AUTOMATISKT VÄGGMONTERAT SÄKERHETSSKYDD

Överensstämmer med standarden NF P 90-308

TEKNISKT INFORMATIONSBLAD

Installation / Användning / Skötsel / Underhåll / Säkerhetsföreskrifter

Information

BRUKSANVISNINGEN SKA ÖVERLÄMNAS TILL ANVÄNDAREN EFTER MONTERINGEN
SKA NOGGRANT LÄSAS IGENOM OCH BEVARAS FÖR FRAMTIDA KONSULTATION
Automatiskt väggmonterat och motordrivet rullsystem med elförsörjning eller solenergi.
Öppningen och stängningen görs av en person och tar ungefär 2 minuter.

Poolens maximala mått:
Längd: 10 m + trappa
Bredd: 5 m

2

Överdragen med översvämningsnivå samt överdragen med borttagbar trappa på sidan
överensstämmer för nuvarande inte med standarden NF P 90-308.
Nedsänkbara varningsanordningar är inte kompatibla med de automatiska
överdragen, förutom om tillverkaren anger detta.

48 cm

41 cm

32 cm till axeln

21 cm

- Motorn (överensstämmer med elstandarder) sitter i stolpen och kan kommas åt
från terminalen.
- Regleringen av "mekaniska ändlägen" som blockerar skyddet så fort det rullats
ut eller rullats in helt på stolpen görs direkt på motorn.

- Wikey: Trådlös manöverbox

- För version med solenergi: Solpanelen och batterierna sitter i terminalen.

- För elektrisk version: Elskåpet sitter i en maskinlokal nära poolen.

Tillval:
– “Elektrolysrörets servodon” (endast elektrisk version):
Ansluts till elskåpet för rullsystemet och elektrolysröret. Det här tillvalet minskar
automatiskt produktionen av klor när poolen är stängd för att undvika en för hög
klorhalt i vattnet.
– ”Automatisk brytare”:
skyddar systemet mot eventuell underlåtelse att låsa upp (förankringssatser
m.m.) när poolen öppnas. Om överdraget blockeras stoppar motorn
automatiskt.

Skyddet:
- Skyddet består av vattentäta blad som är länkade tillsammans och flyter på
vattenytan.
- Spelet mellan väggen och överdraget ska vara <= 70 mm.
- Skyddet är anslutet till stolpen med vita band som fästs till det första bladet
på skyddet.
- I början och slutet av skyddet sitter fästlinorna
som gör att skyddet kan fästas till förankringssatsen som fästs till väggen.

a

Förankringssats:
3 modeller: (a - Push-lock / b - Quick-lock / c - Bandhållare)
3 fästlägen: (med plugg/fastkittning/fästbygel)

b
c

- Förankringssatserna sitter på poolens kortsidor.
(antalet varierar i funktion till poolens konfiguration)
- De här förankringssystemen aktiveras av ett verktyg eller en dubbel åtgärd.

Information

Rullsystemet:
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Beskrivning

LEVERERADE DELAR
x2

x1

x1

x1

x1

x4

x8
x8
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x8

x1

TILLVAL Wi-Key

eller

4

eller

TILLVAL - STOP SEL

eller

TILLVAL - Automatisk brytare

x1

x1

x2

nr.17
Ø8 - 12

MONTERINGSINFORMATION

2h
PACKLISTA
t.ex - för en pool på 4 x 8 m
1 lastpall på 0,80 x 0,60 x 0,55 --- 40 Kg
1 förpackning på 4,30 x 0,20 m --- 25 Kg
4 förpackningar på 5 x 0,25 x 0,20 m --- 150 Kg
Totalvikt: 205 Kg

Beskrivning

VERKTYG

5
TRANSPORT
Materialet transporteras på mottagarens risk. När varorna tas emot ska mottagaren
omedelbart underrätta om eventuella skador uppstått under transporten på
transportörens leveranssedel. Mottagaren ska sända en bekräftelse inom 48 timmar
med rekommenderat brev med mottagningsbevis till transportören.

Installation
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Information innan montering

VERSION solenergi

Placera solsensorn på sidan med
den bästa solbelysningen

Elektrisk VERSION
Tänk på att dra en mantel för
kopplingen mellan elskåpet
och motorns terminal.

