Läs igenom denna anvisning noggrant och
spara den som referens.

Bassängsats WATERFUN

Art-nr.: 3000005 / 3000005CH
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KURZANLEITUNG / QUICK START GUIDE / NOTICE SOMMAIRE / GUIDA
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Pool-Standort wählen
Selection of pool location
Sélection de l‘emplacement
Scegliere il luogo per la piscina
Locatie zwembad kiezen
Välja placering för bassängen
Pool-volba místa
Zvoľte miesto inštalácie bazéna
Selectarea locului de amplasare a piscinei
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Vlies auslegen
Installation of floor protection fleece
Pose du tapis feutre
Posare il velo protettivo
Vlies uitleggen
Lägga ut duken
Položení rouna (vlákniny)
Rozložte podložku
Amplasarea păturii drenante

Untergrund vorbereiten
Preparing the foundation/ground
Préparation du terrain
Scegliere il luogo per la piscina
Ondergrond voorbereiden
Förbereda underlaget
příprava podkladu
Pripravte podklad
Pregătirea solului de bază
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Folie auslegen & Luftwulst aufblasen
Installation of liner & inflation of tube ring
Déploiement du liner & Gonflage du boudin
Posare il liner e gonfiare l‘anello superiore
Folie uitleggen & luchtrand opblazen
Lägga ut folien och blåsa upp luftvulsten
Folie položena & vzduch vytlačen
Rozložte fóliu a nafúknite nafukovací diel
Întinderea foliei şi umflarea elementul gonflabil
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RAPIDA / BEKNOPTE HANDLEIDING / KORTFATTAD BRUKSANVISNING
ÚTMUTATÓ / MANUAL CU INSTRUCŢIUNI PE SCURT
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Ventile und Filteranlage anschließen
Connection of valves and filter system
Raccordement vannes et installation de filtrage
Collegare le valvole e l‘impianto filtrante
Ventielen en filterinstallatie aansluiten
Ansluta ventiler och filteranordning
Připojení ventilu a filtrační systém
Pripojte ventily a filtračné zariadenie
Racordarea ventilelor şi instalaţiei de filtrare
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Mit Wasser befüllen
Filling with water
Remplissage d‘eau
Riempire con acqua
Met water vullen
Fylla bassängen med vatten
Naplnit vodou
Naplňte bazén vodou
Umplerea cu apă

Följ den utförliga beskrivningen
på efterföljande sidor.
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 ine ausführliche Anleitung in Ihrer Sprache steht im Internet
E
unter http://download.waterman-pool.com für Sie bereit.
Detailed instructions in your language can be found on the
Internet at http://download.waterman-pool.com for you.
Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible
sur le site Internet http://download.waterman-pool.de
Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in
Internet all‘indirizzo http://download.waterman-pool.de
Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet
onder http://download.waterman-pool.de voor u klaar.
Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu
jsou pro vás připraveny pod http://download.waterman-pool.de
Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete
na stránke http://download.waterman-pool.de
Un manual cu instrucţiuni detaliate vă stă la dispoziţie pe internet pregătit în
limba dumneavoastră la http://download.waterman-pool.de
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SÄKERHETS- OCH VARNINGSHÄNVISNINGAR
Användning av en byggsats till en simbassäng
förutsätter att denna uppfyller säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i bruks- och underhållsanvisningen. För att förhindra att barn
drunknar rekommenderas att spärra av tillträdet till simbassängen. Tillträdet till simbassängen ska spärras av så att barn under 5 år inte
obemärkt kan ta sig ner i vattnet i bassängen.
Avspärrningen kan ordnas med ett barnsäkert
staket eller en barnsäker övertäckning/tak
över hela bassängen, som även kompletteras
med ett larmsystem. Alla säkerhetsanordningar är praktiska hjälpmedel, men kan
aldrig ersätta vuxna personers ständiga och
medvetna uppsyn.

När simbassängen används får
åtkomstanordningar till bassängen
(t.ex. stegar) inte tas bort. När
användarna badat färdigt ska stegarna
antingen tas bort helt från bassängen eller
säkras på ett sådant sätt att obehörigt tillträde
omöjliggörs (vi rekommenderar att t.ex.
använda en säkerhetsstege med avtagbara
eller uppfällbara och låsbara fotsteg).

KÖPINFORMATION/TEKNISKA UPPGIFTER
OBS: Denna bassäng motsvarar standarden
EN 16562-1 och är en byggsats till en uppställd simbassäng.

