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1. Sikkerhetsinformasjon 
 

Viktig: Les disse instruksjonene nøye før du går videre til å montere 

svømmebassenget, og ta vare på de for fremtidig bruk.  

- Husk at sikkerheten er det viktigste når du installerer et svømmebasseng. 

Sikkerheten må gis prioritet over dekorative aspekter.  

- Det er ikke tillatt å lene seg, hoppe fra, sitte på, stå på eller gå på profilene. De er 

ikke designet for å tåle dette. 

- Ikke hopp eller stup med hodet først i bassenget. Bassenget er ikke dypt nok til dette. 

- Bassenget skal ikke brukes dersom du har inntatt alkohol eller medisiner som kan ha 

en sløvende effekt. Sørg for at det ikke står møbler eller annet som barn kan klatre på 

og falle ut i bassenget. 

- For å unngå elektrisk støt må du aldri benytte elektrisk utstyr nære bassenget eller 

dersom du er våt. Forsikre deg om at alt elektrisk utstyr er tilkoblet en jordet kurs med 

jordfeilbryter. 

- Sørg for at området utenfor bassenget, ved stigen, er helt rent og fritt for alt som kan 

være vondt å tråkke på når du er barbent. 

- Ikke lag hull i bassenget, for å montere lys eller annet som ikke er ment for dette. Det 

kan medføre alvorlig skade og fare for død som følge av elektrisk støt. Bruk kun lys 

og annet utstyr som er ment for bruk i basseng og er godkjent for dette. 

- Bassengområdet skal sikres med et gjerde på minst 150 cm høyt, med en låsbar port 

som også er minst 150 cm høy dersom det ikke sikres med sikkerhetstrekk, skyvbart 

overbygg eller annet godkjent sikringsutstyr. Se ellers TEK17 §8-3 punkt 4 for norske 

krav til sikring. 

- Ikke bruk bassenget om natten, med dårlig sikt. Sørg for at vannet alltid er rent, så du 

kan se bunnen 

- Sørg for at stigen alltid fjernes fra bassenget når det ikke er i bruk, og at den 

oppbevares slik at ikke uvedkommende kan klatre opp i bassenget. Stigen skal 

plasseres på et solid underlag og på en slik måte at den ikke kan tippe eller gli. 

Stigen skal kun benyttes av en person om gangen. 

- Filter og sirkulasjonspumpe skal plasseres minst 3,5 meter unna bassengkanten for å 

sikre at det ikke kan falle ut i bassenget. Filtersystemet skal ikke modifiseres uten 

leverandørens uttrykkelige tillatelse. Vi anbefaler at renseanlegget er i 

døgnkontinuerlig drift. Spesielt dersom du også har oppvarming av vannet. 

- Kontroller alle komponenter jevnlig for å avdekke eventuelle feil eller skader. Bruk 

kun originale deler ved behov for reparasjoner. 

- Dette bassenget er ment for privat bruk og ikke for kommersiell bruk. 

- Gjør ditt beste for å unngå ulykker, og vær forberedt på å reagere raskt dersom en 

ulykke likevel skulle oppstå. 
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Vær påpasselig: 

- La aldri barn være alene i bassenget 

- Sørg for det alltid er en person som er ansvarlig for sikkerheten 

- Øk antall ansvarlige dersom det er mange barn i bassenget samtidig 

- Personer som ikke kan svømme må benytte utstyr som hindrer dem i å drukne 

- Lær barna å svømme så tidlig som mulig 

- Sørg for å kunne grunnleggende livredningsteknikker 

- Ikke tillat hopping og stuping fra kanten 

- Ikke tillat løping eller intens lek nær bassengkanten 

- Barn som ikke kan svømme skal alltid benytte egnede flytemidler og skal alltid 

overvåkes av en dyktig svømmer 

- Ikke forlat leker i eller ved bassenget 

- Sørg for at vannet alltid er rent og innbydende. 

