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Instructie
Wij danken u voor uw aankoop van onze filterpomp. Wij geloven dat 
u het vrij eenvoudig zult vinden om het te installeren en efficiënt te 
presteren.
Dit filterpompsysteem is volgens de hoogste kwaliteitsstandaard 
gefabriceerd en kunt u seizoenen lang genieten van activiteiten in 
schoon en helder water in uw nieuw snel opzetbaar zwembad, rond 
zwembad met stalen frame, zwembad met ovalen stalen frame en 
rechthoekig zwembad met stalen frame. De Jilong-filterpomp is 
vervaardigd voor kwalitatieve prestaties die een superieure filtering 
combineren met de volgende functies:
Ontworpen voor zwembad boven de grond
Hoge volumestroom door filter
Eenvoudige installatie en onderhoud
Lage kosten voor onderhoud en bediening

Biedt stille prestatie van hoge kwaliteit
Kwalitatief gecertificeerde constructie
Betrouwbaar, corrosiebestendig en versterkt materiaal
Elegant en aangenaam ontwerp
Kleinere afmetingen, gemakkelijk en compact op te slaan voor winter
UL- & GS-gecertificeerde filterpomp
Veiliger voor het zwemmen en voor de omgeving
Deze handleiding van het filterpompsysteem biedt u eenvoudige 
instructies die u moet volgen om dit geavanceerde filterpompsysteem 
efficiënt te installeren en te bedienen.
B e h a l v e  d e  o p z e t i n s t r u c t i e s  e n  b e d i e n i n g s r i c h t l i j n e n , 
hebben we ook enkele zeer belangrijke waarschuwingen en 
voorzichtigheidsverklaringen toegevoegd die het veilige gebruik en 
genot van dit nieuwe filterpompsysteem verzekeren. Het is zeer 
belangrijk dat u de tijd neemt en ze allemaal doorleest en ze met de 
personen deelt die uiteindelijk van het gebruik van uw zwembad zullen 
genieten.
Zorg dat u voor het eerste gebruik de informatie uit deze handleiding 
leest en begrijpt.

Veiligheidsinstructies
De volgende belangrijke punten moeten worden gelezen en begrepen 
voordat het apparaat wordt gebruikt:
Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen 
met een verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, 
of met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of 
de nodige instructies betreffende het veilige gebruik van het apparaat 
hebben ontvangen en als ze de gevaren begrijpen. Kinderen mogen 
niet met het toestel spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud 
mag niet gebeuren door kinderen zonder toezicht. Houd het apparaat 
en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
WAARSCHUWING: De voedingskabel mag niet worden vervangen. 
Als de kabel beschadigd is, moet het apparaat worden verwijderd.
WAARSCHUWING: het apparaat mag alleen worden gebruikt met de 
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Artikelnr. Beschrijving Aantal
P1 Luchtklepschroef 1
P2 Luchtklep O-ring 1
P3 Klep kamer filterbehuizing 1
P4 Rubberring filterklep 1
P5 Filter 1
P6 Hoofdeenheid 1
P7 O-afdichtingsring 2
P8 Voedingskabel 1

P10 Sluit Hose 2
P11 Slangklem 4
P13 Stopkappen 2
P14 Zeef 2

Installatie-instructies
1. Plaats het zwembad dat kan worden opgeslagen, nauwkeurig. Vul 
het volledig met water.
2. Plaats de filterpompeenheid minstens 20 cm onder het hoogste 
waterpeil in het zwembad.
3. Houd de filterpomp ook minstens 60 cm weg van de zijwand van 
het zwembad.
4. Plaats het filterpatroon in de hoofdeenheid van de filterpomp.
5. Zorg dat de rubber afdekking voor de f i l terkamer in de 
afdichtingsgroef op de bovenkant van de filterpomp is geplaatst.
6. Schroef de klep van de filterkamer handmatig op de bovenkant van 
de hoofdeenheid van de filterpomp.
7. Sluit de slangen aan op dezelfde manier als in de installatie-
afbeelding. Bevestig de pomp aan de wand van het zwembad. Denk 
eraan de slangklem te gebruiken en maak deze
vervolgens vast met een schroevendraaier.
8. Open de kappen van beide wandstoppen (P13) aan de binnenkant 
van het zwembad en stop een zeef (P14) in elke opening.
9. Wacht tot de filterpompkamer is gevuld met water. Gebruik de 
filterpomp nooit droog.
10. Sluit een elektrisch netsnoer aan op een geaard stopcontact dat 
is beveiligd door een verliesstroomautomaat  (GFCI). Neem contact 
met een erkende elektricien voor verificatiedoeleinden en/of de 
installatie van een GFCI-stopcontact indien nodig.