6 665 l
Vattenyta 7,3 m²

0,73 m

3,50 m
3,66 m

0,90 m

Användning

Uppställd bassäng

Byggsatstyp

Självbärande simbassäng med uppblåsbar luftring

Antal personer vid montering
Tid för montering

minst 2 personer
15 minuter (utan schaktning och vattenpåfyllning)

Satsens innehåll

Simbassäng, säkerhetsstege, sandfilteranordning

Vattnets täthetsklass

WO: 0 lt

Nödvändiga verktyg för montering:

Riktskiva
Vattenpass
Spade och skyffel
Ev. vibrationssläde
Tumstock
Spårskruvmejsel
10-delad ringnyckel
Snöre
Påle
Markeringsspray eller pulverflaska

Övrigt nödvändigt material

Bottenskyddsduk
Ev. fin sand
Vattenvårdprodukter,

Praktiska tillbehör

Bottensug
Håv
Skyddspresenning
Flottördoserare
Vattentestenhet

Medföljande säkerhetsdekaler

Visar på
risken med
att hoppa

Visar att vuxna
ska ha uppsikt
över barn

Tillverkare: Bestway Global Holding Inc., Shanghai, 201812 Kina

Visar på
risken att
drunkna
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Kontrollera före monteringen att alla nödvändiga delar
enligt den bifogade stycklistan finns tillgängliga:

STYCKLISTA
Antal

Beteckning

Artikelnr.

1

Folie 3,66 × 0,91 m, inkl. reparationssats

57312

2

Sil för inloppsmunstycke Bestway Pool inkl. slangklämma

F4030

1

Flottörslang 38 mm 2×1,5 m i ett stycke

2500059

1

Flottörslang 32 mm 3×1,1 m i ett stycke

2500060

1

Sandfilteranordning 4 m³/tim

1

Säkerhetsstege för bassäng 1,07 m 2×3 steg

1

Adapter

58330
P5C183B

Sandfilteranordningen och även stegen har en separat monterings- och bruksanvisning, som
medföljer produkten.

SÄKER ANVÄNDNING AV SIMBASSÄNGEN
• Det är inte tillåtet att dyka i bassängen.

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Hoppa aldrig i vattnet i den grunda delen
(det kan leda till allvarliga skador och även
dödsfall)
Lär dig första hjälpen (hjärt-/lungräddning)
och friska upp kunskaperna regelbundet.
Det kan göra en skillnad som räddar liv i en
nödsituation.
Alla som använder bassängen, inklusive
barn, ska instrueras om hur man agerar i
en nödsituation.
Ta bort skyddspresenningen helt före bad.
Bada aldrig under presenningar.
Ställ stegen för att stiga i bassängen på ett
säkert och fast underlag, och kontrollera
regelbundet att alla förband sitter ordentligt
och om skador finns.
Använd aldrig simbassängen under påverkan av alkohol, doger eller läkemedel.
Blanda aldrig kemikalier för vattenskötsel
med varandra. Kemikalier för simbassängen ska förvaras säkert tillslutna och utom
räckhåll för barn
Bada aldrig ensam, och låt endast barn och
icke-simkunniga bada under uppsikt och
ev. med flythjälpmedel. Samtliga användare, i synnerhet barn, uppmuntras att lära
sig simma.
Använd de medföljande säkerhetsdekalerna
och fäst dem på en väl synlig plats i närheten av simbassängen (inom 2000 mm).
Placera räddningsredskap (stänger, livbojar,
förstahjälpensats, larmnummer) i närheten
av bassängen.
Endast genom regelbunden pH-mätning
och desinficering kan spridning av sjukdomsalstrande baciller (bakterier, virus osv.)
i vattnet hindras. Duscha både före och
efter bad. Stig eller hoppa inte i vattnet när
du är kraftigt överhettad.

• Sitt aldrig på bassängkanten och skapa inte
•
•
•
•
•
•

•
•

överdrivna vattenrörelser, i synnerhet i fritt
uppställda simbassänger.
Undvik att springa i området runt simbassängen (risk för halkning).
Låt aldrig djur (hundar, katter, fiskar) bada i
simbassängen.
Bada aldrig i mörker eller vid ostadigt väder
(blixtar, åska, oväder)
Bada/dyk aldrig mellan stegen och bassängväggen (risk för klämning)
En fungerande telefon och en lista med
larmnummer ska alltid finns i närheten av
simbassängen.
Kliv aldrig ur bassängen direkt, utan alltid
med hjälp av stegen. Kraftigt tryck eller steg
på bassängväggen kan göra att simbassängen skadas eller går sönder. Sitt aldrig på
bassängkanten/hållskenan
Använd aldrig rengöringsredskap eller
leksaker med vassa kanter, eftersom dessa
kan skada innerskiktet.
Kontrollera regelbundet att alla skruvförband sitter ordentligt och se noga till att
inga hörn med vassa kanter eller kanter
på bassängen resp. tillbehör (t.ex. stegen)
finns som kan ge upphov till skador.
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ELEKTRISK SÄKERHET
• Strömanslutningen till simbas-

