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INFLATABLE’S EXPERT

zwembad met stalen frame 
Instructiehandleiding

LET OP: LEES ALLE INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
          Voordat u het zwembad in gebruik neemt zal een grondig begrip van deze richtlijnen 

u helpen om het karwei veilig en efficiënt uit te voeren.

Lees dit zorgvuldig en bewaar het voor latere naslag!

Breng het product niet terug naar de winkel
Neem contact op met uw lokale klantendienst
Email address:service@jilong.com
Telephone Number:1-866-946-3002

STOP
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR 
GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

 Lees en begrijp dit voordat u het zwembad gebruikt. 
Om meer plezier te hebben van uw Rond zwembad met stalen frame en de veiligheid 
te beschermen van degenen die zich in en bij het bad bevinden, is het nodig dat u 
altijd NAUWKEURIG LET OP de volgende veiligheids- en onderhoudsinstructies: 
1) Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te letten op alle plaatselijke en 
landelijke wetten betreffende de veiligheid van een bovengronds zwembad VOORDAT 
hij begint met het opzetten en gebruiken van het bad. Dit zijn onder andere, maar niet 
uitsluitend, wetten van looppaden, hekken, afdekkingen, zwemtrappen, verlichting en 
de benodigde veiligheidsapparatuur. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten om hiervan 
verzekerd te zijn. 
2) Gebruik geen zand bij de ingebruikname. Denkt u dat er iets nodig is om de 
grond vlak te maken, dan is uw locatie waarschijnlijk ongeschikt. LET U NIET OP 
DEZE WAARSCHUWING DAN KAN DAT IN ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL 
RESULTEREN. 
3) Laat kinderen niet zonder toezicht in het bad. Zorg ervoor dat er ALTIJD een 
verantwoordelijke volwassene aanwezig is die toezicht houdt op de kinderen en op 
degenen die niet kunnen zwemmen. Zwem en baad niet alleen in het bad. 
4) Sta NIET toe dat iemand in het bad duikt of springt. Spring niet in het bad vanaf 
een verhoogde oppervlakte. Het waterniveau in het bad is zeer laag en niet geschikt 
voor deze activiteiten. Houdt u zich niet aan deze instructies, dan kan dat resulteren in 
ernstig letsel en zelfs de dood. 
5) Sta niet toe dat kinderen of volwassenen in of bij het bad meedoen een ruwe en 
andere agressieve spelletjes of activiteiten. Wordt deze richtlijn genegeerd dan kan dat 
resulteren in ernstig letsel voor degenen die zich in of om het bad bevinden. 
6) Zorg steeds voor de juiste veiligheidsmiddelen in een omgeving die gemakkelijk 
toegankelijk is en in de buurt van het bad. Zorg dat noodtelefoonnummers duidelijk 
zichtbaar zijn, alsmede veiligheidsadviezen en regels (zoals “Niet springen en duiken” 
en “Niet alleen zwemmen”). Sta zwemmen niet toe tenzij de omgeving goed verlicht is. 
7) Indien van toepassing, De filterpomp van uw zwembad is bedoeld om vuil en 
andere deeltjes uit het water te verwijderen. Evenwel, om zeker te weten dat het water 
helder blijft, vrij van algen en vrij van schadelijke bacteriën, IS HET BELANGRIJK DAT 
