#12 plaatmetaalschroef

B) INSTALLATIE STAANDERS
Haak het gemonteerde plastic bovenverbindingsstuk
over de wand. Zet de onderzijde van de staanders vast

	
  

aan het bodemverbindingsstuk d.m.v. #12 plaatmetaalschroeven. Installeer alle staanders op deze wijze rond
het volledige zwembad.

Bodemverbindingsstuk

Let op!
Lijkt op bovenverbindingsstuk
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C) INSTALLATIE TOPRAILS
Plaats de toprail bovenop de bovenste verbindingsstukken en zet deze vast met #12 plaatmetaalschroeven.
Installeer alle toprails zo rond het hele zwembad. De
bovenplaten worden tussen de staanders geïnstalleerd.
Alle uiteinden van de toprails rusten op de bovenste verbindingsstukken en zijn hieraan verbonden.
Het kan noodzakelijk blijken de staanders in het geheel
lichtelijk naar links of rechts te verplaatsen om ze in
overeenstemming te brengen met de toprails. Doe dit
zorgvuldig om de aardverhoging niet te ontwrichten.
Controleer alle schroeven om er zeker van te zijn dat zij
strak zijn aangedraaid.

IL

A
PR

TO
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D) INSTALLATIE VAN DE AFDEKKAPPEN OP DE
TOPRAIL

2 cm

Plaats een kleinere afdekkap in het verbindingsstuk,

P.No.0341
#12 plaatmetaalschroef

staander. Plaats #12 plaatmetaalschroef en schroef deze
vervolgens vast. Plaats de grotere afdekkap aan de
buitenzijde van het verbindingsstuk, staander en schuif
deze in een kleinere afdekkap.
Plaats #12 plaatmetaalschroef in het gat aan de zijkant
van de getoonde staander. Doe hetzelfde aan de
andere zijde van de staanders.
NB: de linkerzijde van de bovenplaat op de afbeelding
wordt niet getoond omdat het zo eenvoudiger te begrijpen is, maar de bovenplaat dient te worden verbonden
voorafgaand aan deze procedure.

P.Nr.0341
#12 plaatmetaalschroef

Kleine afdekkap

L

AI

PR

TO

Grote afdekkap

P.Nr.0341
#12 plaatmetaalschroef
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EEN AARDVERHOGING AANLEGGEN
(koof)

Stap A:
Open de doos van de liner zorgvuldig door het plakband
te verwijderen. (Snijd de doos niet open.)

Stap 6
Stap B:
Leg een 15 cm hoge aardverhoging aan van 20 to 25 cm

Verwijder de tijdelijk geplaatste toprail.

breed op de grond rond de binnenzijde van de zwembadwand. Pak de aarde voorzichtig maar stevig samen.

Stap C:
Vouw de liner open binnen de metalen wand. Spreid

BELANGRIJK:

de liner zorgvuldig uit over de grond. De naad rond de

De aardverhoging moet correct worden aangelegd.

bodem van de liner dient zich ruim op de aardverhoging

Bouw de aardverhoging telkens wanneer u het zwembad

of zwembadkoof te bevinden. Doe dit gelijkmatig rond

opzet.

het hele zwembad.

De waterdruk kan de liner onder de bodemrail naar buiten drukken. Indien dit niet gedaan wordt. Dit kan liner

Stap D:

beschadigen en zo komt de garantie te vervallen. De

Verwijder de toprail die tijdelijk is geplaatst. Til de zijkant

aardverhoging voorkomt dit.

van de liner over de bovenzijde van de wand. Vorm een
kraag van ongeveer 7,5 cm over de buitenzijde van de

U kunt ook een zwembadkoof aanschaffen.

wand en plak deze tijdelijk met afplakband aan de buitenzijde van de wand met tussenruimtes van 7,5 cm.
Stap E:

15 cm

Neem de plastic koof en klem deze over de liner en de
bovenzijde van de wand. De uiteinden van iedere plastic
5 cm

koof dienen elkaar te raken. De plastic koof vormt een
volmaakte cirkel rondom de bovenzijde van het zwembad. Snijd overtollig plastic koof weg.
Indien de liner niet gelijkmatig rond het zwembad past,
verwijder dan het afplakband voorzichtig van de kraag
van de liner en van de wand. Strijk de rimpels op de
bodem van de liner glad. Er kan zich overtollig materiaal
(liner) rond de zijkant bevinden. Verspreid dit gelijkmatig

INSTALLATIE VAN DE LINER

rond de zijkant van het zwembad. Er kan zich ook in de
hoogte overtollig materiaal (liner) bevinden.