• Fristående filteranordningar/pumpar på

sängen måste säkras med en
jordfelsbrytare (30 mA).
• Ta aldrig med elektriska apparater ner i
bassängen eller vidrör dessa när du är i
bassängen.

över 12 Volt måste monteras på minst 3 m
avstånd från bassängen, och för strömkällan ska avståndet till bassängen vara
3,5 m.
• Observera DIN VDE 0100 del 702 vid alla
elektriska installationer till bassängen

SÄKERHET FÖR ICKE-SIMKUNNIGA
• Personer med svaga simkunskaper och
icke-simkunniga måste hela tiden övervakas aktivt av en kompetent vuxen person
(observera att risk för drunkning råder för
barn under 5 år).
• En kompetent vuxen person ska utses, som
övervakar bassängen när den används.
• Personer med svaga simkunskaper eller
icke-simkunniga bör använda personlig
skyddsutrustning när de vistas i bassängen.

• Om bassängen inte används eller övervakas
ska samtliga leksaker tas ut ur bassängen
och dess omgivning, för att förhindra att
barn dras till dem.

VAL AV PLACERING
Försäkra dig först om att den simbassäng du
valt får monteras på den valda platsen utan
särskilt bygglov eller andra formella myndighetstillstånd. Det är också viktigt att försäkra
sig om att inga ledningar (gas, vatten, el,
telefon osv.) är dragna i det tänkta monteringsområdet för simbassängen. Nedsänkta
simbassänger får inte installeras i områden
med grundvatten eller sedimentärt vatten.
S
 oligt läge: Vi rekommenderar en placering där solen skiner så länge och mycket
som möjligt under dagen.
T
 räd: Bör inte finnas i bassängens omedelbara närhet, eftersom de medför kraftig
nedsmutsning (löv, barr, frömjöl) och ger
skugga.

Vind: Optimalt ska den primära vindriktningen utnyttjas på ett sådant sätt att
smuts som faller på vattenytan drivs i
riktning mot doseringsenheten.
Logistik/grannar: För att driva bassängen
behövs en strömförsörjning (säkrad med
jordfelsbrytare), tillgång till vatten för
påfyllning samt en spillvattenanslutning/
kanalrör. Det är praktiskt att placera
bassängen så nära huset som möjligt, t.ex.
vid altanen, men det är också viktigt att se
till att eventuella tekniska problem inte kan
medföra skador på huset (t.ex. utströmmande vatten som tränger in i källaren).
Försäkra dig även om att grannarna inte
störs mer än nödvändigt, genom att välja
en så skyddad (privat) plats som möjligt.

MARKFÖRBEREDELSER FÖR RUND BASSÄNG
Det bästa fundamentet för simbassängen är
en betongplatta (tjocklek ca 20 cm). Denna
måste vara absolut 100 % plan (altaner,
stenbelagda ytor osv. är svåra/inte lämpliga
eftersom de har viss lutning). En skyddsduk
måste läggas under.
Det går även utan betongplatta om följande
observeras:

•
•
•
•

•

Avlägsna gräs, påväxter och rötter helt
och hållet
Jämna till jorden tills underlaget är plant
till 100 % (skotta aldrig upp material,
och använd inte sand för att fylla ut)
Bassängen måste stå på naturlig mark,
aldrig i sluttningar
Underlaget måste vara plant till 100 %,
max. avvikelse = 1 cm över hela uppställningsytan, underlagets bärförmåga
per meter bassängdjup = 1 ton.
Komprimera underlaget med en vibrationssläde

Ställ aldrig bassängen direkt på verandor,
träterrasser, asfaltsytor, uppskottad sandbädd,
grus eller stenig mark.

Mått
Simbassäng

Snörets längd

366 cm

190 cm
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LÄGGA UT DUK
När förberedelsen av marken är avslutad och
underlaget är till 100 % plant ska först en
syntetisk bottenskyddsduk (medföljer inte)
läggas ut. Rengör underlaget grundligt på nytt
och avlägsna alla stenar/ojämnheter som kan
vara skadliga för folien.