- Sørg for å lagre kjemikalier utenfor barns rekkevidde 

- Ha alltid en telefon innen rekkevidde i tilfelle behov for å ringe etter hjelp 

Vi anbefaler også: 

- At du dekker bassenget med et manuelt eller automatisk sikkerhetstrekk 

- At du sørger for at sikkerhetsutstyr er korrekt installert og i god stand 

I tilfelle ulykke: 

- Få personen ut av vannet så raskt som mulig 

- Ring 113 etter hjelp og følg instruksjonene du får 

- Start livredning 

Ha alltid følgende telefonnumre tilgjengelig: 

- Ambulanse: 113 

- Brann/ulykke: 110 

- Legevakt: 116117 

 

Anbefalinger angående montering av bassenget: 

- Ta deg tid til å manualen grundig før du begynner å montere bassenget. Følg alle 

instruksjonene som blir gitt i manualen. 

- Dette bassenget er designet for å være enkelt å montere. Endelig resultat vil avhenge 

av hvor nøye du er underveis. Hvor mye energi du legger i grunnarbeid og oppsett vil 

kunne ha stor påvirkning på levetiden til bassenget og bassengduken. 

- Sjekk med lokale myndigheter angående krav til byggesøknad og sørg for å følge 

disse kravene. 

- Det er viktig at grunnen er stabil og rett. Husk at alt vannet i bassenget representerer 

en stor vektbelastning på underlaget. 

- Husk at et basseng er som en stor vanntank. Dersom bassenget blir overfylt kan det 

resultere i skader på konstruksjonen og lekkasjer, som igjen kan føre til personskader 

og skade på eiendom. 

- Anskaff alt nødvendig verktøy og materialer du trenger til monteringen før du starter. 

- Det bør være minimum to voksne personer for å montere bassenget 

- Omtrentlig monteringstid (unntatt grunnarbeid og vannfylling) er omkring tre til syv 

timer, avhengig av modell. 
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2. Valg av plassering 
 

Grunnarbeid: 

Et stort, flatt område er ideelt. Dersom du ikke har et stort nok område for å montere 

bassenget er det best å velge et område som medfører minst mulig graving. 

Bassenget må plasseres på hardpakket, stabilt underlag 

Bassenget bør helst ikke plasseres under bakkenivå. Dersom du plasserer det under 

bakkenivå må du sørge for drenering så det ikke blir stående vann rundt bassenget. Det vil i 

så fall kunne føre til at bassenget tar skade og at garantien blir ugyldig. 

Se ellers egen veileder i grunnarbeid for stålplatebasseng. Denne kan lastes ned fra 

www.bassengutstyr.no eller du kan få den ved å henvende deg til oss pr epost. 

Strømførende ledninger: 

Bassenget skal ikke plasseres over nedgravde strømkabler eller under strømførende 

ledninger. Det er viktig at du har kontroll på dette før du begynner monteringen. 

Bassenget skal plasseres minst seks meter fra nærmeste elektriske strømuttak. 

Trær: 

Bassenget bør ikke plasseres under eller i umiddelbar nærhet til trær ettersom det vil føre til 

mye rusk og rask og insekter i badevannet. Dette vil igjen tære på bassengduken og kan 

tette renseanlegget. 

Strømtilførsel: 

Alle elektriske komponenter (pumper, lys, oppvarming osv) skal tilkobles via en strømkurs 

med jordfeilbryter. Dersom dette ikke er tilgjengelig fra før skal det installeres av en autorisert 

elektriker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bassengutstyr.no/
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3. Nødvendig verktøy 
 

 

1. Målebånd 

2. Vater 

3. Merketusj 

4. Tape 

5. Skarp kniv 

6. Hansker 

7. Klesklyper 

8. Saks 

9. Baufil 

10. Skiftenøkkel (eller fastnøkler) 

11. Flat skrutrekker 

12. Stjerneskrutrekker (Philips) 

13. Fil 

I tillegg kan du trenge: 

