Instruktionsmanual havepool
Læs alle instruktioner og sikkerhedsanvisninger
før du prøver at opsætte poolen.

GEM DENNE MANUAL TIL EVT. FREMTIDIG BRUG
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER VED BRUG AF POOLEN
Sæt dig ind i disse anvisninger, før du bruger poolen
For at du får størst mulig glæde af din havepool og gør det sikkert at færdes i og
omkring poolen, skal følgende sikkerheds- og vedligeholdelsesanvisninger ALTID
OVERHOLDES NØJE:
1) Det er poolejerens ansvar at finde og overholde alle lokale og statslige love og
regler vedrørende sikkerheden for swimmingpools, der er placeret oven på jorden,
FØR du opsætter og benytter poolen. Disse love og regler omfatter bl.a.: dæk,
hegn, afspærring, tildækning, poolstiger, belysning og påkrævet sikkerhedsudstyr.
2) Du må ikke bruge sand under opsætningen. Hvis det ser ud, som om der er brug
for noget til at "bringe poolen i vater”, så er det sted, du har tiltænkt til opsætning af
poolen sandsynligvis uegnet. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE
ADVARSEL KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE.
3) Børn må ikke gå i poolen uden opsyn. Det skal altid sikres, at der er mindst én
ansvarlig voksen, som overvåger alle børnene og dem, der ikke kan svømme,
HELE TIDEN. Bad og svøm aldrig alene i poolen.
4) Tillad ALDRIG, at nogen dykker eller springer i poolen. Gå aldrig i poolen fra
nogen form for dæk eller andre hævede overflader. Vandstanden i din pool er
meget lav og er ikke egnet til disse aktiviteter. Hvis disse instrukser ikke overholdes,
kan det medføre alvorlige skader eller endda dødsfald.
5) Tillad ikke børn eller voksne at lave “slåskampe” eller anden aggressiv form for
sport eller aktivitet i eller omkring poolen. Hvis disse retningslinier ikke følges, kan
det medføre alvorlige skader for dem, der befinder sig i og omkring poolen.
6) Sørg for altid at have korrekt sikkerhedsudstyr til poolen nemt tilgængeligt ved
poolen. Sæt nødkaldstelefonnumre og sikkerhedsanvisninger og –regler op, så de
er klart synlige (så som “Spring og dykning forbudt” og “Svøm aldrig alene”). Tillad
ikke nogen at bade i poolen uden tilstrækkeligt dagslys eller tilstrækkelig belysning.
7) Hvis vandet skal forblive helt klart, algefrit og uden skadelige bakterier, er det
MEGET VIGTIGT AT BENYTTE KEMIKALIER REGELMÆSSIGT.
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8) For at undgå hud- og øjenirritation eller endda skader på de badende må der
aldrig hældes kemikalier i poolen, mens der er nogen i den. Hæld aldrig kemikalier
eller andre stoffer i din pool, hvis du ikke kan se præcis hvilken mængde eller type,
der skal tilsættes vandet.
9) Det anbefales kraftigt, at poolejere hyppigt tester vandet i deres pool for at sikre,
at pH-værdien og klorkoncentrationen i vandet er optimal til at give sikker og
fornøjelig badning i hele sæsonen.
10) Alt udstyr, bør kontrolleres hyppigt for at se, om der er tegn på forringelse,
manglende eller knækkede dele eller anden mulig fare.
11) Havepool’s er beregnet til brug i sæsonen og derefter til opbevaring. Hvis du
bor i et tempereret klima, hvor poolen ikke vil være i brug året rundt, ANBEFALES
DET KRAFTIGT, at du tømmer din pool, rengør den og tørrer den grundigt,
hvorefter du opbevarer den et beskyttet sted uden for sæsonen. Det giver din pool
længere levetid og forhindrer, at der udvikler sig ting, som kunne være en
sikkerhedsrisiko, mens poolen ikke er i brug.

