KRYCIA PLACHTA NA BAZÉN
Varovanie: Krycia plachta nie je bezpečnostná plachta. Zabráňte vstupu osôb na plachtu.
Táto plachta nie je určená k zabráneniu prenikania vody skrz kryciu plachtu (oboma smermi), ale slúži iba k zachyteniu
mechanických nečistôt ako sú listy, hmyz a kamienky a pod., pri páde na hladinu Vášho bazéna.
DÔKLADNE DODRŽUJTE NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY PRE INŠTALÁCIU PLACHTY. Správna inštalácia plachty je
predpokladom dlhej životnosti a funkčnosti plachty.
PRE NADZEMNÉ BAZÉNY:
1. Pred nasadením plachty pripravte bazén
2. DÔLEŽITÉ: Pred nasadením plachty na bazén skontrolujte, či v miestach, kde sa môže plachta dotýkať
konštrukcie bazénu nie sú ostré hrany a rohy. Ostré hrany a rohy , ktoré nie je možné odstrániť, je potrebné
prelepiť textilnou lepiacou páskou alebo vložením (a prilepením) vypchávky.
3. Lanko prevlečte postupne cez všetky oká, ktoré sú po obvode plachty. (striedavo – viď obrázok).
4. Plachtu natiahnite cez bazén. Plachta by mala presahovať cez bazén všade rovnako v rozsahu 30 – 45 cm.
5. Oba konce lanka prevlečte otvormi v napináku. Jeden koniec prevlečte otvorom A, druhý koniec otvorom B.
6. Pokračujte a obidva konce lanka prevlečte tiež otvorom C v bubne rohatky. Teraz lanko napnite zatiahnutím za
obidva konce.
7. Otáčaním kľuky začnite navíjať lanko na bubon
rohatky. Navíjajte pomaly, pokiaľ nebude lanko
dostatočne napnuté.
8. Západka zaistí polohu rohatky.
Poznámka
Povolenie lanka vykonajte takto: Kľukou napináku
pootočte asi o 5 mm a tým lanko viacej napnete
a zároveň uvoľníte západku rohatky. Kľučku
nepúšťajte a zdvihnutím západky uvoľníte rohatku.
Teraz môžte otáčať kľukou opačne a tak uvoľňovať
napätie lanka.

Varovanie: Lanko nepreťahujte!

PRE ZAPUSTENÉ BAZÉNY:
1. Pred nasadením plachty pripravte bazén a jeho okolie.
2. DÔLEŽITÉ: Pred nasadením plachty na bazén skontrolujte, či v miestach, kde sa môže plachta dotýkať
konštrukcie bazénu nie sú ostré hrany alebo rohy. Ostré hrany a rohy , ktoré nie je možné odstrániť, je potrebné
prelepiť textilnou lepiacou páskou alebo prekryť vypchávkou.
3. Plachtu natiahnite cez bazén a asi 75 cm na plochu okolo bazénu. Plachtu a bazén vycentrujte. Teraz na obvod
plachty (na plochu okolo bazénu) položte prázdne vodné vaky a potom ich naplňte vodou. Tým sa plachta
zaťaží a zaistí na svojom mieste.
Poznámka: Vodné vaky nie sú obsahom dodávky.
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UPOZORNENIE: Akonáhle teploty okolia klesnú pod bod mrazu a hrozí riziko primrznutia plachty, plachtu odstráňte
a uskladnite v suchej miestnosti chránenej pred mrazom. Ľad a sneh môžu spôsobiť vážne poškodenie plachty.
PREVENTÍVNE KROKY, OPATRENIA A JEDNODUCHÉ OPRAVY
Venujte niekoľko minút prečítaniu nasledujúcich informácií a budete môcť predísť možným problémom a predĺžiť
životnosť svojej krycej plachty.
PROBLÉM

PRÍČINA

KRYTIE
ZÁRUKOU
NIE

DOPAD NA
OPRAVITEĽNOSŤ
Menší

1. Po obvode plachty
v mieste vrchnej lišty
bazénu sa objavili
malé dierky

Nedostatočná záťaž
priťahujúca plachtu dole
k bazénu pri vetre, alebo
chýbajú vypchávky.

2. Po obvode plachty
v mieste vrchnej lišty
bazénu sa objavili
veľké dierky alebo
trhliny.
3. Vytrhnutie oka,
prasknuté stehy

NÁPRAVA

Nedostatočná záťaž
priťahujúca plachtu dole
k bazénu pri nezvyčajne
silnom vetre, alebo
chýbajú vypchávky

NIE

Vyšší

a) Výrobná chyba novej
plachty
b)Nadmerné namáhanie
plachty v mieste ôk alebo
stehov.

a) ÁNO

a) vyšší

b) NIE

b) vyšší

4. Povyťahované oká
uvoľnené sklady
plachty

Plachta je príliš natiahnutá

NIE

Menší

Ako bod 3.

5. Materiál plachty
alebo plachta stratila
svoju pevnosť v
počas záručnej doby

a) Vada materiálu plachty
b) Pôsobenie
koncentrovaných chem.
prípravkov

a) ÁNO

a) vyšší

b) NIE

b) vyšší

a) Obráťte sa s reklamáciou
na predajcu
b)Menšie poškodenie
nechajte opraviť v miestnej
opravovni kabeliek alebo
podobnej dielni

6. Voda nad plochou
krycej plachty

Dažďové zrážky,
prenikajúca voda cez
plachtu

NIE

Menší

Po obvode plachty
rozmiestnite vaky s vodou
alebo pieskom, ostré hrany
prelepte textilnou lepiacou
páskou alebo priložte
vypchávky.
Náprava je rovnaká ako
v bode 1. Pokiaľ došlo
k poškodeniu plachty moc
silným vetrom, obráťte sa na
poisťovňu, ak máte
dohodnuté príslušné
poistenie.
a) Obráťte sa s reklamáciou
na predajcu
b) Nechajte si plachtu
opraviť v miestnej opravovni
kabeliek alebo podobnej
dielni

Odčerpajte vodu z oblasti
nad plachtou.

Pretekanie vody cez kryciu plachtu oboma smermi nie je dôvodom na reklamáciu.
Poznámka: Pokiaľ sa vo vašej plachte objavia drobné dierky alebo trhlinky, je ich možné účinne a ľahko zalepiť
pomocou opravnej sady. obráťte sa na svojho predajcu.
Poškodenie väčšiny krycích plachiet, ktoré sa k výrobcovi vracajú na opravu, je spôsobené nesprávnou inštaláciou, kedy
hrany vrchnej lišty bazény spôsobili nadmerné opotrebovanie materiálu plachty. Preto je nevyhnutné, aby boli hrany
vrchnej lišty bazénu prelepené textilnou lepiacou páskou alebo vybavené vypchávkami.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY:
Záručné podmienky platia tak, ako sú popísané v ustanoveniach príslušných zákonov platných v krajinách kde sa
predávajú a v záručných podmienkach predajcu.
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