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D   Pool-Standort wählen
F   Choisir l´emplacement
I  Scegliere il luogo per la piscina

NL  Locatie zwembad kiezen
DK Vælg placering for Poolen
CZ  Zvolte místo pro instalaci bazénu
SK  Zvoľte miesto inštalácie bazéna
SI  Izberite mesto za postavitev bazena
HU  Medence helyének a kiválasztása
RO  Selectarea locului de amplasare a piscinei
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D  Untergrund vorbereiten
F  Préparer le terrain
I  Preparare il fondo

NL  Ondergrond voorbereiden 
DK  Forbered underlaget
CZ  Připravte podklad
SK  Pripravte podklad
SI  Pripravite tla
HU  Felállítási hely előkészítése 
RO  Pregătirea solului de bază
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D   Vlies, Bodenschienenverbindungsstück und  
Bodenschienen auslegen

F   Poser le tissé, l‘élément de liaison des rails de sol et  
les rails de sol.

I   Posare il velo protettivo, l‘elemento di collegamento  
dei profili inferiori e i profili inferiori.

NL  Vlies, bodemrailverbindingsstuk en bodemrails uitleggen. 
DK   Udlæg bundbeskyttelse, samle stykker til bundskinne og     
        bundskinnerne
CZ  Rozložte podložku, spojky pro spodní lištu a spodní lištu. SK   
Rozložte flís, spojovací kus dnových koľajníc a dnové 

koľajnice.
SI   Razgrnite kopreno, spojnike talnih tračnic in talno tračnico. HU   
Vlies, fenéksín összekötő darab és fenéksínek lefektetése. RO  
Amplasarea păturii drenante şi şinelor bazei

D  Stahlmantel aufstellen
F  Mettre en place la paroi en acier
I  Disporre la lamiera

NL  Stalen mantel opstellen
DK Opsæt stålvæg
CZ  Postavte ocelový plášť
SK  Postavte oceľový plášť
SI  Postavite pločevinasti plašč
HU  Palást felállítása
RO   Amplasarea păturii drenante, pieselor de  

asamblare a şinelor şi şinelor bazei
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HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!! 



D  Stahlwand verschrauben
F  Assembler la paroi en acier
I  Avvitare la parete

NL  Stalen wand vastschroeven 
DK Skru stålvæg sammen
CZ  Spojte ocelovou stěnu šrouby 
SK  Zoskrutkujte oceľovú stenu SI  
Privijte pločevinasti plašč HU  
Acélfal összecsavarozása RO  
Înşurubarea peretelui de oţel
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D   Hohlkehle anlegen
F  Placer la goulotte
I  Disporre il profilo scanalato 

NL  Plint aanleggen.
DK Udlæg bundkile 
CZ  Přiložte vnitřní zaoblení rohu 
SK  Zaveste žľab.
SI  Namestite žleb
HU  Csatlakozóprofil elhelyezése 
RO  Aşezarea canelurii.
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D   Folie, Fixierung mit Klemmprofil und Handlauf einhängen 
F   Accrocher le liner, la fixation avec le profil de serrage et 

la margelle
I   Agganciare il liner, il fissaggio alla guida scorrevole e il 

profilo superiore
NL  Folie, fixering met klemprofiel en reling inhangen
DK Monter liner, fikseres med klemprofil og hulskinne
 CZ  Zavěste fólii, upevnění lemovacím profilem a zábradlí
SK  Zaveste fóliu, upevnenie s upínacím profilom a držadlo SI  
Vpnite folijo, pritrditev s spojnim profilom in ograjo
HU  Fólia, szorító profilos rögzítés és kapaszkodó beakasztása 
RO   Prinderea foliei, elementelor de fixare cu profilul de prinde-

re şi barei mână curentă

D   Vertikalstreben mit Bodenschienenverbindungsstück 
verschrauben

F   Visser les montants verticaux avec l‘élément de liaison  
des rails de sol

I   Avvitare i sostegni verticali all‘elemento di collegamento  
del profilo inferiore

NL   Verticale staanders op bodemrailverbindingsstuk schroeven 
DK  Skru de lodrette sidestykker sammen med bundskinnens
        anslutningsstykker
CZ  Spojte svislé stojky se spojkami spodních lišt
SK   Zoskrutkujte vertikálne výstuže so spojovacím kusom 

dnových koľajníc
SI  Privije navpične prečke in spojnik talne tračnice
HU   Függőleges támaszok összecsavarozása a fenéksín 

összekötő darabbal
RO  Fixarea cu şuruburi a rigidizărilor verticale la piesele de 

asamblare ale şinei de bază
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HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!! 



