


ÅBNINGSTIDER: 24 timer i døgnet året rundt

MÅLSÆTNING FOR VORES AFTER SALES SERVICE

PRODUKTER DER ER OMFATTET AF AFTER SALES SERVICE

TRE TRIN TIL AFTER SALES SERVICE

w w w . b e s t w a y c o r p . c o m
for your local contact please go to: (+45) 69 91 15 76

service@bestwaycorp.dk

• Hjælpe forbrugere og forhandlare
• Hjælpe kunder med deres spørgsmål om deres defekte produkter

• Fast Set™ poolset
• Rammepool
• Filter pumper
• Sandfilter
• El-pool varmer
• Lay-Z-Spa™ set
• Lay-Z-Spa™ underholdningsstation
• Sierra Ridge Air telt

• Flowclear™ chlorinator
• Splash in shade Play poolset
• Hydrium™ Steel Wall poolset
• Hydrium™ Splasher poolset
• Stående padling
• Hydro-Force både (65046, 65047, 65048, 65049, 65050,

65053, 65062, 65064) 
• Elektromotorer (65043, 65045)

KLARGØR DOKUMENTATION
Nødvendige dokumentation for 
oprettelse af en reklamation er 
følgende:
 1) Udfyldt garantibevis (findes i 
brugervejledningen)
 2) Kopi af købskvittering (MEGET 
VIGTIGT)
 3) Billede af den defekte del. I 
visse tilfælde kan det være 
nødvendigt at sende den defekte 
del til After Sales Service.
 BEMÆRK: KUN DEFEKTE DELE 
UDSKIFTES
 4) Serienummer på den defekte 
del.

SEND REKLAMATION
Reklamationen sendes via fax 
eller e-mail til Bestway After Sales 
Center. Gå til 
www.bestwaycorp.com
for at finde nærmeste After Sales 
Center.

BEHANDLING AF 
REKLAMATION

Når reklamationen er godkendt 
sendes de nye dele til postadressen 
på garantibeviset. Forsendelsen 
ankommer i løbet af 4-5 
arbejdsdage forudsat den indsendte 
dokumentation er korrekt udfyldt.



www.bestway-service.com

FAST SETTM 
-BASSINER
BRUGERMANUAL

S-S-002605

Spring Forbudt
Lavt Vand

Dykning Forbudt
Lavt Vand
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ADVARSEL

Hæld 2½- 5 cm vand i bassinet for at dække bunden. Når bassinets bund er dækket en smule, glattes folderne ud. Start i midten af bassinet 
og arbejd dig med uret udad til kanterne.

Glat bunden ud
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Dræningsventil

E

Reparationslap i stærkt
materiale

C

Slangeadapter

D

Dug

B

Se venligst OSS for yderligere information. Tegningernes er ikke målfaste.

ADVARSEL

Produktbeskrivelse

Stop prop x 2

A

A

D

E

#F4D018B-02(blå)
#F4H018B-02(grå)
#F4A018B-02(hvid)
#F4D019B-03A (blå)
#F4H019B-03A (grå)
#F4A019B-03A (hvid)
#F4D019B-01(blå)
#F4H019B-01(grå)
#F4A019B-01(hvid)

Nr.

P6D510

Navn
Reguleringsventil
O-ring
Pakning til reguleringsventil

P6D511

Omløbermøtrik
Pakning
Stik
Snavssi

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

2

1

3

4

5 6 7

BØRN VIL VÆRE I FARE UDEN 
TILSTRÆKKELIG OVERVÅGNING.

3.66m x 91cm
(12’ x 36’’)

Skal placeres på jorden

Mål Installations Type SamlesætType

57164 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 1.07m
(15’ x 42’’)

Skal placeres på jorden57023 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

3.66m x 91cm
(12’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57263 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

3.66m x 91cm
(12’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57142 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 91cm
(15’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57144 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.27m x 91cm
(14’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57247 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 91cm
(15’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57124 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 91cm
(15’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57082 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 1.07m
(15’ x 42’’)

Skal placeres på jorden57127 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 1.07m
(15’ x 42’’)

Skal placeres på jorden57084 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 1.22m
(15’ x 48’’)

Skal placeres på jorden57148 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 1.22m
(15’ x 48’’)

Skal placeres på jorden57150 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

5.49m x 1.22m
(18’ x 48’’)

Skal placeres på jorden57212 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

5.49m x 1.22m
(18’ x 48’’)

Skal placeres på jorden57213 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 1.22m
(15’ x 48’’)

Skal placeres på jorden57242 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 91cm
(15’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57018 Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.57m x 91cm
(15’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57121

Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

4.27m x 91cm
(14’ x 36’’)

Skal placeres på jorden57245

Skal placeres på jorden Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Skal placeres på jorden Stige

Stige

Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt

Skal placeres på jorden

57008

57100

57066

57009

57109

57072

57032

57112

57074

2.44m x 66cm
(8’ x 26’’)

2.44m x 66cm
(8’ x 26’’)

2.44m x 66cm
(8’ x 26’’)

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt57249 2.74m x 76cm

(9’ x 30’’)
2.74m x 76cm

(9’ x 30’’)
2.74m x 76cm

(9’ x 30’’)

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt57250

Skal placeres på jorden Stige Filtreringssystem Afløbs- system
Bunddug Pool dække Vedligeholdelses-sæt57251

3.05m x 76cm
(10’ x 30’’)

3.05m x 76cm
(10’ x 30’’)

3.05m x 76cm
(10’ x 30’’)

3.66m x 76cm
(12’ x 30’’)

3.66m x 76cm
(12’ x 30’’)

3.66m x 76cm
(12’ x 30’’)

