
ADVARSEL! BØRN ER DRUKNET I TRANSPORTABLE SVØMMEBASSINER. HOLD DEM UNDER 
AKTIVT KONSTANT VOKSENT OPSYN. EFTERLAD IKKE BØRN UDEN OPSYN I ELLER
OMKRING BASSINET-HOLD DEM INDEN FOR RÆKKEVIDDE. TØM OG OPVEVAR BASSINET 
SIKKERT EFTER BRUG.
ADVARSEL
  1. Voksne skal forestå samlingen.
  2. Anbring produktet på en jævn og vandret flade i en afstand på mindst 2 meter fra bygninger eller forhindringer som hegn, 

garager, huse, overhængende grene, tørresnore eller elledninger.
  3. Tilråd børnene at have ryggen mod solen under leg.
  4. Kun til privat hjemmebrug
  5. Kun til udendørs brug
  6. Børn kan drukne selv i meget små vandmængder. Tøm bassinet, når det ikke er i brug.
  7. Ændringer foretaget af ejeren af det originale produkt (for eksempel påsætning af tilbehør) skal udføres i henhold til 

producentens anvisninger.
  8. Det oppustelige bassin og soppebassin skal opsættes på stødabsorberende underlag som sand, træflis, Gummi og skum 

og må ikke opsættes på beton-, asfalt eller andre hårde underlag.
  9. Dette legetøj er ikke sikkert, hvis forankringssystemet ikke anvendes, da en let vind kan løfte det. Brug ikke produktet hvis 

vindstyrken overstiger 20 mph.
10. Brugen af dette produkt kan forårsage friktionsforbrændinger på udækket hud. Sørg for, at arme og ben er afdækket med 

beklædning lige som kroppen.
11. Børn kan tage skade af at falde ned på det oppustningsredskaberne. Sørg for, at oppustningsredskaberne opbevares 

mindst 2,5m fra legetøjet.
12. Behold monterings- og installationsvejledningen til senere brug.
13. Undladelse af at følge anvisningerne for montering og betjening medfører fare for alvorlige kvæstelser eller livsfare.
14. Kontroller alle forankringer før og under brug.
15. Børn skal aftage hjelme, løs beklædning, halstørklæder, hovedbeklædning, sko og briller samt tage alle skarpe eller hårde 

genstande ud af lommerne, da de kan punktere hoppeunderlaget.
16. Undgå elektrisk stød ved ikke at rengøre blæseren med vand.
17. Brug ikke forlængerledning med dette produkt.
18. Tillad ikke brugerne at slå kolbøtter eller spille hårdt.
19. Tillad ikke fødevarer, drikkevarer eller tyggegummi i enheden
20. Tillade ikke at brugerne kravler op eller hænger i kanterne.
21. Hold altid indgangen fri for hindringer.

Varenr.

53301
53303
53305

5-10 år
5-10 år
5-10 år

270kg
381kg
490kg

192cm
167cm
167cm

5
7
9

Alder Maksimalt antal personer Maksimal belastningsevne Maksimal faldhøjde

Produktbeskrivelse

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER
LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER 

OMHYGGELIGT, FØR PRODUKTET ANVENDES.
FØLGES DISSE INSTRUKTIONER IKKE, KAN DET 

MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD.
ADVARSEL

   Installations og brugsanvisninger 

Alder: 5-10 år

Undgå drukning

ADVARSEL

Advarsel: Lad aldrig dine børn være uden opsyn - druknefare.
Hold børn under konstant opsyn - hold dem inden for rækkevidde.

Tøm bassinet, og opbevar det forsvarligt, når det ikke er i brug.
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Børn under 5, især, når de lige har lært at gå, er høj 
risiko for at drukne. Hold stærkt øje med børn der er 
i eller i nærheden af dette oppustelige produkt. Tøm 
det oppustelige produkt eller spær for adgangen til 
det, når det ikke benyttes.



ADVARSEL FOR LUFTBLÆSER
1. Når apparatet ikke er i brug og før og efter rengøring skal apparatet tages ud af 

stikkontakten.
2. Beskyt mod faren for elektrisk stød ved at undlade at nedsænke apparatet, ledningen 

eller stikket i vand eller nogen anden væske.
3. FARE! Kobl udstyret fra strømforsyningen før vedligeholdelse.
4. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med 

nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, 
medmindre de er under opsyn eller har modtaget vejledning i anvendelsen af appara-
tet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for 
at sikre, at de ikke leger med anordningen. (Til markeder uden for EU)

    Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte 
fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendsk-
ab, hvis de bliver superviseret eller er instrueret i sikker brug af udstyret og forstår de 
farer, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedlige-
holdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. (Til EU-markedet)

5. Hvis lysnetledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes 
serviceværksted eller tilsvarende kvalificerede Personer for at undgå farer.