D + 6 cm

se
installationsreglerna 1

D
D = (sida mellan terminal - poolens bredd) / 2

Montering
x2

motorsida

Installation

MONTERING/ PLACERING / FASTSÄTTNING

Placering 1
I funktion till poolens hörnen och förankringssatserna på rullsystemets sida
Rätvinklig

Rundade hörnen eller kapade rutor

Max = 60 cm
Med
bandhållare
eller
Push-lock

Min = 15 cm

Med
Quick-lock

Min = 15 cm
Max = 60 cm
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Installation

Placering 2

motorsida
5 mm

5 mm

=

=

8

breddens mittpunkt

Nivåjustering

Innan en fastsättning, kontrollera att det finns en spel på 5 mm på varje sida.
(se “placering 2” på föregående sida)

nr.17
Ø12

Justera med de avlånga hålen

Installation

Fastsättning och justering

9

Fäst inställningsringen.

x2
motorsida
5 mm

5 mm

Installation
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MONTERING AV MOTORN

nr.°17

Rotera motorn med små
rörelser för att underlätta en
inpassning av motorn.

Installation

MONTERING AV DET BAKRE HÖLJET
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Installation

KABLAGE - SOLENERGIVERSION - WI-KEY

TILLVAL

1
4 3 2

12

- +COF

+

+
-

-

TILLVAL

Installation

KABLAGE - ELEKTRISK VERSION - WI-KEY

1
4 3 2

13

- +COF

Elskåpet ska installeras i en torr lokal.
Installationen ska överensstämma med standard C15-100.
(senaste gällande version) be en elektriker om råd eller
kontakta din elleverantör)
Alla skåp försörjs med 230 Volt, enfasiga (50Hz).
Effekten som krävs för ingångspolerna är 0,15 Kw.
Efter skåpet ska en brytare med anpassad kaliber förutses
med en jordfelsbrytare på 30 mA.
(RO2V med mantel)

Försörjning 230 V

2 x 4 mm² - till 16 m längd.
2 x 6 mm² - från 16 till 25 m längd.

TILLVAL

1

Installation

KABLAGE - SOLENERGIVERSION

4

3

2

14

4

1
3 2

-

+
-

+

TILLVAL

Installation

KABLAGE - ELEKTRISK VERSION

1

15
2

2 1
4 3

4 3

Elskåpet ska installeras i en torr lokal.
Installationen ska överensstämma med standard C15-100.
(senaste gällande version) be en elektriker om råd eller
kontakta din elleverantör)
Alla skåp försörjs med 230 Volt, enfasiga (50Hz).
Effekten som krävs för ingångspolerna är 0,15 Kw.
Efter skåpet ska en brytare med anpassad kaliber förutses
med en jordfelsbrytare på 30 mA.
(RO2V med mantel)

Försörjning 230 V

2 x 4 mm² - till 16 m längd.
2 x 6 mm² - från 16 till 25 m längd.

Installation
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WI-KEY KABLAGE - SOLENERGIVERSION

röd/grön blinkning = låst sändare
För anvisningar om hur sändaren låses upp, se sidan 27.
- Den ska placeras på en plats som tillåter en kontroll att ingen
person kan stiga ner i poolen under manövern.
- ”Låslisten” måste installeras.
- Innan du fäster manöverboxen, kontrollera att sändaren
kommunicerar med mottagaren.
”om motorn inte är igång => kontrollera kablarna och
kopplingen”
Hållaren ska fästas på ett fast underlag

Stängning

Låsning av tangentbordet

Öppning

Stannar pågående åtgärd

Kontroll av styrlogiken
Stänga
poolen

eller

Kontakt ska hållas

Öppna
poolen

Om styrlogiken inte respekterats,
växla kablarna 1 och 2 på motorns
utgång.
(se kopplingsschemat)

Koppling -- levereras redan kopplad

1

mottagare
Kontrollampa
Tryck på ”STOP” och utan att släppa, tryck minst 3
sekunder på ”O”.
F
OK när varningslampan blinkar grön.
STOP
Kopplingen av en sändare ska göras inom 30 sekunder.
O

2 sändare
F
O

Tryck på ”STOP” och utan att släppa tryck minst 3
sekunder på ”O”.
OK när varningslampan blinkar röd/grön.
Kontrollampa
STOP

Kopplingen av en annan sändare ska göras inom 30
sekunder.