Læs vejledningen og følg instruktionerne omkring sikkerhedsråd, korrekt og fuldstændig produktsamling, opsætning, 
brug og vedligeholdelse.
Anvendelsen af et svømme-sæt indebærer, at man respekterer de sikkerhedsinstruktioner, som er beskrevet i 
vejledningen omkring vedligeholdelse og brug.
Dine børns sikkerhed hviler fuldt ud på dine skuldre! Børn under 5 år er i stor fare. Vær venligst opmærksom på at 
undgå ulykker.
Uafbrudt og kompetent voksen overvågning af børn samt handicappede er påkrævet til alle tider.
Udpeg mindst én person, som har ansvaret for sikkerheden. Øg overvågning, hvis der er flere personer i bassinet.
Lær om muligt dine børn at svømme. Dine børns sikkerhed er dit ansvar! Risikoen er størst, når børn er under 5 år. 
Husk, at uheld ikke kun sker for andre! Vær klar til at reagere. Uden voksen overvågning er dit barns liv i fare.
Af sikkerhedsmæssige årsager frarådes det at opsætte bassinet på en terrasse/altan.
Husk at placere dit bassin, hvor det er muligt let at dræne det og også undgå 
oversvømmelse.
Lad aldrig børn træde i eller forblive i bassinet eller området omkring uden voksen 
overvågning, eller hvis de ikke bærer livreddende anordninger.
Tillad ikke adgang i bassinet uden en redningsvest til et barn, som ikke ved, hvordan man 
svømmer rigtigt, og som er alene i vandet.
Test vandets temperatur, før der trædes i vandet, ved at sprøjte vand på din nakke, dine 
arme og ben.
Ingen bruger bør under nogle omstændigheder hoppe eller dykke ned 
i bassinet, der kan opstå fare for alvorlige personskader eller livsfare.
Forbyd løb og leg og andre anstrengende træningsformer nær 
svømmebassinet.
Bassin og tilbehør bør kun samles af kompetente voksne.
Brug ikke en luftkompressor til at puste bassinet op. Brug en hånd- eller fodpumpe.
Vær altid sikker på, at alle oppustelige dele er tilstrækkeligt oppustet, og at der ikke er folder, før brug. Hvis ikke, 

gentages oppumpningen.
Bassinet skal opfyldes af vandflow med lavt tryk for at undgå unødvendigt pres på kanten Bestway kan ikke holdes 
ansvarlig for skade på bassinet grundet opfyldning via vandvogn. (Se OSS)
Sid ikke overskrævs, stå, læn over eller læg pres på den oppustelige topring, da dette kan resultere i sammenfald af 
bassinet og oversvømmelse, hvilket kan forårsage alvorlig personskade og/eller beskadige personlig ejendom.
Efterlad ikke legetøj i nærheden af eller i et svømmebassin, der ikke er overvåget.
Svøm ikke alene.
Anvend ikke bassinet under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin.
Opbevar kemikalier og tilbehør væk fra børn.
Anvend aldrig kemikalier i bassinet, mens det er optaget. Konsultér en specialiseret forhandler af bassintilbehør for at 
sikre korrekt kemikalieanvendelse.
Hold altid bassinets vand rent.
Bassinvand skal testes regelmæssigt for at sikre, at det er optimalt til sikker og fornøjeligt brug i hele sæsonen.
Husdyr bør holdes væk fra bassin-området for at undgå konstruktionsskader på poolen.
Omgiv dit bassin med et hegn og sørg for, at lågen altid er lukket.
Dæk poolen til, når det ikke er i brug. Hverken børn eller voksne kan ses inde i bassinet, hvis afdækningen er i brug.
Fjern dækket fuldstændigt, hvis bassinet anvendes.
En fungerende elektronisk detektor bør installeres for at advare dig, hvis nogen træder ind i bassin-området.
Dette udstyr må under ingen omstændighed erstatte voksen overvågning.
Efterlad ikke stigen i bassinet, når der ikke holdes øje med det. Husk at tømme og opbevare bassinet under vintertid, 
samt hvis det ikke benyttes.
Benyt kun Bestway-tilbehør i Bestway-bassiner.
Vedligehold dit bassin tilstrækkeligt for at forlænge levetid og sikker anvendelse. (Se afsnittet Vedligeholdelse af bassin)
Benyt ikke pumpen, mens bassinet er i brug.
 
Forbyd adgang i bassinet i tilfælde af skade på filterpumpen.
Forny vandet regelmæssigt.
Placér ikke det tomme bassin på jorden.
Ring ikke i nærheden af bassinet, undgå forsømt overvågning, som skyldes opkald.
 
Kun personer over 18 år må arbejde med elektrisk tilbehør. De skal opfylde de relevante sikkerhedsprincipper for 
arbejdssikkerhed og skal være kvalificeret til at udføre opgaverne på den elektriske installation i overensstemmelse med 
alle tilsvarende nationale vedtægter og standarder
Undlad at bade om natten eller i dårlig belysning.
Kampe og voldsom adfærd - også i kådhed, er forbudt i svømmebassinet.
Der må under ingen omstændigheder foretages ændringer på svømmebassinets komponenter. Undlad at lave huller i 
svømmebassinet. Egnede beslag findes i stigens trin.
 
Alt udstyr bør undersøges regelmæssigt for tegn på forringelse, korrosion, ødelagte dele eller andre risici, som kan 
medføre fare.
Husk at komme solcreme på regelmæssigt og altid efter svømning.
Følges disse instruktioner ikke, kan det medføre beskadigede ejendele, skade eller død, særligt for børn.
Følges vedligeholdelsesinstruktioner ikke, kan det medføre alvorlige helbredsrisici, særligt for børn.
 
SIKKERHED
Lær nødvendige førstehjælpsegenskaber, særligt de, som har med børn at gøre.
Redningsudstyr bør være placeret nær bassinet, og den overvågende voksen bør vær fuldt ud i stand til at benytte det.
Redningsudstyr bør inkludere, men ikke være begrænset til, dele som en myndighedsgodkendt redningskrans med 
tilknyttet reb og en stærk, stiv redningsstang på mindst 3,66m.
 