D   Handlaufauflageplatte auf vertikalstrebe und Hohlwand setzen 
F   Placer la plaque de support de la margelle sur le montant 

vertical et la cloison creuse
I   Posizionare la piastra di appoggio del profilo superiore sul 

sostegno verticale e sul bordo
NL   Relingoplegplaat op verticale staander en holle wand plaatsen 
DK Sæt topplader på de lodrette sidestykker og stålvæggen
CZ   Nasaďte na svislou vzpěru a dutou stěnu destičku pro uložení 

zábradlí
SK  Nasaďte podložku držadla na vertikálnu výstuž a dutú stenu SI   
Podložno ploščo ograje postavite na navpično prečko in votlo 

steno
HU   Kapaszkodó támaszlap felhelyezése a függőleges támaszra 

és az üreges falra
RO   Poziţionarea plăcii de aşezare a barei mână curentă pe 

rigidizarea verticală şi peretele cu goluri

D    Handlaufschienen auf Handlaufauflageplatten montieren 
F     Monter les rails de la margelle sur les plaques de support 

de la margelle
I   Montare le guide del profilo superiore sulle corrispondenti 

lastre di appoggio
NL  Reling op relingoplegplaten monteren.
DK Monter topskinner på toppladerne 
CZ  Namontujte lišty zábradlí na destičky pro uložení zábradlí SK  
Namontujte koľajnice držadla na podložky držadla
SI  Tirnice ograje montirajte na podložne plošče ograje
HU   Kapaszkodó sínek felszerelése a kapaszkodó támasz-

lapokra
RO   Montarea şinei barei mână curentă pe plăcile de aşezare 

ale barei mână curentă
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Læs vejledningen grundigt inden start
F    Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible  

sur le site Internet http://download.waterman-pool.com
I    Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in  

Internet all‘indirizzo http://download.waterman-pool.com
NL    Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet 

onder http://download.waterman-pool.com voor u klaar.
S    En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet på  

adressen http://download.waterman-pool.com
CZ    Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu 

jsou pro vás připraveny pod http://download.waterman-pool.com
SK    Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete 

na stránke http://download.waterman-pool.com
SI    Celotna navodila v slovenskem jeziku boste našli na spletni strani. 

http://download.waterman-pool.com
HU    Részletes útmutató az Ön nyelvén a http://download.waterman-pool.com 

internetes címen érhető el.
RO    Un manual cu instrucţiuni detaliate vă stă la dispoziţie pe internet pregătit în 

limba dumneavoastră la http://download.waterman-pool.com

HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!! 
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ELEKTRISK SIKKERHED

• Strømforbindelsen til swimmingpoolen skal
sikres med en fejlstrømafbryder (30 mA).

• Tag aldrig elektriske apparater ned i poolen eller 
rør ved dem, når du er i poolen.

• Sandfilter anlæg med pumpe over 12 V Spænding 
skal monteres mindst 3 m væk poolen. 
• Fra strømkilden skal afstanden til poolen  være 
mindst  3,5 m.
• Overhold DIN VDE 0100 del 702 for alle elektriske 
installationer til poolen

SIKKERHED & SVØMNING

• Personer med dårlige eller ingen 
svømmefærdigheder skal konstant overvåges af 
en kompetent voksen (bemærk risikoen for
drukning er fremherskende for børn under 5 år).

• Der skal udnævnes en ansvarlig voksen, der 
• overvåger poolen når den bruges.