voeding die bij het apparaat is geleverd.
WAARSCHUWING: de pomp mag niet worden gebruikt wanneer er 
mensen in het water zitten.
WAARSCHUWING: de pomp moet van stroom worden voorzien via 
een differentieelschakelaar (RCD) met een nominale restwerkstroom 
die niet hoger is dan 30 mA.
WAARSCHUWING: de maximale totale kop van de pomp is 1,5 m. 
WAARSCHUWING: De transformator bevindt zich buiten zone 1.
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Bedieningsinstructies 
1. De filterpomp zal zichzelf voorbereiden zolang deze zich minstens 20 cm 
onder het hoogste waterpeil bevindt. Op de bovenkant van de pomp bevindt 
zich een luchtuitlaatklep. Draai de ventielknop linksom en wanneer er een 
kleine hoeveelheid water ontsnapt, draait u de knop onmiddellijk rechtsom. 
De pomp wordt nu volledig geprepareerd.
2. Gebruik de filterpomp nooit in droge toestand. Dit kan schade 
veroorzaken aan de afdichtingen wat kan leiden tot lekkage en/of 

overstroming.
3. Controleer vóór gebruik of alle slangklemmen zijn vastgemaakt.
4. Controleer vóór elk gebruik of de kappen van beide wandstoppen (P13) open 
zijn en of de zeef (P14) goed is geïnstalleerd.
5. Om het risico op elektrische schok te voorkomen, mag u het netsnoer niet 
aansluiten met natte handen of terwijl u in water staat.
6. De filterpomp moet werken in rechtopstaande, verticale positie.
7. De filterpomp moet op een effen, stabiele grond worden geplaatst. Er wordt 
geen gebruik van een hijstoestel of verhoogd platform verwacht.
8. Zodra u alles hebt gecontroleerd, schakelt u de pomp in door het netsnoer in 
een stopcontact met verliesstroomautomaat te stoppen.
9. Om de volledige levensduur van de pomp te bewaren en het zwembad goed 
gefilterd te houden, moet uw pomp dagelijks 4 tot 6 uur draaien.
10. Overmatig gebruik kan oververhitting en/of uitval van de motor veroorzaken. 
Gebruik uw gezond verstand bij extreme omstandigheden en wees aandachtig 
als u de filterpomp langere tijd ononderbroken laat lopen.

Algemeen onderhoud
1. Om gevaarlijke of fatale elektrische schokken te voorkomen, moet u de 
voeding van het apparaat altijd loskoppelen voordat u de pomp gaat reinigen.
2. Regelmatig mechanisch onderhoud van de pompeenheid is niet nodig. 
(Probeer nooit de pompmotor te demonteren).
3.  Rein ig indien nodig de bui tenzi jde van de f i l ter  met  een mi ld 
schoonmaakmiddel en water en spoel deze af met een slang.
4. U hoeft geen smeermiddelen op de pomp te gebruiken.
5. Gebruik geen oplosmiddelen voor het reinigen van het filterpatroon omdat 
deze schade kunnen veroorzaken aan de plastic onderdelen binnenin de pomp.

Reiniging en vervanging
1. Het filterpatroon in uw pompfiltersysteem moet ongeveer eenmaal per 
maand worden vervangen.
2. Het periodiek reinigen van uw filterpatroon kan de doeltreffendheid van uw 
filterpomp verbeteren en de levensduur van het patroon voor de vervanging, 
iets verlengen.
3. Houd de voeding losgekoppeld van het apparaat als u het filterpatroon 
reinigt.
4. Verwijder de zeven (P14) binnenin het zwembad en sluit de kappen van de 
wandstoppen van het zwembad (P13).
5. Draai aan de luchtklepschroef om de luchtaanzuiging binnenin af te laten.
6. Verwijder de klep van de filterkamer en de  rubber afdekking van de 
filterkamer en verwijder dan het filterpatroon.
7. Reinig het filterpatroon met een tuinslang met een directe krachtige 
waterstraal.
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8. Als het filterpatroon niet doeltreffend reinigt op deze manier, moet u het 
vervangen door een nieuw patroon.
9. Uw schoon (of nieuw) patroon kan terug in de filterkamer worden geplaatst 
en u kunt de Installatie-instructies op pagina 3 raadplegen voor het opnieuw 
assembleren van de filterpompeenheid.

Richtlijnen probleemoplossen
POMP WERKT NIET:
Controleer of de voedingskabel van de pompeenheid goed is aangesloten op 
het GFCI-stopcontact.
Controleer of de GFCI goed werkt in overeenstemming met de instructies van 
de GFCI-fabrikant.
Controleer op gesprongen zekeringen of uitgevallen stroomonderbrekers.
Controleer of de motor niet te warm loopt, anders kan dit overbelasting 
veroorzaken en uitschakelen.
D E  M O TO R  D R A A I T,  M A A R  P O M P T  G E E N  WAT E R  O F  D E 
WATERSTROOM IS TE TRAAG:
Controleer op mogelijke obstructies in de inlaatslang of uitlaatslang in de 
wand van het zwembad.
Maak alle slangklemmen vast.
Controleer alle slangen op mogelijke schade.
Filterpatroon reinigen of vervangen.
POMP VERLIEST VERMOGEN
Controleer of er geen lekken zijn in de aansluitslangen.
Filterpatroon reinigen of vervangen.
FILTER REINIGT ZWEMBAD NIET
Controleer het PH- en chloorgehalte in het zwembad en volg hierbij de 
instructies van uw lokale zwembadhandelaar.
Reinig of vervang het patroon.
Controleer het patroon op openingen. Vervang indien nodig.
Probeer de filterpomp elke dag iets langer te laten draaien.
Verwijder het afval (dat zich mogelijk heeft opgestapeld) van het zeefscherm 
op de wand van het zwembad

