
 
Dansk manual Kreta Pool   
 

                            
 

                             Swim & Fun Scandinavia – info@swim-fun.com – www.swim-fun.com    Side 1 
 

 

KRETA POOL 

Model 1543 - Ø: 3.50 X 0,90 CM 

Model 1606 - Ø: 4.60 X 0,90 CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual DK  

 

 

 

Poolen må ikke stilles op i blæsevejr! 
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Vigtigt 

Læs hele manualen og sikkerhedsoplysningerne, inden opstilling af poolen påbegyndes! 
Ligeledes bør det afstemmes, at alle komponenter er indeholdt i kartonen. Benyt styklisten! 
 
Stykliste 

1. Bund- og topprofiler (ens), 2x14 stk. (Ø4,60 = 2x 17 stk) 
2. Små samlerør til bund- og topprofiler, 56 stk. (Ø4,60 = 68 stk) 
3. Blå strips til afdækning af poolvæggens inderside over samling, 1 stk. 
4. Poolliner 0,30 mm, 1 stk. 
5. M6x11 mm skruer, rustfrit stål, 20 stk. 
6. M6 møtrik, rustfrit stål, 20 stk. 
7. M6 spændeskive, rustfrit stål, 20 stk. 
8. Plasthætter til møtrikker, 20 stk. 
9. Poolvæg, 0,30 mm stål, 1 stk. 

 
Bemærk: Påbegynd IKKE opstilling af poolen på dage eller steder med megen vind! KRETA familiepool er 
beregnet til brug som fritstående pool. Såfremt nedsænkning i jorden alligevel ønskes, kan der hentes råd og 
vejledning på www.swim-fun.com. Garantien bortfalder ved hel- eller delvis nedgravning.  
 
Sikkerhedsinformation 

1. Lad ikke nogen benytte poolen med mindre en voksen person er til stede 
2. Der må aldrig dykkes eller springes i vandet fra poolkanten. Der må ikke siddes eller klatres på 

poolvæggen. Kantlisten øverst på poolvæggen er ikke konstrueret til en sådan belastning. 
3. Følg ALTID opstillingsinstruktionerne samt sikkerhedsinstruktionerne 
4. Vær sikker på, at både din swimmingpool og filteret er opstillet som anført i manualen. 
5. Tillad ikke vild leg i poolen, eller i nærheden af denne. 
6. Der må aldrig ændres på poolens konstruktion eller fjernes dele heraf. Følg altid instruktionerne i 

manualen. 
7. Stigen skal placeres på et solidt fundament, og den skal altid stå helt lige. Stigen kan bære én person ad 

gangen – og maksimalt 85 kg. 
8. Hav altid ansigtet mod stigen, når du stiger i/ud af poolen. 
9. Brug aldrig stigen til andet end at stige ind og ud af poolen. Fjern stigen når poolen ikke benyttes. 
10. Kontrollér regelmæssigt, at alle dele af poolen og stigen er intakte og funktionelle. Udskift om nødvendigt 

slidte dele. Sørg desuden for at efterskrue skruer, møtrikker og bolte. 

Poolen må IKKE stilles 

op i blæsevejr. 
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Undgå drukneulykker! Hold altid børn under opsyn. 

Poolens kanter er ikke designet til at springe ud fra eller til at dykke fra! 

 
 
I. De nødvendige værktøjer 

Vær sikker på, at du har alle de værktøjer og materialer, som kræves for at opstille poolen inden for rækkevidde; 
en skovl, en hakke, en rive, en lægte, der er længere end poolens radius, bunddækken til poolen samt fint grus. 
Du vil også få brug for snor, bred tape, fastnøgler str. 8+10, tøjklemmer, en hobbykniv, en tang, et vaterpas, 
skruetrækkere med flad- og stjernekærv, to mærkepinde samt farvespray – alternativt sand eller kalkpulver til 
opmærkning. Før der gøres klar til opstilling af poolen, anbefaler vi, at den medfølgende stige samles. Start med 
at montere stigens trin, inden de to stigesider samles til sidst – se side 7. 
 
II. Find det rette sted til poolen 

Det valgte sted for opstilling af poolen har en meget stor betydning for den efterfølgende tilfredshed med poolen. 
Det er 100 % afgørende at vælge et fast og helt lige underlag at opstille poolen på. Poolen skal stå 

HELT lige! 
Vælg ikke et sted tæt på træer for at undgå problemer med nedfaldne blade i poolen. 
Vær sikker på, at der på det valgte sted er tilgang til elektricitet og vand. 
Af hensyn til børnesikkerheden anbefales det, at poolen ikke opstilles på steder, hvor børn har adgang. 
 
III. Kontrollér poolens komponenter 

Vi anbefaler, at komponenters korrekte antal efterses, inden poolen opstilles. Se styklisten på første side i 
manualen. 
 
IV. Klargøring af underlaget 

Sæt en markeringsping i midten af den plads, som er valgt til poolen. Bind en snor fast til pinden. Snorens længde 
skal være lig med poolens radius + anbefalet 25 cm. På denne måde kan poolens omkreds vises på jorden ved at 
en person bevæger sig hele vejen rundt om markeringspinden i midten. Brug f.eks. farvespray eller sand til at 
afmærke omkredsen på jorden. 

