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Lista över delar som utgör din 
WALU POOL WOODSTAR produkt:

1) Ett skydd som monterats och rullats upp på 
fabriken,
2) En manöverhjul,
En plastsäck innehållande:
3) Krokar för fastsättning i poolens väggar, 
4) Rostfria skruvar (x 3/krok),
5) Justerbara fästelement på förvaringssidan,
6) Sandows-fästen för skyddets långsidor,
7) Spännfäste.
• Dessa instruktioner

Kontroll vid leveransen:

Vi tar inte ansvar för förluster eller skador som 
uppstår under transport. Våra produkter säljs 
från Brumath. Transporten sker på 
mottagarens risk (Art. 100 Handelsbalken), 
även om den arrangeras av oss på er 
bekostnad.

Vid leverans av din beställning:



 

Öppna paketet i leverantörens närvaro, för 
att säkerställa produktens skick och 
överensstämmelse
 Spara originalförpackningen

Vid skador eller saknade delar:



 

Uppge dina reservationer på 
transportsedeln. Exempel: förpackning 
uppriven. Att endast nämna “problem med 
förpackningen” är otillåtet och ogiltigt.


 

Skriv till transportföretaget via 
rekommenderat brev (med mottagningsbevis) 
poststämplat högst tre dagar efter leveransen. 
Detta brev måste i detalj beskriva de skador 
som har konstateras.


 

Skicka en kopia av brevet till WALTER för 
kännedom.


 

Om varan har tagits emot ”med förbehåll”, 
ska den bibehållas i befintligt skick i minst 8 
dagar.

Installationskrav:

• Material:
- 1 borrmaskin (måste vara sladdlös) eller 
en skruvmejsel
- 1 måttband
• Antal personer som behövs: 2

Medelvikt för WALU POOL 
WOODSTAR poolskydd:

• 1,150 kg/m²

I enlighet med 

säkerhetsnormen 

NF P 90-308

I enlighet med 

säkerhetsnormen 
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Allt du behöver göra för att enkelt installera din WALU POOL 
WOODSTAR är att följa stegen nedan i rätt ordning:

1. Placera skyddet i poolens ena ände på den sida du har valt att förvara det.

2. En person ska hålla i skyddets ände. En annan person, som står på poolens 
andra ände, drar i dragremmen.

3. Centrera enheten genom att mäta överlappningen på bägge sidor av poolen. 
OBS: En överlappning på minst 20 cm över sargkanten behövs runt hela 
poolen.

4. VIKTIGT: för fixering, börja på förvaringssidan. Positionera de två 
ändremmarna genom att låta dem glida, 10 cm från aluminiumprofilen. 
Placera de andra remmarna på samma avstånd från varandra längs profilen. 
Lås remmarna, dra åt låsskruvarna i profilens skåra med den bifogade 
insexnyckeln. 

5. Fäst krokarna (nr. 3, sid. 2) med de medföljande rostfria skruvarna (nr. 4, 
sid. 2) i remmarnas axel och respektera ett avstånd på minst 35 cm från 
poolens utjämningsskikt.
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VIKTIGT:
Krokarna måste fästas på en fast vägg med en min.tjocklek = 20 
mm och endast i enlighet med installationsinstruktionerna.

6. Dra remmen genom det justerbara fästelementet genom att tillåta tillräckligt 
med spel för att kunna fästa fästet på kroken nr. 3.     
När det justerbara fästelementet har fästs på kroken, drar du i remmen för att 
spänna profilen på förvaringssidan. Upprepa åtgärden för samtliga fästelement.

7. VIKTIGT: Ställ dig vid andra änden av poolen, vänd mot den del som redan har 
fixerats. Spännfästena måste placeras 10 cm från vardera ände av 
upprullningsröret. Placera sedan de andra fästena på jämna avstånd från 
varandra. Om skyddet har en trappstegsflik, ska även spännfästena fästas på 
samma plats som remmarna. Upprepa steg 5 genom att placera krokarna 
mittemot varje rem och respektera ett avstånd på minst 40 cm från poolens 
utjämningsskikt. 
Den runda delen på spännfästet (som normalt är avsedd för genomdragning av 
remmen innan sömnad) ska sammanfalla med kroken. 
Drag remmen genom springan på fästets axel, aktivera sedan handtaget genom 
att rulla remmen runt axeln tills skyddet uppnår rätt spänning. Avsluta spänningen 
av skyddet genom att lämna handtaget i vågrätt läge.

8. När skyddet är spänt, är öljetterna i sina slutliga positioner. 
Upprepa steg 5. 
Fäst den ena änden av sandow-fästet i öljetten, dra sandow-fästet genom 
kroken och fäst den andra änden i den första öljetten.

