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Ostrzeżenie:
Basen może stanowić poważne zagrożenie dla dzieci. Szybko może dojść do utonięcia.
Dzieciom należy poświęcić w pobliżu basenu pełną uwagę i aktywny nadzór, również gdy umieją
pływać. Z tego względu konieczna jest obecność odpowiedzialnej osoby dorosłej gdy tylko basen
zostanie otwarty.

1. Wskazówki bezpieczeństwa:

Przykrycie basenowe gwarantuje bezpieczeństwo tylko w przypadku
zamkniętego, dobrze zabezpieczonego i we właściwy sposób zamontowanego
przykrycia według tej instrukcji.
 Podczas chwilowej nieobecności osoby nadzorującej konieczne jest
zamykanie basenu za pomocą przykrycia.
Podczas montażu i demontażu przykrycia należy obserwować basen.
Przykrycie basenowe nie zwalnia z obowiązku rozsądnego i
odpowiedzialnego zachowania osoby obecnej przy basenie. Przykrycie nie jest
środkiem zastępczym dla uważności rodziców lub osób odpowiedzialnych.
Przykrycie jest miarodajnym faktorem dla ochrony małych dzieci.
Montaż i demontaż przykrycia należy wykonać po oględzinach basenu przez
dwie odpowiedzialne osoby dorosłe. Podczas tej czynności w basenie nie może
znajdować się ani osoba pływająca, ani żaden przedmiot.
Niniejsze przykrycie nie jest przeznaczone jako powierzchnia do chodzenia.
Należy unikać umyślnego wchodzenia, przechodzenia lub skakania.
Zalecamy zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

2. Następujące narzędzia potrzebne są do montażu:
- Wiertarka udarowa bezwzględnie zasilana z akumulatora
- Wiertło Ø 10 mm dla tulejek ze stali nierdzewnej 316L
- Młotek
- Miara
Ilość osób potrzebnych do montażu: 2.

3. W skład zestawu wchodzi:
- Zwinięta rolka przykrycia zawierająca korek oraz oczka z paskami.

- Śruby i tueje mocujące

- Sprężyny naciągowe

Produkt jest zgodny z normą NF P 90-308

4. Kolejność montażu
1. Ustawić przykrycie na dłuższym boku basenu zwracając uwagę aby
krawędź przykrycia na wszystkich stronach znajdowała się w odstępie 40
cm od wewnętrznej krawędzi basenu.

2. Obciążyć przykrycie w 2 narożnikach.

3. Rozłożyć przykrycie.

4. Obciążyć pozostałe 2 narożniki aby zachować położenie przykrycia.
Wycentrować, zwrócić uwagę na równe zakładki na wszystkich stronach.

Częściowe napompowanie przykrycia ułatwia jego wypozycjonowanie.

5. Mocowanie przykrycia rozpoczyna się w 4 narożnikach.
6. Nawiercić otwory w odległości 70 cm od wewnętrznej krawędzi basenu
za pomocą wiertła odpowiedniego dla stali nierdzewnej. Otwory
wiercimy wiertłem ø 10 mm. Około 3 mm głębiej niż długość tulejki.
7. Wbić śruby z tuejkami młodkiem.

Kolejność mocowania paska do sprężyny:

8. Możliwość regulacji położenia przykrycia poprzez naciągnięcie paska w
zakresie 10 cm w każdą stronę.

9. Naznaczyć za pomocą sznura odstęp 70 cm dookoła basenu od
wewnętrznej krawędzi basenu.

10.Nawiercić otwory dla śrub mocujących wzdłuż tej linii w odstępach
odpowiadających odstępom oczek na przykryciu. Otwory wiercimy
wiertłem ø 10 mm. Około 3 mm głębiej niż długość tulejki.
11. Zamontować sprężyny.

12. Napiąć przykrycie za pomocą pasków.

13. Odkręcić korek przykrycia.

14. Napompować przykrycie (nadmierne napompowanie nie jest wskazane).
Po napompowaniu przykrycia zakręcamy korek.

15. Montaż przykrycia zimowego Airbag jest zakończony.

Wskazówki: Zaleca się nawiercanie otworów pod lekkim kątem na zewnątrz.
Śruby mocujące wraz z tulejami należy zamocować w mocnym i stabilnym
podłożu z płytek lub płyt betonowych.

5. Wskazówki pielęgnacji przykrycia:
Przykrycie należy co najmniej raz na rok wyczyścić za pomocą specjalnego
środka do czyszczenia PCV. Najlepiej wykonać to po zdemontowaniu przykrycia
na wiosnę. Bieżące czyszczenie należy wykonywać poprzez polanie wodą z węża
ogrodowego. Nie należy stosować żrących, pieniących lub rozpuszczających
środków ani ostrych gąbek.

6. Kontrola techniczna:
Przykrycie i jego elementy mocujące należy kontrolować raz na 3 miesiące.
Dodatkowa kontrola jest wskazana po każdorazowym przypadku ekstremalnej
pogody takiej jak silny wiatr, wichura lub silny opad śniegu. W ramach kontroli
należy wymienić zniszczone lub silnie zużyte elementy. W przypadku
wątpliwości proszę skontaktować się z instalatorem basenu.
Wymiana zużytych części powinna zostać dokonana wyłącznie za pomocą
oryginalnych części LIDERPOOL w celu zachowania wymagań normy
bezpieczeństwa, normy obciążenioweji i gwarancji. W przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek zniszczenia należy zadbać aby do zakończenia naprawy dzieci
nie miały dostępu do basenu. Serwis zapewniany jest w pierwszej kolejności
przez instalatora basenu.

7. Użytkowanie przykrycia w zimie
Należy w odstępach co 2 tygodnie kontrolować ciśnienie, które powinno
kształtować przykrycie do umiarkowanej formy balonowej, bez nadmiernego
ciśnienia. Wyznacznikiem napompowania są tworzące się fałdy.
Przykrycie zostało skonstruowane aby przyjąć w przypadku nieobecności
użytkownika maksymalną ilość śniegu który powinien spadać po gładkiej

powierzchni i zaokrąglonym kształcie. W przypadku dużego opadu śniegu
powyżej 15 cm należy jak najszybciej go usunąć aby podczas odwilży nie
obciążał przykrycia. Maksymalna dopuszczalna powłoka śniegu wynosi 15 cm.

8. Gwarancja
Na przykrycie zimowe AIRBAG dajemy gwarancję normalnego użytkowania na 2
lata na następujące części:
-Tkanina PCV, oczka, zaczepy i mocowania
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
-Niepoprawne zamontowanie, niezastosowanie się do instrukcji montażu i
wynikające stąd uszkodzenia.
-Błędy w obsłudze lub niewłaściwe użytkowanie i wynikające stąd uszkodzenia.
-Normalne zużycie elementów mocujących.
-Zużycie tkaniny PCV poprzez tarcie o szorstką lub wybrzuszoną krawędź
basenu.
-Szkody wynikłe w skutek czyszczenia środkami żrącymi, pieniącymi lub
rozpuszczalnymi.
-szkody wynikłe przez bardzo silny wiatr lub huragan.
-ciężar śniegu powyżej 15 cm.
Gwarancja zawiera wymianę zepsutych elementów po uprzednim
zatwierdzeniu wadliwości przy wykluczeniu dalszej odpowiedzialności,
odszkodowania lub kosztów transportu.