 

Vigtigt - poolens underlag SKAL være fast og 100 % i vater!!! 

 
Advarsel: 

Undlad at fylde på underlaget med ekstra jord. Det vil give et blødt og for ustabilt underlag, når poolen fyldes med 
vand, og dermed trykker ned på underlaget med en vægt på mange tons! 
 

 
 
 
Grav i stedet altid underlaget ud, så underlaget er helt fast og i vater. Den bløde græstørvsoverflade skal således 
altid fjernes, såfremt poolen skal stå på en græsplæne. 
 
Benyt et vaterpas, der tapes fast på en lægte i to meters længde, for at sikre, at underlaget er lige. Kontrollér 
flere forskellige steder, at underlaget er lige. 
Til sidste rives underlaget grundigt, så ikke bare alt græstørv mv., men også alle småsten, grene og kviste og 
rødder fjernes fra poolområdet. 
 
Det anbefales ubetinget at placere et bunddækken under poolen for at minimere mekanisk slid på lineren samt 
at forhindre, at den kan perforeres af sten og rødder nedefra. Det gør også poolbunden mere behagelig at gå på. 
Et bunddækken består typisk af flere stykker der placeres med et overlap på to cm. mellem stykkerne. 
Overskydende materiale fjernes til sidst. 
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V. Opstilling af poolen 

 
1. Samling af bundskinnerne 
På poolområdet samles profilerne til en rund bundramme  
(brug 14 stk. af profilerne)(fig.1).  

   Fig. 1   
                                                                                               

 
Kontrollér at cirklen er rund og placeret korrekt i forhold til den 
benyttede markeringspind i underlaget. Dette er meget vigtigt for 
at sikre, at poolens liner efterfølgende kommer til at ligge korrekt  
(fig.2). 
 
 
                                                                                                                  Fig. 2 

2. Opstilling af poolvæg 
Til dette kræves minimum to voksne personer, gerne flere, da poolvæggen på dette tidspunkt kan være ret 
”levende” at arbejde med. Opstil derfor aldrig i blæsevejr! 
Stil poolvæggen lodret på f.eks. et stykke pap i centrum af bundrammen. Væggen rulles med uret ud, og placeres 
derefter lodret i bundskinnen hele vejen rundt. Husk at kontrollere, at poolvæggen ikke monteres ”på hovedet” – 
det udstansede område på væggen skal vende opad (ej illustreret). Disse udstansninger skal ikke bruges til noget, 
når den medfølgende poolpumpe benyttes. Udstansningerne har først betydning, såfremt man senere måtte ønske 
at ”opgradere” poolen med et sandfiltersystem og en indbygget vægskimmer i poolvæggen. 
 
 

Bemærk at længden på bund og top skinner skal tilpasses på stedet til 
poolvæggen. Der skal derfor saves et stykke af bundskinnen før at 
poolvæggen kan samles. Vær omhyggelig med dette. Vent endnu med at  
save et tilsvarende stykke af topskinnen indtil poolen er endeligt samlet.  
 
 
3. Lukning af poolvæggen 
Du SKAL bruge alle medleverede skruer og bolte. Der må ikke være et ubenyttet skruehul i poolvæggen. Isæt 
skruerne fra indersiden og spænd dem med spændeskive og møtrik fra ydersiden. Påsæt plasthætter over 
møtrikkerne på poolvæggens yderside. 
 
4. Beskyttelse af lineren 
På indersiden af poolen, dækkes skruehovederne med 
det medfølgende stykke blå strips, som tapes fast på væggen 
for at beskytte poolens liner mod slitage (fig.3).  
  
                                                                                                 Fig. 3  
5. Tjek det hidtil udførte arbejde 
Undersøg en ekstra gang, at poolens underlag er helt i vater, og at poolvæggen står i en perfekt cirkel, så der ikke 
vil være problemer med den efterfølgende montering af lineren. Sidstnævnte kan gøres ved at krydsmåle over 
poolen. Eventuelle fejl skal rettes med det samme, inden opstillingen fortsætter. 
 
6. Grusvold på indersiden af poolen (fig.4) 
En lille grusvold forhindrer, at lineren evt. kan 
presse sig ud under poolvæggen. Derfor bør der 
være en vold i overgangen mellem bund og 
poolvæg hele vejen rundt. Brug grus uden småsten. 
Giv grusvolden en fast og ens overflade hele vejen 
rundt. 
 
  

                                                                           Fig. 4 
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7. Montering af lineren 
Poolens liner er den vigtigste og mest ømfindtlige del af poolen. Når linerens emballage åbnes, er det derfor vigtigt 
aldrig at benytte en kniv eller andre skarpe genstande til dette. Lineren bør opbevares for sig selv ved opsætning 
af poolen for at undgå eventuelle utilsigtede skader på lineren fra værktøj eller metalkanter. 
 
Til monteringen skal man være flere personer. Lineren må meget gerne ligge og blive opvarmet af solens stråler, 
inden den foldes ud – det gør materialet mere fleksibelt og lettere at arbejde med. Udetemperaturen skal ligge 
mellem 20-25 grader, når lineren håndteres. Montér aldrig en meget kold liner eller en liner hvis temperatur er 
over 25 grader, da afvigende temperaturer let kan medføre ændringer i det fleksible linermateriale. Dette kan 
påvirke opsætningens resultat. 
 