U STEEDS ZORGT VOOR EEN GOEDE CHEMISCHE BEHANDELING. Raadpleeg 
de leverancier van het bad voor richtlijnen betreffende de veiligheid en het effectieve 
gebruik van chloor, shock, algendoders en andere chemicaliën.
8) Om irritatie van huis en ogen en letsel aan de baders te voorkomen, mogen nooit 
chemicaliën aan het water worden toegevoegd als er mensen in het bad zijn. Voeg 
geen chemicaliën en stoffen toe als u niet precies weet wat de juiste hoeveelheid is 
of welk type aan het water moet worden toegevoegd. Raadpleeg de leverancier voor 
duidelijke instructies en richtlijnen betreffende het gebruik van chemicaliën in het bad. 
 9) Het is zeer aan te bevelen het badwater geregeld te controleren om zeker te weten 
dat de pH en de chloorconcentratie goed zijn om veilig en met plezier te baden, de 
hele zomer door. Raadpleeg de leverancier van het bad voor de hulpmiddelen om een 
test uit te voeren en de gebruiksinstructies. 
10) Alle apparatuur, waaronder de afwerking van het bad, de opblaasbare ring, 
slangen, afvoerdoppen, behuizing van de pomp (indien meegeleverd: afdekkingen, 
bodemkleed, ladders, onderhoudskit) en elektrische snoeren moeten geregeld 
geïnspecteerd worden op tekenen van corrosie, kwaliteitsvermindering, ontbrekende 
of gebroken onderdelen en ander mogelijke gevaren. 
11) Een rond zwembad met stalen frame is bedoeld om buiten het seizoen te worden 
opgeslagen. Woont u in ene land waar het bad niet het hele jaar zal worden gebruikt, 
dan is het ZEER AAN TE BEVELEN dat u het bad leegmaakt, grondig schoonmaakt 
en droogt, en voor de winter op een veilige plek opbergt. Hiermee verlengt u de 
levensduur van het bad en vergoot u de veiligheid gedurende de periode dat het bad 
niet in gebruik is. 
12) Alle filtreringen zijn in overeenstemming met de installatiestandaard NF C 15-100 
die specificeert dat alle elektrische apparaten binnen 3,5 meter van het bad met vrije 
toegang moeten werken op een lage spanning van 12V. Alle elektrische apparaten die 
met 220V gevoed worden moeten zich minstens 3,5 meter van de rand van het bad 
bevinden. Raadpleeg de fabrikant voor een verandering in een of meer elementen van 
het filtersysteem. 
13) U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kinderen! Het gevaar 
is groter voor kinderen onder 5 jaar. Ze zijn niet de enigen die een ongeluk kan 
overkomen. Wees erop voorbereid! 
14) Toezicht en ingrijpen: 
- Toezicht op de kinderen moet constant van nabij geschieden; 
- Benoem een enkele veiligheidsopzichter; 
- Zorg voor meer toezicht als er meerdere gebruikers in het zwembad zijn; 
- Zorg voor persoonlijke drijfmiddelen (voor degenen die niet kunnen zwemmen); 
- Leer de kinderen zo vroeg mogelijk te zwemmen; 
- Maak hals, armen en benen nat voor u in het water gaat; 
- Zorg ervoor dat u opgeleid bent in levensreddende technieken, vooral voor kinderen; 
- Sta kleine kinderen niet toe te duiken en te springen; 
- Verbied rennen en ruwe spelletjes rondom het zwembad; 
- Laat kinderen die niet kunnen zwemmen niet in het bad komen zonder zwemvest en 