Numre til redningstjenesterne i tilfælde af en ulykke:
• Brand (Danmark 112)
• Politiet
• Ambulance (Danmark 112)
• Hotline til ved forgiftning
• Fuld hjemmeadresse
Hav en trådløs, vandtæt telefon i nærheden 
af bassinet, når det anvendes.
 
I tilfælde af ulykke:
• Få alle børn op af vandet med det samme.
• Ring på alarmnummer 112 efter nødhjælp og følg deres instruktioner/råd.
• Udskift vådt tøj med tørt tøj.
 
Se og reagér! Når børn overvåges, skal man holde sig tæt på og altid være klar.
Lær dine børn at svømme så snart som muligt.
Alle filtreringssystemer stemmer overens med installationsstandard NF C 15-100, der siger, at elektrisk udstyr placeret 
mindre end 3,5 meter fra bassinet, og hvortil der er fri adgang, kun må have en strømforsyning på 12V. Enhver elektrisk 
enhed med en 220V-hovedforsyning skal placeres mindst 3,5 meter fra kanten på poolen. Spørg altid producenten til 
råds, før der foretages ændringer af en eller flere komponenter i filtreringssystemet (Gælder kun for Frankrig).

LÆS DETTE GRUNDIGT OG GEM DET TIL FREMTIDIG REFERENCE.

VÆLG DET RIGTIGE STED
BEMÆRK: Bassinet skal placeres på en helt flad og plan overflade. Placér ikke bassinet, hvor overfladen er 
skrå eller hælder.
Korrekte forhold til opsætning af bassinet:
• Den valgte placering skal kunne skal kunne holde til den forventede belastning og bære den ensartet i al den tid, 
  bassinet er rejst op stedet. Desuden skal stedet være fladt og ryddet for alle genstande som sten, kviste og lignende.
• Vi anbefaler at placere bassinet på afstand af alle genstande, som børn kan bruge til at kravle op i bassinet.
BEMÆRK: Placer bassinet ved et tilstrækkeligt stort afløb, som kan klare et overløb eller en tømning af bassinet.
BEMÆRK: Placer bassinet ved en AC stikkontakt, der er beskyttet med et fejlstrømsrelæ.
Forkerte forhold til opsætning af bassinet:
• På ujævnt underlag kan bassinet falde sammen og forårsage alvorlig personskade og/eller beskadige personlig 
  ejendom, og medføre bortfald af garantien og al reklamationsret.
• Sand må ikke anvendes til at danne et jævnt underlag, jorden skal graves ud om nødvendigt.
• Lige under luftledninger eller træer. Sørg for, at stedet ikke indeholder nedgravede forsyningsrør, ledninger eller kabler 
  af nogen art.
• Placér ikke bassinet på underlag i form af indkørsler, træterrasser, platforme, grus eller asfalt. Det valgte sted skal 
  være fast nok til at klare presset fra vandet. Mudder, sand, blødt / løst jord eller tjære er uegnet.
• Græs eller anden beplantning under produktet vil dø og kan udvikle lugt og slim, så vi tilråder at fjerne alt græs fra det 
  valgte sted.
• Undgå områder med aggressive plante- og ukrudtsarter, der kan vokse gennem underlag og bassinvæg.
BEMÆRK: Tjek med den lokale forvaltning vedrørende vedtægter omkring hegn, barrierer, lys og sikkerhedskrav, og 
sørg for at følge alle love.
BEMÆRK: Hvis der er en filterpumpe, se pumpens manual for instruktioner.
BEMÆRK: Stigen skal passe til bassinets størrelse og må kun bruges til at komme i og op af bassinet. Det er forbudt at 
overskride stigens tilladte lasteevne. Kontroller jævnligt, om stigen er korrekt samlet.
 
Opsætning
Bestway Inflatables vil ikke holdes ansvarlige for skade på bassinet forårsaget af mishandling eller manglende evne til at 
følge disse instruktioner.
1. Læg alle dele ud og vær sikker på, at du har dem alle, som de er listet i vejledningen. Hvis du mangler en del, skal du 
    ikke samle bassinet, kontakt i stedet vores Kundeserviceafdeling for assistance.
2. Spred bassinet ud og sørg for, at den rigtige side vender opad, lad den være udsat for direkte sollys i 1 time eller 
    mere, så bassinet er mere fleksibelt, når det sættes op.
3. Sæt bassinet ved et egnet afløb, der kan klare et overløb eller en tømning af bassinet og sikre, at bassinets indløb  A 
    og afløb B er korrekt placeret, så filterpumpen kan kobles til en strømkilde. 
Bemærk: Brug ikke forlængerledninger på pumpen. 
PAS PÅ: Træk ikke bassinet hen over jorden, da det kan skade det.
BEMÆRK: Grundlaget eller bunden af bassinet bør lægges korrekt ud (fladt og uden folder).
For 5,49m x 1,22m -bassiner henvises til afsnittet om installation af forbindelsesventilen på følgende side.
4. Sæt afblændingspropperne i indløb A og afløb B på væggen fra bassinets inderside.
5. Pust topringen op med en luftpumpe (medfølger ikke). Sørg for, at sikkerhedsventilen er forsvarligt lukket efter 
    oppustning.
FORSIGTIG: Benyt ikke en højtryksslange og pust ikke topringen for meget op, den bør føles en smule hård.