BEPERKTE GARANTIE
ATTENTIE KLANT – Lees deze verklaring aandachtig en bewaar 
altijd uw oorspronkelijke betaalbon van de winkel samen met dit 
garantiecertificaat. Uw rekening geldt als bewijs van aankoop en om te 
bepalen hoe lang u het zwembad al in bezit heeft.
Wij bieden voor alle componenten in deze filterpomp bij normaal gebruik en 
service, gedurende een periode van 365 dagen vanaf de aankoopdatum, 
alleen voor de originele koper een garantie tegen defecten in materialen en 
werkuitvoering. Zijn er onderdelen door de gebruiker vervangen, beschadigd 

Correcte verwijdering van dit product 
Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden 
weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om 
mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door 
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product 
op een verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van 
materiaalbronnen te bevorderen. Om uw versleten apparaat terug 
te retourneren, kunt u de retour- en verzamelsystemen gebruiken 
of kunt u contact opnemen met de kleinhandelaar waar het product 
werd aangeschaft. Zij kunnen dit product terugnemen voor een 
milieuveilige recycling.

of onjuist gebruikt, dan is de garantie op die onderdelen ongeldig. In dat geval 
zullen we u informeren over de prijs van vervangingsonderdelen en de verdere 
instructies. Registreer op www.jilong.com om de garantie binnen 30 dagen na 
aankoopdatum geldig te maken. 
Als gedurende de relevante tijdsperiode een verifieerbare fabrieksfout wordt 
gevonden, gaan wij als optie van de garantie voor een pomp 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 van het zwembad.
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.
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
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Centra voor naverkoopservice
Voor servicevragen of om reserveonderdelen te bestellen, neemt u contact op met het onderstaande adres 
of bezoekt u www.jilong.com voor antwoorden op de vaakst gestelde vragen. Neem contact op met het 
geschikte kantoor. 
CANADA
Fun-Zone Inflatables Experts North America Inc
2271, East 2nd Ave. (gelijkvloers), Vancouver 
B.C. V5T1B8 Canada
Tel: 001-866-946-3002
E-mail: service@jilong.com
NEDERLAND / BELGIË / LUXEMBURG
Aqua-fun
Icarus 11,8448 CJ Heerenveen
Postbus 745 8440 AS Heerenveen,Holland
Tel: 0031 513 62 66 66
E-mail service@aqua-fun.info
FRANKRIJK 
Jilong France
Transports Bailly Courouble zac des moulis de la 
lys 59116 Houplines
Tel: 0033-970463888 
E-mail: service.fr@jilong.com
POLEN 
SASKA SP. Z O.O.
ul. Marynarki Polskiej 59A 80-557 Gdansk, Polen
Tel: 0048 58 3004633, 3004863
E-mail: saskasprzedaz@wp.pl
KROATIË / SLOVENIË / BOSNIË / SERVIË
Eurom Denis d.o.o
Borongajska 81a, 10000 Zagreb HRVATSKA
Tel: 00385 1 230 70 00  
E-mail: eurom@eurom.hr
UK
BESTLINE
Bestline Imports Limited Khalsa House, Chatley 
Street Manchester, M3 1HX 0161 835 4000
Tel: 0808 168 3519 
E-mail: aftersales@bestlineimports.com

RUSLAND
Jilong Russia, OOO IZIDA
Ekaterinburg, Malysheva street 29 (Rusland)
Tel: +7(343)386-18-85(Ekaterinburg)
+7(495)204-36-26(Moskou)
E-mail: info@jilong-russia.ru
 
ITALIË
JILONG EUROPE s.r.l. unipersonale
Via dell'amicizia 8/10 Int.13 area 19 - 20025 Legnano 
(Mi)
Tel: 800911531
E-mail: service@jilong-europe.com

SPANJE, PORTUGAL
Corp Iberian
Av. Camino Cerro de los Gamos, 1.Edif. 1
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Spanje. Europese Unie.
Tel: 4008210260
E-mail: consumo@corpiberian.com

BRAZILIË 
SÉRFI MARKETING & SALES E REPRESENTAÇÕES 
LTDA
Av. Andromeda, 885 – Conj. 812/8013 -Alphaville, 
Barueri, SP
Tel: 0055 11 4153 7329
E-mail: sac@serfi.com.br

ZWITSERLAND
Opititrade & Service AG
Aarauerstrasse 34 Braune Lagerhalle
5630 Muri AG
Tel: 0041 41 740 45 25
E-mail: service@optitrade.ch 