INSTRUCTIES OM HET ROND ZWEMBAD MET
 STALEN FRAME IN GEBRUIK TE NEMEN

#   KIES EEN PLAATS 
Het is beslist nodig dat u de juiste plek voor het bad kiest VOORDAT u het met water 
vult, zodat u verzekerd bent van een gemakkelijke ingebruikname en probleemloos 
gebruik van het nieuwe Rond zwembad met stalen frame. Kies een plek die streng 
voldoet aan de volgende richtlijnen: 
A. Zorg ervoor dat de omgeving stevig is, vlak, (geen kuilen en hopen in de grond) en 
precies horizontaal, met een helling van hoogstens 3° op elk punt. WAARSCHUWING: 
Staat het bad niet op een vlakke ondergrond, dan kan het gaat lekken, 
onregelmatigheden vormen of ineenzakken, met als gevolg schade aan eigendommen 
en ernstig letsel voor degenen in en om het bad! Gebruik geen ZAND of een ander 
middel onder het bad om de grond vlak te maken! 

    

B. Zorg ervoor dat de omgeving geheel vrij is van stokken, stenen, scherpe 
voorwerpen en andere vreemde voorwerpen. 
C. Selecteer een plek die niet direct onder hoogspanningslijnen of bomen is. Vermijd 
ook ene plek met ondergrondse buizen, lijnen of kabels, van welke aard dan ook. 
LET OP: Het bad moet toegankelijk zijn voor een stopcontact van 110 of 230 volt 
wisselspanning dat beschermd is met een aardlekschakelaar (ALS). Het bad moet op 
minstens 3 m van het stopcontact zijn,maar niet verder dan de lengte van het snoer 
van de filterpomp. In geen geval mag een verlengsnoer worden gebruikt om een 
grotere afstand te overbruggen. 
D. Is er een bodemdoek geleverd met het zwembad, dan wordt het gebruik ervan zeer 
aanbevolen.  Het doek beschermt het bad tegen schade door plantengroei, scherpe 
voorwerpen en afval. LET OP: Kies de plaats zorgvuldig, want het gras en andere 
begroeiing onder het doek zal niet blijven leven. Probeer verder te vermijden dat 
het doek zich bevindt op een plek met agressieve plantensoorten die door het doek 
kunnen groeien. 
E. Kies zo mogelijk een open plaats op uw grond die in de zon licht. Het water wordt 
erdoor verwarmd. 
#  VERWIJZING NAAR ONDERDELEN 
Voordat u uw ronde zwembad met stalen frame monteert, onderzoekt u de inhoud 
zodat u vertrouwd raakt met alle onderdelen die tijdens de montage nodig zijn:            

#  HET BAD IN GEBRUIK NEMEN EN MET WATER VULLEN 
Nadat u met zorg een geschikte plaats voor het bad hebt geselecteerd, kunt u het bad 
monteren volgens de volgende aanwijzingen. LET OP: Er zijn twee personen nodig 
(volwassenen) om het bad op te zetten. U kunt het dan binnen 30 minuten gebruiken. 
A. Hebt u er de tijd voor, rol het bad dan volledig uit en stel het een uur of meer bloot 
aan direct zonlicht. Het materiaal wordt dan flexibeler. 
B. Wordt het bad met een grondzeil geleverd, vouw dat dan zorgvuldig uit en leg het 
op de gekozen plaats. Zorg ervoor dat het grondzeil gelijkmatig is uitgespreid, zonder 
zichtbare kreukels en hobbels. 
WAARSCHUWING: Een grondzeil is VEREIST als het bad op beton wordt gezet. 
(Wordt een grondzeil niet standaard meegeleverd, dan is het los verkrijgbaar. 
Informeer daarvoor bij de plaatselijke leverancier.) 
C. Leg het bad op het grondzeil (indien aanwezig) met de slangaansluitingen aan 
de kant waar u de filterpomp wilt zetten. Het is belangrijk dat u het bad oriënteert op 
de filterpomp. Zorg ervoor dat het netsnoer lang genoeg is om het stopcontact te 
bereiken. Zorg er verder voor dat de afvoeropening op ene plaats zit waar u het water 
aan het einde van het seizoen kunt afvoeren. LET OP: SLEEP NIET MET HET BAD 
ALS HET VOL IS, HET PAD KAN ERDOOR SCHEUREN OF ANDERE SCHADE 
OPLOPEN. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als het bad beschadigd is door 
misbruik of doordat deze instructies niet werden opgevolgd.

D. Vouw het bad zorgvuldig uit, spread de wanden en de bodem uit en maak ze zo 
glad mogelijk. OPMERKING: The bad is gemakkelijker op te zetten op een warme, 
zonnige dag. Is er de tijd voor, laat het uitgevouwen bad dan een uur of meer in het 
direct zonlicht liggen, zodat het materiaal flexibeler wordt. 
E.Identificeer de horizontale balk. Start door elke horizontale balk door de mofopening 
langs de bovenkant van de zwembadbekleding te schuiven. Plaats de balk in het 
midden in de mof en bevestig daarna de gekrompen poort samen met de andere 
gebogen poort van de horizontale balk en plaats door het gat van de twee horizontale 
balken één PVC-pen.

F. Ga op dezelfde wijze het hele bad rond tot alle 
balken met elkaar verbonden zijn.

Opmerking: De laatste verbinding kost wat meer moeite. Tel de hele constructie 
een paar centimeters op om het makkelijker te maken. Laat de constructie 
daarna weer zakken.

