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REGRAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES 

LEIA, COMPREENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADO SAMENTE 

ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE PRODUTO! 

PISCINA COM ANEL INFLÁVEL 
MANUAL DO UTILIZADOR 

PARA OS SEGUINTES TAMANHOS: 
-Ф8’x25” (Ф2.4mx63 cm) -Ф10’x30” (Ф3mx76 cm) 

-Ф12’x30” (Ф3.6mx76 cm) -Ф14’x33” (Ф4.2mx84 cm) 
 

 

 

 

 

As ilustrações servem apenas como referência. O pro duto real poderá variar. Não se encontra à escala r eal. 

Informações detalhadas do modelo e tamanho do produ to apresentadas no final deste manual!  
 

NÃO DEVOLVA O PRODUTO À LOJA 
CONTATE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA LOCAL 

 

 

GUARDE CUIDADOSAMENTE PARA REFERÊNCIA FUTURA! 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA --------------------------------

REFERÊNCIA DOS COMPONENTES

REQUISITOS NO LOCAL  --------------------------------

MONTAGEM DA PISCINA  --------------------------------

ENCHER A PISCINA COM ÁGUA  --------------------------------

ARMAZENAMENTO NO INVERNO E A

MANUTENÇÃO DA PISCINA E CUIDADOS COM A ÁGUA DURANTE  O PERÍODO DE 
UTILIZAÇÃO  --------------------------------

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  --------------------------------

GARANTIA LIMITADA  --------------------------------

PARTE 1-INSTRUÇÕES
 

Segurança para pessoas que não sabem nadar

1) As pessoas com pouca capacidade para nadar

parte de um adulto competente (existe maior risco

2) Nomeie um adulto competente para supervisionar

 
3) As pessoas com menor capacidade

proteção quando usarem a piscina;

 
4) Quando a piscina não estiver sendo utilizada,

proximidade para evitar atrair crianças para a 

Dispositivos de segurança 

1) Recomendamos que instale uma barreira (e 

torizado à piscina; 

2) Barreiras, coberturas, alarmes ou dispositivos

e competente por parte de um adulto. 

Equipamento de segurança 

1) Recomenda-se que mantenha equipamento

2) Mantenha um telefone e uma lista com números

Utilização da piscina em segurança

1) Encoraje todos os utilizadores, especialmente

2) Aprenda técnicas de suporte básico de vida 

mentos. Isso pode salvar vidas em caso de emergência;

3) Ensine todos os utilizadores, incluindo crianças,

Leia atentamente, compreenda e siga todas as informações apresentadas neste manual 
do utilizador antes de instalar e utilizar a piscina. Estes avisos, instruções e orientações 
de segurança dizem respeito a alguns
ca, mas não incluem todos os riscos e perigos em todos os casos. 
utilize o senso comum e sensatez quando realizar quaisquer atividades aquáticas. Guarde 
estas informações para referência
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Segurança para pessoas que não sabem nadar 

nadar ou que não sabem nadar devem ter supervisão permanente,

risco de afogamento no caso de crianças com idade

supervisionar a piscina sempre que a mesma esteja a ser 

capacidade para nadar ou que não sabem nadar devem utilizar

piscina; 

utilizada, nem supervisionada, remova todos os brinquedos

 piscina. 

(e feche todas as portas e janelas, quando aplicável) 

dispositivos de segurança similares são úteis, mas não substitue

equipamento de segurança (ex.: boias) junto da piscina; 

números de emergência próximo da piscina. 

ção da piscina em segurança 

especialmente as crianças, a aprender a nadar; 

vida (ressuscitação cardiopulmonar - RCP) e atualize regularmente 

emergência; 

crianças, sobre o que fazer em caso de emergência; 

ia atentamente, compreenda e siga todas as informações apresentadas neste manual 
do utilizador antes de instalar e utilizar a piscina. Estes avisos, instruções e orientações 

alguns riscos comuns relacionados com
ca, mas não incluem todos os riscos e perigos em todos os casos. Tenha 
utilize o senso comum e sensatez quando realizar quaisquer atividades aquáticas. Guarde 

referência futura. 
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GURANÇA 
 

 

permanente, ativa e vigilante por 

idade inferior a cinco anos); 

 utilizada; 

utilizar sempre equipamento de 

brinquedos da piscina e da sua 

aplicável) para impedir o acesso não au- 

substituem a supervisão permanente 

regularmente os seus conheci- 

4) Nunca

5) Não 

rança;

