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DESKUNDIGE VOOR OPBLAASBAARHEID

Rechthoekig zwembad met staalframe
Instructiehandleiding

ATTENTIE: LEES ALLE INSTRUCTIES EN 
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Voordat u een poging doet het zwembad op te stellen. Een goed begrip van deze 
richtlijnen helpt een veilige en efficiënte opzetprocedure te verzekeren

Lees deze aandachtig door en bewaar ze voor toekomstige raadpleging!

Breng het product niet terug naar de winkel
Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum
Emailadres: service@jilong.com

STOP
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR ZWEMBADGEBRUIK
Dit dient u voor het gebruik van het zwembad te lezen & te begrijpen

Om meer van uw rechthoekige zwembad met staalframe te genieten en de veiligheid 
van diegenen in en rondom het zwembad te beschermen, dienen de volgende 
veiligheids- en onderhoudsinstructies ALTIJD STRIKT WORDEN NAGELEEFD.
1) De zwembadeigenaar is ervoor verantwoordelijk alle lokale en landelijke wetten 
betreffende veiligheid boven de grond van het zwembad te kennen en na te leven 
VOORDAT het zwembad wordt opgezet of gebruikt. Deze omvatten, maar worden 
niet beperkt tot, wetten betreffende: dekken, hekken, afsluitingen, bedekking, 
zwembadladders, verlichting en vereiste veiligheidsmiddelen. Raadpleeg uw lokale 
instanties om compliantie te verzekeren.
2) Gebruik tijdens de opzetprocedure geen zand. Als een "egaliseringsagent" moet 
worden gebruikt, is uw opzetlocatie waarschijnlijk niet geschikt. DOOR DEZE 
WAARSCHUWING NIET OP TE VOLGEN, KAN IN ERNSTIG PERSOONLIJK 
LETSEL RESULTEREN.
3) Laat kinderen niet zonder toezicht in het zwembad. Zorg altijd dat minstens één 
verantwoordelijke volwassenen TEN ALLE TIJDEN op alle kinderen let en op degenen 
die niet weten te zwemmen. Ga nooit alleen in het zwembad zwemmen/baden.
4) NOOIT duiken of springen in het zwembad toestaan. Ga nooit vanaf een dek of 
andere verhoogde oppervlakten het zwembad in. Het waterpeil in uw zwembad is 
uitermate ondiep en niet geschikt voor dit soort activiteiten. Door deze instructies niet 
te volgen, kan in ernstig letsel en zelfs de dood resulteren.
5) Laat kinderen of volwassenen zich niet bezig houden in "stoeien"  of andere 
agressieve sporten of activiteiten terwijl zij in of rond het zwembad zijn. Door 
deze richtlijn niet te volgen, kan in ernstig letsel van degene in en rondom het 
zwembadgebied resulteren.
6) Zorg altijd dat zich de juiste veiligheidsapparatuur in een gemakkelijk toegankelijk 
gebied naast uw zwembad bevindt. Zorg dat de telefoonnummers voor noodinstanties, 
alsmede als veiligheidsregels en waarschuwingen (zoals "Niet springen of duiken" en 
"Niet alleen zwemmen" duidelijk zichtbaar zijn). Baders niet in het zwembad toelaten, 
tenzij het gebied voldoende verlicht is.
7) Indien van toepassing, de filterpomp die met uw zwembad wordt geleverd, is 
ontworpen om vuil en andere kleine deeltjes uit uw zwembadwater te verwijderen. Om 
het zwembadwater echter perfect helder, algenvrij en veilig tegen schadelijke bacteriën 
te houden, is het ZEER BELANGRIJK OM CONSEQUENT EEN CHEMISCHE 
BEHANDELING UIT TE VOEREN. Neem contact op met uw lokale zwembadhandelaar 
voor richtlijnen over een veilig en effectief gebruik van chloor, schok, algicide en 
andere gelijksoortige chemicaliën. 
8) Om huid- en oogirritatie of zelfs letsel aan baders te voorkomen, mag u nooit 
chemicaliën aan het zwembad toevoegen terwijl deze in gebruik is. Voeg nooit 
chemicaliën of substanties aan uw zwembad toe als u niet de exacte hoeveelheid 
of het type kunt controleren die u aan het water moet toevoegen. Raadpleeg een 
zwembadhandelaar voor specifieke instructies en richtlijnen betreffende het gebruik 
van chemicaliën in uw zwembad.
9) Het wordt ten zeerste aangeraden dat de zwembadeigenaren regelmatig het water 
van hun zwembad controleren om te verzekeren dat de concentratie van pH en chloor 
in het water optimaal is voor veilig en aangenaam zwemmen tijdens het seizoen. 
Raadpleeg uw zwembadhandelaar om een geschikte testkit en de gebruiksinstructies 
ervan te vinden.
10) Alle apparatuur, inclusief zwembadvoering, opblaasbare ring, slangen, 
drainagedeksels, pompbody, (indien inbegrepen: afdekkingen, grondzeil, ladders, 
onderhoudskit) en elektriciteitskabels moeten regelmatig op tekenen van roest, 
verval of missende of gebroken onderdelen en andere potentiële gevaren worden 
gecontroleerd.
11) Rechthoekige zwembaden met staalframe zijn als opslagbare seizoensbaden 
ontworpen. Als u in een temperatuursgebied leeft waar het zwembad niet het hele jaar 
wordt gebruikt, wordt u TEN ZEERSTE AANGERADEN om het zwembad leeg te laten 
lopen, grondig te laten drogen en het voor het naseizoen op een beschermde plaats 
op te slaan. Dit verlengd de levensduur van uw zwembad en voorkomt gevaren die 
zich ontwikkelen terwijl de zwembad buiten gebruik is.
12) Alle filters zijn in overeenkomst met de installatienorm NF C 15-100 die aangeeft 
dat alle elektrische apparatuur die zich binnen 3,5 m van het zwembad bevinden en 
vrije toegang hebben, een laagspanning van 12 V mogen hebben. Alle elektrische 
apparatuur die met 220 V wordt geleverd, moet minstens 3,5 meter van de 
zwembadrand worden geplaatst. Raadpleeg de fabrikant over enige wijziging bij één of 
meerdere elementen van het filtersysteem.
13) De veiligheid van kinderen is helemaal van u afhankelijk! Kinderen onder 5 jaar 
lopen groot gevaar. Het is niet waar dat een ongeluk alleen bij anderen gebeurt! Denk 
daar op elk moment aan!
14)Toezicht en maatregelen:
-Blijf altijd toezicht houden op uw kind;
-Wijs iemand aan die voor de veiligheid verantwoordelijk is;
-Meer toezicht is nodig als er meerdere personen in het bad zijn;
-Informeer naar drijfmiddelen (voor personen die niet kunnen zwemmen);
-Geef uw kinderen zo snel mogelijk zwemles;