Stap 7
LET OP:
Schoeisel verwijderen. Er mag in geen geval krachtig
aan de liner worden getrokken of mee worden gesleept,
met name wanneer deze water bevat, al is het maar een
laag van 2 tot 5 cm. Wanneer u het zwembad tijdens
de installatie betreedt, maak dan gebruik van een ander
soort ladder dan een zwembadladder.
Laat de benen rusten op een sterke, vlakke plaat.
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he side of the liner over the top of the wall. Form a
ar approximately 3" down the outside of the wall and
porarily spread
tape it, itto the outside of the wall using
arefully
king
tapeofatthe
intervals of 3'.
bottom
INSTALLATIE VAN DE RAIL,
Do this evenly
e the plasticBOVENVERBINDINGSSTUK
edging and clip it over the liner and the
of the wall. The ends of each section of edging
Stap 8
ld touch each
other. The edging forms a full circle
eround.
wall. Form
Cut offa excess plastic edging
of the wall Leg
anddeze onderdelen op de grond waarbij u bovenverallnot
using
bindingsstukken
railspool.
afwisselt in dezelfde positie als
es
fit evenly
aroundenthe

HET ZWEMBAD VULLEN
Stap 9

Please refer to "Assemble T
Vertical and Cover" of an att

Al het harde werk is nu achter de rug. Nu begint
de lol.

Wanneer het zwembad volledig is gemonteerd en klaar

de eerder gemonteerde bodemverbindingsstukken en
masking tape
gently from the collar of the liner and wall.is voor het water, laat dit dan in het zwembad lopen.
bodemrails. Plaats de rail in het bovenste verbindingsl wrinkles on the bottom of the liner. There may be Rimpels in de liner van het zwembad moeten worden
e liner and stuk.
the Klem de rail over het plastic profiel en de bovenaround the side.
Spread it evenly all around the side uitgevlakt naarmate er water wordt toegevoegd, om het
of edging zijde van de wand zoals hieronder getoond.
onderhoud te vergemakkelijken.
There8)may
be extra
in height.
THE material
TOP RAIL,UPPER
JOINT
ms a fullINSTALL
circle
Klem alle rails en bovenverbindingsstukken
op deze
Please refer
to "Assemble TopSeat ,

STOP HET ZWEMBAD TE VULLEN OP
Vertical and Cover"BELANGRIJK:
of
an
attached
sheet
30 cm DIEPTE

deonwand
tot de volledige
railupper
is gevormd.
Lay outwijze
theseover
parts
the ground
alternating
joints and rails at
the same position with the lower joints and bottom rails assembled
before.Insert the top rail into upper joint,Clip a rail over the plastic
edging NB:
and top of the wall as shown at right..
Zorg
ervoor
dat joints
het bovenverbindingsstuk
zich until
rechtthe entire
Clip all
rails wall.
and
upper
over the wall in this way
the liner
and
top rail boven
is formed.
het
bodemverbindingsstuk
bevindt.
There may be
klll around
is all behind.
Controleer
the
side de naad van de liner op de bodem en de
NOTE: zijwand.
Be sure
upper
joint
is directly
above lower
begins.
Deze
moet
goed
en gelijkmatig
op dejoint.
aardver.
Check the seam at the bottom and side wall of the liner.
hoging
rusten.
It must
rest well up the earth mound evenly.

THE POOL

3)
SetINBOUWWANDSKIMMER
as many hoses as you want to help spe
INSTALLATIE
The tepool
considerable
amount of wa
Om roest tegen
gaan,holds
dienen a
alle
uitgesneden hoeken
pool
holds
7650
gallons.).
te worden afgedekt met vinyl plakband of anti-roestverf.
A)