G. Zijn de bovenste balken gemonteerd, dan kunt u 
de verticale poten monteren [B]. Schuif een poot op 
dezelfde manier door de riem langs de poot tegen de 
onderkant van de T-verbinding, druk de twee pinnen in 
en schuif de gaten tegen elkaar tot ze vastklikken. Zorg 
ervoor dat de poten zich binnen het touw bevinden dan 
langs de bodem van het bad loopt. Ga verder met het 
monteren van de poten tot alle poten gemonteerd zijn.

H. Monteer een pootdopje [D] aan de onderkant van 
elke verticale poot.
I.  Controleer de montage. Grijp de bovenkant van het 
frame en schud het bad door elkaar om zeker te weten 
dat alle pinnen gemonteerd zijn. Trek de onderkant van 
elke poot naar buiten om zeker te weten dat de poten 
rechtop, verticaal staan.

J.  Sluit de drie openingen in het bad stevig af (de afvoeropening en de twee 
openingen voor de slangen van de filterpomp). Zorg ervoor dat de buitenste 
afvoerstop erin is gestoken en stevig is vastgeschroefd. Zoek daarna de dopjes 
aan de binnenkant van het bad en druk ze stevig in de wand tot ze over de opening 
klikken. Opmerking: bewaar de “kogelvormige” afvoeradapter (te vinden in de 
reparatiekit) op een veilige plek. U hebt hem nodig om aan het einde van het 
seizoen het bad leeg te laten lopen.
K. Vul het bad met een laagje water van 2 à 3 cm. Maak kreukels en vouwen in de 
bodem vlak door zelf in het bad te gaan. Duw met uw voet tegen de rand van het 
bad terwijl u het bad rondgaat. Duw niet te hard en druk niet met de voet tegen de 
U-buizen.
L. Zjn alle kreukels in de bodem verwijderd, vul het bad dan verder met water tot 
de bovenrand bereikt is. Ga geregeld kijken of het bad gelijkmatig gevuld wordt. 
BELANGRIJK: Merkt u dat het water zich ongelijk verzamelt of naar een kant 
stroomt, STOP DAN DIRECT MET VULLEN. Het betekent dat de bodem niet vlak 
genoeg is of dat de kreukels in de bodem niet goed vlak zijn gemaakt. Gebeurt, dat, 
laat het bad dan weer leeglopen (Zie paragraaf 7 van deze handleiding) en DRAAG 
het naar een betere plaats.

*BELANGRIJKE OPMERKING: 
1) Het is niet zorgwekkend als de buitenwanden van het bad nat lijken te zijn. 
Enig “zweten” (verschijnen van condensatiedruppels op het bad) kan in het begin 
voorkomen na de montage, vooral in een koeler klimaat.Dit proces is volkomen 
normaak voor een bad van dit type en duidt niet op lekkage. Het zweten stopt 
meestal binnen 72 uur nadat het bad gevuld is. 
2) Is het bad voor het seizoen gevuld met water, denk er dan aan dat het verder 
gevuld kan worden door regenwater of door onbedoeld te ver vullen. Gebeurt dat, 
dan is het nodig het overtollige water zo snel mogelijk uit te scheppen of weg te 
laten lopen
 #   ONDERHOUD EN VERZORGING TIJDENS HET SEIZOEN 
Zoals gezegd, uw zwembad wordt geleverd met een zeer efficiënte en effectieve 
filterpomp die er voor zorgt dat het water vrij blijft van rondrijvend vuil en andere 

armbandjes en zonder toezicht van een volwassene; 
- Laat geen speelgoed bij of in het bad zonder toezicht; 
- Houd het water schoon en helder; 
- Bewaar de producten voor waterbehandeling buiten bereik van kinderen. 
15) Zorg altijd voor: 
- Een telefoon in de buurt van het bad zodat u de kinderen niet alleen hoeft te laten als 
de telefoon gaat; 
- Een boei en een paal bij het bad. 
 16) De volgende apparatuur kan aan de veiligheid bijdragen: 
- Een beschermend hekje waarvan de doorgang steeds gesloten is (een heg kan niet 
als een barrière worden beschouwd); 
- Een handmatige of automatische beschermkap die goed gemonteerd en beveiligd is; 
- Een elektronische detector die steeds in werking heft en die waarschuwt als er 
iemand door het hek komt of in het water valt. Geen van deze hulpmiddelen kan echter 
continu toezicht vervangen. 
17) Als er een ongeluk gebeurt: 
- Haal het kind direct uit het water; 
- Roep direct hulp en volg de adviezen op; 
- Vervang natte kleren door hete dekens. 
18) Onthoud en bewaar de noodnummers bij het bad: 
- Brandweer : (112); 
- Ambulance (ER) : (112); 
- Vergiftigingscentrum. 
19) Zet het zwembad nooit in de open lucht. 