Ref Nr. Omschrijving JL016101N JL016102N/
JL017441N

JL016103N/
JL017442N

1 Horizontale balk
(Shrunkenport) 6 6 8

2 Horizontale balk 4 4 4

3 T-verbinding 6 6 8

4 Verticale poot 10 10 12
5 Dop voor poot 10 10 12
6 L-verbinding 4 4 4
7 Schroef-M5*30 8 8 8
8 Y-verbinding / 6 8
9 Schroef-M6*45 / 6 8

10 Schuine poot / 6 8

11 Dop voor schuine 
poot / 6 8

-Maak de hals, armen en benen van een kind nat voordat het kind in het water gaat;
-Leer het kind welke handelingen er zijn om zichzelf te redden, vooral voor kinderen;
-Sta niet toe dat kleine kinderen duiken of springen;
-Sta niet toe dat er rondom het zwembad gerend wordt of een actief spel wordt 
gespeeld;
-Kinderen die niet goed kunnen zwemmen of waarop geen toezicht is, moeten een 
zwemvest dragen;
-Laat geen speelgoed in de buurt van of in het zwembad als er geen toezicht is;
-Houd het water schoon en hygiënisch;
-Houd producten voor waterbehandeling buiten bereik van kinderen.
15) Zorg altijd voor het volgende:
- Toegang tot een telefoon in de buurt van het zwembad, zodat u kinderen niet alleen 
hoeft te laten terwijl u aan de telefoon bent;
- Zwemband en paal naast het zwembad. 
16) Meer apparatuur die aan de veiligheid kunnen meehelpen:
- Beschermhek met poort die altijd sluit (bijvoorbeeld een heg kan niet als een barrière 
worden gebruikt);
- Een handmatige of automatische beveiligingsdek die juist wordt geïnstalleerd en 
vastgezet;
- Een elektronische detector voor passerende, vallende mensen die in werking en 
bedrijf is; Dit alles vervangt echter geen nauwkeurig toezicht.
17) In geval een ongeluk gebeurt:
- Haal onmiddellijk het kind uit het zwembad;
- Bel onmiddellijk om hulp en volg de gegeven adviezen;
- Vervang natte kleding met warme dekens.
18) Onthoud en bewaar alle noodnummers naast het zwembad:
- Brandweer : (112);
- Samu (ER) : (112);
- Anti-gifcentrum.
19) Plaats het zwembad nooit in de open lucht.