6) Quando

7) Proteja 

Consulte

8) Guarde

9) Utilize 

10) As

11) Aviso: 

ATENÇÃO:

ATENÇÃO: 

manutenção. 

incl

ATENÇÃO: Risco de Afogamento. As crianças podem 

ATENÇÃO: Esvazie a piscina sempre que não estiver 

 

 
 
 
 ia atentamente, compreenda e siga todas as informações apresentadas neste manual 

do utilizador antes de instalar e utilizar a piscina. Estes avisos, instruções e orientações 
com a recreação aquáti- 
Tenha sempre cuidado, 

utilize o senso comum e sensatez quando realizar quaisquer atividades aquáticas. Guarde 

PARTE 1 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Nunca mergulhe em águas pouco profundas. Isso poderá

Não utilize a piscina se beber álcool ou tomar medicação 

rança; 

Quando utilizar coberturas para a piscina, remova-as completamente

Proteja os ocupantes da piscina contra doenças relacionadas 

Consulte as orientações de tratamento da água no manual

Guarde os produtos químicos (ex.: produtos de tratamento,

Utilize a sinalização indicada abaixo; 

As escadas removíveis devem ser colocadas numa superfície

Aviso: uma piscina vazia no exterior poderá originar perigos desconhecidos. 

ATENÇÃO: A montagem deve ser efetuada por (um) adulto(s)

ATENÇÃO: A utilização do kit de piscina implica o cumprimento 

manutenção. O NÃO cumprimento das regras de utilização 

inclusive as das crianças 

ATENÇÃO: Risco de Afogamento. As crianças podem 

ATENÇÃO: Esvazie a piscina sempre que não estiver 

 
ATENÇÃO: Mantenha as crianças em ambiente aquático sob supervisão.

ATENÇÃO: Não mergulhar. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
poderá originar ferimentos graves ou morte; 

medicação que possa diminuir a sua capacidade de utilizar 

completamente da superfície da água antes de entrar

relacionadas com a água mantendo a água tratada e praticando 

manual do utilizador; 

tratamento, limpeza ou desinfeção da água) fora do alcance

superfície horizontal. 

originar perigos desconhecidos. 

adulto(s) . 

cumprimento das regras de segurança descritas no guia 

utilização e manutenção pode provocar riscos graves para 

ATENÇÃO: Risco de Afogamento. As crianças podem TAMBÉM afogar-se em pequenas quantidades de água.

ATENÇÃO: Esvazie a piscina sempre que não estiver sendo usada.  

ATENÇÃO: Mantenha as crianças em ambiente aquático sob supervisão. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

utilizar a piscina em segu- 

entrar na piscina; 

praticando boa higiene. 

alcance das crianças. 

guia de utilização e 

riscos graves para a saúde, 

se em pequenas quantidades de água. 
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Ф8'x25" (Ф2.4mx63 cm) Ф10'x30" (Ф3mx76 cm) 

N.º NOME 
 

QUANTIDADE 
 

NÚMERO DE SÉRIE 
 

QUANTIDADE 
 

NÚMERO DE SÉRIE 

1 
Tampa da 
válvula de 
drenagem 

1 290366 1 290366 

2 Tampão 2 290311 2 290311 

3 
Conetor da 
válvula de 
drenagem 

1 290364 1 290364 

4 Orifício do 
filtro (B) 2 290312 2 290312 

5 Revestimento 
da piscina 1 10201 1 10202 

 Cor Azul Azul 

 

  Ф12'x30" 
(3.6m x76 cm) 

Ф14'x33" 
(4.2m x84 cm) 

N.º NOME 
  

QUANTIDADE NÚMERO DE SÉRIE 
QUANTIDADE 

NÚMERO DE SÉRIE 

1 
Tampa da válvula de 

drenagem 1 290366 1 290366 

 
2 

 
Tampão 

 
2 

 
290311 

 
2 

 
290311 

 
3 Conetor da válvula de 

drenagem 

 
1 

 
290364 

 
1 

 
290364 

 
4 

 
Orifício do filtro (B) 

 
2 

 
290312 

 
2 

 
290312 

 
5 

 
Revestimento da piscina 

 
1 

 
10203 

 
1 

 
17540 

  
Cor 

 
Azul 

 
Azul 

2 
1 

5 

4 3 

2 
1 

5 

4 3 

 
 
 

PARTE 2 - REFERÊNCIA DOS COMPONENTES PARTE 2 - REFERÊNCIA DOS COMPONENTES 
  

 
 

 

NOTA: As ilustrações servem apenas como referência.  O produto real poderá variar.  Não se encontra à e scala real. 

