
РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА

РАЗПРОСТРАНЯВАНО ОТ: Polygroup® Trading Limited
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong

SUMMER WAVES®

QUICK SET® БАСЕЙН
ЗА НАДЗЕМНИ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

модели 5' - 18' (1,52 м - 5,49 м)

Ако имате проблем със своя продукт на Polygroup®, моля, не връщайте продукта на мястото, от което е закупен. Всички гаранционни искания 
трябва да се отправят директно до Polygroup®. При проблеми с настройката и отстраняването на неизправности, посетете support.polygroupstore.com. 
Може да бъде поискано от Вас да върнете част или целия продукт за оглед и/или поправка. Не връщайте никакви продукти на Polygroup® без номер 
на упълномощение за връщане.

Polygroup® Trading Limited, (оттук нататък наричана „Polygroup®'’) дава гаранция само на първоначалния купувач за басейна Quick Set® срещу дефекти в 
материала и изработката за срок от 90 дни след датата на закупуване. Първоначалният купувач трябва да запази доказателство за покупката под формата 
на оригинален касов бон от магазина и да може да го предостави при поискване от Polygroup® или нейни посочени представители. Гаранционните искове не 
могат да се обработват без валидно доказателство за покупка. Настоящата ограничена гаранция важи само за първоначалния купувач на продукта и е 
ограничена само за ремонт или смяна на продукта, изцяло по усмотрение на Polygroup®. Косвените вреди, включително искания за загуба на вода, 
химикали за басейн, повреди или труд, не се покриват от настоящата ограничена гаранция. Настоящата гаранция ще се счита за невалидна, ако купувачът 
модифицира или поправи продукта самостоятелно или с помощта на друго неупълномощено лице; ако използва с продукта части или аксесоари от друг 
производител, освен Polygroup®; ако използва продукта в разрез с инструкциите на производителя; ако използва неподходящ волтаж; ако злоупотребява с 
продукта по какъвто и да било начин; или при злополука или небрежност. Настоящата гаранция не покрива нормалното износване и амортизация, 
Polygroup® не носи отговорност за трева, която може да расте по брезента и/или обшивката на басейна, тъй като това не е дефект на производителя. 
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Polygroup®, НЕЙНИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ НЯМА ДА НОСЯТ 
ОТГОВОРНОСТ ПРЕД КУПУВАЧА ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ. Някои щати или страни или други юрисдикции не позволяват 
изключване или ограничение на инцидентни или произтичащи щети, затова горното ограничение или изключение може да не важи за вас.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
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05'x15" (152x38) cm

06'x20" (183x51) cm

07'x20" (213x51) cm

07'x26" (213x66) cm

08'x26" (244x66) cm

08'x30" (244x76) cm

09'x26" (274x66) cm
09'x30" (274x76) cm

10'x30" (305x76) cm

10'x36" (305x91) cm

12'x20" (366x51) cm

12'x30" (366x76) cm

12'x33" (366x84) cm

12'x36" (366x91) cm

13'x33" (396x84) cm
13'x39" (396x99) cm

14'x36" (427x91) cm

14'x42" (427x107) cm
15'x36" (457x91) cm
15'x42" (457x107) cm

15'x48" (457x122) cm

15'x52" (457x132) cm

16'x42" (488x107) cm

16'x48" (488x122) cm
16'x52" (488x132) cm

18'x48" (549x122) cm

18'x52" (549x132) cm

P10005150099
P1000515A099
P1000515B099

- -
- -

P1000515C099
P10006200099
P10006205099
P10006206099
P10006208099
P10007200099
P10007260099
P10007263099
P10008260099

- -
P10008300099
P10008303099
P10008304099
P10008307099
P10008308099
P10008300B99
P1A008300099
P1N008300099
P10009260099
P10009300099
P10010300099
P10010303099
P10010305099
P10010304099
P10010307099
P1A010300099
P1N010300099
P10010360099
P10010363099
P10012200099
P10012300099
P10012303099

