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Ni har gjort er familj en stor glädje och köpt en SUMMER FUN simbassäng. Er simbassäng har 
tagits fram av specialister inom detta område: Den erbjuder er samtliga kvalitets- och 
säkerhetsgarantier och alla bekvämligheter. Nu måste ni bara montera upp den. Läs först 
igenom  anvisningen innan ni börjar med monteringen. 
 
I - NÖDVÄNDIGA HJÄLPMEDEL: 
Kontrollera att alla hjälpmedel och verktyg som 
behövs finns till hands: 
Spade, hacka, kratta, en list som måste vara 
längre än simbassängens radie och sand. 
Dessutom behöver ni: snöre, klisterband, en 
vass kniv, ett måttband, en kombinationstång, 
hammare, skruvmejsel, vattenpass, pålar och 
en förpackning mjöl. 
Sätt först ihop bassäng-stegen (om ni har köpt en 
sådan), innan ni börjar med att förbereda 
uppställningsplatsen. Ni kommer att behöva den senare när bassängen monteras. 
Monteringsanvisningen finns i stegens kartong. 
 
VIKTIGT: Läs noga igenom alla anvisningar innan ni ställer upp och använder simbassängen. 
Kontrollera med hjälp av den bifogade listan om alla delar finns i rätt mängd. Använd de angivna 
artikelnumren när ni senare önskar beställa reservdelar. 
 
Varning! Drunkningsrisk! Barn måste hållas under tillsyn! 
Bassängen lämpar sig inte för att dyka och hoppa i ! 
 
VI TAR ER SÄKERHET PÅ ALLVAR! 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: 
1) Tillåt bara att simbassängen används om en vuxen är närvarande. 
2) Hoppa aldrig med huvudet före och inte heller från bassängens kant. Sitt 
 aldrig på kanten och använd aldrig kanten att klättra på. Simbassängens 
 kanter är inte lämpade för det. 
3) Iaktta alltid monteringsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna. 
4) Försäkra er om att simbassängen och filtret har installerats enligt 
 anvisningarna och att simbassängen har fyllts med vatten enligt föreskrift. 
5) Tillåt aldrig barn att bråka och stoja i närheten av simbassängen. 
6) Förändra eller avlägsna absolut aldrig delar till simbassängen, borra inga hål varken i 

bassängen eller i stegen. Följ alltid installationsanvisningen. 
7) Stegen måste stå på ett fast underlag och helt vågrätt. 
8) Endast en person får befinna sig på stegen. Stegen får maximalt belastas med 85 kg. 
9) Vänd er alltid med ansiktet mot stegen när ni klättrar i och ur bassängen. 
10) Använd stegen endast till det ändamål den är ämnad för, d.v.s. att klättra i och ur 

simbassängen. 
11) Kontrollera regelbundet att simbassängens alla delar och stegen är i felfritt tillstånd och 

byt eventuellt ut mot nya delar. Dra vid behov år skruvar och muttrar. 
 
LÄS UPPMÄRKSAMT IGENOM ALLA ANVISNINGAR INNAN NI BÖRJAR MED 
MONTERINGEN AV ER SIMBASSÄNG. 
UPPSTÄLLNING AV SIMBASSÄNGEN BÖR GENOMFÖRAS AV TVÅ – TRE PERSONER. 
MONTERING FÅR INTE GÖRAS VID KRAFTIG BLÅST. 
 



II VAL AV UPPSTÄLLNINGSPLATS: 
Val av uppställningsplats är en viktig förutsättning för en senare oproblematisk användning av 
simbassängen: 
Ni måste välja ett plant område eftersom simbassängen måste stå absolut vågrätt. 
För att undvika att löv faller i vattnet bör man inte placera den under trädkronor  Försäkra er om 
att det finns el- och vattenanslutning i närheten. Som säkerhetsåtgärd för barn rekommenderar 
vi att inte placera badet i närheten av föremål som sträcker sig ut över bassängen 
 
 
III - KONTROLL AV KARTONGENS INNEHÅLL OCH DELARNA 
Granska kartongerna och kontrollera om alla delar finns (se lista på sidan 1): Kontrollera likaså 
alla övriga utrustningsdelar (filter, stege osv.). Uppenbara fel (t.ex. transportskador osv.) måste 
genast meddelas till handlaren. Det är absolut förbjudet att ta skadade elektriska delar i drift. 
 