Ф12' x 30" (Ф3.6m x76 cm)/Ф14' x 33" (Ф4.2m x84 cm) 

Ф8' x 25" (Ф2.4m x63 cm)/Ф10' x 30" (Ф3m x76 cm)  
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Flat,Level Ground-CORRECT 
Bumpy,Sloping Ground-INCORRECT 

TAMPÃO Tampa da válvula de drenagem Rolha de drenagem exterior A Rolha de drenagem exterior B 

 
 
 

PARTE 3 - REQUISITOS DO LOCAL PARTE 4 - MONTAGEM DA PISCINA 
  

 

IMPORTANTE: Não inicie a montagem se faltarem peças. Para obter peças de substituição, ligue para o 

número de telefone do Centro de apoio ao cliente. 
Número de pessoas necessárias para a instalação: pelo menos 2 adultos. 

Tempo total de instalação, excluindo o tempo para preparação de local e para enchimento de água: 
10  minutos para os tamanhos Ф2.4mx 63 cm/Ф3m x 76 cm/Ф3.6m x 76 cm/Ф3.6mx84 cm/Ф3.6m x 90 cm 

15 para os tamanhos Ф4.2m x 90 cm/Ф4.5m x 90 cm 
30 minutos para os tamanhos Ф4.5m x 1.06m/Ф4.50 x 1.22m/Ф5.4m x 1.06m/Ф5.4m x 1.22m 

Passo 1. VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE TODAS AS PEÇAS.  
Retire todas as peças da embalagem e coloque-as no solo no local onde vão ser montadas. Verifique cada peça 
de acordo com a "REFERÊNCIA DOS COMPONENTES". Certifique-se de que não falta nenhuma peça para a 
montagem. 

Passo 2. INSTALE A TAMPA DA VÁLVULA DE DRENAGEM E O  TAMPÃO 

Certifique-se de que a rolha de drenagem exterior está inserida na tampa de drenagem exterior e de que a tampa da válvula de 

drenagem está bem apertada. Tape os orifícios de ligação com os tampões. (A rolha de drenagem exterior muda de acordo com 

os diferentes tamanhos da piscina.) 

Passo 3. ENCHA O ANEL SUPERIOR  
 

É absolutamente essencial selecionar um local adequ ado para a sua piscina 
Antes de começar a encher com água, escolha um loca l para montagem do 
aparelho em conformidade com as indicações detalhad as abaixo: 

 

Passo 1. Certifique-se de que a área é firme, plana (sem irregularidades ou lombas) e extremamente nivelada, 
com uma inclinação nunca superior a 3° em qualquer ponto da área de instalação. 

Passo 2. Certifique-se de que a área que selecionou para a instalação da piscina está completamente livre de 
paus, pedras, objetos pontiagudos ou outros detritos estranhos. 

Passo 3. Selecione uma área que não se encontre diretamente por baixo de linhas de alimentação elétrica ou 
árvores. Além disso, certifique-se de que a área de instalação da piscina não possui qualquer tipo de tubos, 
linhas ou cabos subterrâneos. 
Passo 4. Se o seu kit de piscina incluir um tapete de solo, recomendamos vivamente a sua utilização. O tapete de 
solo irá ajudar a proteger o revestimento da piscina contra danos causados pela vegetação, objetos pontiagudos e 
outros detritos. 

Passo 5. Se possível, escolha uma localização ao ar livre na sua propriedade com exposição direta à luz solar. 
Isto irá ajudar a aquecer a água da piscina. 

 
 
 

 

PARTE 5 - ENCHER A PISCINA COM ÁGUA 
 

 

  
 

 

 

 

+3° 

 
Piso inclinado, irregular - INCORRETO  

Piso plano, nivelado - CORRETO 

Encha de ar o anel superior, mantendo-o ao centro da piscina (o anel superior deverá ser 
mantido no interior da circunferência da parte inferior da piscina.) 
Muito importante : O anel superior deverá ser cheio até apenas aproximadamente 85% 
da capacidade. NÃO tente encher o anel para além deste ponto. O enchimento excessivo do 
anel superior pode levar ao rebentamento do anel ou causar danos às costuras do anel. 