Tak, fordi du har valgt at købe et Bestway-bassin. For at sikre, at du opnår mest mulig glæde og sikker anvendelse af dit 
bassin, skal du følge installationsvejledningen på den medfølgende DVD (Undtagen bassiner med målene 2,44m x 66cm, 
2,74m x 76cm, 3,05m x 76cm 3,66m x 76cm, 366cm x 91cm) i leveringskassen sammen med de vigtige sikkerhedsret-
ningslinjer i din brugervejledning.
Samling tager som regel cirka 10 minutter med 2-3 mennesker.
Se herunder for beskrivelse af dele.

Kun model 5,49m x 1,22m   

Undtagen model 
5,49m x 1,22m   

Komponent-liste:

Spring Forbudt
Lavt Vand

Dykning Forbudt
Lavt Vand
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BEMÆRK: Tegningerne er udelukkende til illustrationsbrug. De gengiver måske ikke det aktuelle produkt. Illustrationen 
er ikke måltro.

Fig. 8

Korrekt vandstand

Fig. 9

Fladt, vandret underlag 
- KORREKT

Ujævnt, skrånende underlag 
- FORKERT

Fig. 7

Bassinyderside
Bassinyderside

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Bassinyderside
Pakning

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1

TEST
pH-værdi
Cyanursyre
Frit klorin
Klorforbindelser
Alger
Kalkhårdhed

IDEELLE VÆRDIER
7.4– 7.6
30 – 50 ppm
2 – 4 ppm
0
Ingen synlige
200 – 400 ppm  

PÅFYLDNING AF VAND PÅ BASSINET
FORSIGTIG: Lad ikke bassinet være uden opsyn, mens der påfyldes vand.
Bassinvæggene hæves, mens bassinet fyldes med vand. (Se Fig. 7)
Bassinets kant skal udvide sig ligeligt på ydersiden af den oppustelige ring, når bassinet fyldes med vand.
1. Fyld bassinet, indtil vandkapaciteten er 80%, OVERFYLD IKKE, da dette kan forårsage, at bassinet kollapser. I 
    perioder med kraftig regn er det måske nødvendigt at tømme bassinet en smule for at sikre, at vandstanden er 
    korrekt. (Se Fig. 8)
2. Når påfyldningen af bassinet er færdig, kontrolleres, at vandet ikke samles i én side, så det sikres, at bassinet er i 
    niveau.
VIGTIGT: Hvis bassinet ikke er i niveau, drænes noget vand, og jorden gøres mere jævn ved at grave til (Se Fig. 9). 
Forsøg aldrig at flytte bassinet, mens der er vand i, da alvorlig personskade eller skade på bassinet kan forekomme.
ADVARSEL: Dit bassin kan indeholde op til xxxxx liter, som er lig med xxxxx kilos tryk. Hvis dit bassin har buler eller 
ulige kanter, så er bassinet ikke i niveau, og siderne kan springe, så vandet udtømmes, hvilket kan resultere i alvorlig 
personskade og/eller skade på ejendom..
3. Tjek bassinet for lækager nær ventiler eller sømme, tjek bunddugen for tydeligt vandtab. Tilføj ikke kemikalier, før 
    dette er gjort.
BEMÆRK: Skulle en lækage forekomme, lappes dit bassin med det medfølgende reparationssæt. Se venligst OSS for 
yderligere information.

Vedligeholdelse Af Bassin
Hvis du ikke overholder vedligeholdelsesinstruktionerne herunder, kan dit og især dine børns helbred være i fare.
BEMÆRK: Filterpumpen bruges til at cirkulere vandet og til at filtrere små partikler for at holde dit vand frit for 
snavspartikler, der svæver i vandet. For at holde dit bassin rent og hygiejnisk, er du nødt til at tilsætte kemikalier.
 
I følgende tabel ses rækkefølgen af de tests, der skal udføres for at få de ideelle værdier og mulige handlinger.
Kontroller jævnligt PH-værdien og klorkoncentrationen hver uge og tilret til den ideelle værdi.

Sådan holder du dit bassin rent:
1. Kontakt den lokale bassin-tilbehørsforretning for rådgivning og køb af kemikalier samt pH-sæt. En af de vigtigste 
    faktorer for at øge foringens levetid er at sikre vedvarende renhed og sundt vand. Følg instruktionerne fra 
    professionelle teknikere grundigt vedrørende behandling af vand ved brugen af kemikalier.
2. Placér en spand med vand ved siden af bassinet til at rense brugerens fødder, før man træder ned i bassinet.
3. Dæk bassinet til, når det ikke er i brug.
4. Skim bassinet regelmæssigt for at undgå fastgjort snavs.
5. Tjek filterpatronen regelmæssigt, skift filterpatronen, hvis den stadig er beskidt eller misfarvet efter rengøring. Det 
    anbefales at erstatte filterpatronen hver anden uge.
6. Rens forsigtigt for eventuelt skum under topringen med en ren klud.
7. For at forbedre vandkvaliteten, anbefaler vi at anvende Bestway-tilbehør som skimmer og vedligeholdelsessæt. 
    Besøg vores hjemmeside www.bestway-service.com eller kontakt din bassinleverandør. Vær forsigtig i tilfælde af 
    regnvand, og tjek, at vandstanden ikke er højere end det tilsigtede. Hvis dette er tilfældet, skal problemet afhjælpes.
Passende vedligeholdelse kan maksimere dit bassins levetid.
FORSIGTIG: Benyt ikke pumpen, mens bassinet er i brug.
I sæsonen for brug af bassinet skal filtreringssystemet nødvendigvis anvendes hver dag, nok til at sikre mindst én 
komplet fornyelse af vandmængden.
 
Reparation
Hvis bassinet er beskadiget, anvendes reparationslappen. - Se OSS for instruktioner.
 