BEMÆRK
SVØM
ALDRIG
ALENE

FARE
INGEN
DYKNING
ELLER
UDSPRING
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OPSÆTNINGSVEJLEDNING
1. VALG AF OPSÆTNINGSSTED
Det er helt afgørende at vælge et passende sted til din pool, FØR du prøver at
fylde vand i. For at sikre, at poolen bliver let at sætte op, og at du kan nyde
din nye have pool uden problemer, skal du vælge et opsætningssted, som
nøje overholder følgende retningslinier:
A. Sørg for at området er fast, fladt (ingen ujævnheder eller jordforhøjninger) og i
vater, idet hældningen ikke må overstige 3° på noget sted i opsætningsområdet.
ADVARSEL: Pools, der installeres på overflader, der er for ujævne, er tilbøjelige til
at lække, få en urelmæssig form eller falde sammen, hvilket kan medføre skader på
ting og alvorlige personskader for dem, der befinder sig i eller omkring poolen! Du
må ALDRIG bruge sand eller andet materiale under poolen for at bringe den i vater!
Fladt, jævnt underlag - KORREKT

Ujævnt, hældende underlag - FORKERT

B. Sørg for at området, du har valgt til opsætning af poolen, er helt frit for grene,
sten, skarpe genstande eller andet affald.
C. Vælg et område, som ikke befinder sig lige under strømførende luftledninger
eller træer. Desuden skal du sikre dig, at jorden i det område, hvor poolen sættes
op, ikke indeholder rør fra forsyningsværker, ledninger eller kabler af nogen art.
D. Hvis der leveres en jorddug med til poolsættet, anbefales det kraftigt at bruge
den. Jorddugen hjælper med til at beskytte poolens foring mod skader fra ukrudt,
skarpe genstande og affald. ADVARSEL: Vælg opsætningsområdet omhyggeligt,
da en græsplæne eller anden ønsket vegetation under jorddugen vil gå ud.
Desuden skal du prøve at undgå at placere jorddugen på områder, hvor der kan
være aggressive planter og ukrudtsarter, da disse kan vokse gennem jorddugen.
E. Hvis det overhovedet er muligt, skal du vælge en åben placering på din ejendom,
hvor der kommer direkte sol. Dette vil hjælpe med til at opvarme poolen.
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2. OPSÆTNING AF POOLEN SAMT PÅFYLDNING AF VAND
Når du omhyggeligt har valgt et passende sted til poolen, sætter du poolen op
efter de følgende retningslinier.
A. Hvis din pool leveres med en jorddug, folder du dugen omhyggeligt ud og lægger
den på det område, hvor du har valgt at placere din pool. Sørg for at jorddugen er
spredt fladt og lige ud uden synlige rynker eller buler.
B. Placer poolen på jorddugen (hvis en sådan medfølger) med slangeforbindelserne
vendt mod det område, hvor du ønsker at placere en eventuel filterpumpe. Det er
vigtigt, at poolen vender rigtigt i forhold til, hvor du skal få strømmen til filterpumpen.
Sørg for, at pumpens elledning kan nå sikkert frem til dit valgte strømudtag. Endelig
skal du sørge for, at drænventilens åbning er placeret rigtigt, når du skal tømme
poolen for vand ved sæsonens afslutning. FORSIGTIG: DU MÅ IKKE TRÆKKE I
POOLEN, DA POOLEN DERVED KAN GÅ I STYKKER, ELLER DER KAN OPSTÅ
ANDRE SKADER. Vi tager intet ansvar for skader, der forårsages på poolen på
grund af forkert behandling eller manglende overholdelse af disse instrukser.

Udtag
Indtag
Slangetilslutninger

C. Fold omhyggeligt poolen ud, spred siderne og gulvet ud og gør dem så glatte
som muligt. BEMÆRK: For at lette opsætningen er det bedst at sætte poolen op på
en varm, solrig dag. Hvis tiden tillader det, kan du lade den udrullede pool ligge i
solen i 1 time eller mere, så poolmaterialet er mere bøjeligt under opsætningen.
D. Pust den øverste ring op, idet du holder den i midten af poolen (øverste ring skal
holdes inden for poolbundens omkreds.) MEGET VIGTIGT: Øverste ring må kun
fyldes til ca. 85 % af kapaciteten. Du må IKKE forsøge at puste ringen yderligere
op. Hvis du puster den øverste ring for kraftigt op, kan den springe, eller du kan
beskadige ringens sømme.