Área nivelada  

 85% 

AVISO: Não deixe a piscina sem supervisão durante o enchim ento com água. 

AVISO: Se mais de 2,5 a 5 cm de água ficar de um dos lados  antes de começar a 
encher o centro, significa que a piscina não está n ivelada suficientemente e tal deve ser 
corrigido! Deve-se retirar a rolha de drenagem, esv aziar completamente de água, 
desmontar 
totalmente a piscina, colocar a piscina numa superf ície plana e repetir as instruções de 
instalação. 

 

AVISO: NÃO encha demais a piscina já que tal poderá levar ao colapso da mesma. 
Em fortes chuvas, poderá ser necessário esvaziar par te da água da piscina para se 
manter o nível correto.  

 

AVISO: As piscinas instaladas em superfícies com uma incli nação inadequada estão 
sujeitas a fugas, à formação de irregularidades ou a colapso, o que poderá resultar em 
danos materiais ou ferimentos graves às pessoas no interior ou junto à piscina! 
 
AVISO: Não utilize areia durante o processo de instalação.  Se sentir a 
necessidade de utilizar um "agente de nivelamento",  o seu local que escolheu para 
a instalação não é o mais adequado. O NÃO cumprimeN tO deste aviso poderá 
resultar em ferimentos pessoais graves.  
 
ATENÇÃO: Escolha a área de instalação com cuidado, já que a relva ou outro tipo 
de vegetação por baixo do tapete de solo (se aplicá vel) irá morrer. Além disso, tente 
evitar colocar o tapete de solo (se aplicável) em á reas propensas ao crescimento de  
espécies de plantas e vegetação agressivas, já que estas poderão romper através do  
tapete de solo (se aplicável). 
 
ATENÇãO: A piscina deverá possuir acesso a uma tomada de 110  ou 220 volts 
protegida por um DR  (DISJUNTOR DE SEGURANÇA. A piscina deverá ser instalada 
afastada pelo menos 3 metros da fonte de alimentaçã o, mas não mais afastada 
do que o comprimento do cabo da bomba com filtro. E m circunstância alguma deverá 
ser utilizado um cabo de extensão para aumentar o al cance da ligação. 
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PARTE 5 - ENCHER A PISCINA COM ÁGUA 
PARTE 6 - ARMAZENAMENTO NO INVERNO E A LON- 

GO PRAZO 
  

 

1. Certifique-se de que a ligação de drenagem está colocada 

corretamente e que a tampa está apertada. Comece a 

encher a piscina com água. Depois de encher com cerca de 
2,5 cm de água, pare de encher e alise as irregularidades 

no fundo da piscina. Puxe a superfície exterior a partir da 
extremidade superior a toda a volta da piscina para que esta 

encha regularmente. 
 

2. Continue a encher a piscina até nível de água. 
 

PARTE 6 - ARMAZENAMENTO NO    INVERNO     E    A  
LONGO PRAZO 

 
 

 

 

 

Passo 1. Se possuir uma bomba com filtro, certifique-se de que a fonte de eletricidade da bomba com filtro está desligada. 

Passo 2. Certifique-se de que a rolha de drenagem exterior se encontra inserida firmemente na parte interior da piscina. 

Passo 3. Ligue a sua mangueira de jardim ao conector da válvula de drenagem e coloque a outra extremidade da mangueira 
numa área para onde a água possa ser drenada com segurança, tal como uma vala de escoamento ou sarjeta. Lembre-se de que, 
como a água encontra sempre o seu próprio nível, a extremidade da mangueira deverá estar numa posição mais baixa que a piscina 
para assegurar o esvaziamento completo. 

Passo 4. Se possuir uma bomba com filtro, insira os tampões incluídos nas entradas e saídas da parte interior da piscina e 
desligue as mangueiras da bomba com filtro. 

Passo 5. Coloque o conector da válvula de drenagem na saída de escoamento rodando o conector no sentido dos ponteiros do 
relógio. 