Afmontering
1. Skru hætten på afløbsventilen af mod uret og tag den af.
2. Forbind adapteren med slangen og læg den anden ende af slangen i området, hvor du vil tømme dit bassin. 
    (Undersøg lokale reglementer omkring aftømning).
3. Skru kontrolringen af slangeadapteren med uret på afløbsventilen. Afløbsventilen vil være åben, og vandet begynder 
    automatisk at løbe ud. Åbn afløbsventilen til maks. position. 
4. Luk luften ud af topringen ved at klemme luftventilen.
5. Når luften er lukket helt ud af topringen, trykkes den ned og vippes, så vandet nemt tømmes af. Tøm vandet helt af 
    bassinet.
6. Når aftømningen er færdig, skrues kontrolringen af for at lukke ventilen.
7. Frakobl slangen.
8. Skru toppen tilbage på aftømningsventilen.
9. Lad bassinet lufttørre.
FORSIGTIG: Efterlad ikke det tømte bassin udenfor.
 
Opbevaring
1. Fjern alt tilbehør og alle reservedele fra bassinet og opbevar dem rent og tørt.
2. Når bassinet er fuldstændig tørt, drysses det med talkumpulver for at undgå, at bassinet klistrer sammen. Fold 
    bassinet omhyggeligt. Hvis bassinet ikke er fuldstændig tørt, kan dette resultere i mug og skader på bassinets dug.
3. Opbevar kant og tilbehør på et tørt sted med en moderat temperatur mellem 5ºC og 38ºC.

4. I en regnfyldt sæson bør bassin og tilbehør også opbevares efter ovenstående instruktioner.
5. Forkert tømning af bassinet kan medføre alvorlig personskade og/eller skade på personlige ejendele.
 
Ofte Stillede Spørgsmål
1. Hvad er et egnet underlag til Fast Set bassinet?
    Næsten enhver helt flad, fast, vandret overflade kan anvendes. Anvend ikke sand som materiale til at jævne 
overfladen, da det har en tilbøjelighed til at forandres under bassinnet. Jorden bør graves ud, indtil det er perfekt i 
niveau. Placér ikke i indkørsler, træterrasser, platforme, grus eller asfalt. Underlaget skal være tilstrækkeligt fast til at 
modstå vandets væg og tryk: Mudder, sand, blød / løs jord eller tjære er uegnet. En betonoverflade kan anvendes, men 
der bør passes på, at bassinet ikke trækkes hen ad overfladen, da afskrabninger kan beskadige kanten. Hvis bassinet 
er placeret på en græsplæne, anbefales det, at græsset fjernes fra området, hvor bassinet vil være, da græsset vil dø og 
forårsage lugte / slim. Særlige typer hårdføre græsarter kan vokse igennem kanten, og ligeså kan aggressive buske / 
planter ved siden af bassinet. Sørg for, at nærliggende plantevækst er skåret til, hvor det er nødvendigt. Brugen af en 
bunddug hjælper til med at beskytte bunden af bassinet.

2. Hvordan kan jeg vide, om mit bassin er placeret på ujævnt underlag?
    Hvis det virker, som om dit bassin buler ud på én af siderne, er det ikke placeret på jævnt underlag. Det er vigtigt, at 
du tømmer dit bassin og flytter det til et jævnt område. Hvis bassinet ikke er placeret på jævnt underlag, vil det sætte 
unødvendigt pres på sømmene og kan resultere i, at sømmene brister, hvilket vil forårsage oversvømmelse, skade på 
ejendom og eventuelt personskade eller livsfare.
Fyld bassinet ved at følge instruktionerne i brugervejledningen omhyggeligt. Dette vil sikre, at du ikke spilder vand, og 
bassinet kan nemt flyttes, så underlaget er jævnt, på et passende tidspunkt og ikke efter, du har fyldt det helt med vand.

3. Hvor meget tryk anbefales det, at jeg bruger, når jeg puster ringen op på mit Fast Set-bassin?
    Vi anbefaler brugen af en Bestway luftpumpe (medfølger ikke) eller andre lavtrykspumper, når det forsøges at puste 
topringen op. Topringen er fyldt til maks., når den bliver rund og er fast ved berøring. Vær opmærksom på store 
variationer i lufttemperaturen. En overoppustet ring, som opvarmes af solen, kan springe og kan føre til lækager i 
sømmen; hvis ringen føles for fast, lad da noget luft sive ud. I kold omgivende temperatur vil topringen miste tryk, og det 
kan synes, som om ringen bliver fladere grundet en lækage, tilføj DOG IKKE luft, da luften indeni udvides igen, når 
temperaturen stiger. Bemærk: Enhver brug af en luftkompressor eller højtrykspumpe til oppumpning af ringen er forbudt. 
Bestway Inflatables vil ikke holdes ansvarlige for at ringen springer grundet brugen af en luftkompressor.

4. Kan jeg få mit bassin fyldt af vandservice?
    Vi anbefaler, at du bruger en haveslange med lavt tryk til at fylde dit bassin. Hvis det er nødvendigt at anvende 
vandleveringsservice, er det bedst at fylde bassinet med omkring 2,5 cm vand med en slange og udglatte folder først. 
Benyt en vandservice, som er i stand til at regulere vandets flow, så skader forebygges. Vær sikker på, at du stopper 
ved hvert trin, som det er noteret i brugervejledningen, for at sikre, at dit bassin er på niveau. Bestway vil ikke holdes 
ansvarlig for bassiner, som er beskadiget eller svækket af vandleveringsservice.

5. Hvad er den maksimale fyldehøjde på bassinet?
    Fyld bassinet til en vandkapacitet på 80%, op til bunden af den oppustede ring på bassinet. Forsøg aldrig at fylde dit 
bassin mere end til bunden af ringen. Vi anbefaler at efterlade ekstra plads til, at vandet kan udvide sig, når personer 
befinder sig i bassinet. Det er muligt, at du er nødt til at fylde lidt ekstra vand oveni under sæsonen, som er gået tabt 
grundet fordampning eller normalt brug.