Undersøg at der ikke er huller i lineren. Spred derefter lineren ud, så godt som muligt, fra midten af poolen og 
hele vejen rundt langs poolvæggen. 
 
NB: Undlad at bruge sko, når lineren fra midten fordeles ud mod poolvæggen! 
 
 
Den øverste del af linerens sider holdes midlertidigt fast ud 
over poolvæggens kant med tøjklemmer. 
 
 
 
Tjek at linerens svejsning mellem bund og sider ligger ensartet rundt langs den faste grusvold. 
 
Tjek igen din pools diameter og fyld nu maksimalt et par cm. vand i bunden af poolen. Endelig ikke mere end 
dette! Justér/træk i lineren hele vejen rundt i poolen, således at rynker udglattes mest muligt på bund og sider. 
Dette gøres bedst ved at stå i midten af poolen og udglatte lineren ud mod poolsiderne. Bemærk, at dette ikke 
længere kan rettes, når der efterfølgende tilføres mere vand i poolen!  
 
Når folderne i poolbunden er minimeret, udglattes folderne derefter op langs siderne. Vær opmærksom på, at 
lineren ikke trækkes for hårdt op over poolkanten inden poolen er fyldt. Det er endnu muligt at lave en let 
opstramning af lineren ved en vandstand på ca. 30 cm., så vent endnu med at fastmontere topskinnerne over 
poolkanten. 
 
Der kan nu fyldes mere vand i poolen. Undervejs skal der holdes øje med, at poolen ikke mister sin runde form. 
Tag tøjklemmerne af, og montér i stedet topskinnerne på poolkanten. Topskinnerne samles lige som 
bundskinnerne, og de skal sidde helt tæt hele vejen rundt. Vandlinjen skal ikke være højere end ca. 15 cm. fra 
kanten. Evt. overskydende bunddækken kan nu fjernes/klippes til. 
 
VI. Montage af poolens skimmerfilter 

 
Vigtigt: Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsinformationer om 
skimmerfilterets montering og brug. Manualen skal derfor gennemlæses grundigt 
af den person, der monterer filteret, og af de som i det daglige håndterer pool og 
filter. Behold derfor denne manual, så den er tilgængelig, hvis der på et senere 
tidspunkt skulle være spørgsmål til filterets funktion og drift. 
 
Stykliste: 

I kartonen med skimmerfilteret befinder sig følgende komponenter 
 

1. Skimmerfilter 
2. Holder til havebassin 
3. Bøjle til holderen 
4. Motor og transformator 
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Generel beskrivelse 

Dette skimmerfilter er beregnet til brug i swimmingpools med ferskvand. Der er tale om et elektroapparat i 
sikkerhedsklasse IPX8 (modstandsdygtig mod indtrængning af støv, faste partikler og fugt). 
 
Tilslutning af filteret 

Transformatoren skal forbindes til en standard 230V 50Hz strømkilde, der er forbundet med et hpfi-
fejlstrømsanlæg <=mA. 
 
Installation 

Installationen af dette filter system er ikke svært, og en voksen person kan gøre dette på ca. 30 min. 
Henvisningerne i denne manual skal omhyggeligt følges. Skimmerfilteret skal i poolen gerne placeres mod 
vindretningen, så evt. smuds på vandoverfladen lettere bringes mod filteret.  
 
Anbringelse af holderen 

Holderarmen skubbes ind i filterholdrens bøjler.  
Skimmerfilteret + filterholderen monteres på 
poolkanten. 
Møtrikkerne indsættes i hullerne på den bøjle, der 
sidder på ydersiden af poolkanten. 
De to skruer isættes fra poolsiden og skrues fast.  
 
Filtersystemet er nu klar til brug. 
 
Tilpasning og fastspænding 

Løsn op for holderen og sæt skimmerfilteret så langt ned, at flyderen ligger i niveau med vandspejlet. Bemærk, at 
flyderen bør befinde sig ca. halvvejs på holderarmen. Spænd igen holderen fast. 
 
Sådan fungerer filteret 

Filteret benytter en 12V overfladepumpe med lavspænding til at cirkulere vandet gennem en filterpatron. Der skal 
hele tiden være vand i pumpen, når den kører. Pumpen har en overbelastningskontakt for at undgå skader ved 
overopvarmning. Denne kontakt slår automatisk til igen, når motoren køler af. Filterpatronen filtrerer vandet for 
snavs, alger, olier mv. Filteret skal renses ved at skylle det under vandhanen. 
 
Start af pumpen 

1. Poolen skal være fyldt med vand op til over filterkanten. Derved flyder vandet ind i filteret og er klar til 
brug. Forsøg ALDRIG at starte pumpen med mindre, der er nok vand i poolen! 

2. Filteret vil fange hår, insekter, blade og andre større urenheder i vandet. Hold altid filteret rent for snavs 
for ikke at overbelaste pumpen. 

3. Sæt pumpen til en stikkontakt. 
 

 

Filteret i drift 

Filteret kører nu i normal filterrutine. Bliv ved med at filtrere poolens vand, indtil det er klart og rent. 
 
Filteret skal køre minimum 2 x 4 timer dagligt således at vandet bliver filtreret to gange per døgn. Mellem hvert 
interval, skal pumpen helst hvile nogle timer. Tilslut eventuelt en timer. Ved perioder med varmt vejr og høj 
badeaktivitet skal filtreringstiden forøges, ligesom vandets behov for vandplejemidler også forøges. 
 