B. Zorg dat het gebied dat u hebt geselecteerd om het zwembad op te zetten, volledig 
vrij is van stenen, stokken, scherpe voorwerpen of ander vreemd afval.
C. Selecteer een gebied dat niet direct onder stroomkabels of bomen is. Zorg 
daarnaast dat het opzetgebied van het zwembad geen ondergrondse pijpen, 
leidingen, kabels of iets dergelijks van de nutsbedrijven bevat. VOORZICHTIG: Het 
zwembad moet toegankelijk zijn voor een wisselstroom-uitgang van 110 tot 230 volt 
die door een verliesstroomautomaat wordt beschermd. Het zwembad mag niet minder 
dan 3 meter in de buurt van een stroombron zijn en niet verder dan de lengte van de 
filterpompkabel. Onder geen voorwaarde mag een verlengsnoer worden gebruikt om 
het bereik van de verbinding te verlengen.
D. Als een grondzeil met uw zwembad wordt meegeleverd, wordt het gebruik hiervan 
ten zeerste aanbevolen. Het grondzeil helpt de zwembadbekleding te beschermen 
tegen schade wegens groei van onkruid, scherpe voorwerpen en vuil. VOORZICHTIG: 
Kies met zorg een opzetgebied omdat een grasveld of andere wenselijke vegetatie 
onder het grondzeil dood gaan. Probeer bovendien te voorkomen om het grondzeil 
in gebieden te leggen die uit agressieve planten en onkruidsoorten bestaat. Deze 
kunnen namelijk door het grondzeil heen groeien. 
E. Indien mogelijk, kies dan een open locatie op uw grondgebied, dat aan direct 
zonlicht wordt blootgesteld. Dit helpt uw zwembad te verwarmen.

3. ZWEMBAD OPZETTEN EN MET WATER VULLEN
Na met zorg een geschikte locatie voor het zwembad te hebben gevonden, 
gaat u volgens de volgende richtlijnen verder het zwembad op te zetten. 
VOORZICHTIG: Er zijn 2 personen (volwassenen) nodig om het zwembad op 
te zetten en dit biedt u de mogelijkheid om het zwembad snel en binnen 45 
minuten te gebruiken.
A. Als de tijd dit toelaat, kunt u uw zwembad volledig uitrollen en het gedurende een 
uur of langer aan direct zonlicht blootstellen. Hierdoor wordt het zwembadmateriaal 
tijdens het opzetten soepeler.
B. Als uw zwembadsysteem met een grondzeil wordt meegeleverd, vouwt u deze 
zorgvuldig uit en plaatst u deze op het vooraf geselecteerde opzetgebied van uw 
zwembad. Zorg dat het grondzeil egaal en evenredig wordt verspreid en dat het geen 
rimpels of bobbels toont.
WAARSCHUWING: Gebruik van een grondzeil is VEREIST als het zwembad op 
een betonnen ondergrond wordt opgezet. (Als een grondzeil niet standaard met 
uw zwembadsysteem wordt meegeleverd, dient u er één als accessoire te kopen. 
Controleer bij uw plaatselijke handelaar betreffende de verkrijgbaarheid ervan.)

D. Vouw het zwembad voorzichtig uit en spreidt de zijkanten en vloer uit om ze zo 
glad mogelijk te maken. OPMERKING: Voor eenvoudige installatie heeft het de 
voorkeur om het zwembad op een warme en zonnige dag op te zetten. Als de tijd dit 
toelaat, kunt u het uitgerolde zwembad gedurende 1 uur of langer aan direct zonlicht 
blootstellen zodat het zwembadmateriaal tijdens de installatie soepeler is.
E. Zoek de horizontale buis [A] (een lange, wijde buis met een pin aan het dunnere 
uiteinde), buis [B] (een lange, wijde buis zonder dunner uiteinde en een pin aan de 
binnenkant). Schuif de buizen door de tunnels langs de bovenkant van het bad, zoals 
in afbeelding P7. Centreer de buis in de tunnel en schuif het dunnere uiteinde van 
elke buis in het normale uiteinde van de volgende buit. Druk de pin in en klik hem vast 
in het gat.