Uppmärksamma bladets riktning

Slipa brunnskaren
vid behov för att
underlätta skyddets
rörelse och undvika
gnidningar

Rullsystem

vatten

35 cm

n av luckan
förpackning börja
skida
band

I n Installation
stallation

KABLAGE - ELEKTRISK VERSION

förpackning slutet av luckan
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förpackning trappa

Montering av bladen
Genom fastklämning

“CLAC”
över bladets
hela längd

Upprepa hanteringen tills bladen klämts fast till varandra

Genom glidning

ta bort ett lock
1

2

med en liten platt skruvmejsel

I n Installation
stallation

Montering av bandet mellan skyddet och stolpen

Kontaktytan
ska vara ren
och torr

spår

X

X
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För att garantera en limning av kvalitet ska det vidhäftande kardborrebandets temperatur vara
över 15°C (värm i ett varmt rum innan användningen om det behövs).

Montering av skidan

Skidorna gör att du kan rikta in skyddet från början av poolens stängning.
Borrningarna görs på fabriken.

skyddets
förflyttningsriktning

Reglering
Genom att vrida i riktningen + ökar du
skyddets förflyttningsområde
Genom att vrida i riktningen - minskar du
skyddets förflyttningsområde

MONTERING AV DET FRÄMRE HÖLJET

Installation

JUSTERING AV ÄNDLÄGENA
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Tryck på höljet
för placering
fästskruvarna.

INFORMATION

Den automatiska brytaren skyddar systemet mot eventuell underlåtelse att
låsa upp förankringssatser när poolen öppnas.
Om överdraget blockeras stoppar motorn automatiskt.

Olika blockeringsfall:
– Förankringssatser har inte låsts upp.
– Överdraget tar emot (mot brunnskar,
skimmer osv.)
– Det finns ett föremål i poolen (robot
osv.) som hindrar överdraget.

Versionsnummer

Ingångar
kontrollampa
O och F
Serienummer

Utgångar
Kontrollampa
TC1-knapp

Brytare PROG och
REGLAGE

Kontrollera styrlogiken

– Stänga av den automatiska brytaren (PROG)

avstängd
1

– Kontrollera:
0

I

II

Stänga
poolen

2

3

4

KONTROLLAMPOR
Kontrollampa
F
O

Kontakt ska hållas
0

II

I

Installation
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TILLVAL – JUSTERING AV AUTOMATISK BRYTARE

Öppna
poolen

Kontrollampa

Kontrollera installationskabeln om styrlogiken inte
respekteras.

Ställa in längd för kontrollen
L <= 12 m

L > 12 m

L = poolens längd inklusive trappa
1

2

3

4

30 sekunder

1

2

3

4

60 sekunder

O

F

l = poolens bredd

l <= 3 m

l <= 3,5 m

l <= 4 m

l <= 4,5 m

l <= 5 m

Högsta
känslighet

SWITCH REGLAGE

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Minska känsligheten genom att övergå till inställningen för den
större bredden om du märker att den plötsligt löser ut.

SWITCH PROG

Installation

Ställa in känslighet för utlösningen

Lägsta
känslighet

21

Slå på den automatiska brytaren
Om den automatiska brytaren inte slås på kan det orsaka

inkopplad omfattande skador på motor, elskåp och blad och därmed
1

2

3

4

äventyra garantins giltighet.

Testa
A – Blockera överdraget för hand eller med förankringssatserna
och öppna poolen.

Minska utlösningskänsligheten genom att övergå till
inställningen för den större bredden om du märker
att den plötsligt löser ut.

kort på

=> Motorn stoppas automatiskt.
(justera vid behov inställningen av utlösningskänslighet)
Kontrollampa O

F

Öppning, kontroll pågår
Öppning utan kontroll
Stängning
Skydd frånslaget

Bra att veta
Öppningen skyddad

Överdraget stoppar när poolen öppnas:
1 – Stopp på grund av faktiskt hinder: (glömt att låsa upp eller annat)

I

+ 3 sek
Stängning

Öppningen inte skyddad
I

0

II

– Minska kortets känslighet om plötsliga utlösningar förekommer.
– Öka kortets känslighet (inställningen Utlösningskänslighet) om kraften är
för hög före utlösning.