Når filteret er rent, har pumpen en maksimal effekt. Er filteret derimod fyldt med opsamlet snavs, vil vandet ikke 
kunne cirkulere ordentligt. Husk at undersøge filteret så snart gennemstrømningen falder, eller hver gang pumpen 
har kørt i 5 timer – afhængigt af, hvad der kommer først. Ser filteret beskidt ud – så skal det altid renses!  
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Rensning af filteret 

 
1. Sluk for strømkilden 
2. Tag filteret op 

Skyl filteret med en haveslange eller under vandhanen. Filteret kan også vaskes i opvaskemaskinen. Skyl 
både inderside og yderside. Yderligere rensning kan gøres ved at skylle filteret i varmt opvaskevand. Er 
der små kalkbelægninger i filterets lameller, renser det ikke længere effektivt, og skal derfor erstattes af 
et nyt filter. Er filteret fyldt med alger og skidt, så benyt en ekstra kraftig vandstråle til rensningen. Lad 
aldrig filteret tørre ud, da det både vanskeliggør rengøringen og ødelægger filteret. Hav altid et 
reservefilter klar til brug.  

3. Sæt filteret tilbage i skimmeren. Skru det forsigtigt fast og luk filteret. 
4. Tænd for strømkilden og fortsæt filtreringen 

 
      
 
 

 

 

 

 

DU SKAL HOLDE FILTERET RENT KONTINUERLIGT FOR AT BEHOLDE DEN KORREKTE 

VANDGENNEMSTRØMNING I POOLEN! 

 
Benyt kun det filter, der passer til denne pool, køb det hos din lokale poolforhandler. 
Filteret skal være dækket af vand hele tiden, ellers risikeres skader på pumpen. 
 
Tilsæt aldrig kemikalier direkte ned i skimmeren. Disse opløses i stedet i en spand med vand, inden fordeling langs 
poolkanten. Alternativt benyttes en børnesikret flydende klordispenser. 
 
Se mere om vandpleje og pooltilbehør hos din lokale poolforhandler, 
eller klik ind på www.swim-fun.com  
 
 

Tekniske data 
Filtering speed 2,98 m3/h 
Flow rate 2 m3/h 
Motor 72W 
Volt 12V 
Transformer 230/12V 
IP class I IPX8 
 
 
Elektriske komponenter 

Filtersystemet er af lavspændingstypen, og det er sikret mod indtrængning af vand. Såfremt ledningen eller andre 
komponenter bliver beskadiget, skal hele filterpumpen udskiftes for at systemet er sikkert at benytte. 
 
Afmontering af skimmerfilteret 

Er der opstået en skade på filtersystemet, er fremgangsmåden som følger: 
� Afbryd filtersystemet fra strømkilden 
� Afmontér filtersystemet fra poolen 
� Afmontér filterpumpen fra systemet 

 
 

Vinteropbevaring 
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Filtersystemet skal afmonteres og opbevares frostfrit om vinteren. Ligeledes skal filtersystemet afmonteres, når 
det over en længere periode ikke skal benyttes. I forbindelse med afmonteringen renses filteret, inden det tørrer 
ud. Efter overvintringen placeres systemet igen på poolen, som beskrevet ved den første ibrugtagning. 
 

Sikkerhedsbestemmelser 

� Der skal være en minimumsafstand på 3,5 meter mellem transformer og pool 
� Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker 
� Filtersystemet skal være slukket, når poolen benyttes 
� Filtersystemet må ALDRIG køre uden vand 
� Rør ikke ved systemet med våde hænder, mens det kører 
� Skal filteret håndteres, så skal der altid afbrydes til strømkilden forinden 
� Skal filteret håndteres, skal det altid foregå på et tørt underlag 
� Opbevar aldrig filteret et fugtigt sted, da det kan medføre et elektrisk stød 
� Børn og voksne må aldrig sidde på/støtte sig op ad filteret 
� Hvis ledningen bliver beskadiget, skal hele anlægget udskiftes 
� Eventuelle spørgsmål rettes til poolforhandleren eller til 

 info@swim-fun.com  
 
 

 

 

VII. Stige 

Der medfølger en stige til denne pool.  
Max. belastning på stigen er 85 kg. 
 
 
 
 
VIII. Returdyse og fastmonteret skimmer  
(ekstra tilbehør – ej inkluderet med poolen) 
 

Kreta havepool er forberedt således, at den let efterfølgende kan opgraderes” til brug med et eksternt 
sandfiltersystem. Et sandfiltersystem med renseeffekt på minimum 4 m3/t i drift vil give renere og mere klart 
vand, minimere kemikaliebehovet samt muliggøre både brug af solfangere og effektiv støvsugning af poolbunden. 
Sav/klip forsigtigt den runde udstansning (returløb) væk fra poolvæggen og den firkantede udstansning til 
skimmeren. Dette kan ikke gøres med en liner på indersiden af poolen, så denne må først forsigtigt løsnes fra 
topskinnen i området – alternativt skiftes den ud med en ny liner. Ved nyopsætning laves hullerne i poolvæggen, 
inden lineren bliver monteret i poolen. 
 