•  Personer med dårlige eller ingen 
svømmefærdigheder, skal bruge personligt 
beskyttelsesudstyr (redningsvest eller lign.) når de 
opholder sig i poolen.
•  Hvis poolen ikke bruges eller overvåges skal 
alt legetøj fjernes fra poolen og dens omgivelser, 
for at forhindre børn i at blive tiltrukket af poolen.

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER OG 
ADVARSLER 

Brug af et komplet poolsæt kræver, at man 
overholder sikkerhedsbestemmelserne som 
beskrevet i vejledningen. For at forhindre børn i at 
drukne, anbefales det at afspærre adgangen til 
swimmingpoolen. Adgangen til swimmingpoolen 
skal være afspærret, så børn under 5 år ikke kan   
kan komme ubemærket ned i poolen. 
Afspærring kan laves med et børnesikkert hegn eller 
en børnesikker overdækning over hele poolen, der 
kan også suppleres med et alarmsystem. Alle 
sikkerhedsanordninger er fornuftige tiltag men kan 
aldrig erstatte voksnes konstante opsyn. Når poolen 
bruges må stigen ikke fjernes. Når brugerne forlader 
poolen skal stigerne enten fjernes helt fra poolen 
eller sikres på en sådan måde, at uautoriseret 
adgang er umulig (vi anbefaler at man bruger en 
sikkerhedsstige med aftagelig eller foldbare og 
aflåselige trin)
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SIKKER ANVENDELSE AF POOLEN

• Dyk ikke i poolen og spring aldrig ned i poolen 
brug trappen. Hovedspring er livsfarligt på lav 
vanddybde! 

• Lær førstehjælp og vedligehold kundskaberne, det 
kan redde liv i en nødsistuation. 

• Alle der benytter poolen, inklusive børn, skal 
instrueres i hvordan man forholder sig i en 
nødsituation.

• Fjern overdækninger helt inden poolen benyttes - 
svøm aldrig ind under en overdækning! 

• Placee stigen til poolen på et fast og sikkert 
underlag. Kontroller jævnligt at stigen er 
fungerende og intet er ved at gå i stykker. 

• Benyt aldrig poolen under indflydelse af alkohol, 
stoffer, medicin eller ved sygdom. 

• Bland aldrig poolkemikalier i samme spand og 
opbevar dem under lås og i sikkerhed for børn. 

• Svøm ikke alene i poolen, børn og mennesker 
med begrænsede svømmeevner må kun anvende 
poolen under opsyn og evt. med brug af 
svømmeudstyr. Det anbefales at man lærer at 
svømme.

• Venligst anvend de medfølgende sikkerheds 
labels og placer dem i nærheden af poolen (under 
2 m væk). 

• Placer redningsudstyr i nærheden af poolen 
(svømmevest, bøje, nummer til nødhjælp osv.)

• Mål jævnligt pH-værdi og niveau af 
desinfektionsmiddel (klor anbefales). Det er den 
eneste metode til at sikre bakteriefrit badevand. 
se mere på www.saniklar.dk. 
Husk at man skal bruse og afvaskes INDEN der 
bades i poolen! 

• Sid aldrig på poolkanten eller skab ikke 
bølgegang i poolen - gælder især for fritstående 
pools! 

• Løb ikke rundt om poolen - risiko for at glide og 
falde. 

• Ingen dyr må bade i poolen! 
• Benyt ikke poolen i mørke, tordenvejr, lyn osv.
• Dyk ikke imellem stige og poolkant - risiko for at 

blive fastklemt og drukne. 
• Kravl ikke op over kanten på poolen men benyt 

altid stigen til at komme op af poolen. Sid 
ALDRIG på topkanten af poolen. Spark til 
poolvæg/poolsiderne eller tryk på topkant kan få 
poolen til at falde sammen.

• Anvend ikke rengøringsprodukter eller legetøj 
med skarpe kanter i poolen da lineren kan tage 
skade. 

• Check jævnligt alle skruer er fastspændt. 
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VIGTIGT VED MONTERING

OBS! Classic Pool har en ståltykkelse på 0,45 mm 
galvaniseret stål!. Denne pool er IKKE beregnet 
til nedgravning. Skal poolen nedgraves anbefales 
vores Eksklusiv Pools.