1. Rake 

2. Stolpe/pinne 

3. Tau 
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4. Deleoversikt 
 

Ta ut alle deler og sorter dem før du begynner monteringen. 
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Nr. Benevnelse Antall 
550x366 

Antall 
640x366 

Antall 
731x366 

Antall 
914x457 

1 Trykkplate 2 4 6 6 

2 Øvre brakett 2 4 6 6 

3 Vertikal støtte 2 4 6 6 

4 Lang U-profil 2 4 6 6 

5 Kort U-profil 2 4 6 6 

6 Styring 2 4 6 6 

7 Stabiliseringsbånd 1 2 3 3 

8 Skrue M5,5x13 14 28 42 42 

9 Skruer for trykkplate 6 12 9 9 

10 Skruer M5x15 4 4 4 4 

11 Skruer M8x120 + 
Mutter M8 

12 24 36 36 

12 Høyre forsterkning 2 4 6 6 

13 Venstre forsterkning 2 4 6 6 

14 Forsterkning, 3 hull 4 8 12 12 

15 Skruer M8x110 + 
Mutter M8 

4 8 12 12 

16 Pyntehette for mutter 4 8 12 12 
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5. Montere ramme og stålvegg 

5.1 Forberedelse av plassen 
 

Det må etableres et stabilt underlag, som bassenget kan plasseres på. Det bør være 30 cm 

større enn bassenget i alle retninger.  

Det er avgjørende for resultatet at den er fullstendig flat og i vater. 

Viktig: Bassenget må aldri plasseres direkte på et underlag av polystyrenplater (XPS) da det 

kan oppstå en kjemisk reaksjon mellom duken og platene. Hvis du vil isolere bunnen kan du 

legge en fiberduk av god, tykk kvalitet mellom isolasjonsplatene og bassenget. 

Merk opp underlaget før du starter monteringen, så det er enkelt å sentrere bassenget og 

sørge for at formen blir geometrisk korrekt. Dette er viktig når du skal fylle bassenget med 

vann. Dersom det er store skjevheter her, vil vanntrykket blir skjevfordelt og kan føre til 

skader på konstruksjonen. 

 

          Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nødvendig størrelse på underlag (Fig. 1): 

Bassengstørrelse Mål X Mål Y 

550x366 cm 610 cm 518 cm 

640x366 cm 700 cm 518 cm 

730x366 cm 790 cm 518 cm 

915x457 cm 975 cm 610 cm 
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5.2 Montere vertikale støtter 
 

Viktig: På grunn av skarpe kanter må du bruke hansker når du håndterer metalldeler 

 

          Fig. 2 

1. Legg den korte U-profilen (5) med den åpne siden opp. Plasser 

så den lange U-profilen (4) oppå den korte profilen med den 

åpne siden ned, slik at de danner en firkantprofil (Fig 2). Pass 

på at skruehullene passer overens, men ikke monter skruer. 

2. Plasser så den vertikale støtten (3) oppå de to profilene, som 

vist i figur 3 

3. Plasser forsterkningene (12 og 13) på hver sin side av den 

vertikale støtten (3), som vist i figur 3. Vinkelen nederst på 

forsterkningene må gli inn under U-profilene. Bruk tre skruer (8) 

som vist i figur 3 til å holde forsterkningsplatene sammen. 

4. Alle hullene må stemme overens for at det skal være mulig å 

montere skruene (M8x120) (11). Forsikre deg om at de små 

forsterkningene (14) er plassert på utsiden, som vist i figur 4. 

Fest øvre del av forsterkningsplatene (12 og 13) til den vertikale 

støtten med skruene (M8x110) (15) som vist i figur 4. 

5. Når alle skruene er dratt til (uten å dra til for hardt), skal 

styringen (6) monteres med en skrue (9), som vist i figur 5. 

Hver av disse gruppene med monterte deler kaller vi en modul. 