6. Mit bassin lækker, hvad kan jeg gøre for at ordne det?
    Det er ikke nødvendigt at tømme bassinet for at reparere eventuelle huller. Selvklæbende undervands-
reparationslapper kan købes hos din lokale bassin- / isenkramforretning. Til udvendig brug anvendes den medfølgende 
 reparationslap. I tilfælde af indvendige huller, renses hullet på indersiden af bassinet for at vaske eventuelle olier og
 alger væk. Klip en cirkel stor nok til at dække hullet og sæt lappen godt fast på siden i vandet. Klip en sekundær lap og
 sæt denne fast på ydersiden af bassinet for ekstra forstærkning. Hvis hullet sidder i bunden af bassinet, bruges kun én
 lap, som holdes nede af en tung genstand, mens den binder sig. Ved et hul i topringen pustes ringen op for at finde
 hullet, som markeres, så det let kan ses, og lappen sættes på og trykkes fast ned
Når den er sat på, lukkes en smule luft ud af ringen for at tage noget af trykket af lappen. Hvis ringen er helt flad, og 
bassinet er tomt, puttes en tung vægt oven på lappen for at hjælpe til med at holde den fast. Hvis du har lappet bassinet, 
mens det er tomt, anbefaler vi, at du lader det stå i mindst 12 timer, før du fylder vand i det.

7. Hvor kan jeg købe filterpatroner, og hvor ofte bør jeg skifte dem?
    Filterpatroner, som passer til din filterpumpe, skal kunne købes i forretningen, hvor du købte dit bassin. Hvis ikke, 
sælger de fleste store detailhandlere filterpatroner som tilbehør. Hvis det ikke er muligt for dig at skaffe erstatninger, ring 
da venligst til vores afgiftsfri nummer, og vi vil assistere dig i at finde en lokal ressource til dig. Patronerne bør skiftes 
hver anden uge afhængigt af anvendelsen af bassinet. Tjek filteret på en ugentlig basis og rens det ved at afskylle affald 
og partikler.
Bemærk: Sørg for, at din pumpe er koblet fra strømforsyningen, før filterpatronen tjekkes. Du kan også besøge vores 
websted www. bestway-service.com og købe filterpatroner.

8. Hvor mange gange om året skal jeg skifte vandet?
    Dette afhænger af, hvor meget bassinet anvendes, samt opmærksomheden omkring at dække bassinet til og holde 
kemikalier korrekt balanceret. Hvis det er vedligeholdt rigtigt, bør vandet holde en hel sommersæson. Kontakt din lokale 
bassin-kemikalieleverandør for detaljeret information omkring kemikalier, de vil være i stand til at rådgive dig om, 
hvordan du bedst vedligeholder renligheden af dit vand.

9. Skal jeg tage mit bassin ned om vinteren?
    Ja, bassiner over jorden kan kollapse under vægten af is og sne, og PVC-kanterne vil tage skade. Vi anbefaler at tage 
bassinet ned, når temperaturen falder under 8ºC. Bassinet skal opbevares indenfor i moderat temperatur mellem 5ºC og 
38ºC. Opbevares beskyttet mod kemikalier og gnavere og uden for børns rækkevidde.

10. Mit bassin falmer - hvordan kan det være?
      Overdreven brug af kemikalier kan forårsage, at farven på indersiden af kanten falmer; dette er ligesom en 
badedragt, som falmer med tiden grundet gentagen kontakt med klorinfyldt vand.

11. Hvor mange år vil bassinet holde?
      Der er ingen fast tidsgrænse på, hvor lang tid bassinet vil holde. At følge instruktionerne i brugervejledningen og 
behandle det ordentligt, vedligeholde og opbevare det korrekt kan øge levetiden markant. Ukorrekt opsætning, 
anvendelse eller behandling kan resultere i, at bassinet ikke holder.

12. Anbefaler I brugen af en filterpumpe til et Bestway Fast Set-bassin?
      Bestemt! Vi anbefaler stærkt, at du anvender en filterpumpe, hvilket kan holde vandet i bassinet rent.

13. Hvilke funktioner på min filterpumpe er de vigtigste?
      Det vigtigste ved en filterpumpe er elimineringen af enhver form for urenhed fra vandet ved hjælp af en filterpatron 
samt kemiske produkter til sterilisering.

14. Topringen sidder på indersiden af bassinkanten, når bassinet er fyldt op med vand - hvorfor?
      Topringen skal altid være oven på bassinets kant. Tryk ikke ned på topringen, når bassinet fyldes op.

BEMÆRK: Varme temperaturer får luft til at udvide ringen og kan forårsage skade. Efterlad plads til udvidelse.
Se venligst OSS for yderligere information.
6. Sørg for, at afløbsventilen er godt lukket. Udglat bunden.
7. Fyld 2½- 5 cm vand i bassinet for at dække bunden. Når bassinets bund er dækket en smule, glattes folderne ud. 
    Start i midten af bassinet og arbejd dig med uret udad til kanterne.
 
Samling Af Forbindelsesventil
For 5,49m x 1,22m-modellen
1. Skru snavssien på tilkoblingen. (Se Fig. 2)
2. Fra indersiden af bassinet indsættes denne samlede Enhed til bassinets indløb A og udløb B. (Se Fig. 3)
BEMÆRK: Sørg for, at pakningen er på plads på den samlede enhed på indersiden af bassinets kant.
3. Fra ydersiden af bassinets strammes tilkoblingsmøtrikken fast på den samlede enhed. (Se Fig. 4)
4. Spænd kontrolventilen på den samlede enhed med håndkraft. (Se Fig. 5)
BEMÆRK: Tjek, at både kontrolventilpakningen og O-ringen er korrekt placeret på 
kontrolventilen.
BEMÆRKNING TIL BETJENING: Brug kontrolskruen oven på kontrolventilen til at åbne og 
lukke ventilen. (Se Fig. 6)
5. Vær sikker på, at ventilen er lukket.
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Produktet, du har købt, leveres med en begrænset garanti. Bestway® står bag vores kvalitetsgaranti og sikrer via udskiftningsgaranti, at dit produkt vil være fri for 
fabrikationsfejl, der kan resultere i utætheder.
 