Vælg en god placering til din Pool

Først bør du sikre dig at poolen kan etableres 
uden en byggegodkendelse. Ligeledes kontrolleres 
ved nedgravning at der ikke er nedgravede rør i 
jorden under poolen fra gas, vand, el, data osv.

Vi anbefaler en placering hvor der er flest   
solskinstimer per dag og mindst skygge.

Træer: Undgå træer i nærheden af poolen 
da de er årsag til forurening af vandet med 
pollen, blade samt kaster skygge

Vind: Placer poolen således at skimmeren 
vender væk fra den retning hvor vinden oftest 
kommer fra, således at blade og andet blæses 
ned mod skimmeråbningen. 
    Planlægning: Din swimmingpool har brug for 
strøm (beskyttet af en fejlstrømsafbryder), vand 
til påfyldning og en kloakforbindelse. 
Du skal placere poolen så tæt på huset som 
muligt, gerne ved  siden af terrassen. Du skal 
dog altid sikre dig, at tekniske problemer ikke 
resulterer i skade på huset (f.eks. Lækkende 
vand der strømmer ind i kælderen). Vær også 
opmærksom på, at naboer ikke forstyrres for 
meget, og sørg for, at placeringen er godt 
beskyttet (privatliv), hvis det er muligt.

HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!! 
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TEKNISKE DATA CLASSIC POOLS

Denne pool overholder 
standard EN16562-1. Den er 
leveret som et fritstående 
poolsæt.

F

EB

A

D

C

A  
Størrelse 

C  
Volumen 

D  
overflade

E  
Max.  

vanddybde

F
Max.  

ydermål
Tid montering Antal personer til  

monteringen

Ø 350 cm × 1,20 10,6 m³ 9,6 110 cm Ø 370 cm 3 tim 2 - 3

Anvendelse Opretstående pool

Værktøj der skal  
anvendes for opstilling

  Afretningsjern 
  Vaterpas
 Spade / Skovl

  Gummi Hammer  
  Jordvibrator hvis nødvendigt  
  Nedtryger
  Tommestok
  Skruetrækker
  10 mm ringgaffelnøgle
  Snor
  Spyd/pløk
  Markerings spray (evt mel)

Hvad skal vi ellers bruge?

  Bundbeskyttelse 
  Saniklar poolkemi

Brugbart tilbehør

  Catfish støvsuger
  Teleskopstang
  Bladnet
  Tabletflyder
  Termometer
  Termocover/ undervandslys Hovedspring forbudt Børn skal overvåges

af voksne konstant !
Advarsel!  
Risiko for  

drunking.

sikkerheds labels
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Før du monterer poolen, skal du kontrollere, at alle nødvendige dele er tilgængelige i henhold til listen over medfølgende 
komponenter

Bassin Ø 3,50 m  

Metaltopskinne (håndtag)  bred  10x
Topskinne / håndtag længde.: 1126 mm          

( ST1161 )
Sidestolper / lodrette sidestykker (ST2363)  10x
Anslutningsstykke til topskinne lille (ST2463)  x10
Anslutningsstykke til topskinne stor 
(ST2464)  x10 

Samlestykke til bundskinner  (ST2268)  10x
Fastgørelses plade topskinne (ST2168)  10x
Fastgørelses plade bund/top  20x
Længde | Artikelnr.:  1130 mm         

( ST1212 )
Stålvæg inkl. udstansning til skimmer 
og indløbsdyse  1x

Poolliner  1x 
Skrueindsats  1x
Skruedækliste  1x
Skrueliste  2x
Klemprofil (10090)  12x

Filtersystem (pumpe&sandfilter) se vejledning bagerst

Forbered understøttelse/fundament for 
rund Pool
Det bedste underlag til din swimmingpool er en 
betonplade (tykkelse ca. 20 cm), som skal være i 
niveau. Terrasser, brolagte områder osv. har ofte 
hældning/fald og er derfor ikke egnede..