 

 

 

 

Fig. 3     Fig. 4     Fig. 5 
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5.3 Montere stabiliseringsbåndet 
 

      Fig. 6 

Modulene må monteres i par, og skal kobles sammen med et 

stabiliseringsbånd (7). Båndet skal skrus fast i enden av den 

lange U-profilen (4) med skruene (M5x15mm) (10) og tilhørende 

muttere som vist i figur 6. 

Båndet skal festes på underside av profilen, se figur 6, slik at 

skruehodene er på oversiden av profilen og mutterne er på 

undersiden. 

 

 

5.4 Montere den rette delen 
 

         Fig. 7 

Når alle modulene er montert og koblet sammen med 

stabiliseringsbånd kan de plasseres der de skal være. Sørg 

for at de sentreres i forhold til det klargjorte området. 

Det er helt avgjørende at modulene er plassert rett, i vater og 

perfekt i rekke. Ta deg tid til å sjekke at de er korrekt plassert 

som vist i figur 7. 

 

 

 

 

 

 

5.5 Montere bunnskinnene 
 

Nå skal bunnskinnene av metall (B, fig. 9) monteres. Antallet avhenger av hvilken 
bassengmodell du har kjøpt. Se tabellen på neste side. 
Merk at modellen med størrelse 55x366 ikke har disse bunnskinnene (B). 

Disse bunnskinnene skal plasseres i styringen (6), se figur 8 
 

Plasser bunnskinnene (B) i styringene (6) som vist i figur 8 og9, på begge sider av bassenget 

før du begynner å montere de andre bunnskinnene (A) 
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  Fig. 8     Fig. 9 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bunnskinnene har forskjellig fargemerking, alt etter hvor de skal plasseres. I tabellen under 

kan du finne hvilket antall av hver type du skal ha til ditt basseng. 

Modell Bunnskinne «A» Bunnskinne «B» Mål 
550x366 cm. 850.015 x 4 – Rosa 

850.014 x 8 – Gul (PCM) 
Finnes ikke ± 1.420 mm. x 4 

± 1.138 mm. x 8 

640x366 cm. 850.021 x 4 – Rød 
850.014 x 8 – Gul (PCM) 

850.019 x 2 - Hvit ± 1.132 mm. x 4 
± 1.430 mm. x 2 
± 1.138 mm. x 8 

730x366 cm. 850.021 x 4 – Rød 
850.014 x 8 – Gul (PCM) 

850.017 x 4 - Blå ± 1.132 mm. x 4 
± 1.130 mm. x 4 
± 1.138 mm. x 8 

915x457 cm. 850.019 x 4 – Hvit 
850.022 x 8 – Grønn (PCM) 

850.016 x 4 Uten farge ± 1.430 mm. x 4 
± 1.370 mm. x 4 
± 1.425 mm. x 8 

1200x457 cm. 850.019 x 4 – Hvit 
850.022 x 8 – Brun (PCM) 

850.019 x 8 - Hvit ± 1.430 mm. x 12 
± 1.380 mm. x 8 

 

Når bunnskinnene «A» er montert skal braketten (T1) plasseres før du monterer 

bunnskinnen (PCM). Fortsett rundt buen til du har en full halvsirkel. Bunnskinnen «A» må 

føres inn i braketten som vist i figur 11. La det være et lite mellomrom mellom skinnene. 

  Fig. 10                                    Fig. 11                            Fig. 12 

 

 

 

 

  Fig. 13                                     Fig. 14                                       Fig. 15 
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5.6 Kontrollmåle modulene 
 

Fig. 16 

Når rammen er ferdig montert må du kontrollere at 

sidene er helt rette. Forsikre deg om at målene er 

korrekt ved å måle avstanden fra utsiden av en modul 

til utsiden av en modul på motsatt side. Det bør måles 

langt nede på profilen for å sikre høy presisjon på 

målingene. 