0

II

– Stäng i mer än 3 sekunder, tills spänningen i överdraget är helt borta.
Nästa öppning kommer att vara skyddad av systemet.
– Eliminera det som har orsakat blockeringen och börja öppna poolen igen.
2 – Plötsligt stopp:
– Stäng i 1-3 sekunder.
Nästa öppning kommer inte längre att vara skyddad av systemet.
– Börja åter öppna poolen.

- 3 sek
Stängning

Installation
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FÖRANKRINGSSATSERNA

Hur förankringssatserna ska placeras på
poolen anges på ritningen som levereras
med bladen.

Samtliga ändringar på satsernas placering ska överensstämma med reglerna som förklaras ovan.
Kontakta oss i övriga fall.

Placeringsregler
x

x

Utan trappa

x*

x

x

x

Med trappa
på sidan

x

x

x

Med romersk
trappa

x

x

Med rak
trappa
eller
spiraltrappa

x
x

sats högst
50 cm från
kanten

1 centrerad sats om < 1 m
1 sats högst 50 cm från kanten om < 2 m
2 satser om > 2 m

sats vid slutet av
den romerska
trappan

* X ska aldrig överstiga 2 m

Förankringssystemet Quick-lock kan inte användas på kapade rutor
eller bågar förutom vid slutet av den romerska trappan.

2 satser högst
50 cm från
kanten

En vattennivåregulator är obligatorisk
Version som ska kittas
För pooler i betong

Del som ska
kittas

min.
5 cm

Vit konkav
bricka Ø16

Träskruv VBA TF Z
pozi rostfritt stål A4
Ø6 x 60

Godkänd gräns för
nivåändring
50 mm
50 mm

rekommenderad
vattennivå
skruvskydd

Version med bygel
För pooler i betong

Träskruv VBA TF Z
pozi rostfritt stål A4
Ø6 x 60

Vit konkav
bricka Ø16

Installation

INSTALLATION PUSH-LOCK

Stöd för bygel

Ø12
Kil
13 mm

rostfri bricka A4 M6
Rostfri mutter A4
M6

Godkänd gräns för
nivåändring
50 mm
50 mm

Plugg
M6 8x40

rekommenderad
vattennivå
skruvskydd

Version pluggad vägg
För pooler i betong och murblock samt pooler med en
väggtjocklek som överstiger eller är lika med 8 mm

Universell dymling 8 x 40
Vit konkav bricka
Ø16

Träskruv VBA TF Z
pozi rostfritt stål A4
Ø6 x 60

min.
5 cm
5 cm

Godkänd gräns för
nivåändring
50 mm
50 mm

skruvskydd
rekommenderad
vattennivå

Betong
Bricka

Murblock
Bricka

Dymling

Ø8
60 mm “minimum”

Forcera inte
åtskruvningen
eftersom det förstör
fastsättningens kvalitet.

När högsta motstånd
uppnåtts dra åt tre varv
med skruvmejseln för att
slutföra åtdragningen.
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INSTALLATION QUICK-LOCK
En vattennivåregulator är obligatorisk
Version som ska kittas
För pooler i betong

Del som
ska kittas

Vit konkav
bricka Ø16
Träskruv VBA TF Z
pozi rostfritt stål A4
Ø6 x 60

min.
5 cm

reglering

Godkänd gräns för
nivåändring
5 cm
5 cm

rekommenderad
vattennivå

Version med bygel
Träskruv VBA TF Z
pozi rostfritt stål A4
Ø6 x 60

För pooler i betong

Vit konkav
bricka Ø16

Stöd för bygel

Ø12

24

5 cm

Kil
13 mm

Rostfri mutter A4
M6

Godkänd gräns för
nivåändring
5 cm

rostfri bricka A4 M6

reglering

rekommenderad
vattennivå

Plugg
M6 8x40

Version pluggad vägg
För pooler i betong och murblock samt pooler med en
väggtjocklek som överstiger eller är lika med 8 mm
min.
5 cm

Vit konkav bricka
Ø16

Universella dymlingar 8 x 40

Träskruv VBA TF Z
pozi rostfritt stål A4
Ø6 x 60

reglering

5 cm

Godkänd gräns för
nivåändring
5 cm
5 cm

rekommenderad
vattennivå

Betong
Bricka

Murblock
Bricka

Dymling

Ø8
60 mm “minimum”

Forcera inte
åtskruvningen
eftersom det förstör
fastsättningens kvalitet.

