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W skład zestawu wchodzi:

1.

Zwinięta rolka przykrycia zawierająca rury wzmacniające.

2. Korba z przekładnią do zwijania przykrycia

3. Śruby i tuleje mocujące z blokadą

4. Zaczepy ze stali nierdzewnej

Produkt jest zgodny z normą NF P 90-308

INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Położyć przykrycie
ykrycie bezpieczne na końcu basenu po stronie, na której ma spoczywać w stanie
zwiniętym.

2. Rozwinąć przykrycie.

3. Ustalić położenie przykrycia aby dobrze n
namierzyć
amierzyć otwory do wiercenia uwzględniając zakładki około 20 cm
na stronę.

4. Mocowanie rozpocząć po stronie składowania
ładowania przykrycia w stanie zzwiniętym
winiętym (basen odkryty).
Ustawić pasy mocujące w żądanym położeniu następnie dokręcić śrubkę regulacji przy użyciu klucza
imbusowego 2 mm

Wiercenie wiertłem ø 10 mm,, w odległości 100 mm od przykrycia.

5. Wbić śruby z tulejkami młotkiem.

6. Wyciągnąć ręką śrubę i nałożyć zaczepy na śruby.

7.Ustawić mocowanie paska rozwijającego w położeniu środkowym (mocowanie z przecięciem),
przecięciem) dokręcić
śrubkę regulacji przyy użyciu klucza imbusowego 2 mm następnie zamocować pas do rozwijania.

Mocowanie z przecięciem tylko do
montowania paska rozwijającego!

8. Ustawić pasy mocujące w żądanym położeniu następnie dokręcić śrubkę regulacji położenia przy użyciu
klucza imbusowego 2 mm

Wiercenie w odległości 350-600 mm od przykrycia po stronie rury zwijającej. Powtórzyć punkt 5 i 6

9. Napinamy przykrycie za pomocą klamry.

10. Montaż przykrycia jest zakończony.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Basen jest źródłem niebezpieczeństwa dla dzieci. W pobliżu basenu wskazany jest ciągły nadzór dzieci. Podczas zwijania i
rozwijania przykrycia proszę obserwować basen.

ZWIJANIE
Przykrycie powinno być zwijane przez odpowiedzialną osobę dorosłą według następującej instrukcji. Podczas krótkiej
nieobecności osoby nadzorującej wskazane jest przykrycie basenu dla zapewnienia bezpieczeństwa.
1. Poluzować napięcie klamry ciągnąc za ramkę sprężyny i przekładając uchwyt o 180° żeby wyjąć pasek z klamry.
2. Wyjąć paski z główki śruby po stronie mocowania klamrami.
3. Odłożyć klamry na miejsce przechowywania. Nie wkładać ich w plandekę, mogłoby to doprowadzić do jej
uszkodzenia.
4. Ułożyć pasek na środku przykrycia aby zwijana plandeka zbierała go na środku.
5. Wsunąć końcówkę korby w otwór rury zwijającej.
6. Zwijać przykrycie korbą.

ROZWIJANIE
Przed rozwijaniem przykrycia sprawdzić czy w basenie nie znajdowały się żadne osoby lub przedmioty.
1. Podnieść pasek i przejść na przeciwległą stronę basenu.
2. Ciągnąc z wyczuciem za pasek rozwijać przykrycie.
3. Nałożyć klamry, włożyć w nie paski i napiąć.
4. Korbę przechowywać poza zasięgiem dzieci.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przykrycie bezpieczne spełnia swoją funkcję gdy jest właściwie zamontowane, napięte i klamry są w pozycji zamkniętej.
Przykrycie bezpieczne nie zwalnia z konieczności stosowania zdrowego rozsądku i indywidualnej odpowiedzialności przy
użytkowaniu. Nie ma również na celu zwolnienia rodziców lub opiekunów od obowiązku nadzorowania dzieci. Przykrycie
bezpieczne nie służy do umyślnego chodzenia ani skakania po nim.

WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE
Przykrycie powinno być umyte minimum 2 x rocznie środkiem przystosowanym do czyszczenia PCV, najlepiej przed i po
sezonie kąpielowym. Można je czyścić myjką ciśnieniową lub mopem. Unikać agresywnych środków czyszczących i gąbek
ściernych.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE
Całe przykrycie i elementy mocujące powinny być sprawdzane 2 x w roku, najlepiej podczas czyszczenia. Dodatkowa
kontrola jest wymagana gdy plandeka została użyta jako urządzenie ratunkowe, lub po okresie ekstremalnych warunków
pogodowych (silny opad śniegu, wichura). Uszkodzone elementy powinny zostać wymienione i uzupełnione
oryginalnymi elementami LIDERPOOL.
WSKAZÓWKI NA JESIEŃ, ZIMĘ
Przykrycie bezpieczne chroni basen również w zimie. Pokrywę śnieżną powyżej 10 cm należy usuwać z powierzchni
przykrycia miotłą lub mopem. Należy zwracać uwagę aby poziom wody w basenie nie podniósł się wlewając się na folię.
Silne zabrudzenia, które mogą doprowadzić do zatkania się otworów technicznych, należy usuwać miotłą z powierzchni
przykrycia, aby nie doprowadziły do zbierania się wody na powierzchni przykrycia. Niezastosowanie powyższych zaleceń
powoduje utratę gwarancji.

GWARANCJA
Ogólny okres gwarancji wynosi 3 lata dla następujących części: materiał PCV, profile aluminiowe, mocowania ze stali
nierdzewnej, klamry i pasy.
Okres gwarancji na korbę zwijającą wynosi 1 rok.
Okres gwarancji na elektryczną korbę zwijającą wynosi 1 rok na części mechaniczne i 6 miesięcy na elementy
elektryczne. Akumulatory nie podlegają gwarancji.
WARUNKI:
Tylko faktura jest ważnym dokumentem gwarancji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty zastąpienia lub złamania
materiałów, jeżeli zostały spowodowanie w czasie produkcji, a nie są one efektem, pośredniego lub bezpośredniego
wykorzystania błędów. Jeśli reklamacja jest sprawdzona i zaakceptowana przez Liderpool , tylko części dotyczące
reklamacji zostaną wymienione lub zostanie poniesiona rekompensata finansowa. Pisemna skarga musi zostać złożowa
w ciągu 7 dni po zaobserwowaniu nieprawidłowości.
Koszty montażu, demontażu i transportu nie są objęte gwarancją.
Zmiana odcienia koloru nie może być postrzegana jako niedociągnięcie ponieważ jest to cecha właściwa dla tego
produktu. Ponadto gwarancja nie obejmuje: źle wykonanego montażu, niezastosowania się do zasad użytkowania,
normalnych przetarć o ostre kamienie lub wystające części, nadmiernego napinania.