Ref.nr. Beschrijving

Zwembadgrootte & HVH

Φ10’ 
   (Φ300cm)

Φ12’ 
   (Φ360cm)

Φ15’ 
(Φ450cm)

1 Horizontale balk 8 10 12
2 PVC-pen 10 12 14
3 T-verbinding 8 10 12
4 Verticale poot 8 10 12
5 Pootkapje 8 10 12
6 Grondzeil (het is optioneel) / / 1
7 Patroonfilter 0 0 0
8 Plug van afvoerklep 0 0 0

9 Lid van afvoerklep 1 1 1

Afhankelijk van de grootte van het zwembad kunnen de aantal kanten verschillen
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PROBLEEM OMSCHRIJVING OORZAAK REMEDIE

GEVULD 
ZWEMBAD IS 
NIET ROND

• Het bad heeft 
een ovale, 
rechthoekige 
of eivormige 
vorm. 
• Het bad 
staat op een 
helling of het 
waterniveau 
is niet overal 
gelijk. 

• Kreukels in de bodem of de 
bekleding die voor het vullen 
niet goed verwijderd zijn. 
• Wanden zijn niet goed naar 
buiten gedrukt terwijl het bad 
gevuld werd, waadoor de 
omtrek van de bovenste ring 
zich buiten de wanden bevindt. 
• Bad staat op een ongelijke of 
hellende bodem. 

• Laat het bad tot een diepte van 
2,5 cm leeglopen en maak zo veel 
mogelijk kreukels plat. 
• Laat het bad tot een diepte van 
2,5 cm leeglopen en duw tegen 
de wanden tot ze zich buiten 
de omtrek van de bovenste ring 
bevinden. 
• Zorg ervoor dat de grond onder 
het bad vlak is, horizontaal, zonder 
molshopen.

GEKLEURD 
WATER

• Water wordt 
blauw, bruin 
of zwart als 
het behandeld 
wordt met 
chloor. 

• Het chloor oxideert mineralen 
in het water. Dat kan gebeuren 
met water van verschillende 
bronnen

• Zorg ervoor dat de pH de juiste 
waarde heeft. 
• Laat het filter lopen tot het water 
helder is. 
• Maak de cartridge geregeld 
schoon. 

DEELTJES IN 
HET WATER

• Water ziet er 
melkachtig of 
bewolkt uit. 

• “Hard water” veroorzaakt door 
een hoge pH. 
• Onvoldoende chloor.
• Vreemd afval in het water. 
• De zwemmers maken hun 
voeten niet schoon voor ze in 
het water gaan.

• Stel de pH in. Vraag een 
leverancier van zwembaden voor 
de juiste waterbehandeling. 
• Zorg voor het juiste chloorgehalte. 
• Reinig of vervang het filter. 
• Spuit het vuil weg met een 
krachtige waterslang.

WATERNIVEAU 
IS STEEDS TE 
LAAG 

• er lijkt 
dagelijks water 
verloren te 
gaan.

• Scheur of gat in de bekleding. 
• Scheur of gat in de slang van 
de filterpomp. 
• Slangklemmen te los.
• Verdamping door de hoge 
zomertemperatuur.

• Zoek het gat en repareer het met 
de meegeleverde reparatiekit. 
• Repareer of vervang de slangen. 
• Zet alle slangklemmen vast. 
• Dek het zwembad af als het niet 
in gebruik is.

ALGEN 

• Water heft 
een groene tint. 
• Groene, 
bruine en 
zwarte 
punten op de 
bekleding van 
het bad. 
• Bodem van 
het bad is glad 
en/of er is een 
onplezierige 
geur. 

• Algen in het water.

• Gebruik een “shock”-
behandeling (superchlorinator). 
Controleer de pH en vraag uw 
zwembadleverancier om instructies 
voor het bijstellen. 
• Zuig of schrob de bekleding van 
het bad schoon. 
• Test het water vaak om het 
chloorgehalte te controleren.