Begin de installatie van de inbouwwandskimmer. Volg de

4)
To keep the water clean and protect your lin
completely assembled and ready for water,
pakking van de skimmer.
damaged it is best to cover hose end(s) with
the pool. Wrinkles in pool liner should be
of rags.
3) maintenance.
as water is added for easier
B)
Set as many hoses as you want
to help speed
up filling time.
INSPECTEER
: STOP FILLING Bovenverbindingsstuk
POOL AT 1 FOOT
5) DE BODEMRAILS - zorg ervoor dat
The pool holds a considerabledeze
amount
of
water
(ie;18'
round voorbeeld.
niet gebogen
zie het water
onderstaande
When zijn,
desired
level is reached, turn o
Rail
pool holds 7650 gallons.).
Indien de rails(Follow
buigen, trek
deze
dan
naar
buiten aan deprovided wi
separate instructions
onderzijde van de staanders zodat de wand en de rails
4)
een natuurlijke
vorm
kunnen
keep
your
liner
fromaannemen.
being
CAUTION:
OTTOM
sureTo
they
arethe
notwater clean and protect
Plastic koof
water, RAILS-make
Controleer
iedere
staander
door to
middel
van een touwtje
damaged
it
is
best
to
cover
hose
end(s)
with
several
layers
Do
not
attempt
straighten
liner after you b
e
detail
at
right.
If
rails
scallop,
pull
outward
uld be
Liner
met
een
klein
gewicht.
Staan
ze
allemaal
recht?
of rags.
water. Severe damage could be caused an
of the verticals to allow wall
and rails to
ance.
Zorg ervoor
dat iedere staander perfect recht staat.
warranty.
al shape.
Wand
5)
ing and small weight, check each vertical.To
When desired water level is reached, turn on your filter.
stand straight.
Zie installatie
(Follow
toprails
stap 5C separate instructions provided with your filter.)
vertical stands perfectly
straight.
aparte skimmerinstallaties die u kunt vinden in de ver-

CAUTION:
t
notRAIL
attempt
outward
round the pool, from the Do
TOP
downtotostraighten liner after you begin to fill with
water.
Severe
damage could be caused and You will void
to This level SHOULD NOT VARY MORE
EL.
Please refer to "Assemble
TopSeat
,
warranty.
GOED
NCH. An unleveled condition
will cause
and
Cover"
of an attached
sheet
tical.To
the poolVertical
wall and
frame.
Remove
excess soil
oll.establish a level frame and bottom rail

eEMBLY

OF BOTTOM RAILS "

own to
MORE
use 3)
Set as many hoses as you want to help speed up filling time.
xcess soil
The pool holds a considerable amount of water (ie;18' round
pool holds 7650 gallons.).
ail
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4)
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To keep the water clean and protect your liner from
being
damaged it is best to cover hose end(s) with several layers
of rags.

4

5)
When desired water level is reached, turn on your filter.
(Follow separate instructions provided with your filter.)

NUTTIGE INFORMATIE
C)
Meet rond het hele zwembad van de TOPRAIL tot het

1. Door correcte filtering en chemische behandelingen

WATERPEIL. Dit niveau MAG NIET MEER

hoort het niet nodig te zijn om het zwembadwater te

DAN 2,5 cm VARIËREN. Wanneer het zwembad

vervangen.

niet waterpas staat, worden de wand en het frame

Uw zwembadleverancier zal u adviseren over de

overbelast. Verwijder overtollige aarde die vereist is

juiste procedure.

om de conditie van de bodemrail en het frame waterpas

Om een schatting te maken van het aantal chemica-

te maken.

liën dat nodig is voor de geschatte waterinhoud van

Zie " MONTAGE VAN DE BODEMRAILS "

het zwembad op basis van volledige vulling:

D)
Laat de tuinslang(en) even lopen voordat u het zwembad

Omvang zwembad
3,60x1,20 m

Inhoud liter
12.200

vult. Gebruik zoveel tuinslangen als u maar wilt om het

4,60x1,20 m

19.700

vulproces te versnellen. In het zwembad zit een aanzien-

5,50x1,20 m

lijke hoeveelheid water
2. Om te helpen het zwembad schoon te houden, dient u

E)
Bedek het uiteinde van de tuinslang met meerdere lagen
textiel om het water schoon te houden en ervoor te zorgen dat de liner niet beschadigd raakt.

ken met een zwembadafdekking. Dit helpt ook tegen
het verlies van water en chemicaliën.
Controleer de volgende handelingen om het zwembad
in werkende conditie te houden.

F)
Stel het filter in werking wanneer het gewenste waterpeil
is bereikt. (Volg de aparte instructies die bij uw filter worden geleverd.)

a) Lekken in de verbindingen van de skimmer en het filter dienen te worden verholpen.
Een voortdurende druppeling van chloorwater op
metaal zorgt ervoor dat het metaal gaat roesten.

