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       (Familiezwembad) 
Dank u voor het kiezen van de producten die door de Jilong Company zijn vervaardigd. 

Lees vóór het gebruik aandachtig de handleiding door en bewaar het met de originele 

verpakking voor toekomstige raadpleging. Lees de handleiding aandachtig en bewaar 

de documentatie om deze later opnieuw te raadplegen  

Inhoud: zwembad, handleiding, reparatiepleister. 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 

1. Duid een persoon aan die verantwoordelijk is voor de veiligheid. De veiligheid van 

kinderen is volledig van u afhankelijk! Kleine kinderen van minder dan 5 jaar zijn 

blootgesteld aan maximaal gevaar. Ongevallen gebeuren niet alleen bij anderen! 

Onthoud dat altijd! 

Toezicht en actie. Zorg dat uw kind altijd onder toezicht blijft. 

2. Er zijn meer inspanningen nodig voor het toezicht wanneer er meerdere 

personen in het zwembad zitten. 

3. Leer zo mogelijk uw kind zwemmen. 

4. Maak de hals, armen en benen van het kind nat voordat het in het water gaat. 

5. Verbied rennen of actieve spelletjes rond het zwembad. Verbied duiken en 

springen. 

6. Als kinderen niet goed kunnen zwemmen of als u ze onbewaakt achterlaat, 

moet u hen een reddingsvest omdoen. 

7. Leg nooit speelgoed in de buurt van en in een zwembad waar geen toezicht is. 

8. Houd het water schoon en hygiënisch. 

9. Houd producten voor de behandeling van het water buiten het bereik van 

kinderen. 

10. Leer het kind zelfreddingsacties. 

11. De deur van de beschermende afsluiting voor een zwembad die niet onder 

toezicht staat, moet altijd gesloten zijn. 

12. Er wordt een elektronische detector gebruikt voor het detecteren van een 

doorgang of valpartijen. 

13. Deze maatregelen kunnen echter toezicht dichtbij niet vervangen. 

14. Wanneer er een ongeval optreedt: Trek het kind zo snel mogelijk uit het water. 

Vervang de natte kleren en dek het kind af met een warme deken. Vraag om 

hulp en gebruik de methode die u werd uitgelegd.  
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15. Onthoud het noodnummer en plaats het bij het zwembad. 

 Waarschuwing: Er is op elk ogenblik toezicht van een 

volwassene vereist. 

Montage: 

1. Kies een vlakke ondergrond en controleer of er geen steen, 

grind, glas of andere scherpe objecten aanwezig zijn. 

Installeer het zwembad nooit op een hard oppervlak zoals 

op beton of asfalt. Installeer het zwembad nooit dicht bij de bomen (vallende 

bladeren) of een andere bron van elektrische stroom. 

2. Plaats het zwembad zo dicht mogelijk bij een aflaatgebied omdat het onmogelijk zal 

zijn het zwembad te verplaatsen wanneer het vol water is. 

3. Neem het product uit de verpakking en controleer of er delen ontbreken, vouw het 

uit op de grond, leg het plat en zoek en open de opblaasventielen.  

4. Wij raden u aan alleen een hand- of voetpomp te gebruiken om het zwembad op te 

blazen.  

Opgelet: gebruik geen hogedruklucht voor het op pompen. Niet overmatig 

opblazen.  

5. Blaas langzaam alle compartimenten op. Sluit en duw alle ventielen stevig vast na 

het opblazen. 

6. Vul het water tot de waarschuwingslijn die op de binnenkant van het zwembad is 

gemarkeerd. Niet overmatig vullen. 

Totale installatie tijd, behalve de tijd voor bouwrijp maken en water vullen duurt 10 

minuten.. 

Regelmatig onderhoud: 

1. Ververs het water regelmatig. 

WAARSCHUWING: Het niet naleven van de onderhoudsregels kan leiden tot 

ernstige gevaren voor de gezondheid en vooral voor de kinderen. 

Opmerking: Om het water van uw zwembad schoon te houden, moet u het water 

vervangen na elk gebruik. 

2. Om de gebruiksduur van het water in het zwembad te verlengen, moet u geschikte 

chemische producten aan het water toevoegen om het PH-niveau te garanderen. 

Vraag uw lokale handelaar naar de geschikte chemische producten om het water in 

uw zwembad correct te onderhouden. Lees aandachtig de instructies die door de 

fabrikanten van de chemische producten zijn voorzien en volg ze. 