WATER IS 
KOUD 

• Water warmt 
niet op tot een 
comfortabele 
temperatuur 
om te 
zwemmen.

• Bad staat op een 
schaduwplek, tussen de bomen. 
• De warmte ontsnapt uit het 
water.

• Zet het bad op een plaats waar 
het maximaal blootstaat aan 
zonlicht. 
• Dek het bad af als het niet in 
gebruik is.

Rond zwembad met stalen frame
PROBLEMEN OPLOSSEN

deeltjes. Echter, de filterpomp is nog maar een deel van het onderhoud van uw 
zwembad en de verzorging van het water. Om het zwembadwater schoon en 
hygiënisch te houden, het hele jaar door, volgt u de volgende aanwijzingen op: 
A. Goed en consequent gebruik van chemicaliën is nodig om te verzekeren dat 
de pH van het water goed blijft. Verder verhindert u met chemicaliën de groei van 
schadelijke bacteriën en algen in het water, en helpt u de filterpomp om het water 
kristalhelder te houden. Chemicaliën die nodig kunnen zijn voor uw zwembad zijn 
onder andere: 
1) Chloor, als tablet, korrels of vloeibaar: Desinfecteert het water en verhindert de 
groei van algen. 
2) pH-regelende chemicaliën: Deze worden gebruikt om de pH op het juiste niveau 
te houden, dat wil zeggen dat de zuurgraad van het water hoger of lager wordt.
3) Algdodende middelen: Deze chemicaliën zorgen voor het doden van algen. 
4) “Shock” (Superchlorinator): Elimineert bepaalde organische en andere 
verbindingen die de helderheid van het water negatief beïnvloeden. 
Om details te verkrijgen over het gebruik van chemicaliën, raadpleegt u een 
verkoper van zwembaden en zeg daarbij hoe veel water zich in uw zwembad 
bevindt. Geef desgewenst een monster van het water. Hij kan u dan de juiste 
instructies geven over: 1) welke chemicaliën u moet kopen, 2) hoe veel chemicaliën 
u moet kopen en 3) hoe u de chemicaliën veilig en effectief gebruikt. 
B. Laat chloor niet in contact komen met de bekleding van het bad voordat het 
volledig is opgelost. Dat betekent dat u chloor in korrel- of tabletvorm eerst in een 
emmer water moet oplossing voordat u het in het zwembad gooit en dat u vloeibare 
chloor langzaam en gelijkmatig in het water giet op verschillende plaatsen langs de 
omtrek. 
GEVAAR: Voeg NOOIT water aan de chemicaliën toe. IN PLAATS daarvan 
doet u de chemicaliën bij het water. Meng verder geen chemicaliën bij elkaar 
maar doe zee en voor een in het zwembad en laat ze grondig mengen voordat 
u meer chemicaliën toevoegt. 
C. We adviseren een testkit te kopen en het water geregeld te testen om zeker te 
weten dat de pH en de hoeveelheid chloor juist zijn. Uw zwembadleverancier kan u 
informatie geven over de aankop van een testkit dat het best aan uw eisen voldoet. 
OPMERKING: Een te hoge hoeveelheid chloor of een te lage pH (zuur) kan de 
bekleding van uw zwembad beschadigen. Neem dus direct actie als uit de test blijkt 
dat die conditie zich voordoet. 
D. Wilt u groter deeltjes uit het zwembad verwijderen en de binnenkant 
van de bekleding schoonmaken, dan gaat     dat veel eenvoudiger met een 
zwembadonderhoudskit, die geleverd wordt met een skimmer voor bladeren en 
een door de tuinslang aangedreven stofzuiger. Een onderhoudskit wordt als bonus 
meegeleverd in de grotere zwembaden en wordt apart als toebehoren verkocht. 
E. Controleer de cartridge van de filterpomp eens in de twee weken (of 
vaker in perioden van intensief gebruik) om vast te stellen of hij moet worden 
schoongemaakt of gerepareerd. Is de kleur van de cartridge niet meer wit, probeer 
hem dan schoon te spuiten met een krachtige straal uit de tuinslang. Kan de 
cartridge zo niet worden schoongemaakt, dan moet hij vervangen worden. Wordt 
de cartridge niet geregeld schoongemaakt en/of vervangen, dan zal de filterpomp 
minder effectief werken en de levensduur korter zijn. 
F. Tenslotte nog twee eenvoudige manieren om te verhinderen dat er vuil in het 
water van het zwembad komt: 
1) Vraag of familieleden en vrienden om vuil en zonnebrandolie af te spoelen voor 
ze in het water gaan. 
2) Heeft het zwembad een afdekking, gebruik die dan steeds als het zwembad 
niet in gebruik is. Dat voorkomt dat er door wind en andere elementen vuil in 
het zwembad wordt achtergelaten. Bovendien verhindert het dat het bad door 
regenwater voller wordt dan is toegestaan. 
WAARSCHUWING: Worden de onderhoudsregels genegeerd dan kan dat 
resulteren in een ernstig risico voor de gezondheid, vooral voor de kinderen. 
#   HET ZWEMBAD BUITEN HET SEIZOEN OPBERGEN (LEEG LATEN LOPEN, 

