
Montering av glasfiberpool

Lampa

1. Markera tydligt med en penna där du önskar att placera lampan med hjälp av
lamp ramen. Vanligtvist placeras lampan på i mitten av poolen på ena
långsidan som är på samma sida som huset.



2. Borra två hål för att kunna använda sticksåg.

Såga sedan ut markerade hålet med exempelvis en sticksåg



3. Ta lamp ramen runt lampan och markera ut skruvhålen med en penna.
Och borra därefter hålen

4. Placera silikon runt de borrade hålen för skruvarna och lägg därefter den
svarta packningen på lampdelen.



5. Rensa baksidan med hjälp av en kniv för att lamp koppen skall få plats och
täta mot poolen. Efter att du rensat bort lägger du silikon på borrhålens
baksida, placera sedan gummipackningen på lamp koppen och var noggrann
med att hålet på lamp koppen skall vara uppåt ( se bild 3)

6. Nästa steg är att skruva in skruvarna. Det rekommenderas att man är två
personer för att göra detta. Ena personen står på baksidan av poolen och
trycker lampkoppen mot poolväggen samtidigt som den enda skruvar in
skruvarna inifrån poolen.

7. Därefter montera ihop delarna som ska sitta inuti lampkoppen



8. Sätt fast muttrarna i mitten på baksidan av lampan.

9. Dra igenom lampsladden på samma sätt som på bilden nedan

10.Sätt sedan lampan inuti denna mindre koppen på bilden ovan och sätt på den
utvändiga lampramen.



11. Sätt sedan fast plast klammorna som på bild 2

12. Sätt fast bultarna på baksidan där skruvarna sticker upp från de vita plast
klammorna

13. Träd på den svarta gummipackningen över sladden och dra in den i plast
hålet



14.Sätt på gummiringen på plastbiten och sedan dra den över sladden och
skruva sedan in den i lampans baksida

15.Montera sedan gummiringen på plastbiten och sätt in gummipackningen och
skruva in denna delen på baksidan av lampkoppen

16. Montera sedan på lampan på insidan av poolen och dra igenom sladden som
på bild 1



17. träd på gummipackningen

18.
Sätt sedan på den transparenta slangen över sladden på baksidan.



Inlopp

1. Markera med förslagsvis en penna där du önskar att sätta inloppen. Var du sätter
dom beror på vilken pool och trapplösning du har. en generell regel är att sätta
inloppen cirka 30-40 cm ner från poolkanten och på samma sida som trappan. Tvärs
över bräddavloppet.



2. När du har markerat var du ska sätta inloppen tar du exempelvis en dosborr/hålsåg
som visas på bilden nedan och borra igenom glasfibret.

3. Ta bort isolering runt hålet på baksidan av poolen.

4. Sätt på packningen på baksidan av inloppet och sedan lägg silikon



5. Lägg silikon på baksidan och skruva sedan på bakdelen av inloppet

Bräddavlopp
1. Placera bräddavloppet så högt du kan i poolen för att få så hög vattennivå som

möjligt. Börja med att markera ut med en penna och använd bräddavloppets skruv
ram för att markera ut var du ska såga. Använd sedan en sticksåg och noggrant såga
ut.

2. Placera sedan ramen på plats och borra hålen där skruvarna ska fästas.



3. Lägg silikon runt hela hålet på insidan av poolen

4. Sätt sedan dit tillfälliga skruvar samtidigt som en andra person  står på baksidan
av skimmern för att hjälpa till med placeringen så att personen på insidan av poolen kan
skruva åt skruvarna korrekt.  Sätt sedan silikon på baksidan av skimmern för att vara extra
säker att undvika läckage.