- -
P10012330099
P10012330299
P10012360099
P10012363099
P10012364099
P10012367099
P10013330099
P10013390099
P10014360099
P1A014360099
P1N014360099
P10014420099
P10015360099
P10015420099
P10015480099

- -
- -

P10015520099
P10016420099
P1A016420099
P1N016420099
P1Q016420099
P10016480099
P10016520099
P10018480099
P10018484099
P1A018480099
P1N018480099
P10018520099

P10005151809
- -

P10005159695
P10005159439
P10006200A99
P1B008300099
P10006202099
P10006203099
P10006204099
P10006207099
P10007202099
P10007262099

- -
P10008262099
P10008262099
P10008302099
P10008301099
P10008305099
P10008306099
P10008300A99

- -
- -
- -

P10009262099
P10009302099
P10010302099
P10010306099
P10010308099
P1Q010302099

- -
- -
- -

P10010362099
- -
- -

P10012302099
P10012304099
P10012305099
P10012332099

- -
P10012362099
P10012365099
P10012366099
P1A012363099
P10013332099
P10013392099
P10014362099

- -
- -

P10014422099
P10015362099
P10015422099
P10015482099
P10015483099
P1A015482099
P10015522099
P10016422099

- -
- -
- -

P10016482099
P10016522099
P10018482099
P10018483099
P1A018482099
P10018485099
P10018522099

СПИСЪК С ЧАСТИ

Обшивка на басейна
Размер на басейна

Кръгъл басейн Quick Set
Част #
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ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
Преди да сглобите продукта, моля, отделете няколко минути за проверка на съдържанието и се запознайте с всички части.

Подготовка на мястото
1. Изберете водоравна област и премахнете изцяло всички отпадъци, клонки, камъни и др. НЕ избирайте място под висящи електропроводи, дървета или 
    в рамките на 5 м от къща, сграда и др.
2. Басейнът трябва да се намира на минимално разстояние от 1,83 м (6 фута) от всякакви електрически контакти.
3. Свържете се с местните служби за комунални услуги, за да се уверите, че под избраното място не минават подземни кабели, телефонни линии,  
    газопроводи и др.

Инструкции за монтаж
1. Внимателно разопаковайте басейна Quick Set® и проверете шевовете за производствени дефекти. Разстелете басейна в избраната зона, с надуваемия 
    пръстен от горната страна и инструкциите за безопасност от външната страна, като се уверите, че долната страна на басейна е гладка и кръгла.
2. Ако вашият басейн има отвори или смятате да закупите филтрираща/помпена система, позиционирайте местото за всмукателния / връщащия фитинг, 
    така че да са на разстояние от 10 до 21 фута от електрическия контакт, който смятате да използвате за помпата на басейна.
 •  Ако вашият басейн се доставя с фитинги, монтирайте и двата, всмукателния и връщащия фитинг към стената на басейна, преди да го напълните.

Външна стена
на басейна

Вътрешна стена
на басейна

Основа на
всмукателния фитинг

Превключвател
на потока

Външна стена
на басейна

Вътрешна стена
на басейна

Основа на
всмукателния фитинг

Мрежа на
всмукателния фитинг

          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ - препълвайте басейна и/или не позволявайте на хора да лягат или сядат върху стената на басейна - 
ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЕРМАНЕНТНИ НАРАНЯВАНИЯ! ИЗТОЧВАЙТЕ басейна до подходящото ниво след силни валежи.
СЪВЕТ: Ще Ви бъде много по-лесно да монтирате басейна, ако го разгънете и го оставите да лежи на пряка слънчева светлина за около 2 часа 
преди монтажа. Това ще помогне да се изгладят гънките, тъй като материята на басейна ще стане по-еластична и ще може да се оформи по-добре 
по време на монтажа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - МНОГО ВАЖНО! МЯСТОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРХУ ВОДОРАВНА, СТАБИЛНА, СТЕПАНА ПОЧВА.
• Басейнът трябва да се сглоби върху гладка и равна повърхност от стегната почва, по която няма камъни, чакъл, пръчки, асфалт или други настилки 
  на базата на масла.
• Преди да монтирате басейна се препоръчва да изчистите зоната от твърда трева. Някой видове буйни треви, като St. Augustine и Bermuda могат да 
  растат през обшивката. Наземно покривало или платнище може да е полезно при предотвратяването на това. Растежът на трева през обшивката не 
  се покрива от гаранцията.
• Не монтирайте басейна върху дървена платформа или друг вид дървена повърхност. Не може да използвате пясък и/или нетрамбована почва за 
   да направите равна повърхност за този басейн. Те само ще се измият.
• НЕСПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЩЕ ПРИЧИНИ СРУТВАНЕ НА БАСЕЙНА И ЩЕ АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА!