Rechthoekig zwembad met staalframe - 
OPZETINSTRUCTIES

1. OP LOCATIE PLAATSEN
Het is uitermate belangrijk dat u voor uw zwembad een 
geschikte locatie uitkiest VOORDAT u probeert het met 
water te vullen. Om een eenvoudige opzet te verzekeren en 
probleemloos van uw nieuwe rechthoekige zwembad met 
staalframe te genieten, Selecteer een opzetlocatie die strikt 
overeenkomt met de volgende richtlijnen:
A. Zorg dat het gebied stevig, vlak (zonder bobbels of hoopjes aarde) en 
uitermate egaal is, met een helling die op geen enkel punt van het opzetgebied 
de 3° overschrijdt. WAARSCHUWING: Zwembaden die op onvoldoende egale 
oppervlakten worden geïnstalleerd, worden onderworpen aan lekkages, vormen 
onregelmatigheden of klappen in elkaar. Dit kan tot schade aan eigendommen 
of ernstig letsel bij degenen die in of rond het zwembad zijn, leiden. Gebruik 
NOOIT zand of ander egaliseringsmiddelen onder het zwembad!

2. ONDERDELENVERWIJZING
Voordat u uw rechthoekige zwembad met staalframe monteert, dient u de inhoud 
van deze handleiding te lezen en bekend raken met de onderdelen die u tijdens de 
montage zult gebruiken.

JL016101N JL016102N/JL017441N

JL016103N/JL017442N
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F. Ga verder met de balken [A], [B] rondom het zwembad in één richting totdat alle 
deze balken zijn aangebracht. Verbind uiteindelijk de L-vormige buis met balk [A] of 
balk [B].
OPMERKING: De laatste verbinding kan moeilijk te voltooien zijn. Als u de 
samenstelling echter enkele cm. optilt om ze uit te lijnen en ze daarna op hun 
plaats verlaagt, kan dit worden vereenvoudigd.
H. Controleer nogmaals het gemonteerde zwembad en schud het zwembad om te 
verzekeren dat alle pennen op hun plaats zijn vergrendeld.
J. Vul het zwembad om te beginnen met ongeveer 2,5 cm water. Verwijder rimpels of 
plooien in de vloer door fysiek het zwembad in te gaan. Duw voorzichtig met uw voet 
tegen de rand van de zwembadvloer en doe dit rondom het hele zwembad .
K. Zodra u alle rimpels uit de vloer hebt verwijderd, gaat u door met het vullen van 
het zwembad totdat het waterpeil bijna de bovenkant van het zwembad bereikt. 
Inspecteer regelmatig het zwembad om te verzekeren dat het evenredig wordt 
gevuld. BELANGRIJK: Als u merkt dat het water onevenredig wordt gevuld, of dat het 
overmatig naar één kant helt, ONMIDDELLIJK STOPPEN MET HET VULLEN VAN 
HET ZWEMBAD. Dit geeft aan dat de bodem niet egaal genoeg is, of dat de rimpels in 
de bodem onvoldoende zijn gladgestreken. Als dit zich voordoet, dient u het zwembad 
te ledigen (zie hoofdstuk 7 van deze handleiding) en DRAAG het dan naar een 
geschiktere locatie.

*BELANGRIJKE OPMERKING:
1) Niet bezorgd zijn als de buitenmuren van uw zwembad nat lijken door enig "zweten" 
(verschijning van condensatiedruppels op het zwembad kunnen zich aanvankelijk 
voordoen als het opzetten is voltooid, vooral in koudere klimaten. Deze procedure is 
geheel normaal voor dit type zwembad en geeft geen lekkage aan. Het "zweten" stopt 
meestal binnen 72 uur na het vullen van het zwembad.
2) Zodra uw zwembad voor het seizoen is gevuld, moet u controleren dat het niet 
overmatig wordt gevuld door regenwater of per ongeluk overmatig vullen. Als dit 
gebeurt, is het belangrijk dat het overmatige water zo spoedig mogelijk wordt 
afgevoerd of uitgegoten.

4. MONTAGE EN WERKING VAN DE FILTERPOMP
Op dit punt van de opzetprocedure dient u de bijgesloten handleiding van uw filterpomp 
te raadplegen. Deze brochure biedt u de volledige instructies over hoe u de filterpomp 
die met uw rechthoekige zwembadsysteem met staalframe juist kunt opzetten en 
bedienen. Let op dat de filterpomp specifiek is bedoeld om vuil en andere fijne deeltjes 
uit uw zwembad te verwijderen. De filterpomp alleen houdt niet uw zwembadwater 
kristalhelder en volledig hygiënisch. Hiervoor dient u chemicaliën voor zwembaden aan 
uw zwembadwater toe te dienen en regelmatig uw zwembad te reinigen door het af te 
schuimen en met de vacuüm-reiniger te reinigen.
BELANGRIJK: Zorg dat, als u uw filterpomp volledig hebt gemonteerd, beide plastic 
fittingen voor de invoer en uitvoer in uw zwembadbekleding zijn ingebracht.