Pool mål Snorlængde

350 cm 195 cm

1. Marker den krævede plads ved at sætte en 

pind i jorden og tegne en cirkel med en snor 
og markeringsspray eller melflaske.
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1 cm

Poolen skal opstilles på almindelig jord, aldrig på en 
skråning. Komprimér jorden med en pladevibrator. 
Diameteren på jorden hvor poolen skal stå, skal 
være mindst 20 cm større end poolen.

BUNDBESKYTTELSE UDLÆGGES 
Når fundament/underlag er forberedt korrekt, og 
underlaget er perfekt plant, skal du dække jorden med 
et bundbeskyttelses underlag (ikke inkluderet i 
poolsættet). Rengør overfladen igen og fjern alle sten / 
ujævnheder, som kan lave buler eller huller i 
lineren.Placer underlaget enten fra ende til anden og 
fastgør dem med dobbeltsidet klæbebånd, eller lad det 
overlappe (kan ses gennem liner) . Underlaget skal gå 
udover poolens diameter med ca. 10 cm udvendigt 
(hvis der ikke anvendes bundbeskyttelse bortfalder 
garantien på lineren).

UDLÆGNING AF BUNDSKINNE
Bundskinnerne må ikke synke ned i underlaget! 
Skinnerne samles med Samlestykke til bundskinner.
Det er vigtigt at der er 1 cm mellemrum mellem 
bundskinnerne 

Alternativt kan du undvære en betonplade til 
mindre runde pools, hvis du følger nedenstående 
vejledning:

2. Fjern alt græs, planter og rødder.
3. Udgrav indtil jorden er perfekt plan (fyld aldrig 

jord tibage i hullet brug ikke sand til at fylde 
op). Jorden skal være perfekt plan med en 
max. afvigelse = 1 cm på hele arealet, 
jordens bæreevne skal være på mindst 1,2 
ton (med en pooldybde 1,20 m) eller 1 ton 
(med en pooldybde 0,90m).

Samlestykke til bundskinner
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Opsætning af stålvæg
Sæt ikke poolen op i tilfælde af stærk vind. Der skal være 
mindst 3 personer til at hjælpe, så stålvæggen ikke bøjes/
vipper. For at stabilisere væggen under samlingen kan de 
øverste topskinner midlertidigt fastgøres på toppen af 
stålvæggen. Brug beskyttelseshandsker, da stålvæggen 
kan have skarpe kanter. Placer stålvæggen på en 
træplade og rul den forsigtigt fra hinanden. Indsæt 
stålvæggen i bundskinnerne .Det kan være nyttigt at 
skubbe bundskinnerne ind i stålvæggen nedenfra med et 
brædt. Sørg for, at skimmerens udstansning er placeret 
øverst på metalvæggen (den bliver synlig efter at have 
udrullet ca. 1 meter af stålvæggen). Fjern skimmeren ved 
at brække den af.
OBS: For at fastholde stålvæggen midlertidigt under 
installationen, skal du installere nogle dele af 
topskinnen. 

Hvis vægenderne ikke passer med skruehullerne, skal 
bundskinnerne skubbes længere ind i eller ud af deres 
forbindelsesstykker. Enderne af stålvæggen er fastgjort 
til hinanden med gevindskruer og med skruelister på 
begge sider.

Tilslut enderne af stålvæggen til skruelisten og de 
medfølgende skruer. Skiver og skruemøtrikker skal 
pege udad og skruehovedene indad. For at beskytte 
folien sættes et tykt bånd i højden af 
skrueforbindelserne på bassinet.

Vigtigt: Stram møtrikkerne forsvarligt. Løse skruer kan 
få stålvæggen til at revne. Endelig placeres den blå 
dækstrimmel udefra over skruerne (som beskyttelse 
mod skader).
Derefter skal der laves en kile af sand mellem bunden 
og stålvæggen (ca. 15 cm) for at aflaste lineren i dette 
område og beskytte den mod bundskinnerne. Til dette 
anvendes ekstra fint sand, og sandlaget skal dækkes 
indefra med en klud. Det er også muligt at bruge en 
beskyttende kile lavet af polyethylenKile af sand eller plast
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Montering af Liner

Montering af liner skal ske barfodet eller med strømper 
- gå ikke på lineren med sko!
Alt værktøj eller andre skarpe genstande skal holdes 
væk fra lineren. Husk, at lineren/folien er glat, og at der 
er risiko for at glide.