ВРЪЩАЩ ФИТИНГВСМУКАТЕЛЕН ФИТИНГ

Основа на
всмукателния фитинг

Мрежа на
всмукателния фитинг Сервизна пробка Превключвател

на потока
Основа на

всмукателния фитинг Сервизна пробка

Обърнете внимание: За да се осъществи водонепроницаема връзка, черното гумено уплътнение (уплътнението на фитинга) трябва да се плъзне върху 
резбования пластмасов смукателен или връщащ фитинг и да бъде от вътрешната страна, преди фитингът да се постави през стената на басейна.
Не забравяйте да поставите както капачката на водата, така и сервизната тапа, докато не напълните басейна си или докато не сте готови да добавите 
система за филтриране.
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ВНИМАНИЕ: ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХИМИКАЛИ, КАКТО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ЗА 
ЗДРАВЕТО И ЗА ОПАСНОСТИ.

ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА И ИЗТОЧВАНЕ

Не добавяйте химикали, ако в басейна има някого. Това може да предизвика дразнене на кожата или очите. Концентрираните хлорни разтвори могат да 
повредят обшивката на басейна. При никой случай Polygroup®, нашият дистрибутор / търговец на дребно или всяка друга трета страна не носи отговорност 
за разходи свързани със загуба на вода от басейна, химикали или щети причинени от вода. Дръжте резервни касети за филтъра подръка. Сменяйте 
касетите на всеки две седмици. Препоръчваме да използвате филтърна помпа Polygroup® с всички наши надземни басейни. За да закупите филтърна 
помпа Polygroup® или други принадлежности, посетете нашия уебсайт или се обадете на Обслужване на клиенти на Polygroup®.

ПРЕКОМЕРНИ ВАЛЕЖИ: TЗа да избегнете повреждане на басейна и препълване, незабавно източвайте дъждовната вода, която покачва нивото над    
                                             водата над максимума.

Как се източва басейнът и как се съхранява дългосрочно
1. Проверете местните разпоредби за конкретни напътствия относно изхвърлянето на вода от плувни басейни.
2. Уверете се, че пробката за източване вътре в басейна е поставена на мястото си.
3. Запушете фитингите за входа и изхода от вътрешната страна на басейна (ако е приложимо).
4. Закрепете 5/8” градински маркуч към изпускателния клапан.
5. Поставете другия край на градинския маркуч в зона, където водата може да бъде безопасно източена, далеч от къщата и други близки конструкции.
6. Извадете вътрешната капачка на запушалката за източване, за да започнете източването на басейна.
7. Когато водата спре да се източва, започнете да повдигате басейна от страната, която е противоположна на клапата за източване, за да източите  
    останалата вода и да изпразните напълно басейна.
8. Поставете капачката за източване от външната страна на басейна на мястото й.

