
ADVARSEL! BARN HAR DRUKNET I BÆRBARE SVØMMEBASSENG. SIKRE VOKSENT TILSYN 
TIL ALLE TIDER. IKKE LA BARN FORBLI UTEN TILSYN I ELLER RUNDT BASSENGET - HOLD 
DEM ALLTID INNEN ARMLENGDES AVSTAND. SKAL TØMMES OG LAGRES SIKKERT ETTER 
BRUK.
ADVARSEL
  1. Monteringen må utføres av en voksen.
  2. Plasser produktet på en jevn overflate minst 3m fra strukturer eller forhindringer, som gjerde, garasje, hus, overhengende 

grener, klessnorer eller elektriske ledninger.
  3. Det anbefales å holde ryggen mot solen under lek.
  4. Kun for hjemmebruk.
  5. Kun for utendørs bruk.
  6. Barn kan drukne i svært små mengder vann. Tøm bassenget når det ikke er i bruk.
  7. Endring av forbrukeren til den opprinnelige oppblåsbare enheten (for eksempel tilsetning av tilbehør) skal utføres i henhold 

til produsentens anvisninger.
  8. Oppblåsbar enhet og padlebasseng bør installeres over støtabsorberende flater som sand, trebark- sjetonger, gummi og 

skum og bør ikke installeres over betong, asfalt eller hard overflate.
  9. Dette leketøyet er ikke trygt hvis forankringssystemet ikke brukes, da det kan løftes av svak vind. Ikke bruk produktet hvis 

vindhastigheten overstiger 20 mph.
10. Bruk av dette produktet kan forårsake friksjonsforbrenninger på eksponert hud. Sørg for at klærne dekker alle armer og ben, 

så vel som brystkassen
11. Barn kan bli skadet ved å falle på inflasjonsanordninger. Sørg for at inflasjonsanordninger er plassert minst 2,5m fra 

leketøyet.
12. Oppbevar monterings- og installasjonsinstruksjon for fremtidig referanse.
13. Unnlatelse av å følge installasjonen og bruksanvisningen utgjør en risiko for alvorlig skade eller død.
14. Kontroller alltid alle forankringene før og under bruk.
15. Barn må fjerne hjelmer, løse klær, skjerf, hodeplagg, sko og briller, samt skarpe eller harde gjenstander fra lommene, da de 

kan punktere limflaten.
16. For å unngå elektrisk støt må du ikke rense blåseren med vann.
17. Ikke bruk skjøteledning med dette produktet.
18. Ikke la brukerne ta saltoer eller leke røft.
19. Ikke tillat mat, drikke eller tyggegummi inne i enheten.
20. Ikke la brukerne klatre eller henge på veggene.
21. Alltid hold inngangen fri for eventuelle hindringer.

Vare

53301
53303
53305

5-10 år
5-10 år
5-10 år

270kg (600 lbs)
381kg (720 lbs)
490kg (960 lbs)

192cm / 76”
167cm / 66”
167cm / 66”
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Alder Maksimum antall brukere Maksimum vektkapasitet Maksimum 
fallhøyde

Produktbeskrivelse

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES NØYE GJENNOM DISSE INSTRUKSJONENE FØR 

PRODUKTET TAS I BRUK.
UNNLATELSE AV  Å FØLGE DISSE INSTRUKSJONENE KAN 

RESULTERE I ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD.
ADVARSEL

   Installasjons- og bruksanvisning

Aldre: 5-10 år

Forebygg drukningsulykker

ADVARSEL

Advarsel: La aldri barnet ditt være uten tilsyn - drukningsfare.
Ha barn under tilsyn til alle tider - La dem være innen armlengdes rekkevidde.

Tøm bassenget og lagre det sikkert når det ikke er i bruk.
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Barn under 5 år, spesielt småbarn, 
har stor risiko for å drukne. Hold barn 
som er i eller nær denne oppblåsbare 
enheten under oppsikt. Tøm den 
oppblåsbare enheten eller forhindre 
tilgang til den når den ikke er i bruk.