Passo 6. Abra a rolha de drenagem exterior na parte interior da piscina e a água começará a escoar imediatamente. 

Passo 7. Desligue a mangueira e o conector da válvula de drenagem quando terminar. 

Passo 8. Volte a colocar a rolha de drenagem exterior no interior da piscina. 

Passo 9. Certifique-se de que o revestimento da  piscina está completamente seco antes de dobrar a  piscina para 

armazenamento a longo prazo. Deixar a piscina exposta à luz do sol durante algumas horas irá limpar e acelerar o processo de 
secagem e fazer com que seja mais fácil dobrar a piscina para armazenamento. (Nunca tente dobrar ou arrumar uma piscina que não 
esteja completamente seca, já que tal poderá causar a proliferação de fungos ou bolor durante o período em que a piscina estiver 
armazenada.) 

Passo 10. Lembre-se, o armazenamento adequado durante o período de não utilização é essencial para proteger o seu 
investimento na sua piscina (especialmente no inverno). Uma vez vazia e seca, a sua piscina deverá ser dobrada cuidadosamente  
e embrulhada num tapete de solo (se disponível) ou em outro material impermeável de proteção semelhante. A piscina e todos os 
acessórios aplicáveis, tal como a bomba, cobertura, tapete de solo, escada, mangueiras, grampos e outro hardware, deverão ser 
mantidos juntos e armazenados no interior, num local razoavelmente quente, seco e à prova de intempéries. 

PARTE 7 - MANUTENÇÃO DA PISCINA E CUIDADOS 
COM A ÁGUA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES PARA DOBRAR 
Antes de dobrar, é aconselhável secar todas as peça s e a piscina completamente 
deixando-as ao sol durante cerca de uma hora. (FIG.  1). depois espalhe um pouco 
de pó de talco para evitar que o vinil adira um ao outro. 

Passo 1. Dobre os lados mais salientes para obter uma forma retangular. (FIG. 2). 

Passo 2. Dobre cada metade do retângulo para obter uma forma retangular ainda mais pequena. (FIG. 3). 
Passo 3. Dobre cada extremidade para trás. (FIG. 4). 
Passo 4. Dobre as restantes extremidades para criar uma última forma retangular. (FIG. 5). 

Sugestões 1. Remova todo o ar no interior para tornar a piscina dobrada fina e lisa durante cada processe 
de dobragem. 

Sugestões 2. Pode utilizar a embalagem original para armazenar a piscina. 

 
Este produto foi concebido para ser utilizado como piscina sazonal, logo pode ser guardado. Se viver numa zona de clima temperado 
na qual a piscina não será utilizada durante todo o ano, RECOMENDAMOS VIVAMENTE que esvazie, limpe e seque cuidadosamente 
a piscina, e que a guarde numa área protegida durante a época em que não for utilizada. Isto irá ajudar a aumentar o período de vida 
útil da sua piscina e evitar riscos de segurança quando esta não estiver a ser utilizada. Durante a época de utilização da piscina, o 
sistema de filtragem (se aplicável) deve ser colocado em funcionamento todos os dias, durante tempo suficiente para garantir pelo 
menos a renovação completa do volume de água. 

 
Para manter a água da sua piscina limpa e higiénica  durante a totalidade do período de utilização 
siga as orientações abaixo: 
1. É necessária a utilização adequada e consistente de produtos químicos básicos para piscina para manter o equilíbrio de pH correto 
para a água da sua piscina. Além disso, a aplicação de produtos químicos irá ajudar a evitar o desenvolvimento de bactérias ou 
algas nocivas na sua piscina, bem como a ajudar a sua bomba com filtro a manter a água o mais limpa possível. Os produtos 
químicos necessários para a sua piscina incluem, mas não se limitam a: 
1) Cloro granular, líquido ou em tabletes: Desinfeta a água da piscina e impede o desenvolvimento de algas. 

AVISO: Não permita que as crianças se coloquem em frente à  saída de água 
durante o esvaziamento. A corrente de água poderá de rrubar as crianças.  
AVISO: A piscina deve ser guardada em locais frescos e sec os, sem objetos  
pontiagudos na imediações e sem objetos pesados por  cima que possam causar 
danos à piscina.  

FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 

FIG. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

AVISO: A  bomba com filtro incluída na sua piscina foi con cebida para remover terra e outras 
partículas de pequenas dimensões da água da piscina . No entanto, para manter a água da piscina totalme nte 
limpa, livre de algas e de bactérias prejudiciais, é muito importante utilizar procedimentos 
consistentes de tratamento quÍmico. Contate o seu f ornecedor de produtos para piscinas para obter 
orientações acerca da utilização segura e eficaz do  cloro, algicida ou outros produtos químicos.  

AVISO: Para evitar irritação da pele e dos olhos ou mesmo ferimentos, nunca adicione produtos químicos  
à piscina enquanto a mesma estiver ocupada. Nunca a dicione quaisquer produtos químicos ou 
substâncias à piscina se não for capaz de verificar  a quantidade ou tipo exato a ser adicionado à água . 
Contate o seu fornecedor de produtos para piscinas para obter instruções ou orientações específicas 
acerca da utilização de produtos químicos na piscin a. 

AVISO: Recomendamos vivamente que os proprietários de pisc inas testem frequentemente a água 
da sua piscina para assegurar que o pH e a concentr ação de cloro na água se encontram nos níveis ideai s 
para uma utilização segura e agradável durante a ép oca. Contate o seu fornecedor de produtos para 
piscinas para obter um kit de teste adequado, bem c omo as suas instruções de utilização. 

AVISO: O não cumprimento das regras de manutenção poderá r esultar em perigos sérios para a saúde, 
especialmente para as crianças. 
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PARTE 7 - MANUTENÇÃO DA PISCINA E CUIDADOS 
COM A ÁGUA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 

2) Produtos químicos de ajuste de PH: São utilizados para corrigir os níveis de PH e tornar a água mais ou menos ácida. 
3) Algicidas: Estes produtos químicos são formulados para remover algas. 
4) "Choque" (Grande equipamento de aplicações de cloro): Elimina determinados compostos orgânicos ou de outras combinações que 
podem afetar a claridade da água. 
Para obter detalhes específicos acerca da utilização de produtos químicos, consulte um fornecedor de produtos para piscinas indicando 
o volume de água da sua piscina e, caso deseje, fazendo-se acompanhar de uma amostra da água da sua piscina. Isto permitirá ao 
fornecedor instruí-lo corretamente sobre: 1) que produtos químicos adquirir, 2) que quantidades de produtos químicos deverá adquirir, 
e 3) como utilizar produtos químicos específicos de forma segura e eficaz. 

 
2. Nunca permita que o cloro entre em contato direto com o revestimento da piscina até este estar completamente dissolvido.     Isto 
significa que o cloro granular ou em tabletes deverá primeiro ser dissolvido num balde com água antes de ser aplicado à água da 
piscina, da mesma forma que o cloro líquido deverá ser vertido lenta e regularmente para a água da piscina a partir de várias 
localizações em torno do perímetro da mesma. 
PERIGO: NUNCA adicione água aos produtos químicos. EM VEZ DISSO, adicione os produtos químicos à água. Além disso, nunca 
misture produtos químicos diferentes diretamente, em vez disso, adicione os produtos químicos à piscina separadamente e deixe 
que estes se espalhem na água antes de adicionar outros produtos químicos. 

 
3. Recomendamos a compra de um kit de teste para testar frequentemente a água da sua piscina para se certificar de que os níveis de 
cloro e PH são os ideais. O seu fornecedor de produtos para piscinas pode dar-lhe mais informações sobre a aquisição e utilização do 
kit de teste mais adequado às suas necessidades. NOTA: Níveis de cloro excessivos ou níveis de pH baixos (ácido) podem danificar 
o revestimento da sua piscina, por isso tome medidas de correção logo que possível caso os testes revelem uma das situações 
descritas. 
As tarefas de remoção de detritos de maiores dimensões e de manutenção do interior do revestimento da piscina são simplificadas 
através da utilização de um Kit de manutenção de piscina inflável, que inclui um apanhador de folhas e um aspirador para aplicação 
em mangueira de jardim. Os Kits de manutenção são incluídos como bónus nos sistemas de piscinas infláveis de maiores 
dimensões, e podem também ser adquiridos separadamente como acessório. Contate o seu centro de assistência pósvenda local se 
desejar obter conselhos ou qualquer serviço de reparação durante o tempo de duração do kit de piscina. 
4. Se aplicável, verifique o cartucho da sua bomba com filtro a cada duas semanas (ou com mais frequência durante períodos de 
grande utilização) para verificar se este precisa de ser limpo ou substituído. Se o seu cartucho já não apresentar uma cor branca, tente 
limpá-lo com um forte jacto de água da sua mangueira de jardim. Se através deste procedimento o seu cartucho não ficar limpo, deverá 
proceder à sua substituição. Se não limpar e/ou substituir os seus cartuchos com frequência poderá afetar a eficácia da sua bomba 
com filtro e reduzir o seu tempo de vida útil. 