 
IV - FÖRBEREDANDE AV UPPSTÄLLNINGSPLATSEN 
Lägg märke till att simbassängen full med vatten utgör en enorm vikt på underlaget. Underlaget 
måste garantera en bärkraft på ca 1 ton/m2. Detta uppnår man antingen genom att gjuta en 
betongplatta som är ca 10 cm tjock eller alternativt schakta bort jord och packa underlaget med 
hjälp av en vibrationssläde. På den totala uppställningsytan får det finnas en höjdskillnad på 
maximalt 1 cm, eftersom den egna vikten annars trycker sönder stålväggen. Man får inte heller 
ställa upp poolen direkt på gräsmattan.  
Så här kan man förbereda underlaget (exempel utan betongplatta). 
Sätt ner en påle i mitten på den valda uppställningsplatsen. Vid denna påle fäster man ett snöre 
vars längd motsvarar simbassängens radie och markerar bassängens omfång på marken med 
mjöl. Förbered nu terrängens utjämning. Spika fast listens ena ände vid pålen i cirkelns mitt och 
den andra änden på en andra påle. Sätt fast vattenpasset med klisterband på listen (i mitten). 
Se till att de båda pålarna är exakt lika höga. Kontrollera på flera ställen om underlaget är 
absolut vågrätt och avlägsna gräs och alla andra ojämnheter. Packa därefter underlaget med en 
vibrationssläde. 
 
För att skydda bassängen måste ni använda ett underlag (bottenskyddsfiberduk). Bred ut 
underlaget på den utjämnade terrängen och markera, som tidigare beskrivits, 
bassängens omfång på underlaget. Iaktta att installation utan bottenskyddsfiberduk 
medför förlust av garantin. 
 
 
MYCKET VIKTIGT: 
Vid utjämning av terrängen får man endast schakta bort jord, aldrig  
fylla på! Kontrollera på flera ställen att underlaget är vågrätt: 
HÖJDSKILLNADEN FÅR INTE VARA MER ÄN 1 CM. 
Platsen måste därefter sopas ren. Kontrollera att inga stenar eller andra  
föremål ligger på ytan. 
 



 
 
V - MONTERING AV SIMBASSÄNGEN 
Innan ni börjar montera simbassängen bör ni iaktta följande hänvisningar: 
1. Skjut i skenorna i anslutningsstyckena tills de berör anslutningsstyckenas kammar (bild 3). 
2. Börja dra in väggen i mitten på ett anslutningsstycke. Den lodräta stolpen som senare ska sättas 

in vid detta ställe, täcker då skarvstället (bild 2). 
 
 
NU KAN NI BÖRJA SÄTTA UPP BASSÄNGEN 
1. Sätta ihop de undre skenorna: 
Vid pool-modeller med 2,54 cm bottenskena och 4,45 cm lodrätta lister: 
Bilda en cirkel igenom att den undre skenans ände skjuts in i det respektive sken-
/vertikalförbindelsestycket och att man lämnar en lucka på vardera 0,64 cm i mitten av förbindelsestycket 
mellan de enstaka skenorna. Fortsätt på detta vis tills cirkeln omkring poolen är sluten. 
 
Vid pool-modeller med 1,60 cm bottenskena och 1,44 cm skenor som griper i varandra: 
Bilda en cirkel genom att skjuta in 1,44 cm skenorna vardera cirka 5,08 cm i 1,60 cm skenan. Använd 
växelvis 1,44 cm  och 1,60 cm skenor och fortsätt tills cirkeln omkring poolen är sluten. Se till att cirkeln 
som bildats på så vis verkligen är rund och att diametern stämmer överens med simbassängens diameter 
(bild 4). 
 

 
 



2. Sätta i väggen: 
Vid det här arbetssteget behöver ni hjälp av minst två personer. Med början i mitten av ett 
förbindelsestycke skjuter ni in väggen i bottenskenan (bild 5). Det är lättare att rulla ut väggen 
om man ställer rullen på en spånplatta. Skjut i väggen i bottenskenan till de båda ändarna 
överlappar varandra. 

 
 
3. Försluta väggen: 
Stålväggens båda ändar måste förbindas med en list. Använd alla skruvar och muttrar i 
leveransen och låt inget hål vara tomt. Sätt i skruvarna innifrån och dra åt muttrarna hårt (bild 6). 
 