ADVARSEL FOR LUFTBLÅSER
1. Når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring, koble apparatet fra stikkontakten.
2. For å beskytte mot fare for elektrisk støt, må du ikke senke enheten, ledningen eller 

koble til vann eller annen væske.
3. FARE! Koble apparatet fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold.
4. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte 

fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med 
mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person 
som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold øye med barn og pass på at de ikke leker 
med apparatet. (For andre markeder enn EU)

   Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes 
under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en 
trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. 
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. (For markeder i EU)

5. Hvis apparatkabelen er skadet skal den skiftes av produsenten, produsentens 
serviceleverandør eller tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at faresituasjoner 
oppstår.

BLÅSERDRIFT
PÅ/AV-BRYTER
AV — O
PÅ — l

Forbrukerinformasjon for lekeplass-overflatebelegg
US Consumer Product Safety Commission (CPSC) anslår at om lag 100 000 lekeapparatrelaterte skader
som skyldes fall på grunnoverflaten, behandles årlig i amerikanske sykehusrom. Skader som medfører dette
faremønsteret har en tendens til å være blant de mest alvorlige av alle lekeplassskader, og har potensialet til å 
være dødelig, spesielt når skaden forekommer på hodet. Overflaten under og rundt lekeplassutstyr kan være en 
viktig faktor for å bestemme skaden som forårsaker potensiale for fall. Det er innlysende at et fall på en 
støtabsorberende overflate er mindre sannsynlig å forårsake alvorlig skade enn et fall på en hard overflate. 
Lekeplassutstyr skal aldri plasseres på harde overflater, for eksempel betong eller asfalt, og mens gresset kan virke 
som akseptabelt, kan det raskt forvandles til hardpakket jord i områder med høy trafikk. Strimlet treflis, tresjetonger, 
fin sand eller fin grus anses å være akseptable støtdempende overflater når installert og vedlikeholdt ved en 
tilstrekkelig dybde under og rundt lekeapparater.
Nedenfor vises den maksimale høyden som et barn ikke forventes å påføre seg noen livstruende hodeskader ved 
fall på fire forskjellige løsfyllingsmaterialer hvis de er installert og vedlikeholdt ved dybder på 150mm, 225mm og 
300mm.

Fallhøyde i millimeter hvorfra det ikke forventes en livstruende hodeskade

Materialtype

Dobbeltkrympet
treflis

Tresjetonger

150 mm

1800

1800

1500

1800

3000

2100

1500

2100

3300

3600

2700

3000

225 mm 300 mm

Fin sand

Fin grus

Dybden på overflatematerialet
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Drenering og deflasjon
VIKTIG: Drener vannparken for alt vann for å forhindre mugg. Produktet skal tørkes fullstendig før 
lagring. Skal ikke brettes og lagre vannparken hvis det finnes gjenværende fuktighet.
VIKTIG: Alle barna må forlate vannparken før deflasjon eller drenering.

NB: Hver ankerpose skal fylles opp til 40 lbs. (18 kg) vann. Hver ankerpose må festet under bruk 
av parken (Kun for #53301;#53303). 
Etter inflasjon skal blåseren drives kontinuerlig mens barna leker.

Montering

Oppsettinstruksjon

Merk: 1. Plasser på jevnt grunnlag og stødig gress eller jord for å muliggjøre riktig bruk av pinnene.
2. Pinnene skal plasseres i en vinkel for bedre forankring, bør skyves under bakken for å redusere vipping og 
vippefarer.
3. Forankringspunkter: #53301,#53303: 8; #53305: 9. 

Det skal imidlertid anerkjennes at alle skader som skyldes fall ikke kan forhindres, uansett hvilket overflatemateriale 
som brukes. Det anbefales at et støtdempende materiale strekker seg minst 1 800mm i alle retninger fra omkretsen 
av stasjonært utstyr som klatrestativer og rutsjebaner. Men fordi barn kan bevisst hoppe fra en huske i bevegelse, 
skal det støtabsorberende materialet forlenge seg foran og bak på en huske minst en avstand på to ganger høyden 
dreiepunktet målt fra et punkt rett under husken på støttestrukturen.
Denne informasjonen skal bidra til å sammenligne de relative støtabsorberende egenskapene til forskjellige 
materialer. Ikke noe spesielt materiale anbefales fremfor noe annet. Imidlertid er hvert materiale bare effektivt når 
det vedlikeholdes ordentlig. Materialene skal kontrolleres regelmessig og etterfylles for å opprettholde riktig dybde 
som bestemt for det aktuelle utstyret. Valget av materiale avhenger av typen og høyden av lekeplassutstyret, 
tilgjengeligheten av materialet i et bestemt område, og dets kostnad.
Denne informasjonen er hentet fra CPSC-publikasjonene "Lekeplassoverflate - Teknisk informasjon-veiledning" og
"Håndbok for offentlig lekeplassikkerhet".