 
5. Se o seu sistema de piscina incluir uma cobertura, tente manter a piscina coberta sempre que esta não esteja a ser utilizada. Isto 
irá ajudar a evitar que o vento e outros elementos depositem sujeira e detritos na piscina, e também impedir que a água da chuva 
encha demais a piscina. 

 
6. Lembre a sua família e amigos para lavar ou limpar qualquer sujeira ou creme bronzeador das mãos, pés ou corpo antes de entrar 
na piscina. 

 
7. É necessário verificar os parafusos e o restante material da piscina (por exemplo, para verificar a existência de ferrugem) sempre 
que possível. 

 
8. Quando a sua piscina estiver cheia de água para o período de utilização, tenha atenção se a mesma fica demasiado cheia devido 
a água da chuva ou a um enchimento excessivo acidental. Caso isto ocorra, é importar retirar ou esvaziar a água em excesso logo 
que possível. Caso se trate de uma piscina com anel insuflável, o nível de água nunca deverá ultrapassar a extremidade inferior do 
anel inflável. 

PARTE 8 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

 

  Descrição  
Problema  Causa Solução  

 

A piscina 
cheia não 
tem forma 
circular  

 

 
• A piscina assumiu uma forma 
oval, retangular ou em forma de 
"ovo". 
• A piscina parece ficar inclinada 
para um dos lados ou a 
profundidade da água é irregular. 

• As irregularidades na parte inferior 
do revestimento não foram alisadas 
adequadamente antes de encher. 
• As paredes laterais não foram 
corretamente "empurradas para fora" 
durante o enchimento da piscina, fazendo 
com que a circunferência do anel superior 
ficasse do lado exterior das paredes 
laterais da piscina. 
• A piscina está instalada em terreno 
inclinado ou irregular. 

• Esvazie a piscina até ficar apenas com 1” 
de profundidade de água e alise as 
irregularidades da melhor forma possível. 
• Esvazie a piscina até esta ficar apenas 
com 1” de profundidade de água e empurre 
as paredes laterais até que estas se 
encontrem do lado de fora da circunferência 
do anel superior. 
• Certifique-se de que o terreno por baixo da 
piscina é plano, nivelado e não apresenta 
irregularidades. 

Água 
colorida  

• A água fica azul, castanha ou 
preta quando tratada com cloro 
pela primeira vez. 

• O cloro está a oxidar minerais que 
se encontram na água. Isto ocorre 
normalmente com água de diferentes 
fontes. 

• Ajuste o pH até ao nível recomendado. 
• Coloque o filtropara funcionar até a água 

ficar 
limpa. 
• Limpe o cartucho com regularidade. 

 
Partículas 
suspensas 

na água  

 

 
• A água está esbranquiçada ou 
turva. 

 
• Água com elevada dureza causada por 
um pH elevado. 
• A cloração é inadequada. 
• Detritos estranhos na água. 
• Os utilizadores não estão  limpando os 
pés antes de entrar na piscina. 

• Ajuste o pH. Consulte um vendedor de 
produtos para piscinas para saber como 
proceder ao correto tratamento da água. 
• Certifique-se de que o nível de cloro é 
adequado. 
• Limpe ou substitua o seu filtro. 
• Limpe a sujeira com uma mangueira de 
alta pressão antes de entrar na água. 

 
Nível de 

água baixo 
persistente  

 

 
• A piscina aparenta perder água 
com regularidade. 

• Rasgo ou furo no revestimento da 
piscina. 
• Rasgo ou furo numa mangueira da 
bomba com filtro. 
• Os grampos das mangueiras estão 
frouxos. 
• Evaporação causada por temperatura 
ambiental elevada. 