9. Om det är fråga om ett skydd med utskärning för ett filter eller en stege, ska 
skyddet först passas in på den sidan där stegen finns genom att föra in stegens 
stolpar i de två hålen. Samtliga remmar på skyddet måste vara försedda med 
spännfästen (se punkt 7). För att hålla utskärningarna spända, fästs ett 
spännfäste på den (de) tvärgående remmen (remmarna). För att uppnå detta, 
dras de två remmarna som är mittemot varandra i samma fäste. Spänn fästet, 
men spänn inte för hårt.
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Bruksanvisning

Varning: poolen kan utgöra en allvarlig fara för barn. Drunkningsolyckor kan hända mycket snabbt. Barn som vistas nära en pool kräver 
ständig uppsikt och oavbruten övervakning, även om de kan simma. Håll alltid uppsikt över poolen när den ska avtäckas och täckas.

1. UPPRULLNING
Upprullningen av skyddet måste utföras av en ansvarsfull vuxen i enlighet med anvisningarna nedan. 
Skyddet måste alltid måste alltid rullas ut om du behöver avlägsna dig från poolen, även om det rör sig om korta stunder.
• Lossa samtliga sandows-fästen.
• Lossa spännfästena genom att dra i resårtungan samtidigt som du vrider handtaget 180° för att frigöra remmen från fästets axel.
• Avlägsna spännfästena. Låt aldrig fästena sitta kvar när skyddet rullas upp, då detta kan skada skyddet.
• Fäll ut teleskopbalkarna om sådana förekommer.
• Fäst dragremmen mitt på skyddets långsida.
• Anslut manöverhjulets fyrkantsstav i änden på upprullningsröret.
• Rulla upp skyddet med manöverhjulet (-hjulen).
Varning: En vuxen ansvarsfull person ska ständigt vara närvarande när poolen är avtäckt.

2. UTRULLNING
När skyddet ska rullas upp är det nödvändigt att kontrollera att ingen badare och inget främmande föremål finns kvar i poolen före och under 
åtgärden.
• Ställ dig på sidan mittemot den sida där skyddet förvaras och dra i dragremmen.
• Dra upp mycket försiktigt hela vägen.
• Installera spännfästena i enlighet med instruktionerna i punkt 7 i INSTALLATIONSINSTRUKTIONERNA för att låsa fast skyddet.
• Kontrollera att skyddet är ordentligt spänt på långsidan med hjälp av fästena på kortsidorna.
• Fäst samtliga sandows-fästen på långsidorna.
• Förvara manöverhjulet (-hjulen) utom räckhåll för barn.
Av säkerhetsskäl och för att främja systemets hållbarhet, är det väsentligt att försäkra att vattennivån i poolen alltid ligger på högsta möjliga driftsnivå (2/3 
höjd av bräddavlopp) för att undvika att din Walu Pool Woodstar utsätts för påfrestningar samt för att undvika att aluminiumprofilen böjs vid alltför hög 
belastning, såväl sommar som vinter.

Säkerhetsråd:
Varning: Obs! Säkerheten kan endast garanteras när skyddet är stängt, låst och korrekt installerat i enlighet med våra instruktioner. Detta 
skydd ersätter inte vikten av att agera med sunt förnuft eller det personliga ansvaret. Avsikten med skyddet är inte att frånta föräldrar eller 
vuxna ansvaret för barn i deras sällskap, då det är dem som i första hand ska sörja för barnens säkerhet. Det är under inga omständigheter 
tillåtet att med avsikt kliva upp på, gå på eller hoppa på säkerhetsskyddet!

Underhållsanvisningar:
Skyddet måste rengöras minst två gånger per år (helst före och efter badsäsongen) med en rengöringsprodukt särskilt avsedd för PVC-dukar. Den 
dagliga rengöringen görs enkelt med vattenslang. Undvik i samtliga fall starka och löddrande produkter, samt lösningsmedel och skrubbsvampar.

Underhållsinformation:
Hela skyddet, inklusive samtliga fästelement, ska inspekteras två gånger per år (exempelvis när skyddet rengörs). Ytterligare kontroller måste utföras om 
skyddets säkerhetsfunktion har satts på prov, eller efter perioder av extrem påfrestning (storm, kraftiga snöfall, etc.). Efter dessa kontroller är det 
nödvändigt att byta ut samtliga delar som uppvisar försämring. Eftersom Walu Pool Woodstar kan demonteras helt och hållet och repareras, tveka inte att 
omedelbart byta ut samtliga delar som uppvisar försämring eller slitage av något slag. I tveksamma fall rekommenderar vi att du vänder dig till en 
poolinstallatör för råd. Alla reservdelar måste vara tillverkade av WALTER så att ditt skydd överensstämmer med de ursprungliga specifikationerna, 
garantin bibehåller sin giltighet och överensstämmer med standarden.
Vidtag alla säkerhetsåtgärder för att undvika att små barn får åtkomst till poolen, tills skyddet har reparerats eller en kontroll konstaterat att ett 
funktionsfel förhindrar poolen från att stängas och göras säker.
Eftermarknaden tillhandahålls i första hand av din återförsäljare.
Vår eftermarknadsavdelning står till ert förfogande för vidare upplysningar på telefonnummer +33 (0)3 90 29 51 00.