LET OP:
Probeer de liner niet glad te trekken nadat u begonnen
bent het zwembad met water te vullen. Er kan ernstige
schade worden veroorzaakt en uw garantie komt te vervallen.

het zwembad wanneer het niet in gebruik is af te dek-

b) Indien de zwembadwand tekenen van roest vertoont,
laat het zwembad dan direct leeg lopen en vervang de
wand.
Indien andere onderdelen van het zwembad roestig
zijn, schuur de roest er dan af en verf met anti-roestverf.
c) Het zwembad moet het hele jaar gevuld blijven, correct worden voorbereid op de winter en afgedekt met
een goede afdekking. Indien er in uw regio vorst voorkomt, moet het waterpeil worden verlaagd en behouden tot ongeveer 15 cm onder de laagste skimmeropening. Alle lekken van het zwembad moeten voor
de winter worden gerepareerd.
d) Als in in het voorjaar het zwembad weer wilt gebruiken, vul dan het waterpeil weer aan. Filtratie en
chloorbehandelingen verwijderen alle onzuiverheden.
Bladeren en ander materiaal dient uit het zwembad
worden geschept of gezogen.

MONTAGE-INSTRUCTIE ARUBA -
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the pool whenever it is not in use. This also reduces loss of water and
chemicals.
To keep the pool in working condition check the following operation.

6.

a)

Leaks in skimmer and filter connections must be stopped.
A constant drip of chlorinated water on metal will corrode the metal.

7.

b)

If there is sign of corrosion on pool wall drain pool
immediately, and replace it.
If there is sign of corrosion on other pool parts, sand off the rust.
paint with rust resistant paint.

c)

d)

	
  

GEVAAR

DO NOT DIVE OR JUMP INTO YOUR POOL. THE POOL IS NOT
DESIGNED FOR DIVING OR JUMPING !

Remove ladders when there is no adult to watch the pool.
Remove anything else that can be used get into the pool.
Use a cover if the pool is
not in useWORDEN
for a long period of time.
VEILIGHEIDSSTICKERS
KUNNEN

AANGEBRACHT OP EEN SCHOON, DROOG, VLAK

NIET

The pool should be left up and filled year round properly winterized and
SPRINGEN
covered with a good cover. The water level must be lowered to about
6" below the lowest skimmer opening
if your area is subjected to be
NIET
below freezing temperature. All pool leaks must be repaired before
DUIKEN
winter.

OPPERVLAK,
ZOALS
HET
VAN TO
DE A
LINER
OF
SAFETY
DECALS
CAN
BEVINYL
AFFIXED
CLEAN,DRY,
SMOOTH
SURFACE
SUCH
AS
THE
VINYL
LINER,TOP
DE GLADDE AFWERKING VAN DE BOVENPLAAT.
SEAT THAT HAS SMOOTH FINISH. THEY MUST BE
DEZE MOETEN ZO WORDEN GEPLAATST DAT ZIJ
PLACED THAT THEY ARE EASILY SEEN.
EENVOUDIG ZICHTBAAR ZIJN.

DIT KAN RESULTEREN IN PERMANENT LETSEL OF OVERLIJDEN.

Do not empty your pool in spring. Filtration and chlorination will
remove all impurities. Leaves and other matter should be skimmed or
vacuumed out of the pool.

VEILIGHEIDSREGELS

1. Lees uw instructies en veiligheidsregels zorgvuldig.

DANGER

Indien u de veiligheidsregels niet opvolgt, kan iemand
letsel oplopen of kan er schade ontstaan.

DO NOT

2. Plan zorgvuldig waar u het zwembad gaat opzetten.

JUMP

Het moet in de buurt staan van een waterbron om het
te kunnen
vullen.
Denk ook na over het laten leegloDO
NOT

DIVE

pen van uw zwembad.