Indre
topring
Omkreds ved
bunden

SET OVENFRA
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E. Indsæt de medfølgende pløkker på indersiden af poolen både i filterpumpens
slangetilslutningsstykker og i drænventilens tilslutningsstykke.
F. Fyld poolen med ikke over 2,5 cm vand og begynd derefter at glatte eventuelle
rynker i bunden ud (fra indersiden af poolen) ved at skubbe udad, hvor poolens
bund og poolens væg mødes; eller (fra ydersiden af poolen) ved at række ned
under poolens væg for at tage fat i poolens bund og poolens yderside.

G. Når du er overbevist om, at du har fjernet så mange rynker som muligt, kan du
fortsætte med at fylde poolen. VIGTIGT: FØR du går videre til at fylde poolen op,
skal du sikre dig, at det sted, du har valgt, er TILSTRÆKKELIGT FLADT OG I
VATER. Hvis du efter at have fyldt vand på et lille stykke tid bemærker, at vandet
samler sig ujævnt, så hælder poolen for meget mod den ene side, eller hvis poolen
fremstår som oval eller “æggeformet”, SKAL DU STRAKS HOLDE OP MED AT
FYLDE VAND I POOLEN, da dette indikerer, at stedet ikke er i vater, eller at
sidevæggene ikke er skubbet ordentligt udad. Tøm poolen og find et nyt
opsætningssted. Du må ALDRIG forsøge fysisk at flytte en pool, hvor der stadig er
vand i, da der kan opstå personskader derved.

H. Poolens vægge rejser sig, når du fortsætter med at fylde vand på. Det er bedst
at overvåge poolen med regelmæssige mellemrum under opfyldningen for at sikre,
at der ikke er nogen lækager, og at poolen fyldes jævnt.
Når poolen fyldes med
vand
Poolens væg rejser sig

I. Fortsæt med at fylde på, indtil vandet har nået BUNDEN af den oppustelige ring
og siderne er glatte og faste. Du må IKKE forsøge at fylde poolen over dette punkt.
ADVARSEL: Når poolen er fyldt, må de badende ikke springe på, ligge på eller
læne sig kraftigt imod den oppustelige ring, idet dette kan få poolen til at bryde
sammen!
Topring
Korrekt vandniveau
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Bemærk: Når din pool er fyldt med vand for sæsonen, skal du lægge mærke til, om
den bliver overfyldt p.g.a. regnvand eller tilfældigt opstået overfyldning. Såfremt
dette sker, er det vigtigt snarest muligt at dræne eller øse det overskydende vand
ud. Vandstanden må aldrig være højere end bundkanten af den oppustelige ring.

3. VEDLIGEHOLDELSE AF POOLEN OG VANDBEHANDLING I SÆSONEN
Som tidligere bemærket leveres din pool med en meget effektiv filterpumpe, som vil
hjælpe med til at holde dit poolvand frit for opslemmet snavs og affaldspartikler.
Imidlertid udgør driften af din filterpumpe kun ét aspekt af den samlede vedligeholdelse
og vandbehandling. For at holde dit poolvand rent og hygiejnisk hele sæsonen skal du
nøje overholde følgende retningslinier:
A. Der er brug for korrekt og konsekvent brug af grundlæggende poolkemikalier for at
opretholde den rette pH-balance i poolvandet. Desuden hjælper anvendelsen af
kemikalier med til at forebygge væksten af skadelige bakterier eller alger i din pool
og hjælper din filterpumpe med at holde dit vand krystalklart. De kemikalier, din pool
kan have brug for, kan bl.a. være:
1) Klor i tabletform, granulatform eller flydende form. Det desinficerer poolvandet og
hæmmer algevækst.
2) pH-justeringskemikalier: Disse anvendes til at korrigere pH-niveauet og gøre
vandet mere eller mindre syreholdigt.
3) Algebekæmpelsesmidler: Disse kemikalier er lavet efter en formel, der fjerner
alger.
4) “Oxidering” (Superklor): Fjerner visse organiske og andre
kombinationsforbindelser, som kan påvirke vandets klarhed.
Du kan få nærmere oplysninger om brugen af kemikalier, hvis du kontakter en lokal
poolleverandør og oplyser vandmængden i din pool samt evt. afleverer en prøve på dit
poolvand. Dermed kan de give dig ordentlig rådgivning om: 1) hvilke kemikalier, du skal
købe, 2) hvilke mængder af kemikalier, du skal købe, og 3) hvordan du skal bruge
bestemte kemikalier sikkert og effektivt.