 
 
4. Skydda bassängens innersida: 
Täck över skruvarnas huvuden på insidan av bassängen med klisterband för att inte skada PVC-
innermaterialiet (bild 7). Om man inte behöver öppningarna för skimmern och returmunstycket 
bör dessa likaså täckas över innifrån med klisterband (bild 8). 



 
 
5. Slutkontroll (bild 9): 
För att inga problem ska uppstå när man invändigt bekläder bassängen med PVC bör man 
säkerställa att simbassängen är absolut rund och att den står vågrätt.. Om detta inte är fallet 
måste man genomföra nödvändiga korrekturer, även om det betyder att man är tvungen att 
montera ned hela bassängen. 
VARNING: En bassäng som inte är vågrätt uppställd kan på mycket kort tid komma till skada på 
grund av det ojämna vattentrycket (i extrema fall kan bassängen spricka). 
 

 
 
6. Sätt i de lodrätta pålarna (Bild 10 – bara för särskilda modeller): 
Inte för Athen, Atlanta, Adria, Alabama bassängerna. 
Stick i pålarna mellan skena och förbindelsestycke. Skruva därefter fast förbindelsestycket i 
pålarna. Sätt fast pålen med klisterband uppe vid bassängens kant. 
 



 
 
7. Skotta upp jord till den inre jordvallen  
(Bild 11) 
Detta är ett mycket viktigt steg i monteringen av simbassängen eftersom om vallen är för liten 
kan detta leda till att trycket på foliet är för högt. Vallens yta och höjd måste vara 20 cm. Använd 
bra jord utan partiklar eller grov sand. Använd absolut inte fin sand, eftersom den kan strila ned i 
skenorna och bringa hela anläggningen ur jämvikt. Stryk vallen jämn för hand eller med en 
borste. Täck över vallen med fiberduken (dessa remsor kan man t.ex. skära till ur resterna från 
markskyddet). 
 

 
8. Installation av fönster 
*Finns bara vid vissa modeller. 
Tryck i de fyra säkerhetslåsen till de runda fönstren 
från bassängens insida genom väggen och lås 
dekorationsringen. 
 
9. Anbringa folie inne i bassängen: 
När man anbringar foliet måste bassängens vägg 
hållas av minst en person. Foliet viker man isär som 
visas på bild 12. Bred ut foliet längs med väggen och 
passa in. Vid inläggen vid de runda fönstren börjar 
man med installering av inlägget igenom att rikta 
inläggets transparenta del mot fönstret i väggen (bild 
11a). Vik foliet i kanterna så att det ligger dubbelt och 
inte mer än 4 cm utöver bassängens kant. Håll fast 
foliet i denna position och stick fast en plastprofil på 
väggen för att hålla kvar foliet (bild 13). Stick på 



nästa plastprofil på foliet och skjut på en skena på den första profilen. Vid de ställen där de övre 
skenorna träffar på varandra sätter man i ett anslutningsstycke. Därvid skjuter man skenan till 
kammen i anslutningsstycket. Varje gång man sätter i ett anslutningsstycke sätter man även i en 
lodrät påle och skruvar fast den med en skruv. Upprepa tills alla pålar är isatta. Glöm inte att 
stryka foliet slätt så att alla veck försvinner. Kontrollera på nytt bassängens diameter på flera 
ställen och fyll på ca 2,5 cm vatten för att säkert se att bassängen står vågrätt. Avlägsna alla 
veck och se till att foliet inte spänns för kraftigt. Fyll i önskad mängd vatten och se till att väggen 
bibehåller sin form. Om bassängen är utrustad med ett sandfilter (höjd 1,20 m) fyller man den 
tills vattenytan är 5 cm under öppningen för skimmern. Därefter klipper man vid behov bort den 
del av underlaget som sticker ut runt omkring bassängen. 
 
