Bruksanvisning
Uppblåsbar lekpool
art. JL097009NPF
str. 298 x 165 x 55 cm
Rekommenderas från 2-6 år (15-30 kg)
Innan Ni tar denna produkt i bruk ombeds Ni läsa denna bruksanvisning noggrant
och spara den för senare användning.

VARNING!
Kvarlämna aldrig barn utan vuxen uppsyn.
Denna produkt är endast för användning i vanliga hushåll.
Poolen får endast användas utomhus.
Kom ihåg! Barn kan drunkna i mycket lågt vatten,
töm poolen när den inte används.
Placera inte poolen på cement, asfalt eller annat hårt underlag.
Placera inte poolen i vatten.
Poolen ska monteras av en vuxen.
1. INNEHÅLL 1. Lekpool

2. Bruksanvisning

3. Reparationslapp

2. INSTRUKTION:
1） Placera poolen på ett plant underlag med minst 2 m avstånd till andra föremål,
som t.ex. staket, garage, hus, överhäng, torklina eller elektriska apparater.
2） Packa upp poolen och sprid ut den på underlaget.
3） Det rekommenderas endast att använda en hand- eller fotpump till
uppumpningen.
4） Viktigt: Använd inte en kompressor till uppumpningen!
Undvik överuppumpning!
5） Pumpa upp alla delar och tillbehör noggrant. Se till att stänga alla ventiler
korrekt, så att de är lufttäta.
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6） Hitta och stäng poolens bottenventil. Fyll sedan poolen med vatten till ca. ¾ upp
på kanten.
7） Nu är poolen klar för användning!
8） Efter användning. Släpp ut vattnet genom att öppna bottenventilen. Poolen töms
på luft genom att trycka ihop ventilen eller genom att sätta in pumpmunstycket i
hålet (utan pumpen).
3. FÖRVARING OCH UNDERHÅLL
1) Använd endast poolen i intakt tillstånd. Reparera poolen om den har gått sönder,
följ vägledningen nedan.
2) Byt poolvattnet regelbundet (särskilt vid varmt väder) eller när orenheter
observeras i vattnet.
3) Rengör poolen i rent vatten. Innan poolen packas ner bör Ni se till att den är
genomtorr. Poolen bör förvaras på en kall och torr plats.
Viktigt:
Använd inte rengöringsmedel eller andra kemikalier för rengöring av poolen!
4. REPARATIONSLAPP INSTRUKTION
(små hål eller sprickor kan repareras med den medföljande reparationslappen)
a) Hitta hålet.
b) Töm poolen på vatten eller luft.
c) Rengör området omkring hålet och se till att området är helt rent och torrt.
d) Ta reparationslappen och klipp av en bit i passande storlek. Storleken ska vara
större än hålet. Sätt lappen på hålet och pressa fast den.
e) Låt lappen sitta i 24 timmar och torka innan produkten används igen.
f) Är hålet större än 2,5 cm rekommenderas det att använda silikonbaserat lim för
lagningen, läs vägledningen för användning på limmet.

Denna produkt är tillverkad för:
Harald Nyborg A/S
Gl. Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
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