B. Lad aldrig klor komme i direkte kontakt med poolens foring, før den er helt opløst. Det
betyder, at klor i granulatform eller tabletform først skal opløses i en spand vand, før
kloren tilsættes poolvandet, og på samme måde skal flydende klor hældes langsomt og
jævnt i poolvandet forskellige steder i poolen.
FARE: Du må ALDRIG tilsætte vand til kemikalier. I STEDET skal du altid tilsætte
kemikalier til vand. Du må heller aldrig blande forskellige kemikalier sammen; du skal
tilsætte kemikalierne til poolvandet hver for sig og lade dem cirkulere i poolen, før du
tilføjer andre typer kemikalier.
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C. Vi anbefaler, at du køber et testsæt og hyppigt tester dit poolvand, så du kan sikre
dig, at din pH-balance og klorniveauet er optimalt. Din lokale poolforhandler kan give dig
nærmere oplysinger om køb og brug af et testsæt, der passer til dine behov. BEMÆRK:
Et for højt klorniveau eller for lavt (surt) pH-niveau kan beskadige din poolforing, så du
skal foretage afhjælpning så hurtigt som muligt, hvis testen viser en af disse tilstande.
D. Opgaven med at fjerne større stykker affald fra din pool og holde indersiden af
poolforingen ren forenkles ved at bruge et vedligeholdelsessæt til pool , som omfatter en
skimmer til blade og et støvsugningssystem til haveslanger. Vedligeholdelsessættet kan
købes separat som tilbehør.
E. Check din filterpumpepatron hver anden uge (eller hyppigere i perioder med kraftig
brug), så du kan se, om der er brug for rengøring eller udskiftning. Hvis din patron ikke
længere er hvid, kan du forsøge at sprøjte den ren med en kraftig vandstråle fra din
haveslange. Hvis din patron ikke kan renses på denne måde, skal den udskiftes. Hvis du
ikke rengør og/eller udskifter dine patroner hyppigt, påvirkes filterpumpens effektivitet, og
pumpens levetid kan blive forkortet.
F. Endelig er de to følgende tips en enkel måde til at hjælpe med til at forhindre skidt og
snavs i overhovedet at komme i poolvandet:
1) Mind din familie og venner om altid at bruse sig over med vandslangen eller afrense
skidt eller sololie fra deres hænder, fødder og krop, før de går i poolen.
2) Hvis din pool leveres med et tæppe, så prøv at holde poolen tildækket, når den ikke er
i brug. Dette vil hjælpe med at holde vinden og andre elementer fra at afsætte skidt
og affald i din pool og vil også forhindre overskydende regnvand fra at overfylde
poolen.
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4: OPBEVARING AF POOLEN UDEN FOR SÆSONEN
(TØMNING, NEDTAGNING OG KORREKT OPBEVARING)
A. Sørg for at elforsyningen til filterpumpen er afbrudt.
B. Kontroller at tømningsproppen sidder godt fast på indersiden af poolen.
C. Tilslut din haveslange til slangeadapteren, idet du placerer den anden ende af
slangen i et område, hvor vandet kan løbe sikkert bort, så som et stormafløb eller
en gadekloak. Husk på, at da vandet altid finder sit eget niveau, skal enden af
slangen være placeret lavere end poolen for at sikre, at poolen tømmes
fuldstændigt.
D. Indsæt de tilhørende propper i indgang- og udgangspunkterne på indersiden af
poolen og afbryd derefter filterpumpens slanger.
E. Påsæt slangeadapteren på tømningsudgangen ved at dreje adapteren med uret.
F. Åben tømningsproppen på indersiden af poolen, og vandet vil straks begynde at
løbe ud.
G. Afbryd slangen og adapteren, når arbejdet er tilendebragt.
H. Genindsæt tømningsproppen på indersiden af poolen.
I. Vær sikker på at poolens foring er helt tør, før poolen foldes sammen til længere
tids opbevaring. Hvis poolen kan ligge i solen nogle timer, vil dette virke rensende
og sætte fart i tørringen, så det bliver lettere at folde poolen sammen til opbevaring.
(Forsøg aldrig at folde eller pakke en pool væk, som ikke er helt tør, da dette kan
medføre mug eller skimmel, mens poolen opbevares.)
J. Husk at korrekt opbevaring uden for sæsonen er helt afgørende, når det drejer
sig om at beskytte din investering i en oval pool med stålramme. Når poolen er tømt
og tør, skal den foldes omhyggeligt og svøbes i en jorddug (hvis en sådan
medfølger) eller andet presenning-lignende materiale. Poolen og alt tilbehør, så
som pumpe, tæppe, jorddug, stige, slanger, klemmer og metaldele bør opbevares
sammen og oplagres indendørs et sted, som er rimeligt varmt, tørt og sikret mod
vejrliget.
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HAVE POOL
VEJLEDNING I FEJLSØGNING