5. MONTAGERICHTLIJNEN VOOR ZWEMBADLADDER
B E L A N G R I J K E  V E I L I G H E I D S R I C H T L I J N E N  V O O R  G E B R U I K  VA N 
ZWEMBADLADDER
AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK!

BELANGRIJK: MAXIMUM BELASTINGSFACTOR 
De ladder is ontworpen om 1 persoon met een maximum gewicht dat niet de 136 kilo 
overschrijdt, te ondersteunen.
VOORZICHTIG:
• Zorg altijd dat de ladder onder ouderlijk toezicht wordt gebruikt.
• NIET OP DE LADDER SPELEN.
• Wees voorzichtig met het omhoog en omlaag klimmen en hou uw lichaam tussen de 
zijrails.
• Hou u stevig vast. Gebruik beide handen bij het klimmen.
• Klim alleen de ladder op en af via de treden.
• Niet overbelasten.
• Gebruik de ladder voor geen andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld.

• De ladder onmiddellijk na gebruik van het zwembad verwijderen. Sla de ladder op 
een veilige plaats op en buiten bereik van kinderen.
• GEVAAR! METAAL GELEID ELEKTRICITEIT! Laat de ladder niet in contact komen 
met elektrische draden die onder stroom staan.
• Zorg dat de ladder volledig volgens instructies wordt gemonteerd.
• Plaats op een stevige en egale ondergrond en zet de poten vast. Gebruik geen 
gladde oppervlakten waar de ladder onstabiel kan raken. Plaats de ladder nergens 
anders dan op een stevige en egale bodem. Plaats de ladder nergens waar het in 
contact kan komen met geopende deuren.
• De ladder mag alleen door volwassenen worden gemonteerd.
CONTROLE
• Bij ontvangst en voor het gebruik altijd controleren; nooit op een beschadigde, 
gebogen of gebroken ladder klimmen. Alle onderdelen van de ladder moeten in veilige 
werkconditie worden gehouden.
• Zorg dat alle klinknagels, sluitingen, moeren en bouten vast zitten en dat de treden, 
sporten en beugels stevig zijn.
• Hou de ladder schoon, vrij van olie, smeer, modder, sneeuw, natte verf en ander 
glijdend materiaal. Verwijder schoenen en rubberzolen waardoor het op de ladder 
klimmen nog glibberiger wordt.
• Porbeer nooit om beschadigde of ontbrekende onderdelen te repareren.
JUISTE OPSLAG
• Sla de ladder op een veilige en droge plaats op.
• Sla nooit andere materialen op de ladder op.
• Hou de ladder schoon en vrij van vreemde materialen.
Voordat u dit artikel gebruikt, dient u de details in deze handleiding betreffende 
montage- en veiligheidsregels nauwkeurig door te lezen.
VEILIGHEIDSREGELS
• U moet de ladder op een egaal en stevig grondoppervlak plaatsen.
• Laat gelijktijdig maar één persoon de ladder beklimmen.
• De ladder MOET volgens de instructies van de fabrikant worden geïnstalleerd.
• GEVAAR: Niet van de ladder duiken. Niet van de ladder springen.
• Ga met uw gezicht naar de ladder gericht als u het zwembad uit- of ingaat.
• Om verdrinking te voorkomen mag u niet door, achter of rondom de ladder 
zwemmen.
• De ladder mag alleen worden gebruikt met het Prompt Set Pool worden gebruikt 
waarmee het wordt verkocht.
• Het maximum gewicht voor belasting van deze ladder is 136 kilo.

GEREEDSCHAP VEREIST VOOR MONTAGE
Schroevendraaier
VOORZICHTIG: Als u een elektrische schroevendraaier gebruikt, moet u ervoor 
zorgen niet het water aan te raken tijdens de montage.