Plassering:
Skal kun brukes på et flatt, gressete område. 
Må ikke brukes på fortauet eller harde flater. 
Bruksområdet bør være fritt for bergarter, støt, 
hull, pinner etc. Oppsettet for vannparken bør 
ha en minimumsavstand på 10 fot (305 cm) 
fra noen frittstående strukturer eller hindringer. 
Dette inkluderer: hus, garasjer, gjerder, trær, 
lekeplassutstyr, store steiner, etc.

3

10 fot (305 cm)10 fot (305 cm)

sikkerhetsområde

10 fot (305 cm)

10 fot (305 cm)

sikkerhetsområde

10 fot (305 cm)10 fot (305 cm)

sikkerhetsområde
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AVFALLSHÅNDTERING
Betydningen av søppelkasse med kryss over:
Ikke kasser elektriske apparater som usortert kommunalt avfall, bruk separate innsamlingsfasiliteter. 

               Kontakt lokale myndigheter for informasjon angående tilgjengelige innsamlingssystemer. Hvis elektriske         
               apparater kastes på søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke inn i grunnvannet og komme inn i matkjeden, 
noe som skader helse og velvære. Når du skifter ut gamle apparater med nye, er forhandlere juridisk forpliktet til å 
motta ditt gamle apparat for kostnadsfri kassering.



Oppbevaring

1. Slå av hageslangen og koble den fra røret.
2. Slå av blåsermotoren og plugg den fra uttaket. Flytt blåseren til tørr grunn hvis den vil bli våt fra 

drenering av vann.
3. Åpne vannventilen og drener vannet.
4. Fjern pinnene og dra vannparken bort fra det drenerte området til et tørt område.
5. Sett opp nye staker for vannparken og blåseren, bind inflasjonsrøret til blåseren, deretter koble til igjen 

og slå på blåseren.
6. La vannparken forbli inflatert til alt gjenværende vann har fordampet og vannparken er tørr.
7. Når vannparken er fullstendig tørr, slå av blåseren og koble den fra uttaket.
8. Fjern og drener slangen fra vannparken. Løsne trekkstrengen fra det korte utløpsrøret og la vannparken 

deflateres fullstendig. Fjern slangeenheten og vikle den opp uten noen knekker.

VEDLIKEHOLD AV VANNPARKEN
1. Bytt vannet i bassenget ofte (spesielt i varmt vær), eller når merkbart forurenset, urent vann er 

skadelig for brukerens helse.
2. Sjekk produktet for skader i begynnelsen av hver sesong, og med jevne mellomrom under bruk. Hvis 

disse kontrollene ikke utføres, kan aktivitetsleken vippe over eller ellers bli en fare.
3. Rengjør produktet og fjern eventuelt oppsamleg smuss før hver bruk. Tørk av produktet med en tørr 

klut eller en klut fuktet med en nøytral, ikke-brennbar, giftfri rengjørings- og sanitiseringsløsning eller 
rent vann.

1

Brett alle delene av vannparken mot midten. Merk: 
Hvis bunnflaten fremdeles er fuktig, skal du la den 
lufttørke før sammenfolding.
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Rull opp vannparken
stramt og
komprimer stoffet
for å drive ut all
gjenværende luft.

Merk: Ikke plasser
vannspray-
slangen inne i
vannparken når
du ruller den opp

VEDLIKEHOLD AV LUFTBLÅSEREN
Etter ett til to års bruk vil luftblåseren kreve vedlikehold. Fjern støv, smuss 
og alt rusk fra innløp, pumpehjul og volute (buet trakt). Kilden til strøm-
forsyningen må kobles fra før eventuelt vedlikehold eller rengjøring.
Rengjør motoren: Påfør lageret smøreolje regelmessig. Hvis lageret er 
nedslitt, kan det erstattes. For å holde blåseren ren kan du bruke en tørr 
klut og tørke blåserflatene.