PROBLEM
DEN FYLDTE
POOL ER IKKE
RUND

BESKRIVELSE
• Poolen er blevet oval,
rektangular eller
“æggeformet”.
• Poolen ser ud til at
hælde til den ene side, og
vanddybden i poolen er
uens.

ÅRSAG
• Rynker i bunden af foringen
blev ikke glattet godt nok ud,
før poolen blev fyldt.
• Sidevæggene blev ikke korrekt
“skubbet udad”, mens poolen
blev fyldt, hvilket har bevirket,
at omkredsen af den øverste
ring ligger uden for poolens
sidevægge.
• Poolen står på ujævn eller
hældende grund.
• Kloret oxiderer mineraler i
vandet. Dette er ikke
ualmindeligt med vand fra
forskellige kilder.

FARVET VAND

• Vandet bliver blåt, brunt
eller sort, første gang det
behandles med klor.

PARTIKLER
OPSLEMMET I
VANDET

• Vandet ser
“mælkeagtigt” eller uklart
ud.

• “Hårdt vand” forårsaget af en
forhøjet pH-værdi.
• Der er ikke brugt nok klor.
• Fremmedlegemer i vandet.
• De badende renser ikke deres
fødder, før de går i poolen.

HELE TIDEN
LAV
VANDSTAND

• Poolen ser ud til at miste
vand hver dag.

ALGER

• Vandet har et grønligt
skær.
• Der er grønne, brune
eller sorte pletter på
poolens foring.
• Poolens bund er glat
og/eller der er en
ubehagelig lugt fra
poolen.

• Revner eller hul i poolens
foring.
• Revner eller hul i en
filterpumpeslange.
• Slangens klemmer er for løse.
• Der sker fordampning p.g.a.
høje sommertemperaturer.
• Der er alger i vandet.

POOLVANDET
ER KØLIGT

• Vandet bliver ikke varmt
nok til, at det er rart at
svømme i.

• Poolen er opsat et sted, hvor
der er for meget skygge eller
træer langs med poolen.
• Der slipper varme ud fra
poolvandet.

AFHJÆLPNING
• Tøm poolen til 2,5 cm vanddybde
og glat dernæst så mange
rynker ud som muligt.
• Tøm poolen til 2,5 cm vanddybde
og skub så sidevæggene udad,
indtil de er uden for topringens
omkreds.
• Sørg for at grunden under poolen
er meget flad, jævn og fri for
jordforhøjninger.
• Juster pH-værdien til det
anbefalede niveau.
• Lad filtret løbe, indtil vandet er
klart.
• Rens patronen regelmæssigt.
• Juster pH-værdien. Tal med en
poolleverandør om korrekt
behandling af vandet.
• Sørg for det rette klorniveau.
• Rens eller udskift filtret.
• Fjern skidt med en
højtryksslange, før du går i poolen.
• Find skaden og udfør reparation
med det medfølgende lappegrej.
• Reparer eller udskift slangerne.
• Spænd alle slangeklemmer.
• Hold poolen tildækket, når den
ikke er i brug.
• Udfør “oxidering” som behandling
(superklorbehandling). Kontroller
pH-værdien og juster den til et
passende niveau med hjælp fra
den lokale poolforhandler.
• Støvsug poolens foring eller
skrub den let.
• Test vandet ofte, så det rette
klorindhold kan oprethholdes.
• Flyt poolen til et mere åbent sted,
hvor den kan få maksimal sol
midt på dagen.
• Hold poolen tildækket, når den
ikke er i brug.

11