Returløbet 

Fyld poolen med vand indtil 5 cm. under den runde udstansning til 
returløbet. 
 
Skær derpå et kryds i lineren med en skarp hobbykniv – uden at skære 
længere ud end hullets udstansning. 
 
Montér nu returløbsdysen med 1 stk. pakning fra poolsiden og ud. De 
opståede trekanter af overskudsliner skal afskæres rent og præcist 
udvendigt langs dysen. Montér på så den anden pakning fra poolens 
yderside og skru den store omløber fast uden på pakningen. Brug teflon 
tape i gevindet.  Returdysen skal sidde godt fast, men omløberen må ikke  
overspændes (spænd forsigtigt). 
 
Såfremt returdysen er leveret med en løs studs til montering af filterslangen, så skal der også her benyttes teflon 
tape i gevindet, når delene samles.  
 
Når returdysen er korrekt monteret, kan skimmeren monteres. 
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Skimmeren 

Bemærk, at skimmeren kan være leveret med enten to stk. enkeltpakninger eller ét stk. sandwichpakning. 
 
Montage med to skimmerpakninger 
 
Tag skimmersættets firkantede inderramme (hård plast) og én af pakningerne.  
Sæt en skrue i hvert af de øverste huller.  
Placér skimmerrammen på poolens inderside og pres skruerne indefra og ud gennem de to udstansede respektive 
huller i poolvæggen, som passer til. Dermed penetreres også lineren. Vær forinden sikker på, at skimmerramme 
og pakning vender rigtigt, så alle huller flugter med hinanden. På den anden side af poolvæggen monteres den 
anden pakning, og derefter skal skruen fæstnes ind i skimmerhusets respektive skruehuller.  
På samme måde monteres de øvrige skruer indefra poolsiden og ud gennem pakningerne og ind i skimmerhuset. 
Alle skruehuller flugter således gennem poolvæggen ved korrekt montering.  
Hold øje med at skimmerpakningerne sidder ensartet monteret langs udskæringen på på begge sider.  
Spænd skruerne parvist diagonalt og jævnt fast for at sikre tætheden. Der må kun benyttes en manuel 
skruetrækker, og pas på ikke at overskrue gevindet (brug ikke en elektrisk maskine!!).  
Med en skarp kniv fjernes lineren langs kanten inde i skimmeråbningen. Derefter efterspændes skruerne igen 
forsigtig. 
 
Montering med sandwichpakning 
 
Fyld poolen op til ca. 5 cm under skimmerudskæringen. Skær forsigtig et 
tilsvarende hul i lineren ud fra udskæringen i poolvæggen. Montér 
pakningen i væggens skimmerudskæring så den sidder rundt om såvel 
liner og poolvæg. Hold øje med, at den flugter korrekt med skruehullerne 
på alle fire sider. Fastgør nu indefra med skruer skimmerens inderramme 
med selve skimmerhuset. 
 
 
 
 
X.  Information vedrørende nedgravning af swimmingpool 
    
Vore stålvægspools er som udgangspunkt udviklet til at blive benyttet som fritstående pools i haven. Det 
bemærkes derfor at produktgarantien ikke omfatter skader der er forårsaget af ukorrekt opstilling eller såfremt 
poolen benyttes nedgravet i jorden. Ønsker du at få din pool nedgravet så anbefales det at tage kontakt til en 
fagmand og lade denne udføre opgaven.  
Såfremt du selv ønsker at nedgrave poolen så skal følgende vigtige forhåndsregler følges: 
 
Placering: 
 
Undersøg  hos kommunalforvaltningen om der eventuelt kræves en tilladelse for at placere en pool på det ønskede 
sted.  Det anbefales at du altid også retter henvendelse til dit forsikringsselskab inden du bygger og nedgraver din 
swimmingpool. Det er dig som swimmingpool ejer der er forpligtiget til at oplyse din forsikring at du har pool på 
din grund. 
 
Forberedelse:  
 
Marker det område hvor poolen skal stå.  
For runde pools så skal der markeres en diameter der er 1 meter større end selve poolen.  For ovale pools så skal 
der markeres et areal der er 1 meter længere end poolens længde og 2 meter bredere end poolens bredde. 
 
Underlag: 
 
Underlaget hvor poolen skal stå skal ubetinget være fuldstændigt jævnt og  100% hårdt og fast. Installér aldrig en 
pool på et blød eller eftergivende underlagt der kan få poolen til sætte sig efterfølgende under vægten fra vandet. 
Husk at 1000L => 1m3=> 1000 kg! Der må ikke i underlaget være huller, sten, planter eller rødder der kunne 
perforere lineren. 
 
Vi anbefaler at der støbes et 15 cm underlag i netforstærket beton. Dette underlag skal være helt jævnt og 100% 
i vater. 
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For at beskytte lineren så skal der altid placeres et bunddækken oven på underlaget. Der kan også lægges  et 
ekstra lag af 50 mm isolerende hårde styrolit plader i bunden.  
 
Vælg en solrig placering til poolen der samtidig er tæt på vand, afløb og strøm. 
Placér ikke poolen oven på elektriske kabler, gaskabler eller på områder med højt grundvand. 
Placér ikke poolen under strømførende luftkabler. 
Vælg en placering der giver læ og hvor der ikke er træer i umiddelbar nærhed, da blade ellers kontinuerligt vil 
lande i poolen. Placér poolens skimmer så den normale vindretning blæser i retning mod poolens skimmer. 
Husk at poolens filter og pumpe altid skal installeres så det står i samme niveau som poolbunden. 
 