VIKTIG: 1. Aldri lagre vannparken når den er våt. La den tørke før den foldes sammen for lagring. Følg alle
de tidligere instruksjonene for hver bruk.
2. Oppbevar parken på et sikkert sted borte fra barn for å unngå kvelningsfare. Aldri etterlat
enten parken eller blåseren utendørs når ikke i bruk.
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3 Sett bærevæsken over den opprullede oppblåsbare 
parken. Vipp posen og vannparken, lukk
posen, og lagre parken og blåseren på et tørt sted.
For å forlenge levetiden til vannspraysslangen, 
oppbevar den i et tilstrekkelig ventilert
område. Ikke lagre dem sammen med parken.
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Feilsøking

Reparasjonsplasterinstruksjoner

1 2 riktig

feil

eller

1. Deflater elementet, rengjør området og la det tørke grundig.
2. Kutt en del av plasteret til ønsket størrelse og rund av hjørnene. (Se fig. 

1 og 2).
3. Påfør reparasjonsplasteret:
    Alternativ nr. 1: Bruke vinlyplasteret.
    Fjern limstoffet fra plastmaterialet, plasser reparasjonslappen over det 

ødelagte området og glatt ut alle luftbobler.
    Alternativ nr. 2: Bruk stoffplaster og lim (medfølger ikke).
    Påfør korrekt mengde lin (leveres ikke med) som trengs for å dekke 

reparasjonsstedet og press plasteret godt over revnen.
4. La det være i 30 minutter før du blåser opp på nytt.

Advarsel: Reparasjonsplasteret må kun påføres av en voksen. Skal 
holdes borte fra barn.

PROBLEM ÅRSAK
Motoren kjører ikke

Motoren kjører, men hjulet avgir en
skrapelyd

1. Bryter ikke slått på.
2. Kretsen åpnes eller den har dårlig kontakt.
3. Elektrisk kapasitet er skadet.
4. Blokkert av harde objekter.

1. Skruene på svinghjulet er løse.
2. Fremmedlegemer i luftblåseren.

1. Spenningen er ustabil.
2. Motoren er påvirket av damp.
3. Elektrisk kapasitetsvikt
4. Pumpehjulet er løst.

Motoren kan ikke kjøre normalt.

Bytt ut defekte deler i henhold til instruksjonene.
Skal oppbevares for fremtidig referanse.

5

303021191440/53301/53303/53305/14x21cm/城堡/挪威语说明书

 #53301
1 2 3

4

5



6 7

8

9 1

2

2

1

10

11

6

303021191440/53301/53303/53305/14x21cm/城堡/挪威语说明书



7

 #53303
1 2 3

4

5

76

8 9

10 11

303021191440/53301/53303/53305/14x21cm/城堡/挪威语说明书



12

13

8

303021191440/53301/53303/53305/14x21cm/城堡/挪威语说明书

#53305
1 2 3

4

5



6 7

8

9 10

11

12

9

303021191440/53301/53303/53305/14x21cm/城堡/挪威语说明书



001
002
003
004
005
006
007
008

1
1
2
1
8
1
1
1

P62047
P62037
P62043
P62044
P5J727
P62050
      /
P62053

 #53301

• • • • • • • • • • • • • •

•• ••• •

001
002
003
004
005
006
007
008
009

1
1
2
1
8
1
1
1
1

P62048
P62041
P62043
P62045
P5J727
P62051
      /
P62053
P62054

#53303

001

002 003001 004

005 006 009008007

002 003 004

005 006 007 008

10

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

001
002
003
004
005
006
007
008
009

1
1
2
1
9
1
1
2
1

P62049
P62041
P62043
P62046
P5J727
P62052
      /
P62055
P62056

#53305

001 003

005

002

006

004

007 008 009

303021191440/53301/53303/53305/14x21cm/城堡/挪威语说明书

For support please visit us at:
www.bestwaycorp.com/support
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