6. ZWEMBADONDERHOUD EN WATERVERZORGING TIJDENS HET SEIZOEN
Zoals eerder opgemerkt, wordt uw zwembed met een zeer efficiënte en effectieve 
filterpomp geleverd. Deze houdt uw water vrij van zwevend vuil en vuildeeltjes. De 
werking van uw filterpomp is echter maar één aspect van een volledig onderhouds- en 
verzorgingsregiment van uw zwembad en het water. Om uw zwembadwater schoon 
en hygiënisch te houden gedurende alle seizoenen, dient u de volgende richtlijnen te 
volgen:
A. Het juiste en consequente gebruik van basis-zwembadchemicaliën wordt vereist 
om de juiste pH-balans in uw zwembadwater te bewaren. Bovendien helpt het 
toepassen van chemicaliën om de groei van schadelijke bacteriën of algen in uw 
zwembad te voorkomen en helpen zij uw filterpomp om uw water kristalhelder te 
houden. Chemicaliën die uw zwembad kan vereisen maar die geen beperking 
leveren:
1) Tabulair, korrelachtig of vloeibaar chloor: Desinfecteert het zwembadwater en 
voorkomt algengroei.
2) Chemicaliën om het pH-peil bij te stellen: Deze worden gebruikt om het pH-peil te 
corrigeren en om het water meer of minder zuur te maken.
3) Algiciden: Deze chemicaliën worden ontwikkeld om algen te verwijderen.
4) "Shock" (super-chloor): Elimineert bepaalde organismen en andere samenstellingen 
die de helderheid van het water kunnen beïnvloeden.
Om specifieke details van het gebruik van chemicaliën te verkrijgen, raadpleegt u een 
plaatselijke zwembadhandelaar en geeft u hem het watervolume van uw specifieke 
zwembad aan en, indien gewenst, een monster van uw zwembadwater. Op deze 
wijze kan hij u op de juiste manier instructies leveren over: 1) welke chemicaliën te 
kopen, 2) welke hoeveelheid chemicaliën te kopen en 3) hoe specifieke chemicaliën 
veilig en effectief te gebruiken.
B. Laat nooit chloor rechtstreeks in contact komen met de zwembadbekleding en laat 
het eerst volledig worden opgelost. Dit betekent dat u korrelachtige of tabulair chloor 
eerst in een emmer water moet laten oplossen voordat u het aan het zwembadwater 
toevoegt en anders kunt u vloeibaar chloor langzaam en evenredig, van verschillende 

locaties rondom het zwembad in het zwembadwater gieten.
GEVAAR: NOOIT water aan chemicaliën toevoegen. IN PLAATS DAARVAN de 
chemicaliën aan het water toevoegen. U mag ook NOOIT verschillende chemicaliën 
samen mengen. In plaats daarvan voegt u de chemicaliën afzonderlijk aan het 
zwembad toe en laat u ze door het zwembad circuleren voordat u andere types 
chemicaliën toevoegt.
C.  Wij raden u aan een testkit te kopen en uw zwembadwater te testen om 
te verzekeren dat uw pH-peil en chloorpeil optimaal zijn. Uw plaatseli jke 
zwembadhandelaar kan informatie over de aankoop en gebruik van een testkit leveren 
die het meest geschikt is voor uw benodigdheden. OPMERKING: Overmatig chloorpeil 
of laag (zuur) pH-peil kan de bekleding van uw zwembad beschadigen. Als een test 
dus één van deze condities aantoont, dient u zo spoedig mogelijk corrigerend te 
handelen.
D. De taken om groter vuil uit uw zwembad te verwijderen en de binnenkant van de 
zwembadbekleding schoon te houden, wordt met de Onderhoudskit voor prompt 
zwembadonderhoud vereenvoudigd. Deze bevat een oppervlakte net en met tuinslang 
aangedreven vacuüm-reiniger. De onderhoudskits bevatten als bonus een functie voor 
grotere Prompt ingestelde zwembadsystemen en kan ook afzonderlijk als accessoire 
worden gekocht.
E. Tenslotte twee tips voor eenvoudige manieren om te voorkomen dat, om te 
beginnen, vuil en viezigheid in uw zwembadwater terecht komt:
1) Herinner uw familieleden en vrienden er aan om altijd vuil of zonnebrandolie van 
hun handen, voeten en lichaam te spoelen met de slang voordat zij het zwembad 
ingaan.
2) Als uw zwembadsysteem een afdekking heeft, probeer uw zwembad dan altijd af te 
dekken als deze niet wordt gebruikt. Dit helpt te voorkomen dat er vuil en deeltjes in 
uw zwembad komt door de wind of andere elementen en dat overmatig regenwater uw 
zwembad overmatig vult.
WAARSCHUWING: Door de onderhoudsregels niet na te volgen, kan ernstig gevaar 
voor de gezondheid en voornamelijk voor kinderen veroorzaken.

7: UW ZWEMBAD WEGRUIMEN VOOR HET NASEIZOEN (WATERAFVOER, 
DEMONTAGE EN JUISTE OPSLAG)
A. Zorg dat de elektriciteitsbron van de filterpomp wordt losgekoppeld.
B. Controleer om te verzekeren dat de afvoerplug stevig aan de binnenkant van het 
zwembad is bevestigd.
C. Bevestig uw tuinslang aan de slangadapter en plaats het andere einde van de slang 
in een gebied waar het water veilig kan worden afgevoerd, zoals een stormafvoer of 
straatgoot. Onthoud dat gezien water altijd het eigen peil zoekt, het einde van de slang 
lager moet zijn dat de hoogte van het zwembad om volledige afvoer te verzekeren.
D. Plaats de bevestigde pluggen in de ingangen en uitgangen aan de zijkant van het 
zwembad en koppel daarna de slangen van de filterpomp los.
E. Bevestig de slangadapter aan de afvoeruitlaat door de adapter rechtsom te draaien.
F. Open de afvoerplug aan de binnenkant van het zwembad en het water wordt 
onmiddellijk afgevoerd.