Det er helt avgjørende at målene A=B og C=D, som vist 

i figur 16. Dersom målene ikke er like må du rette opp i 

dette før du går videre med installasjonen 

 

 

5.7 Montere trykkplatene 
 

      Fig. 17 
Plasser en trykkplate (1) på hver modul. De skal monteres 

med den bølgede siden opp og den glatte siden ned. Platen 

har to hull på den ene langsiden. Pass på at de vender mot 

den vertikale støtten som vist i figur 17. 

Hullene i trykkplaten skal stemme overens med hullene i U-

profilen som vist i figur 17.  

Skru så trykkplaten fast med skruene (9) 

 

 

5.8 Grave ned modulene 
 

 

Merk opp bakken rundt hver av modulene og flytt modulen til side og grav bort jorden under 

modulen med en spade. Det skal graves 5 cm dypt og bunnen må være fullstendig rett og i 

vater. Når hullet er ferdig og avrettet kan modulen settes tilbake. Kontrollmål med et vater, at 

modulen er helt i vater. Se figur 20 

Gjenta dette for alle modulene. Så må du kryssmåle på nytt, som forklart i kapittel 5.6, for å 

kontrollere at ikke modulene har flyttet på seg.  Se figur 19. 

Legg så en gulvflis eller lignende under den ytre delen av hver modul, som vist i figur 20. 

Fjern masse under flisen for å sørge for at modulen fortsatt står helt rett og i er i vater.  

Kontrollmål så på nytt at modulen er i vater og kryssmål også enda en gang. 
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Til slutt skal flisen dekkes med masse og bunnskinnene som måtte demonteres for å få 

gravd ned modulene. Sørg for at bunnskinnene er understøttet med masse, slik at de ikke 

kan sige eller flytte på seg. 

 

Fig. 18                        Fig. 19                                               Fig. 20 

 
 

 

 

5.9  Montere stålveggen 
 

 

Vi anbefaler å være minst to mann for denne delen av monteringen, i tillegg til at det ikke bør 

være sterk vind.         

Fig. 21 

Bruk hansker når du håndterer stålveggen, og rull den ut med 

forsiktighet for å unngå skader både på mennesker og veggen selv. 

Plasser rullen stående på en papplate i midten av bassenget, med 

merkelappen øverst. Dette vil gjøre det enklere å rulle den ut og 

beskytte den mot å bli skrapet opp i bunn. Se figur 21. Utskjæringen 

for skimmer er i enden av rullen. 

Rull veggen delvis ut og plasser enden i sporene i de buede bunnskinnene (PCM). Starten 

av veggen skal være midt på en brakett (T1, figur 22), fortrinnsvis den midterste platen i 

buen, så blir skimmeråpningen på samme side. Se figur 23. 

     Fig. 22      Fig. 23               Fig. 25 

 

 

 

 

 

 

Rull ut resten av veggen og sørg for at den ligger på plass i sporet i skinnene. 
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Tips: For å indre at veggen tipper innover i bassenget kan du montere en tape som holder 

veggen fast i den vertikale støtten mens du gjør deg ferdig. Se figur 25. 

Kontroller at hullene i enden av veggen er overfor          Fig. 26                 

hverandre og skru den sammen med tilhørende 

skruer, skiver og muttere (TO, TU AR). Husk at 

skruehodene må vende inn i bassenget, og skruer   

og muttere må være på utsiden. 

 

Viktig: Alle skruene må festes i metallbåndet, men la 

det øverste hullet være ledig. Start med den nederste 

skruen og jobb deg oppover. Stram til skruene 

nedenfra og opp. Dersom monteringen av skruer og 

muttere er feil, eller ikke alle skruer er på plass vil 

garantien være ugyldig. 

 

Dekk alle skruehodene med en strimmel av PVC for å 

hindre at bassengdukene gnisser mot skarpe kanter og 

får skader. Fest PVC-strimmelen med tape eller lim for å 

holde den på plass under resten av monteringen. Se bilde 

34. 

Viktig: Før du starter montering av bassengduken 

(lineren) må du kontrollmåle bassenget som forklart i 

kapittel 5.6, for å se at det fortsatt har rett fasong. 