När högsta motstånd
uppnåtts dra åt tre varv
med skruvmejseln för att
slutföra åtdragningen.

En vattennivåregulator är obligatorisk
Version som ska kittas
Del som
ska
kittas

För pooler i betong
Vit konkav
bricka Ø16

min.
5 cm
Träskruv VBA TF Z pozi
rostfritt stål A4 Ø6 x 60

Godkänd gräns för
nivåändring
5 cm

rekommenderad
vattennivå

5 cm

Version med bygel

Rälsspik
rostfritt
stål A4
M10 x 60

För pooler i betong

Installation

INSTALLATION BANDHÅLLARE

Bricka
Ø10

Ø12
Dymling i
nylon Ø12
Godkänd gräns för
nivåändring
5 cm
5 cm

rekommenderad
vattennivå

Version pluggad vägg
För pooler i betong och murblock samt pooler med en
väggtjocklek som överstiger eller är lika med 8 mm

Universella dymlingar 8 x 40

Vit konkav bricka
Ø16

min.
5 cm
Träskruv VBA TF Z
pozi rostfritt stål A4
Ø6 x 60

5 cm

Godkänd gräns för
nivåändring
5 cm
5 cm

rekommenderad
vattennivå

Betong
Bricka

Murblock
Bricka

Dymling

Ø8
60 mm “minimum”

Forcera inte
åtskruvningen
eftersom det förstör
fastsättningens kvalitet.

När högsta motstånd
uppnåtts dra åt tre varv
med skruvmejseln för att
slutföra åtdragningen.
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INSTALLATION AV FÄSTBULT FÖR BANDHÅLLARE
Ringbult för betongyta
Bultens huvud ska
skjuta ut från ytan
Ø20

mellan 25 och 40 cm

djup: 5 cm
Tryck inte in en bult med kraft i ett
borrhål med en diameter som är mindre
än bulten
Ringbult för trästrand
Mittpunkt på bandhållaren

Stjärnskruv
Ø4 x 25

Ø20
djup: 4,5 cm
INSTALLATION BANDET I BANDHÅLLAREN
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enkelt band

spänne

dubbelt band

bandspänne
mantel

eller

band
stolpsida

+

+

+

skyddsmantel

spänne

bandspänne

1

Dra åt bandet
skyddet ska vidröra
bandhållarens ovansida

3

2

Placera bandklämman vid spännet
och dra åt
de 2 tjocklekarna på bandet ska gå igenom bandklämman

Placera manteln runt bandklämman
och värm med en värmare
termostat 5 till 6
Se till att bandet inte bränns

1

KONTROLLERA ALLTID ATT VATTENNIVÅN I POOLEN ÄR KONSTANT OCH MOTSVARAR ANVISNINGARNA
I BRUKSANVISNINGEN
PERSONEN SOM ÖPPNAR OCH STÄNGER POOLEN SKA SE TILL ATT DET INTE FINNS NÅGRA PERSONER
SOM BADAR OCH ALLTID HÅLLA ETT ETT ÖGA PÅ POOLEN UNDER ÖPPNINGEN ELLER STÄNGNINGEN.
- Det är mycket viktigt att öppna och stänga skyddet helt och hållet och inte lämna det i delvis öppet.
- Med hjälp av en automatisk borste under överdraget, kontrollera att slangen inte hindrar bladens rörelse under
öppningen och stängningen.
- Flytande föremål måste avlägsnas när överdraget stängs.
- Blockera inte skyddet under in- eller utrullningen.
- Aktivera inte det automatiska skyddet när det finns is på överdraget.
- Poolen ska öppnas eller stängas av en enda person. (2 minuter)

Öppning: Lås alltid upp skyddet innan motorn sätts igång.
- Lås upp alla förankringssystem.
- Aktivera öppningsreglaget.
- Lägg verktygen för upplåsning på en plats utom räckhåll för barn.

Stängning:
- Aktivera stängningsreglaget ”kontakten ska hållas under stängningen”
- Lås alla förankringssystem.
- Lägg verktygen för upplåsning på en plats utom räckhåll för barn.