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet tijdens de waterafvoer bij de waterstroming 
staan en naast de wateruitgang. Het water kan uw kinderen meeslepen.
G. Koppel bij voltooiing de slang en adapter los.
H. Vervang de afvoerplug aan de binnenkant van het zwembad.
I. Zorg dat de voering van het zwembad volledig droog is voordat u het zwembad 
voor langdurige opslag opvouwt. Door het zwembad enkele uren aan zonlicht 
bloot te stellen, reinigt het zwembad en versnelt het de droogprocedure waardoor 
het gemakkelijker is om het zwembad voor opslag op te slaan. (Probeer nooit een 
zwembad op te slaan of in te pakken als het niet volledig is opgedroogd. Dit kan 
tot proliferatie van schimmel of aanslag leiden tijdens de opslagperiode van het 
zwembad.)
J. Denk eraan dat juiste opslag in het naseizoen belangrijk is om uw investering in uw 
ovalen zwembad met staalframe te beschermen. Zodra het zwembad van het water is 
ontdaan en droog is, moet het zorgvuldig worden opgevouwen en, indien beschikbaar, 
in een grondzeil of ander gelijksoortig beschermmateriaal worden gewikkeld. Het 
zwembad en alle toepasselijke accessoires zoals de pomp, dek, grondzeil, ladder, 
slangen, klemmen en hardware moeten samen worden bewaard en binnen worden 
opgeslagen in een redelijk warme, droge en weersbestendigde locatie.

Rechthoekig zwembad met staalframe
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSEN

PROBLEEM BESCHRIJVING OORZAAK OPLOSSING

GEVULDE 
ZWEMBAD IS 
NIET ROND

• Zwembad heeft een 
ovalen, rechthoekige 
of "ei-achtige" vorm 
aangenomen.
• Zwembad lijkt 
aan 'één kant te 
hellen of diepte van 
zwembadwater is 
ongelijk.

• Vouwen aan onderkant 
van de rand zijn niet 
voldoende vlak gemaatk 
vóór het vullen.
• Zijmuren zijn niet 
voldoende "uitgeduwd" 
terwijl het zwembad werd 
gevuld. Dit veroorzaakt 
dat de omtrek van de 
bovenring buiten die 
van de zijmuren van het 
zwembad verschijnt.
• Zwembad rust op een 
hobbelige of hellende 
ondergrond.

• Ledig het zwembad tot 1” 
water diep en verwijder daarna 
zoveel mogelijk rimpels.
•Ledig het zwembad tot 1” 
water diep en duw daarna 
de zijmuren uitwaarts totdat 
zij buiten de omtrek van de 
bovenrand komen.
• Zorg dat de grond onder het 
zwembad zeer vlak, egaal en 
vrij van aardehoopjes is.

.

GEKLEURD 
WATER

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

• Het chloor oxideert 
mineralen in uw water. 
Dit komt meestal voor 
als het water van 
verschillende bronnen 
afkomstig is.

• Voeg tot het aanbevolen 
niveau pH toe.
• Bewerkstellig de filter tot het 
water helder is.
• Reinig cassette regelmatig.

DEELTJES IN 
WATER AFGEZET

• Water lijkt 
"melkachtig" of troebel.

• “Hard water” door 
een verhoogd pH-peil 
veroorzaakt.
• Onvoldoende 
chloreren.
• Vreemde afzetting in 
het water.
• Baders reinigen hun 
voeten niet voordat zij 
het zwembad ingaan.

• Stel pH-peil af. Controleer 
bij een leverancier van 
zwembaden wat de juiste 
waterbehandeling is.
• Verzeker een juist chloorpeil.
• Reinig of vervang uw filter.
• Spuit voor de toetreding vuil 
met een hoge-drukslang af.

AANHOUDEND 
LAAG WATERPEIL

• Zwembad lijkt 
dagelijks water te 
verliezen.

• Rand van zwembad 
heeft een scheur of gat.
• In een slang van de 
filterpomp zit een scheur 
of gat.
• Slangklemmen zitten te 
los.
• Verdamping door hoge 
zomerse temperaturen.

• Zoek de schade en repareer 
met meegeleverde reparatiekit.
• Repareer of vervang slangen.
• Zet alle slangklemmen vast.
• Hou zwembad bedekt 
wanneer niet in gebruik.