 

 

 

5.10 Skjære ut til skimmer 
 

Skjær ut hull for skimmeren ved hjelp av metallkutter, metallsag e.l. Fil ned skarpe kanter for 

å eliminere fare for skader på liner. Se figur 28, 29, 30 og 31. 

 

Fig. 28        Fig. 29            Fig. 30   Fig. 31 

 

La øverste hull være ledig 

Fig. 27 
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6. Montere liner (bassengduk) 
 

Legg en hulkil av fin sand (ikke inkludert), som ikke                 Fig. 32                         

inneholder steiner eller fremmedlegemer. Hulkilen bør  

være omkring 10-15 cm i bunn og 10-15 cm i høyde     

(Ikke bruk sand fra stranden). Se figur 32.  

Denne hulkilen vil hindre vannet i å presse lineren ut under 

stålveggen og forhindre skader på lineren. Eventuelt kan du 

benytte ferdiglagde hulkiler som i mange tilfeller gir et 

penere resultat og er vesentlig enklere å jobbe med. 

Dersom dette ikke gjøres korrekt, vil garantien ikke dekke 

eventuelle skader. 

Det er anbefalt å legge en beskyttelse av plast, filt, 

kunstgress e.l. som dekker hele bunnen (også hulkilen), før du monterer lineren. 

 

For å få en korrekt montering av lineren er det avgjørende at den plasseres sentrert i forhold 

til bassengbunnen og med et minimum av bretter og rynker. Dette bør fortrinnsvis gjøres på 

en varm og solrik dag med minst 20°C lufttemperatur. 

Senterlinjen (sveisesømmen) i bunn av lineren må plasseres fullstendig i senter, som vist i 

figur 33. Dette gjøres enkelt ved å matche sveisesømmen med brakettene (T1) i senter av 

hver bue. 

                             Fig. 33 

 

 

 

 

 

 

Avstanden fra liner til stålvegg må være lik i begge buene (A til A i bilde 41) slik at du kan 

justere lineren likt i begge buene. Se figur 34. 

Fig. 34 
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Viktig: Lineren bør monteres av minst to personer. Materialet i lineren (PVC) er lagt for å tåle 

lange perioder med sollys og UV-stråler. Merk at ved forskjellige klimaforhold og bruk vil den 

kunne fremstå som litt forskjellig. 

- Ikke gå på lineren med sko 

- Ikke legg verktøy på lineren 

- Ikke plasser skarpe verktøy i nærheten av lineren 

- Les garantibestemmelsene som følger lineren 

Lineren er den komponenten i bassenget som er lettest å skade. Pakk den ut uten bruk av 

kniv eller annet skarpt verktøy og oppbevar den separat fra de andre delene til bassenget, på 

et sted hvor den ikke kan bli skadet av skarpe gjenstander eller verktøy. 

Velg en varm og solrik dag med mins 20°C lufttemperatur til å montere lineren. Lineren er 

laget av et vinylbasert, svært fleksibelt materiale og er laget for at den skal strekke seg under 

monteringen. På grunn av dette er det avgjørende at den er gjennomvarm når den skal 

monteres.  

Tips: Legg den gjerne på et varmt bad et par døgn før monteringen for at den skal være 

varm og myk når du begynner monteringen. 

- Legg lineren i senter av bassenget og brett den ut i lengderetningen av bassenget. 

Sentersømmen i bunn av lineren må være perfekt sentrert. Se figur 35 og 36. 

- Viktig: Sørg for at den grove/matte siden av lineren vender opp. Den glatte/blanke 

siden skal vende ned mot bakken. 

- Løft sidene av lineren så den dekker toppen av stålveggen og fest den midlertidig 

med klesklyper. Stram den godt opp. Se figur 37. 

- Glatt ut bretter og rynker med hender og føtter, ved å trekke den fra midten utover 

mot sidene samtidig som du begynner å fylle vann. Sørg for at den forblir perfekt 

sentrert gjennom hele prosessen. Se figur 38. 

