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VevPooltäckning Spännband Fästpinne

STEG FÖR STEG-GUIDE

EMBALLAGE
Förpackningen innehåller:
• Pooltäckning
• Vev
• Påse innehållande installationstillbehör

Ungefärlig vikt för pooltäckningen är angiven på följesedeln i påsen med installationstillbehör.

Nedan behövs för att installera pooltäckningen:

INSTALLATION

Placera den upprullade pooltäckningen vid poolens kortsida, på sidan pooltäckningen ska förvaras.
- Rulla ut pooltäckningen över poolen med hjälp av bandet som är fäst i pooltäckningens kortsida. (se bild).

Pooltäckningen måste ligga centrerat över poolen.
Pooltäckningen måste ha 20 cm stöd längs båda sidor poolens långsida.

Två personer Slagborrmaskin Betongborr
12 mm

Hammare Handskar och
skyddsglasögon



ø 12 mm

90 mm

MONTERING AV FÄSTEN
SIDAN DÄR POOLTÄCKNINGEN FÖRVARAS

1. Borrhålen i underlaget ska vara 90 mm djupa och 12 mm i diameter.
2. Positionera hålen 180 mm framför pooltäcket, och passa in fästena från pooltäckningen. Fästena går att förflytta i sidled.
3.  Installera fästpinnarna i marken genom att slå ner dem i borrhålen med en hammare. Lyft toppen av fästpinnen för att trä 

på fästet från pooltäckningen.

MOTSATTA SIDAN

4. Positionera fästena cirka 550 mm från pooltäckningen, och markera ut fästpunkterna i underlaget. Fästena går att flytta 
    i sidled.
5.  Installera fästpinnarna som i steg 3.
6.  Trä på fästet genom att lyfta toppen av fästpinnen.
7.  Trä bandet från fästet genom spännaren så att det går att låsa pooltäckningen med cirka 5 drag.
8.  Justera spännarna så att pooltäckningen är jämnt sträckt över hela poolen.

OBSERVERA
Pooltäckningen kan bara anses vara säker om den används och installerats enligt anvisningen.
Fästpunkterna i underlaget måste vara väl förankrade.



FÖRANKRING AV POOLTÄCKNINGEN

LÄNGS LÅNGSIDORNA: se bilder nedan

Spänn först de två yttre spännbanden som går längs hela pooltäckningens långsida.

Spänn därefter de två inre spännbanden.

Förvaringssidan Motsatt sida

INSTALLATIONSTIPS

FÖR ATT SÄKRA POOLTÄCKNINGEN ÄR DET VIKTIGT ATT FÖLJA NEDAN:

• Pooltäckningen måste vara centrerad över poolen, med 20 cm stöd på varje sida av pooltäckningens långsida.

•  Fästpunkterna måste vara fästa i ett stabilt underlag utanför poolstommen.

•  Pooltäckningen måste sträckas ut jämnt med hjälp av spännbanden.

•  Se alltid till att vattennivån är maximalt 25 cm under sargkanten.

•  Pooltäckningen kan inte användas som vintertäckning.

Pooltäckningen är inte avsedd för att användas med overflow-pooler.
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ANVÄNDNING AV POOLTÄCKNINGEN

ANVÄNDARTIPS

UPPRULLNING (ÖPPNA POOLEN)

PÅRULLNING (STÄNGA POOLEN)

1.  Lossa alla spännband och haka av spännarna på motsatt sida förvaringssidan.
2.  Lägg banden för pårullning längs hela pooltäckningen.
3.   För in veven i anslutningen på den första aluminiumprofilen på motsatt sidan förvaringssidan.
4. Rulla upp pooltäckningen med hjälp av veven.

•  Pooltäckningen måste alltid centreras över poolen, med 20 cm stöd på vardera långsida.
•  Av säkerhetsskäl samt för att undvika att aluminiumprofilerna deformeras, får vattennivån i poolen inte understiga 25 cm under 

sargkanten.

•  Pooltäckningen kan inte användas som vintertäckning.
 •  Installation och användande som inte följer instruktionerna medför att garantier för skador som uppkommer inte gäller.