ALGENVORMING

• Water heeft groenige 
tint.
• Op de voering van het 
zwembad verschijnen 
groene, bruine of 
zwarte vlekken.
• Bodem zwembad is 
glad en/of er is een 
onaangename geur 
aanwezig.

• Er zijn algen aanwezig.

• Pas "schokbehandeling" 
toe (super-chloortoestel). 
Controleer pH en stel het op 
een geschikt peil af zoals 
door uw. zwembadleverancier 
aanbevolen.
• Vacuüm-reinig of schrob 
lichtelijk de voering van het 
zwembad af.
• Test water vaak om de juiste 
chloorpeilen te behouden.

ZWEMBADWATER 
IS KOUD

• Water wordt 
niet verwarmd tot 
een comfortabele 
zwemtemperatuur.

• Zwembad is in een 
overmatig schaduwrijk 
gebied of gebied met 
veel bomen opgezet.
• Warmte ontsnapt van 
het zwembadwater.

• Zwembad is in een overmatig 
schaduwrijk gebied of gebied 
met veel bomen opgezet.
• Warmte ontsnapt van het 
zwembadwater.

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/ 
l’échelle/ 
Leiter/

scaletta/ 
Escalera/ 

Trap

JL016101NG/NF/NN/ND 8.5’x6’x26 ”(258x179x66cm) 690Gal(2612L) √ ×

JL016101N 8.5’x6’x26 ”(258x179x66cm) 690Gal(2612L) × ×

JL016102NG/NF/NN/ND 10’x6.8’x27.6”(300x207x70cm) 978Gal(3701L) √ ×

JL016102N 10’x6.8’x27.6”(300x207x70cm) 978Gal(3701L) × ×

JL017441NG/NF/NN/ND 10’x6.8’x27.6”(300x207x70cm) 978Gal(3701L) √ ×

JL017441N 10’x6.8’x27.6”(300x207x70cm) 978Gal(3701L) × ×

JL016103NG/NF/NN/ND 13’x6.8’x31.5”(394x207x80cm) 1608Gal(6075L) √ ×

JL016103N 13’x6.8’x31.5”(394x207x80cm) 1608Gal(6075L) × ×

JL016103-1
NG/NF/NN/ND 13’x6.8’x31.5”(394x207x80cm) 1608Gal(6075L) √ √

JL017442NG/NF/NN/ND 13’x6.8’x31.5”(394x207x80cm) 1608Gal(6075L) √ ×

JL017442N 13’x6.8’x31.5”(394x207x80cm) 1608Gal(6075L) × ×
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BEPERKTE GARANTIE
Rechthoekig zwembad met staalframe

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200  E-mail: info@jilong.com  Web: www.jilong.com

Wij bieden voor alle onderdelen van dit rechthoekige zwembad met staalframe 
(exclusief de filterpompeenheid*) garantie tegen defecten in materialen en uitvoering 
bij normaal gebruik en service en gedurende een periode van 180 dagen, alleen vanaf 
de aankoopdatum van de oorspronkelijke eigenaar. Als één van de onderdelen door 
de gebruiker wordt vervangen, beschadigd of misbruikt, wordt de overeenkomende 
garantie van deze componenten ongeldig.  In deze situatie wordt u geadviseerd over 
de kosten voor reserveonderdelen en de verwerkingsinstructies. 

Als gedurende de relevante tijdsperiode een verifieerbare fabrieksfout wordt gevonden, 
gaan wij als optie van de garantie voor een rechthoekig zwembad met staalframe 
ermee akkoord om het te repareren of te vervangen, mits het juiste aankoopbewijs 
wordt getoond.

Deze beperkte garantie is niet geldig als het zwembad voor commerciële doeleinden 
wordt gebruikt, of bij schade door een ongeluk, natuurramp, verkeerd gebruik, 
verwaarlozing of misbruik, vandalisme, onjuist gebruik van chemicaliën, blootstelling 
aan extreme weersomstandigheden of verwaarlozing tijdens het instellen of 
demonteren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van installatie (inclusief 
water), werkzaamheden of transportkosten die zich door vervanging van defecte 
onderdelen voordoen. Verder dekt deze beperkte garantie geen onbevoegde 
wijzigingen die aan het zwembadsysteem zelf worden uitgevoerd.

ATTENTIE KLANT – Lees deze verklaring aandachtig en bewaar altijd uw 
oorspronkelijke betaalbon van de winkel samen met dit garantiecertificaat. Uw 

betaalbon wordt vereist als aankoopbewijs en om de duur van uw zwembadbezit 
te controleren.