PERMANET INJURY OR DEATH CAN RESULT.
3. Laat in geen geval iemand alleen zwemmen. Houd
zorgvuldig toezicht op kinderen. Installeer voor extra
Springen of duiken in een ARUBA
veiligheid
een bolleinto
spiegelaboven
het zwembad
voor
Zwembad
STRIKT VERBODEN.
Als
Jumping and
diving
ASAHI
CHEMICAL's
Pool isisSTRICTLY
FORBIDDEN.
een volledig overzicht over de binnenzijde.
eigenaar van het zwembad is het uw
It is your responsibility as the owner of the pool to do the following:
Beschikbaar bij de meeste spiegelwinkels.
verantwoordelijkheid om het volgende

te doen:

4. Laat geen mensen ravotten in of rond het zwembad.

Do not locate pool near objects that would entice diving i.e. garages, tree, porches, etc.
zwembadgebied
en het
dek kunnen
glad
zijn.
Plaats
het zwembad
nietJUMP
naast notice.
objecten die duiken in de
Do not letHet
anyone
use your pool
unless
they are
fully
aware of the
DO NOT
DIVE OR
Iemandhorse
kan zwaar
U kunt
ditwould
soort cause injuries.
hand werken zoals garages, bomen, veranda's etc.
Do not promote
play gewond
or otherraken.
activities
that
Do not allow
peoplevoorkomen
to sit or walk
top seat
the pool.
problemen
doorontethe
zorgen
dat deofveiligLaat niemand uw zwembad gebruiken tenzij deze volIT IS YOUR RESPONSIBILITY AS A POOL OWNER TO INSURE THE SAFETY OF WHOMEVER USES THE POOL
heidsregels worden nageleefd.
ledig op de hoogte zijn van de boodschap NIET DUIKEN
NOT THE MANUFACTURER.
OF SPRINGEN.

READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE
ASSEMBLING
YOUR
POOL. wild spelen of andere activiteiten niet aan
5. Zorg altijd voorCAREFULLY
schoon en hygiënisch
water.
Vuil
We moedigen
Read through all
instructions
completely
and
familiarize
yourself
with
all
pool
parts and accessories before pool assembly.
water kan gevaarlijk zijn. Gebruik uw filtersysteem.
waarbij kans is op letsel.
Damage may be done if all instructions are not carefully followed, and in such cases, will void manufacturer's warranty.
Volgpool,
de instructies
van uw
filter.
Maak
indien
nodig
niet toe om op de bovenplaat van het
When assembling
read through
what
you
must
do for
each step, Sta
thenmensen
proceed.
ook gebruik van reinigende chemicaliën.

zwembad te zitten of te lopen.

ALS EIGENAAR VAN HET ZWEMBAD IS HET UW

6. NIET IN HET ZWEMBAD SPRINGEN OF DUIKEN.
WARNINGVERANTWOORDELIJKHEID OM DE VEILIGHEID

HET
ZWEMBAD
IS NIET FOR
ONTWORPEN
VOOR
VAN INTENDED
EENIEDER DIE
HET
ZWEMBAD
GEBRUIKT, TE
THIS
POOL
IS DESIGNED
SWIMMING
ONLY. IT IS NOT
FOR
DIVING
OR JUMPING.
FOR A MAXIMUM
OF SWIMMING
FUN, BE SURE TO FOLLOW ALL GARANDEREN,
SAFETY RULES
WHEN
SWIMMING POOL.
SPRINGEN
OF DUIKEN!
NIET
DIE USING
VAN DEANY
FABRIKANT.
7. Verwijder de ladders wanneer er geen volwassene
toezicht houdt op het zwembad.

10

Verwijder alle objecten die gebruikt kunnen worden
om in het zwembad te komen. Maak gebruik van een
afdekkap wanneer het zwembad gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt.
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LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG ALVORENS
HET ZWEMBAD TE MONTEREN.
Lees alle instructies goed door en controleer alle onderdelen en accessoires van het zwembad voor u het in
elkaar zet. Indien de instructies niet zorgvuldig worden
opgevolgd, kan dit schade tot gevolg hebben en in dergelijke gevallen vervalt de garantie van de fabrikant.
Lees tijdens de montage van het zwembad wat u bij
iedere stap moet doen en handel hier vervolgens naar.
WAARSCHUWING
DIT ZWEMBAD IS UITSLUITEND ONTWORPEN OM
IN TE ZWEMMEN. HET IS NIET BEDOELD OM IN TE
DUIKEN OF SPRINGEN.
VOOR MAXIMAAL ZWEMPLEZIER, VOLG ALLE
VEILIGHEIDSREGELS BIJ HET GEBRUIK VAN HET
ZWEMBAD.
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