Garantin på pooltäckningen gäller kvaliteten på de material 
som används för tillverkning och montering och gäller inte 
skador som orsakats av felaktig installation, användande, 
dåligt underhåll eller av slitage på grund av nötning på duken. 
För att begränsa det senare fenomenet rekommenderar vi att 
förvara pooltäckningen i ett frostfritt utrymme vintertid.

1. Dra i bandet för pårullning från motsatt sida förvaringssidan för att rulla hela pooltäckningen över poolen.
2.  Haka i spännbanden på fästpunkterna och dra banden genom spännarna.
3.  Spänn först de yttre spännbanden och därefter de inre, och se till att pooltäckningen ligger jämnt över poolen.

OBSERVERA
Håll alltid uppsikt över poolen när du rullar 
på och av pooltäckningen.

UNDERHÅLL

Rengöringen av din pooltäckning bör göras minst 4 gånger om året med en mild, icke-slipande, icke-skummande och framförallt 
lösningsmedelsfritt rengöringsmedel. Flytta pooltäckningen från poolen för att utföra denna rengöring. Slipande svampar är förbjudna. 
För regelbundet underhåll, använd en vattenslang.
 Minst en gång i kvartalet ska du försäkra dig om att pooltäckningen är korrekt monterad och i bra skick. Kontrollera då delar såsom 
spännband, hakar, fästpunkter samt plastförstärkningar som skyddar kanten och speciellt deras fastsättning på aluminiumrören.
 Ovan kontroll är också nödvändig omedelbart efter snöbelastning överstigande 20 cm, vindar över 90 km/h och andra händelser som 
kan ha skadat pooltäckningens ingående delar.
 Kontrollera även att PVC-duken och svetsfogarna är fritt från skador och slitage.

SERVICE
Endast originalreservdelar får användas vid reparation. Garantin upphör omgående om pooltäckningen måste repareras med reservdelar 
av annat ursprung.
  För information om reparationer och underhåll, hör av dig till återförsäljaren.



GARANTIE

GARANTIE

3
ANS

FÖR ER SÄKERHET

VIKTIGT
Var försiktig, även om du har en pooltäckning för att säkra din pool, kan riskfaktorer aldrig helt tas bort.

Denna pooltäckning är inte en ersättning för sunt förnuft eller individuellt ansvar.

Det är inte heller avsett att ersätta övervakning av föräldrar och/eller ansvariga vuxna, vilket är den viktigaste faktorn för att 
skydda barn som badar. Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter.

Kontrollera att det inte finns några badare eller främmande föremål i poolen före och under stängning av poolen.

Förvara de verktyg som behövs för att hantera pooltäckningen utom räckhåll för barn.

Det är strängt förbjudet att springa, gå eller hoppa på pooltäckningen.

Respektera de vattennivåer som tillverkaren bestämt.

VILLKOR FÖR GARANTI

Capella täcks av 3 års materialgaranti vid normal användning. Den 3-åriga materialgarantin gäller aluminiumprofiler, PVC-duk, fästpinnar, 
spännband, hakar och fästringar. De mekaniska delarna (veven, plastförstärkningen och plastlocken) har 1 års materialgaranti.

Pooltäckningen måste installeras enligt våra monteringsanvisningar och enligt gällande säkerhetsstandarder.

Eventuella garantianspråk kommer att uteslutas i händelse av:

• Installationsfel

• Snöbelastning över 20 cm nysnö

• Skador på grund av vind över 25 m/s

• Storm, hagel och åska

• Underlåtenhet att hålla vattennivån hög nog

• Felaktig användning av pooltäckningen

• Normalt slitage på pooltäckningens delar

• Slitage på grund av felaktigt underhåll

• Transportskador

Slitage på duken på grund av friktion mot den underliggande ytan kan inte garanteras.

ANVÄNDARVILLKOR

VIKTIGT
Pooltäckning som inte har blivit korrekt installerat enligt monteringsanvisningen kan inte tas under garantin. Åtgärder inom 
garantin ger inte förlängd garanti.