Plaats nooit een leeg zwembad in open lucht. 
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Demonteren:  

Maak het zwembad leeg door de wateraflaat te openen. Zodra het water uit het 

zwembad is weggelopen, laat u de wand van het zwembad leeglopen. Laat het 

zwembad drogen en vouw het nauwkeurig op. 

Opslag en onderhoud: 

Reinig het product met schoon water en laat het drogen op een koele plaats in de 

schaduw. Berg het op in de oorspronkelijke verpakking en bewaar het binnenshuis voor 

de volgende keer.  

In de winter mag u het zwembad niet opbergen bij een temperatuur van minder dan 

5°C, anders kan het plastic doek beschadigd worden. Geschikt voor gebruik in 

openlucht.  

Opgelet: Geen oplosmiddel op basis van alkali of zuur gebruiken om het product 

te reinigen! Laat het zwembad niet direct in de zon liggen – u verkort daarmee de 

levensduur van het zwembad.  

 

 

 

Instructies reparatiepleisters: 

(Kleine gaatjes kunnen gerepareerd worden met de meegeleverde reparatieset) 

a) Zoek het lek op.  

b) Laat het product leeglopen en laat water weglopen. 

c) Maak de ruimte rondom het lek schoon en veeg al het water weg.  

d) Neem de reparatiepleister, knip deze op maat, een beetje groter dan het lek, en 

druk de pleister vervolgens stevig op het lek.  

e) Laat de reparatie 24 uur drogen voor u het zwembad weer in gebruik neemt. 

Als de schade groter is dan 2,5cm, raden wij u het gebruik van lijm op basis van 

silicone of rubber aan voor de reparatie. Lees de waarschuwingen op de lijm voor 

gebruik.  

 

Fabrikant: 

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  

mailto:info@jilong.com
http://www.jilong.com/
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Itemnr. Grootte 
Water capaciteit 

(75%) 
Water niveau 

JL017026N/NPF Φ152 x 50 cm (60” x 20”) 343L(90gal) 37cm 

JL017027N/NPF Φ185 x 50cm (73” x 20”) 725L(191gal) 37cm 

JL010628N/NPF Φ 190 x 50cm (75” x 20”) 577L(152gal) 37cm 

JL010118N/NPF 175 x 109 x 46cm (69” x 43” x 18”) 312L(82gal) 34cm 

JL010190-1N/NPF 250 x 147 x 56cm (98” x 58” x 22”) 873L(230gal) 42cm 

JL010184N/NPF 305 x 183 x 56cm (120” x 72” x 22”) 1240L(327gal) 42cm 

JL016014-1N/NPF 366 x 193 x 56cm (144” x 76” x 22”) 1730L(457gal) 42cm 

JL010291-1N/NPF 200 x 150 x 50cm (79” x 59” x 20”) 459L(121gal) 37cm 

JL010291N/NPF 262 x 175 x 50cm (103” x 69” x 20”) 836L(220gal) 37cm 

JL017031N/NPF Φ152 x 50 cm (60” x 20”) 300L(80gal) 37cm 

JL010291-2N/NPF 305 x 183 x 50cm (120” x 72” x 20”) 1240L(328gal) 37cm 

JL017222N/NPF 201x197x47cm(79”x77”x18,5”) 445L(118gal) 35cm 

JL017267N/NPF 59”x21”(150x53CM) 147Gal(558L) 39cm 

JL017268N/NPF 67”x21”(170x53CM) 194Gal(736L) 39cm 

JL017269N/NPF 94.5”x55”x18.5”(240x140x47CM) 145Gal(550L) 30cm 

JL017380N/NFP Φ180x 50 cm (71” x 20”) 832L(220gal) 40cm 

JL017397N/NPF Φ175*61cm (69” x 24”) 1088L(288GAL) 48cm 

JL017398N/NPF Φ175*61cm (69” x 24”) 1088L(288GAL) 48cm 

JL017399N/NPF Φ175*61cm (69” x 24”) 1088L(288GAL) 48cm 

JL016015N/NPF 91"x91”x18"(230x230x45cm) 766L(202GAL) 33cm 

JL017421N/NPF 59"x59”x17.5"(150x150x45cm) 310L( 82GAL) 33cm 

JL017395N/NPF Φ73.5"x20"(Φ187cmx50cm) 619L(163GAL) 37cm 

JL017396N/NPF 98"x82"x20"(250x208x50cm) 998L(261GAL) 37cm 