 

 
 
 
10. Överskena (räcke) 
Vid pool-modeller med 2,54 cm överskena och 4,45 cm vertikallister (A): 
Foga in ändarna till de båda övre skenorna på samma vis i sken- och vertikalförbindelsesstycket 
som redan gjorts med de undre skenorna. Rikta förbindelsestycket direkt över den vertikala 
delen och tryck skenor och förbindelstestycke över vägg och infattning nedåt, varvid de båda 
öppet liggande ändarna lämnas fria i luften. Förbindelsestycket sätts fast med nr. 10 x 1,27 cm 
plåtskruv vid vertikaldelen. Skjut i ytterligare ett förbindelsestycke och en skena i den skenan 
som redan finns monterad i poolen. Tryck ned förbindelsestycket och skenan mot vägg och 
infattning och rikta som tidigare med en vertikaldel, varvid en öppet liggande slutända till skenan 
lämnas fri i luften. Sätt fast förbindelsestycket med hjälp av en nr. 10 x 1,27 cm plåtskruv vid 
vertikaldelen. Fortsätt runt hela bassängen på detta vis. 
 
Vid pool-modeller med 1,60 cm och 1,44 cm i varandra gripande skenor (B): 
1,44 cm skenan skjuts helt enkelt cirka 5,08 cm in i 1,60 cm skenan som redan gjorts i steg nr. 2 
med underskenan. Tryck monteringen över väggen och infattningen nedåt, varvid de båda öppet 
liggande slutändarna lämnas fria i luften (bild 1). Fortsätt monteringen runt om bassängen varvid 
skenorna trycks över väggen som vid underskenan och infattningen görs under 
arbetsprocessen.  



 
 
FILTERSYSTEMET 
Es simbassäng levereras i vanliga fall med en kartuschfilteranläggning EBK235. 
Monteringsanvisningar, teknisk beskrivning och övrig information finns i den separata 
anvisningen för den levererade filteranläggningen. Läs noga igenom denna anvisning före 
montering. 
 
VATTENRENING 
VARNING: Avsnittet “VATTENRENING“ innehåller endast allmänna hänvisningar. De 
exakta anvisningarna för användandet av medel för vattenskötsel hittar man i 
bruksanvisningen till respektive produktförpackning. Ytterligare råd och hänvisningar för 
vattenskötsel finns i vår vattenskötsel-broschyr “Vattenskötsel-ABC“ eller hos er 
specialist.  
För att vattnet ska förbli klart och rent rekommenderar man att genomföra en desinficering. 
Desinficeringen tjänar till att ta död på de bakterier och mikroorganismer som finns i vattnet och 
förhindra bildandet av alger. Två viktiga faktorer måste iakttas: pH-värdet och vattnets klorhalt. 
pH-värde: värdet anger om och i vilken omfattning vattnet är surt eller alkaliskt. Vattnets pH-
värde i simbassängen måste ligga mellan 7,2 och 7,6. Om pH-värdet är högre sjunker klorets 
verkan kraftigt och vattnet kan förorsaka retningar. Om pH-värdet ligger under 7,2 blir vattnet 
aggressivt och kan framkalla korrosion på metalldelarna och de vattenledande delarna. 
 
KLORHALT: 
Klorhalten mäts i milligram/liter (mg/l) aktivt klor. Klorhalten måste ligga mellan 0,4 och 1 mg/l. 
pH-värdet och klorhalten kontrolleras med hälp av ett analys-set med en färgmetrisk jämförelse. 
Det rekommenderas varmt att varje år köpa nya reagenser. Närmare uppgifter finns i 
beskrivningen till analys-setet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I - FÖRSTA ANVÄNDANDET 
I början av badsäsongen resp. när man har fyllt på vatten måste följande arbeten utföras: 
 
1 - pH-värde 
Kontrollera pH-värdet. Använd analys-setet. pH-värdet måste ligga mellan 7,2 och 7,6. 
Om pH-värdet är högre än 7,6 använder man produkten “pH-Minus“. 
Om pH-värdet är lägre än 7,2 använder man produkten “pH-Plus“. 
Iaktta doseringarna på förpackningen. 
 
2 - Klor 
Kontrollera halten aktivt klor i vattnet. Den måste uppgå till minst 0,4 mg/l. Är klorhalten lägre 
använder man Klor Snabb Granulat eller tabletter för att snabbt åter komma upp i rätt mininivå 
av aktivt klor. Lägg i nödvändigt antal 200g- eller 600g-tabletter i skimmern. Dosering – en 
tablett 200g per 25 m3 vatten. Genom den långsamma upplösningen bibehålls den nödvändiga 
klorhalten ca 8 till 10 dagar. 
LÄGG KLOR-PRODUKTER UTESLUTANDE I SKIMMERN ELLER I DEN FLYTANDE 
DOSERAREN. SLÄPP ALDRIG NED DEM I VATTNET. 
 