                                       Fig. 36                                        Fig. 37         Fig. 38 

 

 

 

 

 

 

 

Det er avgjørende at lineren er nøyaktig sentrert, stram og med så få folder som overhodet 

mulig. For å fjerne folder fra bunnen av bassenget kan du forsøke å glatte den ut barbent, 

ved å strekke den utover mot siden med føttene. NB: Det er kun mulig uten vann eller med 

svært lite vann (0-10 mm) 

Sjekk at vannet fordeler seg jevnt utover bunnen uten å samles i dammer, noe som indikerer 

at det er ujevnheter i underlaget. Dersom det er mer vann i den ene siden enn i den andre 

siden, betyr det at grunnen ikke er i vater. Dersom detter skjer må du tømme bassenget, 

demontere alt og starte på nytt med å rette av grunnen. Det er svært viktig at bassenget er i 

perfekt vater. 

Fig. 35 
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7. Montere klemlister og topprofiler 
 

Klemlister (PL): 

1. Fjern klesklypene ettersom du monterer klemlistene (PL) som klemmer lineren fast 

over toppen av stålveggen. La omtrent 5 cm av lineren henge ned på utsiden, unngå 

rynker og ikke stram veldig hardt. Se figur 39. 

2. Merk og kutt den delen av klemlisten som er for lang som vist i figur 40 og 41. 

 

Fig. 39                                      Fig. 40                                           Fig 41 

 

 

 

 

 

 

 

Topprofiler (PBS): 

1. Plasser topprofilene (PBS) oppå klemlistene (PL) rundt hele bassengveggen.          

Se figur 42. 

2. Merk og kutt den delen av topprofilen som er for lang. Se figur 43 og 44. 

Tips: For å hindre veggen i å tippe innover kan du montere toppbraketten (5) på de vertikale 

støttene (1). Se tegningen på side 8. 

 

Fig. 42                                              Fig. 43                                    Fig 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

8. Montere de vertikale støttene (VER) 
 

De vertikale støttene skal fordeles jevnt rundt buene i hver ende av bassenget og en 

toppbrakett (T2) skal plasseres på toppen av hver støtte. 

1. Plasser en vertikal støtte (VER) slik at den passer med de to små flikene med 

skruehull på den nedre braketten (T1). Flikene må være på innsiden av støtten.      

Se figur 45 

2. Sørg for at skruehullene i den nedre braketten (T1) er synlig gjennom skruehullene i 

støtten (VER) og skru inn skruene (TO2). Forsikre deg om at de treffer skruehullene i 

flikene på braketten (T1) 

3. Plasser en toppbrakett (T2) på toppen av bassengveggen og den vertikale støtten 

(VER). Flikene på braketten må være på innsiden av støtten. Se figur 46. 

4. Sørg for at skruehullene i braketten er synlig gjennom skruehullene i støtten og skru 

inn skruene (TO2). Forsikre deg om at de treffer skruehullene i flikene på braketten. 

5. Gjenta for alle de vertikale støttene. 

 

 

                   Fig. 45                                                             Fig. 46 
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9. Montere topprofilene (HOR1, 2, 3) 
 

 

1. Monter de øvre profilene (HOR1, se bilde 54 og 55), med rette kanter, over de 

vertikale støttene (1). Skru profilene (HOR1) fast med skruene (13) i hullene (B) som 

vist i bilde 57. NB: Bassenget med størrelse 550x366 har ikke denne profilen (HOR1), 

så her starter du rett på HOR2 med skrå kant. 

2. Monter de øvre profilene (HOR2, se bilde 55 og 56), med skrå kant på samme måte 

som forklart i punkt 1. 

3. Monter så de øvre profilene (HOR3, se bilde 56 og 58) på samme måte som forklart i 

punkt 1. 

4. Juster topprofilene slik at de ligger inntil hverandre, men ikke slik at de ligger over 

hverandre. Se bilde 59. 