 

• Localize a zona danificada e efetue a 
reparo com o kit de reparação incluído. 
• Repare ou substitua as mangueiras. 
• Aperte todos os grampos das mangueiras. 
• Mantenha a piscina coberta quando esta 
não estiver sendo utilizada. 

 
 

Algas  

• A água tem uma coloração 
esverdeada. 
• Aparecem manchas verdes, 
castanhas ou pretas no 
revestimento da piscina. 
• O fundo da piscina está 
escorregadio e/ou existe um odor 
desagradável. 

 

 
 
• Existem algas. 

• Aplique um tratamento de "choque" 
(grande equipamento de aplicações de 
cloro). Verifique o pH e ajuste para um nível 
adequado de acordo com as instruções do 
seu fornecedor de produtos para piscinas. 
• Aspire ou esfregue ligeiramente o 
revestimento da piscina. 
• Teste a água com regularidade para 
manter o cloro a um nível adequado. 

 
A água da 
piscina é 

fria  

 

• A água não está 
aquecendo até uma 
temperatura confortável 
para nadar. 

• A piscina foi instalada numa área 
com muitas árvores ou sombra 
excessiva. 
• O calor escapa da água da 
piscina. 

• Desloque a piscina para uma 
localização mais aberta, onde esta 
possa obter o máximo de exposição 
solar durante as principais horas do 
dia. 
• Mantenha a piscina coberta sempre 
que esta não esteja a ser utilizada. 

PARTE 9 - GARANTIA LIMITADA 
 

Garantimos que todos os componentes incluídos na piscina/spa Prompt Set™ (excluindo componentes da bomba 

com filtro) estão livres de defeitos de materiais e de fabricação em condições normais de utilização e assistência, por 

um período de 90 dias a partir da data de aquisição apenas para o comprador original. 

Se qualquer componente for substituído, danificado ou mal utilizado pelo consumidor, a correspondente garantia 

desses componentes será invalidada. Nesta situação, o cliente será avisado do custo de substituição dos componentes 

assim como das instruções de processamento. 

Se for detetado um defeito de fabricação durante o período de tempo mencionado, poderemos optar por reparar ou 

substituir qualquer produto sob garantia desde que seja apresentada a respetiva prova de compra. 

Esta garantia limitada não é válida se o produto for utilizado com objetivos comerciais, ou se os danos forem causados 

por um acidente, um caso de força maior, utilização indevida pelo cliente, negligência ou abuso, vandalismo, uso 

impróprio de químicos, exposição a condições climáticas extremas ou negligência durante a instalação ou desmontagem. 

Não podemos ser responsabilizados pelo custo da instalação, trabalho ou despesas de transporte efetuadas devido 

à substituição de componentes defeituosos. Esta garantia limitada, além do referido acima, não cobre quaisquer 

alterações não autorizadas ao produto. 
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PARTE 9 - GARANTIA LIMITADA 
 
 

Modelo Tamanho  Capacidade de água Bomba  Escada  

10201de/10201eu/10201Fr/  
10201GB/10201us  

Ф8’ x 25” (Ф2.4mx 63 cm) 548Gal(2074L) √ × 

10201 Ф8’ x 25” (Ф2.4mx 63 cm) 548Gal(2074L) × × 

10202de/10202eu/10202Fr/  
10202GB/10202us  Ф10’ x 30” (Ф3.0m x 76 cm) 956Gal(3618L) √ × 

10202 Ф10’ x 30” (Ф3.0m x 76 cm) 956Gal(3618L) × × 

10203de/10203eu/10203Fr / 
10203GB/10203us/10203ru  Ф12’ x 30” (Ф3.6m x 76 cm) 1421Gal(5377L) √ × 

10203 Ф12’ x 30” (Ф3.6m x 76 cm) 1421Gal(5377L) × × 

17540de/17540eu/17540Fr/  
17540GB/17540us/17540ru  Ф14' x 33" (Ф4.2m x 84cm) 2286Gal(8652L) √ × 

17540 Ф14' x 33" (Ф4.2m x 84cm) 2286Gal(8652L) × × 

 

 

 
Importador e distribuidor: 

Filter Up - Indústria e Comércio LTDA. 
Rua Aimorés, 507 – Vila Conceição 

Cep : 09990 – 310 Diadema S.P. 
Tel: (0xx11) 4055 – 4810 
www.sodramar.com.br  

 

 

 
 