3 - Stabilisator 
Solstrålar och varmt vatten löser upp klor, vilket kan leda till att den desinficerade verkan avtar 
och för mycket klor förbrukas. För att förhindra denna process så rekommenderar vi att använda 
Klor Stabilisator när man fyller på vatten. Användningsdetaljerna finns i produktbeskrivningen. 
Om man tillsätter för mycket Stabilisator återhålls kloret för kraftigt. I detta fallet räcker det att 
varje vecka, t.ex. vid rengöringsarbetena, släppa ut 2 till 3 % av vattenvolymen. 
 
4 - Kalkavlagringar 
Vid hårt vatten (vattnet innehåller kalk) är det tvunget att genomföra en anti-kalkbehandling före 
första användandet. För att förhindra kalkavlagringar i bassängen eller i filtret använder man 
metall- och kalkstabilisator. Iaktta anvisningarna på förpackningen. 
 
 
II – UPPRÄTTHÅLLA VATTENKVALITETEN 
När de ovan nämnda arbetena (pH-värde, klorhalt, stabilisator och förkalkningsskydd) har 
genomförts måste man se till att bibehålla vattenkvaliteten. 
För detta bör ni göra följande: 
1. Kontrollera åtminstone en gång i veckan pH-värdet och vattnets klorhalt i bassängen. pH-
värdet är relativt konstant. Det påverkas dock av tillförsel av färskvatten och organiskt klor 
(bleklut). Organiskt klor höjer ofta pH-värdet och sönderfaller snabbt. För mätningen kan ni t.ex. 
använda vår vattentestapparat (klor/pH eller syre/pH). 
2. Kontrollera klorhalten. Om klorhalten ligger under 0,4 höjer man klorhalten med Klor Snabb 
Granulat. 
3. Kontrollera klortabletten (Klor Långtids Tabletter, 200g eller 600g) i skimmern resp. doseraren 
och ersätt vid behov (vänta inte tills den har lösts upp helt). Om man använder syre som 
desinfektionsmedel måste man mäta syrehalten och dosera syret enligt anvisning på 
förpackningen. 
 
 
 
 
 
 



III - ANTI-ALGBEHANDLING 
1- Första och förebyggande åtgärder: 
I de föreskrivna doseringarna undertrycker klor bildandet av alger. Åska, intensivt användande 
av bassängen eller dålig filtrering kan gynna tillväxten av alger. Vattnet ser grönt ut, väggarna 
blir slemmiga och grönaktiga. Tveka inte i detta fallet att medvetet kraftigt höja klorhalten med 
Klor Snabb Granulat (stötklorning), och låt filtret vara igång dygnet runt. Tillsätt nödvändig 
mängd algskyddsmedel i vattnet. 
Genom att regelbundet täcka över bassängen undertrycks algtillväxten, eftersom algerna förökar 
sig betydligt långsammare i mörkret.. Rengör bassängen regelbundet för att undvika 
smutsavlagringar, eftersom dessa innehåller näring för algerna. 
 
2- Algskyddsmedel: 
Om algerna inte försvinner efter en stötbehandlig med klor, upprepar man denna. För att 
undertrycka algförökningen använder man regelbundet Summer Fun Algskyddsmedel. 
 
 
IV - FLOCKNINGSMEDEL 
Speciella, särskilt små organiska partiklar kan inte fullständigt tas upp i sandfiltret. Vattnet blir 
grumligt. Genom att använda ett flockningsmedel förhöjs filterverkan och t.o.m. de minsta 
partiklarna kan filtreras ut. Genom att regelbundet använda flockningsmedel blir vattnet betydligt 
klarare. De nödvändiga anvisningarna finns på förpackningen. Var god och lägg märke till att 
detta medel ENDAST kan användas för sandfilteranläggningar. 
 
 
V - ÖVERVINTRING 
Vid slutet av badsäsongen rengör man bassängen fullständigt och klorar vattnet mycket kraftigt. 
Därefter använder man produkten „Vinterskyddsmedel“ in föreskriven dosering. Detta medel 
konserverar vattnet och förhindrar tillväxt av alger. Detta underlättar bassängrengöringen för 
nästa säsong. 