BETJENING AF BLÆSER
TÆND-/SLUK-KNAP
SLUKKET - O
TÆNDT - I

Forbrugerens oplysningsblad vedrørende underlagsmaterialer til legepladser
Den amerikanske organisation CPSC (Consumer Product Safety Commission) anslår, at der på amerikanske 
skadestuer behandles omkring 100 000 ulykker i forbindelse med installationer på legepladser som følge af fald 
mod jorden. Kvæstelser i dette faremønster er blandt de alvorligste skader på legepladserne og kan være 
livsfarlige, især i tilfælde med hovedskader. Underlaget under og omkring legepladsens installation kan være en 
hovedfaktor i bestemmelsen af risikoen for kvæstelser i et fald. Det er indlysende, at et fald mod et 
stødabsorberende underlag ikke i samme grad kan anrette lige så store kvæstelser som et fald mod et hårdt 
underlag. Legepladsinstallationer må aldrig placeres på hårde underlag som beton eller asfalt, og selv om græs 
kan synes acceptabelt, kan det hurtigt forvandles til hårdt sammenpresset jord i stærkt trafikerede områder. 
Afdækningsbark, træflis, fint sand eller fint grus anses som acceptable stødabsorberende overflader, hvis de 
anlægges og vedligeholdes i en tilstrækkelig dybde under og omkring legepladsens installationer.
I nedenstående vises den maksimale højde, hvorfra et barn ikke forventes at få livstruende hovedskader i fald mod
fire forskellige underlagsmaterialer bestående af løst fyld, hvis de anlægges og holdes i dybder på 150mm, 225mm og 
300mm.

Faldhøjde i millimeter, hvorfra der ikke forventes en livstruende hovedskade.

Materialetype

Dobbelt afskrællet
afdækningsbark

Træflis

150 mm

1800

1800

1500

1800

3000

2100

1500

2100

3300

3600

2700

3000

225 mm 300 mm

Fint sand

Fint grus

Dybde på underlagsmaterialet
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Aftømning af vand og luft
VIGTIGT: Aftøm vandparken for alt vand for at forhindre mug og skimmel. Produktet skal være
Helt tørt før opbevaring. Fold ikke vandparken sammen, hvis der er fugt tilbage.
VIGTIGT: Alle børn skal ud af vandparken før tømning for luft og vand.

Obs: Hver ankerpose skal fyldes med 18 kg vand. Alle
ankerposer skal påsættes, mens parken benyttes (Kun til nr. 53301, nr. 53303).
Efter oppumpning skal blæseren køre kontinuerligt, mens børnene leger.

Samling

Opsætningsvejledning

Bemærk: 1. Placeres på vandret underlag med fast græs eller jord, så pløkkerne kan bruges rigtigt.
2. Pløkkerne skal sættes i en vinkel, så de forankrer bedre, og skal drives den under
jordoverfladen, så folk ikke snubler i dem.
3. Forankringspunkter: #53301,#53303: 8; #53305: 9. 

Det skal dog erkendes, at alle faldskader ikke kan forhindres uanset hvilket underlagsmateriale, der anvendes.
Det anbefales, at et stødabsorberende materiale strækkes mindst 1 800mm ud i alle retninger fra yderkanten af
stationære installationer som klatrestativer og rutsjebaner. Men da børn kan springe med vilje fra en gynge
i bevægelse, skal det stødabsorberende materiale anlægges foran og bagud fra gyngen i en mindste afstand på to 
gange højden på gyngens ophængspunkt målt fra et punkt direkte under ophænget på gyngestativet.
Disse oplysninger skal bidrage til sammenligning af de relative stødabsorberende egenskaber for de respektive 
materialer. Der anbefales intet særligt materiale frem for noget andet. Hvert materiale er dog kun virksomt, hvis det 
vedligeholdes korrekt. Materialerne skal Kontrolleres med jævne mellemrum og om nødvendigt efterfyldes til den 
korrekte dybde, som er vurderet nødvendig for det pågældende legeredskab. Valget af materiale afhænger af 
legepladsudstyrets type og højde samt tilgængeligheden og prisen på et materiale i et givet område. 
Disse oplysninger er trukket ud af CPSC-publikationerne “Playground Surfacing — Technical Information Guide 
(Underlag til legepladser - teknisk informationsguide)” og “Handbook for Public Playground Safety (Håndbog for 
sikkerhed på offentlige legepladser)”.

Placering:
Må kun brugs på et jævnt græsområde. Må 
ikke bruges på fortove eller hårde underlag. 
Området for anvendelse Skal være frit for 
sten, huller, grene osv. Opsætningsstedet 
for vandparken skal Ligge i en afstand på 
mindst 305 cm fra alle fritstående 
genstande eller forhindringer.
Dette omfatter: Huse, garager, 
indhegninger, træer, legepladsinstallation, 
store sten osv.
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BORTSKAFFELSE
Betydning af overkrydset skraldespand med hjul:
Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, benyt separate indsamlingsfaciliteter. 

               Kontakt din kommune for oplysninger vedrørende de indsamlingssystemer, der er tilgængelige. Hvis         
               elektriske anordninger bortskaffes på lossepladser eller i affaldsbunker, kan farlige stoffer synke ned i 
grundvandet og komme ud i fødevarer, hvilket beskadiger dit helbred og velbefindende. 
Når ældre anordninger erstattes af nye, er detailforhandleren forpligtet til at tage dine gamle anordninger retur til 
bortskaffelse uden betaling.