 
Udgravning : 
 
Husk at medtage placering af skimmer, returløb og stige i overvejelserne. Udgravningen bør være 15 cm dybere 
end poolens højde.  Såfremt poolen er 120 cm i højden så skal dybden dermed være 135 cm. 
 
 
Installation – Alternativ 1: Bygges med pooldæk i træ  
 
Når underlaget er færdigt så opstilles poolen på samme måde som hvis den stod frit på marken. Det anbefales 
altid at lade en pool stå helt frit i et nedgravede hul uden kontakt med andre konstruktioner.  Derfor skal jorden 
udjævnes væk fra bundpladen og skråt udad så der ikke kommer jord og grus ned mod pool væggen, heller ikke 
ved kraftig regn etc. Poolen kommer dermed til at stå i et ”tragtformet” hul med vandret bundplade. Man kan 
vælge at sikre de skrå jordvægge på forskellig måde. For eksempel  med  opmuring eller andet, det skiller ingen 
større rolle, blot skal det sikres at poolen altid står frit i hullet. Spørg evt. en byggesagkyndig om hvordan dette 
gøres bedst specifikt ved din byggeplads.   
Det anbefales at færdiggøre denne ”nedgravning” ved at bygge et pooldæk i træ frem mod poolen. Dette pooldæk 
støttes nærmest poolen med stolper der placeres i en ring ca 20-30 cm fra poolkanten. På denne måde får man en 
”nedgravet” pool i markplan samt et omkransende pooldæk, hvor det er behageligt at færdes og sole sig. 
 
Alternativ 2: Bygges uden pooldæk i træ 
 
Alternativ vælger mange at nedgrave poolen på mere traditionel vis.  Poolen skal i så fald opstilles som førnævnt 
på bundpladen og pool og filtersystemet forbindes med armeret flexslange eller alternativt med hårde rør. Filter og 
pumpe stilles i en nedgravet separat skakt der skal have nok plads til at den løbende håndtering  efterfølgende er 
problemfri.  Husk at tage placeringen af skimmer , returløb og stige med i overvejelserne.  
 
Installation: 
 
Følg instruktionen i den medfølgende manual således at poolen opstilles på samme måde som hvis den stod frit på 
jorden. Poolen forbindes til filtersystemet med hårde pvc rør eller med armeret poolslange. 
Fyld poolen med vand. Når din pool skal fyldes med vand skal du altid gøre det med en vandslange, så dugen i din 
pool for tid til at strækkes sig rigtig ud. OBS du må aldrig fylde din pool fra en brandbil, da påfyldningen går for 
stærkt og kan skade din pool. 
 
Beklæd nu poolen med flere lag 20 mm isoleringsmateriale (frigolit) hele vejen rundt om poolevæggen. 
Isoleringen fastgøres med tape. Beklædningen skal fuldstændigt isolere poolvæggen fra enhver direkte kontakt 
med sand, beton ellerandet materiale. 
Mellemrummet mellem jordkanten og poolvæggen skal udfyldes med tørbeton, der består af en blanding af 1/5 
cement og 4/5 fint grus. Husk at poolen forinden skal altid være fyldt med vand. Dette arbejde skal gøres i etaper 
så der fyldes ca. 30 cm af gangen hele vejen rundt op om poolen hver gang. Undlad at stampe materialet unødigt 
sammen da det kan trykke poolvæggen ind og medføre buler. 
Bemærk at hvis man vælger at nedgrave ovale pools på denne måde så er det altid ubetinget nødvendigt at 
etablere en stødmur på hver langside af poolen for at tage trykket det udefra kommende tryk fra marken.  
 
Vedligehold af pool: 
 
Du skal løbende kontrollere at din pool er i perfekt tilstand. Lineren skal være ren, poolslangerne skal være 
korrekt forbundet, stigen skal være korrekt opstillet og filtersystemet skal køre optimalt. 
Hust at kontrollere at vandets pH- og klor værdi er korrekt justeret så vandet holdes frisk og desinficeret. 
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XI.   Vinterklargøring   

Når sommeren slutter eller badesæsonen er ovre, skal du følge disse instruktioner for at gøre poolen klar til 
vinteren. 

1. Sænk vandstanden i din pool. 
Sænk niveauet på vandet i poolen, til der er ca. 15 cm vand under returløbet. Montér alternativt en vinterprop 
(varenr. 1519) i returløbsdysen, så kan vandstanden hæves til 15 cm under skimmeren i stedet. Fjern alle slanger 
som er tilkoblet skimmeren og pumpen. Sørg for at alt vandet er kommet ud af skimmerhuset, og at der er fri 
passage for evt. vand at løbe ud.  
 
2. Kontroller alle samlinger og skruer. 
Sørg for at alle rammesamlinger sidder rigtigt. Kontroller at poolvæggen ikke har forskubbet sig fra bundskinnen. 
Sørg for at alle skruer og bolte er ordenligt skruet til. 
 
