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Vi förbehåller oss rätten att ändra artiklar och innehåll utan föregående notis.
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- Höjden för infästning är justerbar från 122 cm till 137 cm
- Trappan måste installeras enligt instuktioner ifrån tillverkaren
- En person i taget på trappan
- För säker anvädning - Var alltid vänd mot trappan vid i och urstigning, dvs. ej med ryggen mot trappan
- Hoppa eller dyk inte ifrån trappan
- Simma aldrig bakom eller runt trappor och stegar
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

VERKTYG FÖR INSTALLATION

BORR BORR BIT 1/8” STJÄRNMEJSEL BIT GUMMIKLUBBA SANDSÄCKAR



NUMMER BESKRIVNING

SIDOPANELER1 2X

TRAPPSTEG2 1X

TRAPPSTEG3 2X

STABILISERINGSSTYCKE4 1X

HÖJDSTYCKE5 4X

TÄCKBITAR6 16X

STOLPE7 2X

LÅNG STOLOPE8 2X

TRAPPRÄCKE9 2X

INFÄSTNING FÖR TRALLDÄCK10 2X

TRAPPSTEG11 1X

SKRUV ST5.5X3012 4X

SKRUV ST5.5X2013 16X
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MONTAGE

Borra hål - 
(gör att trappan fylls 
med vatten i poolen) 
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MONTAGE (forts.)
Sand

Vikt

Stolpe

Infästning för 
tralldäck

Lång stolpe
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Trappräcke

Skruv ST5.5x20

Screw ST5.5x30

Skruv ST5.5x20 

Vikterna med sand samt
de borrade hålen som 
vattenfylls under vattnet 
gör tillsammans att 
pooltrappan tyngs ner 
och står på poolbotten.



GARANTI
1 GENERELLT
1.1 Säljaren garanterar att produkten ska vara i perfekt skick när den levereras. 
1.2 Garantin gäller under två (2) år ifrån inköpsdatum  
1.3 Vid defekt i produkten som rapporteras in till säljaren av köparen inom garantitiden är säljaren skyldig att 
produkten reparera eller ersätta den på egen bekostnad enligt vad säljaren bedömer som lämpligt. Detta gäller 
såtillvida att det inte bedöms som omöjligt eller orimligt.
1.4 Om det inte är möjligt att reparera eller ersätta produkten får köparen efterfråga en proportionell 
prisreduktion eller om defekten är tillräckligt avgöranden, att köpet hävs. 
1.5 Utbytta eller lagade delar förlänger inte garantitiden för produkten. Endast delen har en förlängd garantitid. 
1.6 För att garantin ska gälla ska köparen styrka köpdatum och leveransdatum för produkten.
1.7 Efter sex månader efter köpdatum måste köparen visa att defekten fanns redan vid leveransen.
1.8 Garantin gäller utan att åsidosätta gällande konsumenträttigheter.  
2 SPECIFIKA VILLKOR
2.1 Garantin gäller för produkten i manualen. 
2.2 Garantin gäller endast inom EU. 
2.3 För att garantin ska gälla måste köparen strikt följa tillverkarens instruktioner och dokumentation som 
medföljer produkten. 
2.4 Om en tidsram uppges för utbyte, underhåll eller rengöring av vissa produktkomponenter gäller garantin bara 
om dessa har uppfyllts.
3 BEGRÄNSNINGAR
3.1 Garantin gäller endast försäljning till privata konsumenter, vilket inte innefattar professionell verksamhet.
3.2 Normalt slitage av vanligt användande av produkten täcks inte av garantin. Förbruknings och slitagedelare 
täcks inte.
3.3 Garantin gäller inte i fall då produkten; (I) har hanterats fel; (II) har reparerats, underhållits eller hanterats av 
icke-godkänd personal eller (III) har reparerats eller underhållits med annat än orginalprodukter och delar. Om 
defekten är ett resultat av felinstallation gäller garantin bara om installation ingått i priset. 




