Brugsanvisning
Oppustelig legepool
art. JL097009NPF
str. 298 x 165 x 55 cm
Anbefales fra 2-6 år (15-30 kg)
Før De tager dette produkt i brug, bedes De læse denne brugsanvisning
omhyggeligt og gemme den til senere brug.

ADVARSEL!
Efterlad aldrig børn uden voksent opsyn.
Dette produkt er kun til brug ved alm. hustand
Poolen må kun anvendes udendørs.
Husk! Børn kan drukne i meget lavt vand,
tøm poolen når den ikke er i brug.
Placer ikke poolen på beton, asphalt eller andet hårdt underlag.
Placer ikke poolen i vand.
Poolen skal opsættes af en voksen.
1. INDHOLD：1. Legepool

2. Brugsanvisning

3. Reparationslap

2. INSTRUKTION:
1） Placer poolen på et plant underlag, med minimum 2 m afstand til andre
elementer, som f.eks. hegn, garage, hus, udhæng, tørresnor eller elektriske
installationer.
2） Pak poolen ud og spred den ud på underlaget.
3） Det anbefales kun at anvende en hånd- eller fodpumpe til oppumpningen.
4） Vigtigt: Brug ikke en kompressor til oppumpning!
Undgå overoppumpning!
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5） Oppump alle dele og tilbehør omhyggeligt, Sørg for at lukke alle ventiler
korrekt, så de er lufttætte.
6） Find og luk poolens bundventil. Fyld herefter poolen med vand ca. ¾ fyldt op
ad kanten.
7） Nu er poolen klar til brug!.
8） Efter brug. Luk vandet ud ved at åbne for bundventilen.
Poolen tømmes for luft ved at presse ventilen sammen eller ved at isætte
pumpeniplen i hullet (uden pumpen).
3. OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE
1）Brug kun poolen I intakt stand. Reparer poolen hvis den er gået i stykker, følg
vejledning herfor nedenunder.
2) Udskift poolvandet jævnligt (især i varmt vejr) eller når der observeres
urenheder i vandet.
3) Rengør poolen I rent vand. Før poolen nedpakkes, bør De sørge for at den er
gennemtørret. Poolen bør opbevares på et koldt og tørt sted.
Vigtigt:
Brug ikke rengøringsmidler eller andre kemikalier til rengøring af poolen!
4. REPARATIONSLAP INSTRUKTION
(små huller eller rifter kan repareres med den medfølgende reparationslap)
a) Find hullet.
b) Tøm poolen for vand eller luft.
c) Rengør området omkring hullet, og sørg for at området er helt rent og tørt.
d) Tag reparationslappen og klip et stykke af i en passende størrelse, Størrelsen
skal være større end hullet. Sæt lappen på hullet og pres den fast.
e) Lad lappen sidde i 24 timer og tørre før produktet igen kan tages i brug.
f) Er hullet større end 2,5 cm anbefales det at bruge silikonebaseret lim til
lapningen, læs vejledningen for brug på limen.

Dette produkt er produceret for:
Harald Nyborg A/S
Gl. Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
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