Инструкции за монтаж продължение

1 2 3

Инструкции за надуване
ВНИМАНИЕ: Да се надува само от възрастен. НЕ пренадувайте, не използвайте компресор за въздух под високо налягане за надуване и не 
надвишавайте препоръчаното проектирано работно налягане. Надувайте само със студен въздух.
1. Намерете чисто място без камъни или други остри предмети, за да надуете басейна.
2. Надуйте бавно въздушните камери, следвайки номерираната последователност (ако има такава), с ръчна/крачна въздушна помпа.
    Подходящо въздушно налягане: уверете се, че басейнът е плътен на допир, но НЕ и твърд – трябва да има малки гънки около облегалките за         
    ръцете, облегалките за гърба и/или страничните ръбове и под поставките за чаша (ако има такива).
3. Затворете и натиснете клапите за надуване в корпуса, за да получите плоска повърхност.
4. Проверявайте редовно, за да се уверите, че въздушното налягане е подходящо по време на всяка употреба, особено в много горещи или студени дни.
ПРИБЛИЗИТЕЛНО СЛЕД 1-ИНЧ ВОДА НА ДЪНОТО СПРЕТЕ ДА ПЪЛНИТЕ И НАПЪЛНО ИЗГЛАДЕТЕ ВСИЧКИ ГЪНКИ ОТ ПОДА НА БАСЕЙН, КАТО 
ГО ПРАВИТЕ ОТ ЦЕНТЪРА КЪМ ПЕРИФЕРИЯТА. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПОДЪТ НА БАСЕЙНА Е НАПЪЛНО КРЪГЪЛ И РАВЕН.
НЕСПАЗВАНЕТО НА ТАЗИ СТЪПКА ЩЕ НАПРАВИ БАСЕЙНА ДА СЕ ПЪЛНИ НЕРАВНОМЕРНО И МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ИЗГЛЕЖДА КАТО ОВАЛ 
ИЛИ БЕЗФОРМЕНО.  ВИЖТЕ ФИГУРА 2-3, МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ОТНАЧАЛО.
5. След това издърпайте всички външни стени на басейна право нагоре, като сте сигурни, че не са под пода на басейна, също се уверете, че сте 
    издърпали горния пръстен навсякъде около басейна, така че да не се пълни неравномерно.
БЕЛЕЖКА: АКО ПОВЕЧЕ ОТ 1/2 ИНЧА ВОДА СЕ СЪБЕРЕ В НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ ПРЕДИ ЦЕНТЪРЪТ НА БАСЕЙНА ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ 
ЗАПЪЛВА, БАСЕЙНЪТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО НИВЕЛИРАН И ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОРИГИРАН. ВИЖТЕ ""ПОДГОТОВКА НА МЕСТОТО"" ПО-ГОРЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: ТЕГЛОТО НА ВОДАТА ЩЕ ПОПРЕЧИ НА КОРЕКЦИИ СЛЕД ТОЗИ МОМЕНТ."
6. Сега като продължите пълненето, надуваемият пръстен ще се повдигне, когато водата стане по-дълбока. Максималното ниво на водата ЛИНИЯТА    
    ЗА ПЪЛНЕНЕ е принтирана от вътрешната страна на обшивката на басейна. Когато това е направено, ако вашият басейн включва 
    филтрираща/помпена система, моля вижте ръководството на потребителя на "Филтрираща система за плувен басейн" и спазвайте всички 
    инструкции за монтаж на филтриращата помпа
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9. Издуйте докрай горния пръстен и отстранете всички свързващи части.
10. Уверете се, че басейна и всички части са напълно изсъхнали, преди да ги приберете за съхранение. Оставете обшивката да изсъхне докрай на 
      слънце, преди да я сгънете (вижте фигура 1). Разпръснете малко талк на прах, за да не се слепва винилът и за да се абсорбира евентуално 
      останалата влага.
11. Сгънете във формата на квадрат. Като започнете от едната страна, сгънете една шеста от обшивката навътре два пъти. Направете същото от 
      обратната страна (вижте фигури 2 и 3).
12. След като създадете две срещуположни сгънати страни, просто прегънете едната върху другата, все едно затваряте книга (вижте фигури 4 и 5).
13. Прегънете двете дълги страни към средата (вижте фигура 6).
14. Прегънете едната върху другата, все едно затваряте книга, и накрая степайте обшивката (вижте фигура 7).
15. Обшивката и аксесоарите трябва да бъдат съхранени на сухо място, с контрол на температурата между 0ºC (32ºF) и 40ºC (104ºF).
16. Оригиналната опаковка може да се използва за съхранение.

СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЗИМЯВАНЕ НА БАСЕЙНА
Този надземен басейн не може да бъде подготвен за зимата и трябва да бъде източен, разглобен и правилно складиран, ако живеете в район, 
където температурата спада под 0ºC (32ºF). Ако живеете в по-топла среда, моля следвайте долните инструкции. След употреба може лесно да 
изпразните и складирате вашия басейн на безопасно място (вижте Дългосрочно съхранение по-горе). Въпреки това, някой собственици на басейни при 
по-топъл климат могат да изберат да оставят басейна целогодишно. При студени климатични условия, където се получават температури под нулата, може 
да съществува риск ледът да повреди вашия басейн. Оставянето на сглобен надземен басейн в райони където температурата спада под 0ºC (32ºF) 
анулира гаранцията.

Зазимяване на Вашия надземен басейн
1. Почистете добре водата в басейна.
2. Откачете чистачката (ако има такава) и други принадлежности, прикачени към резбования конектор за цедката. Върнете решетката на цедката на 
    мястото й, ако е необходимо. Погрижете се всички части да бъдат почистени и напълно подсушени преди съхранение.
3. Запушете фитингите за входа и изхода от вътрешната страна на басейна.
4. Извадете стълбата (ако има такава) и я приберете на сигурно място. Подсушете стълбата напълно, преди да я приберете.
5. Откачете маркучите, които свързват помпата и филтъра към басейна.
6. Добавете съответните химикали за зимния период. Консултирайте се с местния магазин за басейни, за да разберете кои химикали да използвате и как. 
   Това може да варира много в зависимост от региона ви.
7. Покрийте басейна с покривалото за басейни Polygroup®. ВАЖНА БЕЛЕЖКА: ПОКРИВАЛОТО ЗА БАСЕЙН Polygroup® НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИВАЛО.
8. Почистете и източете помпата, корпуса на филтъра и маркучите. Извадете и изхвърлете старата касета на филтъра. Запазете резервна касета за 
    следващия сезон.
9. Внесете на закрито помпата и частите на филтъра и съхранете на безопасно и сухо място, за предпочитане между 0ºC (32ºF) и 40ºC (104ºF).

Поправка
1. Смесете веро с вода в бутилка с пръскалка и напръскайте подозрителните места. Течовете ще предизвикат балончета, които ще укажат точното място на теча.
2. Почистете внимателно зоната около теча, за да премахнете всякаква пръст или замърсявания.
3. Отрежете лепенка за поправка (включена), 0,8” (2 cm) по-широка от повреденото място, като заоблите ъглите с ножица.
4. Поставете лепенката върху центъра на теча, натиснете силно и избутайте към краищата всички балончета с въздух. Може да поставите нещо тежко 
    отгоре, за да я задържите на място.
5. Не надувайте в продължение на един час след залепването.
ЗАБЕЛЕЖКА:  ако лепенката не държи, може да я използвате с лепило на базата на силикон или полиуретан, предназначено за поправка на дюшеци за 
къмпинг, палатки или обувки. Потърсете в местните магазини за домашни потреби/къмпинг оборудване и следвайте инструкциите на избраното лепило.
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ТАБЕЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БАСЕЙНА

ГМУРКАНЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЕРМАНЕНТНО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПОСТАВЕТЕ ТОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЛИЗО ДО БАСЕЙНА

БЕЗ ГМУРКАНЕ И СКАЧАНЕ 
В ПЛИТКА ВОДА

• Пазете се. Не плувайте сами.
• Децата трябва да бъдат придружавани от възрастен.

• Не плувайте, когато употребявате алкохол или лекарства.
• Запознайте се добре с басейна, преди да плувате.

• Без тичане, скачане или буйни игри в и около басейна.
• Без стъклени предмети в областта на басейна.

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ, ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА БАСЕЙНА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ И СПАЗВАТ ТЕЗИ 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.



РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА
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support@poly-group.co.uk

aide@polypool.fr
www.polygroupsummerwaves.com

apoyo@polypool.es
www.polygroupsummerwaves.com

info@globalfar.com

service@rms-gruppe.de

contact@SlumberTrek.com.au

warranty@polygroup.com
support.polygroupstore.com

support.polygroupstore.com
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