For at foretage et garantikrav, skal denne formular udfyldes og afleveres vedlagt en kopi af din kvittering til dit lokale Bestway Eftersalgscenter. Før eventuelle krav kan 
godkendes, kan Bestway Eftersalgscentret bede dig om at fremsende et stykke af den defekte del (for eksempel en udskæring af produktionens batchnummer / afløbsventil). 
Kontakt venligst dit lokale Eftersalgscenter før du fremsender nogen dokumenter - de vil give dig fuldstændige instruktioner om, hvad der er nødvendigt for at anmelde dit krav.
 
Bestway® er ikke ansvarlig for økonomiske tab af omkostninger til vand eller kemikalier. Bestway® dækker ikke produkter, der anses for at være forsømt eller har være anvendt 
til andet end det i brugervejledningen anførte.
 
Bestway’s garanti dækker fabrikationsfejl, der opdages under udpakning af produktet samt under en anvendelse, der ligger inden for begrænsningerne for anvendelse, i 
respekt for de advarsler og instruktioner, der er angivet i brugervejledningen. Denne garanti gælder alene for produkter, der ikke er blevet ændret af nogen tredjeparter. 
Produktet skal opbevares og håndteres i henhold til de tekniske anbefalinger.

TIL: Bestway® Service Department DATO

Kundekodenummer

Beskrivelse af problemet

Iturevet / Utæt

Manglende del - Anfør venligst koden for den manglende del, denne kan findes i brugervejledningen.Andet, beskriv venligst

Defekt svejsning Defekt øverste ring

Anfør venligst din delkode klart og nøjagtigt:

Defekt afløbsventil

Begrænset BESTWAY® Fabrikationsgaranti

Bestway forbeholder sig ret til at anmode om fotodokumentation af de defekte dele, eller til at kræve fremsendelse af delen til nærmere test.
For bedst at kunne hjælpe dig anmoder vi om, at al den information, du giver, er fuldstændig.

FAX/E-MAIL/TLF: Referér venligst til dit land i henhold til de informationer, du kan finde på bagsiden eller på vores webside: www.bestway-service.com
Angiv venligst din fulde adresse. Bemærk: Ufuldstændige adresser vil resultere i forsinkede forsendelser.
Bestway forbeholder sig ret til at opkræve betaling for returnering af pakker, hvor modtageren har forårsaget fejlen.

PÅKRÆVET INFORMATION - SKRIV VENLIGST LEVERINGSADRESSEN

Navn:

Kopiér venligst batchnummeret, der er placeret nær afløbsventilen

Batchnummer:

Postnummer:

Land:

Mobil:

Fax:

BESØG VORES WEBSIDE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM FOR AT KØBE RESERVEDELE, HENTE MANUALER, FAQ OG VIDEOER, 
DER OGSÅ ER TILGÆNGELIGE PÅ VORES BESTWAY KANAL PÅ YOUTUBE.

VIGTIGT: KUN DEN BESKADIGEDE DEL VIL BLIVE UDSKIFTET, IKKE HELE SÆTTET.

XXXX-XXXX-XX
XX-XX-XXXX

XX” x XX” x XX”

2.44 m x 66 cm.

2.74 m x 76 cm.

3.05 m x 76 cm.

3.66 m x 76 cm.

3.66 m x 91 cm.

4.27 m x 91 cm.

4.57 m x 91 cm.

4.57 m x 1.07 m.

4.57 m x 1.22 m. 

5.49 m x 1.22 m.

4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.

5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.

6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.

4.88 m x 3.05 m x 1.07 m. 2.21 m x 1.50 m x 43 cm.

2.39 m x 1.50 m x 58 cm.

2.59 m x 1.70 m x 61 cm.

3.00 m x 2.01 m x 66 cm.

4.00 m x 2.11 m x 81 cm.

2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.

4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.

4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.

4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.

5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.

6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.

7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.

9.56 m x 4.88 m x 1.32 m.

FAST SET™ STEEL PRO™ STEEL PRO™ STEEL PRO™POWER STEEL™ POWER STEEL™POWER STEEL™

2.44 m x 51 cm.

2.44 m x 61 cm.

3.05 m x 76 cm.

3.05 m x 1.00 m.

3.66 m x 76 cm.

3.66 m x 1.00 m.

3.66 m x 1.22 m.

4.27 m x 1.00 m.

4.57 m x 91 cm.

4.57 m x 1.07 m.

4.57 m x 1.22 m.

5.49 m x 1.22 m.

3.30 m x 1.02 m.

4.27 m x 1.22 m.

4.88 m x 1.22 m.