Särskilda vinterspecifikationer:
Walu Pool Woodstar kommer att uppfylla dina krav under hela vinterperioden under förutsättning att följande regler iakttas: Eftersom det är väsentligt att 
vattennivån i poolen alltid hålls på högsta möjliga driftsnivå (2/3 höjd av bräddavloppen) såväl sommar som vinter, är det viktigt att säkerställa att vattnet 
inte svämmar över poolkanten och tar sig in bakom skyddet (använd ett skvallerrör) eller att inbäddade delar eller rör inte fryser fast. För att göra detta 
rekommenderar vi att du använder rätt tillbehör och proppar, samt en serie flottörer för vinterhalvåret för att undvika eventuella skador på poolen. Om 
snönivån stiger över den maximalt tillåtna nivån på 10 cm, måste du antingen avlägsna all snö från skyddet eller stötta upp det med hjälp av det särskilda 
snökitet för att undvika skador som inte går att reparera. Om instruktionerna för upprätthållandet av vattennivån inte följs, kommer detta att göra 
Walu Pool Woodstar-garantin ogiltig.
Sandows-fästena mellan rören på långsidorna, måste fixeras i väggarna med krokarna för att
rörelse eller lyft orsakade av vinden ska kunna undvikas. Vid kraftig nederbörd är det viktigt att allt skräp som fastnar i avledningshålen för regnvatten 
avlägsnas, för att undvika att de sätts igen och att vattenfickor bildas.

Kom ihåg att memorera och ha nödnummer tillgängliga i närheten av poolen:
• Brandkår • Ambulans • Giftinformationscentralen
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Skyddet Walu Pool Woodstar täcks av en 3-årig garanti vid normal 
användning (följande delar omfattas): PVC-duk, aluminiumprofiler, krokar, 

justerbara hållare, skruvar, remmar och spännfästen.

För andra mekaniska delar och tillbehör (manöverhjul, sandows-fästen, 
plastförstärkningar på sargskydd, ändkapslar) gäller garantin i 6 månader.

Samtliga omstridda skydd måste returneras, i enlighet med föregående överenskommelse, 
portobetalt, för inspektion.

GARANTIN GÄLLER INTE I 
FÖLJANDE FALL:
• Felaktig montering, underlåtenhet att följa 
installationsinstruktionerna med försämring som 
följd.
• Manövreringsfel eller onormal användning 
med försämring som följd
• Normalt slitage av skyddets delar
• Slitage och skador till följd av onormal nötning
• Slitage till följd av nötning mot skrovliga, 
slipande eller formade sargkanter
• Snöansamling (max. 10 cm – se våra tekniska 
anvisningar)
• Kraftiga eller mycket kraftiga vindar
• Försämringar till följd av transport
• Rengöring med en annan produkt än den som 
rekommenderas (se underhållsinstruktionerna)
• Användning av andra reservdelar (än Walter)
• Underlåtenhet att respektera vattennivån

Garantin gäller inte om skyddet inte har fästs i enlighet med 
installationsinstruktionerna.

ANVÄNDNINGS- OCH GARANTIVILLKOR:
• Eftersom Walu Pool Woodstar poolskydd 
måttbeställs, kan vi inte hållas ansvariga för eventuella 
fel i fråga om de mått eller färger som tillhandahållits 
av kunden.
• Walu Pool Woodstar poolskydd måste installeras och 
användas i enlighet med de bifogade 
”Installationsinstruktionerna”
• All reklamation måste göras skriftligen och skickas 
med rekommenderat brev med mottagarbevis, och det 
ifrågasatta materialet göras tillgängligt för våra eller 
våra försäkringsbolags experter
i inspektionssyfte.
• Ett paket med ett returnerat skydd bör också 
innehålla:

- vårt eftermarknadsformulär noggrant ifyllt av 
återförsäljaren.
Eftermarknaden tillhandahålls i första hand av 
återförsäljaren.
Vi skickar inte ut några delar förrän vi har tagit emot 
den defekta delen.

GARANTIN OMFATTAR
Byte av reservdelar eller enheter som konstaterats vara defekta, exklusive allt ansvar, skadeersättning 
eller transportavgifter, oavsett anledning.
Alla ändringar av skyddet och användningen av andra reservdelar än de tillverkade av WALTER 
ogiltigförklarar garantin och skyddets överensstämmelse.
Garantin gäller för skydd som har installerats i enlighet med vedertagna regler, i enlighet med gällande 
standarder och i enlighet med våra tekniska anvisningar.

Denna garanti gäller endast efter att hela beloppet på fakturan för produkten i fråga har betalats.
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