BREDA UT FOLIEN
Bred sedan ut folien (dra den aldrig över
marken eller kliv på den med skor) och rikta
in den. Folien ska ligga platt och i möjligaste
mån utan veck på marken.
Därefter kan du blåsa upp luftvulsten. Till
detta får aldrig en kompressor eller tryckluft
användas. Ett lämpligt hjälpmedel är exempelvis en manuell blåsbälg. Luftvulsten ska heller
inte blåsas upp för hårt, eftersom luftringen
kan töjas ut ytterligare vid höga temperaturer.
Maximalt lufttryck är
4,9 kPa = 0,7 psi = 0,049 bar.
OBS: Skador på luftvulsten till följd av för högt
lufttryck ger inte rätt till reklamation och täcks
inte av garantin.

FYLLA BASSÄNGEN MED VATTEN
Anslut först de båda genomskinliga silventilerna inifrån och utifrån till de båda svarta
slangadaptrarna i bassängväggens genomföring. Sedan kan du koppla 32 mm-slangen
direkt till en slangadapter. Även en adapter
för anslutning av 38 mm-slangen medföljer.
Anslut slangarna till den färdigmonterade
sandfilteranordningen (se sandfilteranordningens separata bruksanvisning).

mm
38 O UR
T
E
R

32 mm
Filter

32 mm-slangen ansluts till pumpens sugsida,
och 38 mm-slangen till anslutningen ”Return”
på 6-vägsventilen. Du kan även täta de
båda slanggenomföringarna inifrån med de
medföljande blå förslutningshättorna. I sådana
fall ska vatten bara fyllas på till strax under
ventilerna, och sedan ska anslutningen till
sandfilteranordningen kopplas in. Kontrollera
även noga att bassängens avtappningsventil är
säkert försluten.
Använd aldrig brunnsvatten, regnvatten, släckningsvatten eller vatten från dammar eller uppsamlingsbehållare för att fylla på bassängen.
Kostnaderna för förbehandling av olämpligt
vatten är avsevärt högre än kostnaderna för
kranvatten.
Fyll helst bassängen med en trädgårdsslang
och använd endast dricks-/kranvatten till detta. Upp till en fyllnadshöjd på ca 3 cm kan du
utan problem jämna ut eller rätta till veck på
botten. Tänk redan i detta skede på att se till
att nivån blir jämn. Om vattennivån får ojämn
höjd vid bassängens kant är förmodligen bassängens underlag inte korrekt utjämnat. Detta
måste då korrigeras.
Bassängens maximala fyllnadshöjd är upp till
den undre skarven på luftvulsten. Låt aldrig
bassängen stå obevakad medan den fylls med
vatten. Den maximala fyllnadsmängden är
80 % av bassängens totala volym.

max.
73 cm

3 cm

Om bassängen överfylls kan bassängväggen
brista. Vid kraftigt regn måste vatten eventuellt
tappas av. Om välvningar framträder på bassängens yttervägg är förmodligen underlaget
skevt och måste korrigeras.
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ANSLUTNING OCH DRIFT AV
SANDFILTERANORDNINGEN:
Sandfilteranordningen måste placeras på
minst 3 meters avstånd från bassängen.
Detta är nödvändigt av säkerhetsskäl, så att
det inte går att komma åt strömledande delar
från vattnet. Kör endast filteranordningen när
bassängen inte används och inga personer är
i vattnet.
Filteranordningen ska stå på ett fast underlag
(t.ex. en betongplatta), aldrig direkt på bevuxen mark. Strömanslutningen till filteranordningen måste säkras med en jordfelsbrytare,
och bör inte installeras med förlängningskablar. Den egentliga ihopmonteringen av sandfilteranordningen sker enligt beskrivningen i den
utförliga bruksanvisningen som medföljer den.
Anslutning av filteranordningen till bassängen
sker enligt följande ritning

VÅRT TIPS:
För en ännu bättre mekanisk rengöring av
bassängen rekommenderar vi att en doseringsenhet/ytsug ansluts som tillbehör (medföljer ej). Doseringsenheten hakas i upptill
på luftvulsten och ansluts till sandfilteranordningens sugsida från bassängens insida.
Med en doseringsenhet bildas en sugeffekt
på vattenytan så att t.ex. löv sugs ut direkt
innan de sjunker till bassängens botten.
Passande doseringsenhet =
Artikelnr.: 58233