 

 

Fig 47                                  Fig. 48                                                Fig. 49 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50                              Fig. 51                                                          Fig. 52 
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9.1 Montere pyntedekslene (EMB/EMBR) 
 

Fest dekselet først på innsiden av topprofilene, trekk det mot deg og fest hakene under ytre 

del av topprofilene som vist i figur 53, 54 og 55. Gjenta for alle pyntedekslene. 

Fig. 53                                   Fig. 54                                         Fig. 55 

 

 

 

 

 

 

 

10. Siste detaljer 
 

Klistremerket med advarsler skal plasseres et synlig sted, for eksempel nær stigen, som vist i 

bilde 56 og 57. 

Monter pynteplugger på skruene som vist i bilde 58. 

 

  Fig. 56                                         Fig. 57                                                 Fig. 58 
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10.1 Montere Returdyse (VR) 
 

Det er returdysen som fører det filtrerte vannet tilbake i bassenget. 

Viktig: Bruk gjengetape på alle gjenger, men pass på at det ikke blir tape som henger på 

utsiden av gjengene da det kan skade komponentene som skrus sammen. 

Rekkefølgen på delene er vist i figur 59. 

 

Når vannet står omkring 10 cm under hullet for returdysen er det på tide å lage hull i lineren, 

for dysen.  

Merk lineren med en tusj, der hvor hullet skal være. Bruk en skarp kniv og skjær en «X» i 

lineren samtidig som du klemmer lineren mot stålveggen med den andre hånden. Krysset 

skal ikke være større enn hullet i stålveggen. Be figur 60. 

Sett den ene pakningen på dysen og tre dysen gjennom hullet i veggen fra innsiden av 

bassenget. Skjær bort flikene av liner som stikker ut gjennom hullet, fra utsiden. 

Plasser den andre pakningen på dysen fra utsiden av bassenget. Skru på den store mutteren 

fra utsiden. Stram godt til. Kontroller at lineren ikke har fått rynker rundt dysen. 

Gjenta for den andre dysen dersom du har en modell med to dyser. 

Selve dyseåpningen inne i bassenget kan justeres for å styre vannstrømmen slik at 

effektiviteten blir størst mulig.  

Sett slangen på dysen fra baksiden og fest den med en slangeklemme. Sørg for å legge 

slangeendene høyt opp slik at vannet ikke renner ut av dem når du fyller mer vann i 

bassenget. 

 

 

Fig. 59                                                                            Fig. 60 
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10.2 Montere skimmer (SK) 
 

Fortsett å fylle bassenget med vann inntil vannivået er ca 5 cm under åpningen for 

skimmeren. Merk opp åpningen for skimmeren med en tusj og skjær ut hull i lineren med en 

skarp kniv. 

Plasser den doble pakningen (Z) i åpningen. Det er viktig at både stålplaten og lineren er på 

plass i sporet i pakningen. 

Plasser så skimmeren på utsiden av bassengveggen og frontrammen på innsiden. Sørg for 

at skruehullene stemmer overens. Det er best å være to personer for å få til dette.  

Skru på plass skruene, men ikke stram de til, og sørg for at delene fortsatt passer perfekt 

sammen. Stram så til skruene i tilfeldig rekkefølge i minst to omganger, til de sitter godt, men 

pass på så du ikke strammer så hardt at gjengene i plasthuset til skimmeren blir skadet. 

Sett på plass pyntedekselet (M) og vippedekselet (P) til slutt. 

Sett slangen på skimmeren fra undersiden og fest den med en slangeklemme. Sørg for å 

legge slangeenden høyt opp slik at vannet ikke renner ut av den når du fyller mer vann i 

bassenget. 

Fyll opp med vann til vannstanden står minimum midt i skimmeråpningen slik at pumpe og 

filter fylles med vann. Når det er tilkoblet. 

Se figur 61 for detaljer. 

 

                             Fig. 61 
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Egne notater: 
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