3. Kontroller at der ikke er rust. 
Mal alle rustne områder med antirust maling. 
 
4. Kontroller poolens dug. 
Sørg for at toppen af dugen er godt fastgjort til poolvægen med plastlisten. Du må ikke fjerne dugen fra poolen. 
Fjernelse af dugen vil medføre, at garantien bortfalder. Fjern ikke alt vandet fra poolen. 
 
5. Kontroller for huller. 
Kontroller at der ikke er huller i dugen. Reparer eventuelle huller med et lappesæt til pools. Små huller om 
vinteren kan forårsage store skader på poolen. 
 
6. Pool tilbehør. 
Fjern alt tilbehør fra poolen, også stigen. Lad skimmeren være påmonteret. Vær sikker på at skimmeren er lukket 
foroven og at åbningen i bunden er åben, så evt. vand kan rende ud. 
 
7. Rengøring 
Der tilsættes et overvintringsmiddel til poolvandet efter fysisk rengøring, pH justering og klorchok. Det modvirker 
belægninger fra alger og kalk i at fæstne sig i poolen. 
 
8. Filteret. 
Fjern poolslangerne fra filteret. Tøm sandfilteret helt for vand og sand og stil det frostfrit for vinteren. 
 
9. Minimér potentielle skader p.g.a. kraftig isdannelse. 
Pool beskyttere (varenr. 1613) placeres på tværs i poolens. De flyder af sig selv i vandoverfladen. De absorberer 
et evt. ekstra tryk fra isdannelse og reducerer herved mulighed for frostskade på poolen liner. 

10. Tildæk poolen med et vinter-cover 
For at undgå for meget snavs og for goder vækstbetingelser for alger og bakterier, skal poolen overdækkes med 
et mørkt vinter-cover. Coveret spændes fast med den medfølgende låsewire.  
 
 

 

 

 
 

 

Uddybende information om filtrering, vandpleje, overvintring og tilbehør mm. 

Kan fås hos din poolforhandler, eller alternativt på www.swim-fun.com 

 

 

 

 

Vigtigt: 

Hvis du ikke følger rådene om vinterklargøring, kan garantien bortfalde, 

og din pool kan i værste fald tage skade. 
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XII.   Tilbehør 

Anbefalet grundudrustning til poolen: 

Bunddækken 

Bør aldrig glemmes! Inden poolen stilles op så bør man benytte et bunddækken der 
beskytter poolens linerdug mod mekanisk slid samt mod penetrering nedefra af små 
sten eller af rødder Bunddækkenet gør desuden poolens bund mere behagelig at gå 
på.  

Artikel: 1566 Bunddækken Ø3,50M 

Artikel: 1620 Bunddækken Ø4,60M 

 

Sommercover 

Et sommercover isolerer poolen mod markant varmetab om natten når luften ellers 
afkøles. Dermed holdes temperaturen i poolen oppe og badesæsonen forlænges. 
Samtidig beskytter et sommercover imod luftbåren snavs og blade i poolen. Har du 
endvidere en solvarmer tilkoblet til poolen så er sommercoveret et absolut must. 
Sommercoveret placeres i vandoverfladen med luftboblerne nedad. 

Artikel 1564 Sommercover Ø3,50M 

Artikel: 4925 Sommercover Ø4,60M 

 

Vintercover 

Et vintercover skal benyttes om efteråret når poolen ikke længere benyttes. 
Hermed undgås at løvfald, insekter og snavs i øvrigt havner i poolen. Coveret 
spændes rundt om poolen med en medfølgende sikkerhedswire med låsetvinde. 
Dermed er poolen tillige afskærmet for uønsket adgang  - dog uden at være et 
egentligt sikkerhedscover. Vintercoveret kan også med fordel benyttes når poolen 
ikke benyttes i længere perioder på andre tider af året. 

Artikel 1581 Vintercover Ø3,50M 

Artikel 1607 Vintercover Ø4,60M 

 

Teleskopstang      

3-delt 1,20 – 3,60M 

Artikel 1515 

 

Bundsugerhoved  

Til rensning af poolens bund. Kan benyttes tilkoblet til en standard haveslange. Anbefales til 
brug til pools uden sandfilter. Passer til teleskop stang. 

Artikel 1514  

 



 
Dansk manual Kreta Pool   
 

                            
 

                             Swim & Fun Scandinavia – info@swim-fun.com – www.swim-fun.com    Side 13 
 

Overfladeketcher 

Benyttes til at holde vandoverfladen ren for blade, etc. Passer til teleskopstang. 

Artikel: 1506 

 

Bundnet 

Benyttes til let rensning af poolbunden for løvfald mv. Passer til teleskopstang. 

Artikel: 1507 

 

Børste 

Ekstra stor blød poolbørste der benyttes til rengøring af lineren 

Artikel: 1504 

 

Kemikaliedispenser 

Benyttes til dosering af poolklor i langsomtopløselige 20G tabletter.     

Speciel børnesikret model! 

 

Artikel: 1567 

 

Termometer 

Viser badevandets temperatur. 

Artikel: 1527 

 

Ønsker du at opgradere din KRETA pool med et eksternt sandfilter, skal du bruge 

følgende tilbehør: 

Skimmer 

Skimmeren indbygges i poolvæggen (poolvæggen er forberedt hertil).  Skimmeren 
leveres helt komplet inklusiv returløb til poolen. 