3m

32 mm
Filter

38 mm
RETOUR

TIPS FÖR ÖVERVINTRING
Fast Set Pools är konstruerade för att kunna
monteras och demonteras extra snabbt. Med
anledning av deras material är de inte anpassade för att stå vattenfyllda under vintern.
Bassängen kan brista på grund av vikten och
trycket från is och snö, och måste demonteras

under hösten/vintern. Materialet kan skadas
vid temperaturer under 8 °C/45 °F utomhus.
Under vintern ska din Fast Set Pool förvaras
skyddat från gnagare och kemikalier i ett frostskyddat område och utom räckhåll för barn.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
• Använd uteslutande kranvatten, aldrig
brunnsvatten, för att fylla på simbassängen.
Brunnsvatten har ofta en hög järnhalt, och
bassängvattnet kan därför färgas brunt när
vattenskötselprodukter tillsätts.
• Ställ in vattnets pH-värde rätt omedelbart
efter monteringen och klorera vattnet i en
stöt (eller använd andra vattenskötselprodukter på motsvarande sätt om så önskas).
• Fyll endast på vatten till skarven på luftvulsten.
• Tillsätt aldrig vattenskötselprodukter direkt

•
•

•
•

i vattnet, utan tillför t.ex. klortabletter med
hjälp av en flottördoserare.
Fyll på med färskt vatten regelbundet
Bassängen måste alltid vara helt fylld
med vatten, eftersom den annars inte står
stabilt och filteranordningen eventuellt inte
fungerar.
Sandfilteranordningen bör vara igång ca
6 till 8 timmar varje dag. En backspolning
rekommenderas varje vecka.
Rengör botten regelbundet med en bottenrensare/sug.

REPARATION
2 st självhäftande lappar medföljer bassängen. Rengör först ytan där lappen ska sitta
grundligt, eftersom den annars inte fastnar
ordentligt. Skär vid behov till lappen till
nödvändig storlek, och till rund eller oval form
efter behov.
Lappen kan även fästas när bassängen är
fylld, på botten kan den endast fästas inifrån,
och på ytterväggen med fördel både utifrån
och inifrån.

På botten rekommenderas att ställa ett tungt
föremål på fäststället i 12 timmar. På ytterväggen bör lappen tryckas fast stadigt i några
minuter.
Vid reparation av luftvulsten ska luften först
släppas ut och lappen helst tryckas fast med
jämn kraft, eller ett föremål ställas ovanpå.
Torktid: 12 timmar
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GARANTI
För att anspråk på garantiersättning ska kunna göras gäller följande:

• Vi lämnar 2 års garanti för våra produkter

•

•

•
•
•

från inköpsdatum. Under denna period ansvarar vi för att den produkt vi levererar är fri
från fabrikations- och/eller materialfel.
Vårt garantiåtagande gäller inte brister, fel
eller skador som uppstår genom otillåten
eller oförsiktig användning från kundens
sida eller orsakas av tredje part som vi inte
ansvarar för. Inte heller kan garantin åberopas vid force majeure.
Vid transport av den defekta produkten står
vi för kostnaderna inom ramen för garantin.
Utom ramen för garantin står kunden själv
för kostnaderna.
Om en kostnadsfri ersättningsleverans görs,
leder detta inte till att garantitiden börjar
räknas om enligt §212 i tyska civillagen.
Vi tar inte heller ansvar för slitagedelar, vid
bristfälligt underhåll och följdskador genom
att otillåtna driftmaterial använts.
Detsamma gäller om bruks- eller underhållsanvisningar inte följs, om den levererade
produkten överbelastas eller påverkas på
annat sätt, eller om ändringar utförs på

produkter vi levererat, komponenter byts ut
eller förbrukningsmaterial används som inte
motsvarar originalspecifikationen används
till produkten.
• Anspråk från kundens sida på skadeersättning kan inte göras t.ex. för utebliven leverans, oaktsamhet inom avtalsförhandlingar,
brott mot avtalsenliga sidoförpliktelser,
följdskador på grund av brister eller otillåten
hantering eller på annan rättsgrund. Detta
gäller inte ansvaret för att produkten saknar
en garanterad egenskap, avsiktligen eller
på grund av grov oaktsamhet. Framför allt
lämnas ingen ersättning för vatten och kemikalier som behöver tömmas ut på grund
av en otäthet i bassängen.