Opbevaring

1. Sluk for haveslangen Og afbryd den fra slangen.
2. Sluk blæsermotoren og tag den ud af stikkontakten. Flyt blæseren til et tørt sted, hvis det viser sig, at 

den bliver våd af det aftømte vand.
3. Åbn aftømningsventilen og tøm vandet ud.
4. Tag pløkkene op og træk vandparken væk Fra det aftømte vand og op på et tørt område.
5. Sæt vandparken og blæseren fast med pløkker og bind oppumpningsrøret til blæseren. Tilslut den 

igen og tænd for blæseren.
6. Lad vandparken stå oppumpet, til alt resterende vand er dampet væk, og Vandparken er tør.
7. Når vandparken er helt tør, skal blæseren slukkes og tages ud af stikkontakten.
8. Aftag og tøm slangen Fra vandparken. Bind træksnoren fra det korte Afgangsrør og lad vandparken 

Blive helt tømt. Fjern Slangen og kvejl den op uden kinker.

VEDLIGEHOLDELSE AF VANDPARKEN
1. Udskift ofte vandet i bassinet (især i varmt vejr), eller når det er tydeligt forurenet. Urent vand er 

sundhedsfarligt for brugeren.
2. Kontrollér produktet for beskadigelser i starten af sæsonen og med jævne intervaller, når det 

anvendes. Hvis disse kontroller ikke udføres, kan aktivitetslegetøjet vælte eller på anden måde 
udgøre en fare.

3. Rengør produktet og fjern alle ansamlinger af snavs før hver brug. Aftør produktet med en tør klud 
eller en klud fugtet med en neutral ikke-antændelig, ugiftig rengørings- og steriliserende opløsning 
eller rent vand.

1

Fold alle vandparkens dele mod midten. 
Bemærk: Hvis bundfladen stadig er fugtig,
skal den tørre før sammenfoldning.

2

Rul vandparken
stramt sammen og
tryk stoffet sammen
for at uddrive al
tilbageværende luft.

Bemærk: Placer 
ikke vandsprøjtens
slanger inde i 
vandparken, når
Den rulles op

VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTBLÆSER
Efter et eller to års brug skal blæseren vedligeholdes. Fjern støv, snavs og 
alt snavs fra Indsugningen og den snoede tragt. Strømforsyningskilden 
skal afbrydes før alt Serve- eller rengøringsarbejde.
Rens motoren: Hold jævnligt lejet med smøreolie. Hvis lejet er slidt ned, 
kan det udskiftes. For at holde blæseren ren kan overfladen aftørres med 
en tør klud.

VIGTIGT: 1. Gem aldrig vandparken hen, mens den er våd. Lad den tørre, før den foldes til 
opbevaring. Følg alle foregående anvisninger ved hver brug.
2. Opbevar parken på et sikkert sted uden for børns rækkevidde for at undgå kvælningsulykker. 
Efterlad hverken parken eller blæseren udenfor, når den ikke anvendes.

4

3 Træk bæreposen ned over den sammenrullede 
oppustelige park. Vend posen og parken over, luk
Posen og opbevar parken og blæseren på et tørt 
sted.Vandsprøjteslangens levetid kan forlænges ved 
at opbevare den på et tilstrækkeligt ventileret
sted. Opbevar dem sammen med parken.
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Fejlfinding

Vejledning til reparationslap

1 2 Korrekt

Forkert

eller

1 Tøm produktet for luft, rengør området og lad det tørre grundigt. Skær 
en del ud af lappen i den nødvendige størrelse og afrund hjørnerne.(Se 
Fig.1&2).

3. Påsæt reparationslappen:
   Mulighed nr. 1: Anvendelse af vinyllappen.
   Aftag dækpapiret fra klæbesiden på lappen, placer lappen over det 

beskadigede område og glat eventuelle luftbobler ud.
   Mulighed nr. 2: Anvendelse af stoflappen med lim (medfølger ikke).
   Påfør kun den mængde lim (medfølger ikke), der er nødvendig til at 

dække reparationsstedet Og tryk lappen med fast hånd hen over 
punkteringen.

4.Lad den sidde i 30 minutter, før den pumpes op igen.

Advarsel: Reparationslappen må kun anvendes af en voksen. Holdes 
uden for børns rækkevidde.

PROBLEM ÅRSAG
Motoren vil ikke køre

Motoren kører, men hjulet laver en
skrabestøj.

1. Kontakten er ikke tændt.
2. Kredsen er ikke lukket, eller der er et 
sted med dårlig kontakt.
3. Elforsyningen er beskadiget.
4. Tilstoppet med hårde genstande.

1. Skruerne på pumpehjulet er løse.
2. Uvedkommende genstande i luftblæseren.

1. Spændingen er stabil.
2. Motoren er påvirket af fugt.
3. Elforsyningen er defekt.
4. Impelleren er løs.

Motoren kan ikke køre normalt

Udskift defekte dele i henhold til vejledningen.
Behold den til fremtidige opslag.
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For support please visit us at:
www.bestwaycorp.com/support
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