DEMONTEREN EN JUISTE OPSLAG) 
A. Zorg ervoor dat de elektriciteitsverbinding met de filterpomp verbroken is. 
B. Controleer om te verzekeren dat de afvoerstop stevig aan de binnenkant van het 
zwembad zit. 
C. Maak de tuinslang vast aan het verloopstuk en leg het andere uiteinde op een 
plaats waar het water veilig kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld in een afvoerputje 
op straat. Denk eraan dat het uiteinde van de slang zich lager moet bevinden dan 
de bodem van het bad om al het water te kunnen afvoeren. 
D. Steek de meegeleverde stoppen in de invoer en uitvoer, aan de binnenkant van 
het bad en verwijder de slangen van de filterpomp. 
E. Monteer het verloopstuk van de slang op de afvoeropening door het verloopstuk 
rechtsom te draaien. 
F. Open de afvoerstop aan de binnenkant van het bad en het water stroomt direct 
weg. 
WAARSCHUWING: Laat kinderen niet in de buurt van de wateruitvoer staan 
terwijl het bad leegloopt. Door de stroom kunnen de kinderen worden 
weggeduwd. 
G. Maak de slang en het verloopstuk los als het bad leeg is. 
H. Doe de afvoerstop terug aan de binnenkant van het bad. 

I. Zorg ervoor dat de bekleding van het bad geheel droog is voordat u het bad 
opvouwt voor winteropslag. Legt u het bad een paar uur in de zon dat is het sneller 
schoon en droog en gemakkelijker op te vouwen. (Probeer het bad niet op te vouwen 
als het niet geheel droog is, want dat leidt tot schimmelgroei tijdens de tijd dat het bad 
opgeslagen is.) 
J. Denk eraan date en goede winteropslag essentieel is om uw investering in het 
zwembad te beschermen. Is het bad leeg en droog, dan met het zorgvuldig worden 
opgevouwen en in een grondzeil worden gerold (indien beschikbaar) of een ander 
beschermend materiaal. Het bad en alle toebehoren, zoals de pomp, afdekking, 
grondzeil, trap, slangen, klemmen en ijzerwaar moeten bij elkaar worden bewaard 
en binnenshuis bewaard worden, op een redelijk warme, droge en weerbestendige 
plaats.

Klantendienstcentra
Voor vragen met betrekking tot het onderhoud of voor het bestellen van reserveonderdelen,

neemt u contact op met het geschikte kantoor dat hieronder wordt weergegeven,
of brengt u een bezoek aan www.jilong.com voor antwoorden op de vaakst gestelde 

vragen.fréquentes.
UK
BML UK
Benross House,Bridge Industrial Estate, Speke Hall Road,
Liverpool, L24 9WD, UK
Tel:440151-448-69-73
E-mail: service.uk@jilong.com

USA / CANADA / MEXICO
JILONG PLASTIC PRODUCTS NORTH AMERICA INC.
271, EAST 2ND AVENUE
VANCOUVER B.C. V5K 1J1 CANADA
Tel:1-866-946-3002
E-mail: service@jilong.com