För att reklamationsärenden ska gå så smidigt, snabbt och okomplicerat som
möjligt är det viktigt att formuläret fylls i fullständigt och skickas in tillsammans
med alla nödvändiga underlag (inköpskvitto/bilder). Inköpskvitto är en förutsättning för alla garantianspråk. Utan inköpskvitto kan vi tyvärr inte bevilja/behandla reklamationer. Genom tydliga och överskådliga bilder kan vi bedöma och behandla ärendet snabbare.
På så sätt slipper både du och vi onödiga kostnader och väntetid.
Post:
Fax:
E-post:

Waterman kundtjänst
Bahnhofstr. 68, D-73240 Wendlingen
49 (0) 7024/4048-667
service@waterman-pool.com

Formuläret kan du ladda ner här:
http://reklamation.waterman-pool.com
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Svenska

Monterings- och bruksanvisning Fast Set Pool ”WATERFUN”

Vi rekommenderar att bifoga tydliga och överskådliga bilder* av skadan till reklamationen! (Bilder av den
defekta artikeln) Dessa hjälper oss att kunna bedöma ärendet bättre. Dessutom kan reklamationen behandlas snabbare, vilket gör att både du och vi slipper onödiga kostnader
och väntetid.

Bifoga alltid ett inköpskvitto* till reklamationen!
(Inköpskvitto är absolut nödvändigt, det är en förutsättning
för alla garantianspråk. Utan inköpskvitto kan vi tyvärr inte
bevilja/behandla reklamationer.)

Waterman kundtjänst
Bahnhofstr. 68
D-73240 Wendlingen
Tel: 49 (0) 7024/4048-666
Fax: 49 (0) 7024/4048-667
E-post: service@waterman-pool.com

E-post*

Fax

Mobil

Telefon*

Postnr / Ort*

Gatuadress*

Namn*

Dina kontaktuppgifter

Så gör du en reklamation för
sandfilteranordningen

av företaget

med artikelnummer

Postnr/Ort

Ort*

Datum*

Underskrift*

Tyvärr måste jag reklamera följande (lämna en så exakt beskrivning som möjligt):

köpt en produkt av typ)

Jag har den

*Obligatoriska uppgifter / underlag

.

Mobil

Bifoga alltid serienumret* till reklamationen!

E-post*

Fax

Telefon*

Postnr / Ort*

Gatuadress*

Namn*

Bifoga alltid ett inköpskvitto* till reklamationen!
(Inköpskvitto är absolut nödvändigt, det är en förutsättning
för alla garantianspråk. Utan inköpskvitto kan vi tyvärr inte
bevilja/behandla reklamationer.)

Bestway Kundtjänst
Sontraer Straße 27
60386 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0) 69/ 46001281
Fax: +49 (0) 69/ 46001282
E-post: kundendienst@bestway-europe.com

Dina kontaktuppgifter

Så gör du en reklamation för din
Fast Set Pool (defekt folie)

av företaget

med artikelnummer

Postnr/Ort

Ort*

Datum*

Ange artikelnummer för den komponent som saknas.
Dessa framgår av användarhandboken.

Komponent saknas

Defekt övre ring

Defekt skarv

Sprickor i produkten / Luftläckage

Beskrivning av problemet:

22’X52”

#BXXXXX
BWSHFXXXXXX
YYYY-MM-DD

Underskrift*

Övrigt:

Serienummer:

Artikelnummer:

.

*Obligatoriska uppgifter / underlag

Ange serienumret och artikelnumret, som finns tryckt i närheten av avtappningsventilen.

köpt en produkt av typ)

Jag har den

KUNDTJÄNST
vi vill tacka dig för att du valt en av våra
produkter. Våra produkter genomgår stränga
kvalitetskontroller. Trots detta kan det inte
uteslutas att funktionsstörningar eller defekter
kan förekomma. Om den produkt du köpt mot
förmodan inte skulle fungera korrekt, eller
vara bristfällig på annat sätt, ber vi dig att
kontakta vår kundtjänst.
Vår kundtjänst finns naturligtvis på plats för
att hjälpa dig även efter att garantitiden löpt
ut.

ÅTERLÄMNA INTE
PRODUKTEN TILL
BUTIKEN!
Frågor? Problem? Saknas delar?
Vår kundtjänst hjälper dig gärna.

Waterman kundtjänst
Bahnhofstr. 68, D-73240 Wendlingen
Tel:
+49 (0) 7024/4048666
Fax:
+49 (0) 7024/4048667
E-post:
service@waterman-pool.com