Inden du lægger lineren i poolen ska du kontrollere, at 
bunden er fri for sten og uregelmæssigheder. Fjern 
også forsigtigt alle metalgrater der kan komme 
udstansning til skimmer og dyse. 
Ujævnheder underlineren kan forårsage skade på 
lineren og kan også give grimme mærker i lineren,. 
Derfor SKAL der anvendes bundbeskyttelse (købes 
separat) - ingen bundbeskyttelse = ingen garanti).

Når du bruge rpoolen så pas på med at smide 
klorprodukter direkte i poolen da de kan afblege lineren 
- anvend tabletflyder til klortabletter - klorgranulat 
opløses altid inden tilsætning. 

Monter lineren ved en temperatur mellan 18 og 25 
grader Celsius. Monter dernæst poolstigen, eftersom 
denne kommer at behøves for den fortsatte 
monteringen av poolen (anvend aldrig en alm. stige da 
den kan trykke sig igennem lineren). Husk at være 
barfodet eller i strømpesokker når du går ned i poolen. 

Placer lineren midt i bunden af swimmingpoolen. Start 
derefter med at sprede lineren fra midten og udad, så 
svejsningen har en ensartet afstand mellem bund/sider.  

OBS: Lineren er lidt mindre end poolen, dette er 
nødvendigt for at undgå for mange rynker i lineren. De 
kan ikke helt undgås og har ingen betydning for linerens 
holdbarhed. 
At lineren er mindre end poolen betyder at lineren 
trækkes ud på plads - der skal trækkes hårdere i koldt 
vejr end i varmt. Lyft vægdelen/siden af lineren og træk 
den over stålvæggen og fikser den med klemprofil/
kantliste. Pas på at stålvæggen ikke trykkes ind uner 
montering af lineren - vi anbefaler af 2-3 personer 
holder fast i væggen imens. 
Hvis der er for mange rynker i folien må man prøve igen 
ved at fjerne kantliste og tage lineren af igen. 
Skær ikke overskydende liner af!.

Nu FYLDES DER VAND I POOLEN. Stop når der er 
fyldt 5 cm vand i poolen - nu rettes bunden af lineren 
indefra centrum og ud med fødder eller hænder. Når 
bunden er glat og passer efterspændes lineren over 
stålvæggen og gøres fast med toplisten. 
 
Fastgør monteringspladen til metaltopskinne med 
anslutningsdel over bassinkant / fastspændingsprofilen.  
Sørg for, at monteringspladen på topskinnen passer så 
præcist som muligt over alle forbindelsesstykker i 
bundskinnen.
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MONTERING AF SIDESTYKKER:

Skru anslutningsstykkerne på hver sidestolpe , skyd 
hver sidestolpe ned i bundskinnens anslutningsstykke 
og skrue dem sammen. 

MONTERING AF METAL TOP:

Skru alle Top pladernes anslutningsstykker (art.nr 
ST2168, trapez form) på sidestolpernes overside. 
Metal Top monteres på anslutningsstykkerne med 2 
skruer i hver ende. 

Når alle metal Top skinnerne er monteret skrues de 
sidste store beslag på og pool en færdig monteret.

Nu mangler kun filteranlæg - skimmer og indløbsdyse. 

Når poolen fyldes op med vand (brug vandværksvand - 
ikke egen boring/brønd/sø) må der ikke sfyldes vand 

Alle monteringsdele (skimmere, indløbsdyser, 
undervandslys osv.) installeres først når der er fyldt 
vand i poolen til lige under udstansningen, hvis 
poolen er tom når f.eks dyser og skimmer monteres 
så vil lineren blive trukket ned af vandet når der fyldes 
vand i poolen og samlingerne bliver utæt! 

Se video for installation af skimmer og indløbsdyse:
https://www.youtube.com/watch?
v=BofVaqW_N_I&feature=youtu.be
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