5.49 m x 1.32 m.
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E-mail:

Telefon:

By:

Adresse:

Dato på købskvittering:
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Authorized Service Centers
Centros de Assistência Autorizados
Centros de Asistencia Técnica autorizados
Autorisierte Kundendienstzentren
Valtuutetut Palvelukeskukset / Geautoriseerde Servicecentra
Centri di Assistenza Autorizzati
Centres de Service Après-vente Agrees
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Aвторизованные Cервисные Центры
Autoryzowane Centra Serwisowe / Hivatalos Szervizközpontok
Auktoriserade Servicecenter / 官方售后服务中心

Albania
Phone: (+355) 682003429
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Argentina
Phone: (+54) 56223650315
E-mail: 
argentina@bestway-southamerica.com

Australia
Phone: (+61) 290371388
Fax: (+61) 297379423
E-mail: 
aftersales@bestway-australia.com

Austria
Phone: (+43) 720882434
Fax: (+43) 720882435
E-mail: austria@bestway-service.com

Belgium
Phone: 0 800 20 132
Fax: (+32) 026104411
E-mail: 
belgiumservice@bestway-europe.com

Bosnia
Phone: 0 39670935
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Brasil
Phone: (+55) 1156412193
E-mail: sac@bestway-brazil.com

Bulgaria
Phone: (+359) 879012892
Fax: (+359) 29250232
E-mail: bulgaria@bestway-service.com

Canada
Phone: 1 855 838 3888
Fax: 1 480 838 1888
E-mail: 
info@bestway-northamerica.com 

Chile
Phone: (+56) 23650315 
Fax: (+56) 23650323
E-mail: 
info@bestway-southamerica.com

Croatia
Phone: 099 7930168 
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Cyprus

Phone: (+357) 22 426803

            & +357 22 423824

Fax: (+357) 22 495137

E-mail: cyprus@bestway-service.com

Czech Republic

Phone: (+420) 0387020573

E-mail: 

pomocservis@bestway-service.com

Denmark

Phone: (+45) 33321019

Fax: (+45) 33321036

E-mail: denmark@bestway-service.com

Finland

Phone: (+358) 24363600

E-mail: finland@bestway-service.com

France

Phone: 892707709 (0,34 TTC/MINUTE)

Fax: (+33) 0489069991

E-mail: sav@bestway-france.com

Germany

Phone: (+49) 6946001281

Fax: (+49) 6946001282

E-mail: 

kundendienst@bestway-europe.com

Greece

Phone: 00.800.391.275.300

Fax: (+39) 0291390361

E-mail: 

aftersales@bestway-europe.com

Hungary

Phone: (+36) 0640204624

E-mail: hungary@bestway-service.com

Iceland

Phone: (+46) 8 506 691 90

Fax: (+46) 506 690 99

E-mail: sweden@bestway-service.com 

Ireland

Phone: 8006120457 

Fax: (+44) 01626835736

E-mail: aftersales@bestway-uk.com

Italy

Phone: (+39) 0236265839

Fax: (+39) 0291390361

E-mail: 

assistenza@bestway-europe.com

Macedonia

Phone: 032 386235

Fax: 032 304235

E-mail: servis@bestway.si

Malta

Phone: (+356)27438201

Fax: (+356)21496206

E-mail: info@model-toys.com

Mexico

Phone: (+52) 8183463416

Fax: (+52) 8183463416

E-mail: 

mexico@bestway-southamerica.com

Moldova

Phone: (+373) 68535552

E-mail: Moldova@bestway-service.com

Netherlands

Phone: 8002378929

Fax: (+31) 887878969

E-mail: 

dutchservice@bestway-europe.com

Norway

Phone: (+47) 22650122

Fax: (+47) 22721127

E-mail: norway@bestway-service.com

Peru

Phone: (+51) 2541119

E-mail: 

peru@bestway-southamerica.com

morales@globalamerica.com.pe

Poland

Phone: (+48) 327505320 / 322326040

Fax: (+48) 327505330

E-mail: serwis@bestway-service.com

Portugal

Phone: (+351) 707506692

Fax: (+34) 902602705

E-mail: sac@bestwayiberica.com

Romania
Phone: (+40) 212525354 / 213362858
Fax: (+40) 212525353 / 213362854
E-mail: 
suportclienti@bestway-service.com

Russia (Россия)
Phone: +7 (495) 978-90-88
E-mail: info@bestway-service.ru

Serbia and Montenegro
Phone: (+386) 656644962 / 56621206
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Slovak Republic
Phone: (+421) 0415078833
Fax: (+421) 0415078808
E-mail: 
pomocservis@bestway-service.com

Slovenia
Phone: (+386) 56621206
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Spain
Phone: (+34) 902351045
Fax: (+34) 902602705
E-mail: sac@bestwayiberica.com

Sweden
Phone: (+46) 8 506 691 90
Fax: (+46) 506 690 99
E-mail: sweden@bestway-service.com

Switzerland
Phone: (+41) 719290000
Fax: (+41) 0719290090
E-mail: 
switzerland@bestway-service.com

Turkey
Phone: (+90) 02126444545
Fax: (+90) 02125550224
E-mail: 
teknikservis@bestway-service.com

United Kingdom
Phone: 08455760116
Fax: (+44) 01626835736
E-mail: aftersales@bestway-uk.com

USA
Phone: 1 855 838 3888
Fax: 1 480 838 1888
E-mail: 
info@bestway-northamerica.com 



Bestway Inflatables & Material Corp.
No.3065 Cao An Road,
Shanghai, 201812, China
Tel:  86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com

Shanghai
Bestway (Hong Kong) International Ltd.
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre,
66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
Tel:  852 2997 7169    
Fax: 852 2997 7869
E-mail: info@bestway-hongkong.com

Hong Kong

Bestway Central & South America Ltda
Salar Ascotan 1282, Parque Enea, 
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel:  562 2365 0315
Fax: 562 2365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Central & South America
Bestway (USA) Inc.
3249 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034,
United States of America
Tel:  1 480 838 3888
Fax: 1 480 304 3349
E-mail: sales@bestway-northamerica.com

U.S.A.
Bestway Australia Pty Limited
Unit 10/71-83 Asquith Street,
Silverwater, NSW 2128, Australia
Tel:  61 2 9037 1388
Fax: 61 2 9737 9423
E-mail: info@bestway-australia.com

Australia

Bestway (Europe) S.r.l.
Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Tel:  39 02 9884 881
Fax: 39 02 9884 8828
E-mail: info@bestway-europe.com

Europe

S-S-002605

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com
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