DENMARK
HP Schou
Industrivej 67,7080 Borkop
Tel:45-7662-1110
E-mail: service@hpv.dk

FINLAND
HP Schou
Jorvaksen myllytie 5 Jorvas kvarnväg 02420 JORVAS
Tel:358(0)102710424
E-mail: uv@tradewind.fi

NETHERLANDS / BELGIUM / LUXEMBURG 
Aqua-fun
Icarus 11
8448 CJ Heerenveen

Tel. 0031 513 62 66 66
Fax 0031 513 41 80 37
E-mail service@aqua-fun.info

RUSSIAN
АСБ-Рейтинг
115419, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 7/1 
Тел.: +7 (495) 231-35-99 (многоканальный) 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00
Факс: +7 (495) 231-20-22
Электронная почта: refer@hoztorg.ru 

BRAZIL
Sérfi Marketing & Sales e Representações Ltda
Al. Tambaqui, 59 - Residencial 11 - Alphaville
Santana de Parnaíba/SP
CEP: 06540-300
CNPJ: 02.976.412/0001-97
sac@serfi.com.br / 55(11) 4602-1176

FRANCE / ITALY / SPAIN / PORTUGAL 
Jilong Europe Srl unipersonale
Via Vitaliano Brancati, 44-00144 Roma – Itali
Tel:France - 0800908976
Italy - 800911531
E-mail:service@jilong-europe.com

GERMANY / AUSTRIA
HEISSNER GmbH（pools/spas）
Schlitzer Straße 24 D-36341 Lauterbach,Germany
Tel:49-1805- 4347
E-mail: info@HEISSNER.de

SWEDEN
HP Schou
Åsvägen 2 E,281 37 Hässleholm
Tel:46-451-381-980
E-mail: service@hpverktyg.se

NORWAY 
Osjord
Luramyrveien 64 Postbox 152,4065 Stavanger
Tel:47-51-63-72-00
E-mail: ArntEinar.Gjovag@osjord.no

POLAND / CZECH / SLOVAKIA / HUNGARY 
SASKA SP. Z O.O.
Ul. Marynarki polskije 59a 80-557 gdansk poland
Tel:+ 48 58 3004633, 3004863
E-mail:saskasprzedaz@wp.pl

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA /SERBIA 
Eurom Denis d.o.o
Borongajska 81a, 10000 Zagreb
Hrvatska
tel.:385 1 230 70 00
E-mail: eurom@eurom.hr
 
ASIA
上海吉龙塑胶制品有限公司
上海浦东新区川沙黄楼栏学路 460-520 号
Tel:+86-21-58942200
E-mail:info@jilong.com

Model/ modèle/ modelo/ 
Modell/ modello/ model

Size/ Taille/ Grootte/
Größe/ Misura/ Grootte

Water Capacity / 
Capacité 

Capacidad de agua/
Wasserkapazität 

Capacità/Watercapaciteit 
(90%):

 Pump/ 
Pompe/ 
Pumpe/
Pompa/ 
Bomba/ 
Pomp

Ladder/ 
échelle/ 
Leiter/
scala/ 

Escalera/ 
Ladder

JL016026NG/NN/ND Ф10’ x 30 ”(Ф300x 76cm) 1158Gal(4383L) √ ×

JL016026N Ф10’ x 30 ”(Ф300x 76cm) 1158Gal(4383L) × ×

JL017452NG/NN/ND Ф10’ x 30 ”(Ф300x 76cm) 1158Gal(4383L) √ ×

JL016027NG/NN/ND/NE Ф12’ x 32 ”(Ф360x 80cm) 2056Gal(7783L) √ ×

JL016027N Ф12’ x 32 ”(Ф360x 80cm) 2056Gal(7783L) × ×

JL010135NG/NN/ND/NE Ф15’ x 36 ”(Ф450 x90cm) 3212Gal(12157L) √ √

JL010135N Ф15’ x 36 ”(Ф450 x90cm) 3212Gal(12157L) × ×

JL017236NG/NN/ND Ф12’ x 30 ”(Ф360 x76cm) 1617Gal(6125L) √ ×

JL017236N Ф12’ x 30 ”(Ф360 x76cm) 1617Gal(6125L) × ×