Artikel: 1533 

 

Filterpose til skimmer 

Effektive små filterposer der let placeres i poolens skimmer. Herved opfanges 
fysiske urenheder inden de når filteret. Brug af en skimmerpose reducerer hermed 
forbruget af både kemikalier og vand da sandfilteret ikke så ofte skal returskylles 
for opsamlede urenheder. 

Artikel 1549 (5 poser/pk.)
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Pool slange 

Flexibel poolslange til fritstående pools leveres med diameter 32 mm eller med 38                                               
mm. Begge størrelse kan benyttes såfremt der benyttes SWIM & FUN skimmer og 
sandfiltersystem. 

Artikel 1582 Ø32 mm Poolslange, 6,6 meter (i delbare sektioner af 1,20m) 

Artikel1542  Ø38 mm poolslange, 9,0 meter (i delbare sektioner af 1,50m)   

 

Sandfiltersystem 

F.eks. sandfilter 1044 med en effektiv renseeffekt på 4500 L/T. Et sandfilter renser 
effektivt vandet og pumpen kan også benyttes til f.eks. støvsugning af pool bunden 
eller til cirkulation af vandet gennem en pool solvarmer. Sandfilteret er selvrensende 
og sandet skal derfor ikke skiftes i løbet af badesæsonen. 

Artikel 1044 

 

Filtersand 

Specialsand i kornstørrelse 0,4 – 0,8 mm. Benyttes i sandfilter.  

Artikel 1536: Pose af 25 kg. 

 

Bundsugerhoved 

Vægtbelastet bundsugerhoved med sidebørster anbefales ved brug med sandfilter. 

Artikel 1513 

 

Overvintring 

Tilbehør der beskytter poolen mod mulige skader forårsaget af frost. 

Skimmer vinter beskytter 

Skimmer beskytteren monteres i poolens skimmer om vinteren. Den absorberer et ekstratryk fra 
evt. isdannelse i skimmeren 

Artikel: 1612 

 

Pool vinter beskytter 

Pool beskyttere placeres på tværs i poolen. De flyder af sig selv i vandoverfladen. De 
absorberer et evt. ekstra tryk fra isdannelse og reducerer herved mulighed for 
frostskade på poolen liner. 

Artikel: 1613 
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Vinterprop til returløb. 

Lukkeprop med gevind hvormed du let kan lukke af for returløbet, når slangerne afmonteres. 

Artikel: 1519 

 

Lukkeventil til skimmer 

Der bruges 2 stk. – en til skimmeren og en til montering ved returdyse. 

Artikel: 1555 

 

Disse basale vandplejemidler får du brug for til din havepool 

pH Minus 

Til justering af vandet, hvis pH balancen er over idealniveau 7,0-7,4.  

Artikel: 1714 -1,5 kg. 

 

pH Plus 

Til justering af vandet, hvis pH balancen er under idealniveau 7,0-7,4. 

Artikel: 1712 -1,5 kg. 

 

Hurtigklor 

Hurtig og effektiv grunddesinfektion af vandet, når poolen fyldes op.  Benyttes også løbende  

i badesæsongen til chokbehandlinger af vandet. 

Artikel: 1701 -1 kg. 

 

Langsomklor 

Langsomt opløselige 20 gr. klortabletter, der vedligeholder vandets renhed i løbet af 
sommeren. 

Artikel: 1737 -1 kg. 

 

Combi tabs  

Combitabs 20gr klorfri 3 i 1 tabs. Det klorfrie alternativ. 

Artikel: 1758 
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Pool Test Strips 

Teststrips til nem måling af vandets pH/klorværdi. 

Artikel: 1737 – 50 stk. 

 

Klar Pool 

Forebygger at der dannes glatte belægninger på poolens inderside, samt misfarvet vand. 

Artikel: 1716 -1 l.  

 

Easy Pool 

Easy Pool kan benyttes som et nemt og effektivt alternativ til Langsom Klor og Klar Pool. 

Engangsprodukt – holder 1-2 måneder i brug.  

Artikel: 97477 - mini 

 

Garanti 

 

Der ydes 12 måneders garanti (+ 12 måneder reklamationsret). Garantiperioden gælder fra købsdatoen på din 
købskvittering. Kvitteringen skal fremvises ved service henvendelser i garantiperioden. Det er derfor vigtigt, at du 
gemmer din købskvittering. 

Garantien dækker ikke almindelig slitage, ridser, slid eller kosmetiske skader. Mere specifikt dækker garantien 
ikke skader som følge af: 

• Forkert brug eller håndtering, herunder frostskader 

• Fald eller stød  

• Reparationer, ændringer eller etc. udført af andre end Swim & Fun servicecenter. 

 

Ved reklamation kontakt Swim & Fun Scandinavia. Ved indlevering at en defekt vare skal produktet være 
emballeret, så det er beskyttet mod transportskade. Det er dit ansvar, at produktet kommer sikkert frem. Du 
bedes oplyse navn, adresse, telefonnummer, og evt. e-mail-adresse, ellers kan vi ikke returnere produktet til dig!  

 

 

 

For flere brugeroplysninger og tips, se vores hjemmeside: www.swim-fun.com 

Denne manual er beskyttet af ophavsretsloven. 

 

Swim & Fun Scandinavia – hotline: 

            Danmark        +45 7022 6856 

               Sverige               +46 771 188819 

 
 

 

 