Låsning / Upplåsning WiKey

F

Låsning

Låsning av sändaren
Tryck på ”Låsning” minst 3 sekunder tills
varningslampan blinkar röd/grön

Kontrollampa

STOP
O

Upplåsning av sändaren
Tryck och håll ner “låsning”
och tryck och släpp “F” sedan “O” sedan “STOP”
”Varningslampan” lyser fast grön = sändaren är upplåst

Användning

ÖPPNING/STÄNGNING AV POOLEN

27

Användning
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LÅSNING OCH UPPLÅSNING AV PUSH-LOCK

låsning

upplåsning

låsning
med verktyg

kontrollera att system
kopplats riktigt

upplåsning
med verktyg

skyddet ska inte gå inte gå
ut från Quick-lock innan du
aktiverat nyckelknappen
(risk för låsning)

+ +

Användning

LÅSNING OCH UPPLÅSNING AV QUICK-LOCK

29
LÅSNING OCH UPPLÅSNING AV BANDHÅLLARE

låsning
Dra bandet mellan
väggen och stiftet på
bandhållaren

Låsa
bulten

Bandet ska vara
spänt och
skyddet ska
vidröra
bandhållarens
underdel

upplåsning
Dra bandet under
bandhållaren
och
placera det på skyddet
Låsa upp
bulten

Användning
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POOLENS VATTENNIVÅ
- För att garantera en bästa möjliga säkerhet och en bra funktion av rullsystemet, kontrollera alltid att vattennivån i
poolen är konstant och motsvarar tillverkarens anvisningar. (För ytterligare komfort, använd ett bräddavlopp och en
vattennivåregulator).
- En för hög nivå beror på att bräddavloppet är igensatt av löv eller andra föremål.
- En för låg vattennivå medför risk för blockering.
- Vattennivån ska kontrolleras av en nivåregulator om det finns ett genomlopp eller en ledstång.

FILTRERING
- Programmera filtreringen under soltimmarna och sätt igång den kontinuerligt så fort som vattnet når 25°C.

SKÖTSEL (KUNDENS ANSVAR)
- Gör en noggrann rengöring av överdraget två gånger om året (igångsättning och vintersäsong). Detta är ännu viktigare
om poolens vatten är kalkhaltig. Använd för detta en högtryckstvätt med ljummet vatten och ett avkalkningsmedel
(Décalcit super).
- Gör även regelbundet rent förankringssystemen och bulten så att den inte blockeras. Vi rekommenderar en årlig
infettning av bultarna för att uppnå en bästa möjliga funktion.
- Det är bäst att göra en inspektion av hela systemet vid en onormal belastning på överdraget (fall).
- Granska banden varje år.
- Gör en bättre kapacitet av solsensorerna ska de regelbundet rengöras med fönsterputs.

BATTERIER
LADDA BATTERIERNA NÄR LADDNINGEN ÄR LÅG.
LADDA ALDRIG UR BATTERIERNA HELT.
Koppla batterierna till laddaren (uppmärksamma polariteten.). Anslut laddaren. Den tänds automatiskt vid lämplig
spänning och laddningen inleds. Den röda lysdioden signalerar laddningen. Efter laddningen släcks den röda lysdioden
och batterierna försörjs med en hålladdning. (se laddarens bruksanvisning)
Försiktighet: - Placera laddaren på en torr plats. Ladda inte batterierna nära poolen utan på en torr plats.

- Förbered poolen inför vintern beroende på det geografiska området.
- Stäng skyddet på säkert läge.
- Lämna batterierna kopplade i rullsystemet och täck inte solpanelen.

UNDERHÅLL
- Alla ingrepp ska utföras av en fackman som vid behov kontaktar tillverkaren.
- Alla reservdelar ska vara originella eller överensstämma med gällande standard.
- Kontrollera hela överdraget.
- Du måste kontrollera vid varje säsongstart och vid en olycka (fall, hagel, onormal belastning på överdraget osv.) att bladen
inte har synliga skador som kan äventyra skyddets säkerhetsfunktion (springor mellan bladen, hål, deformering osv.). Byt ut
bladen eller hela skyddet om det behövs.
- Täck inte över skyddet med en matt presenning under sommaren och vintern. Det finns risk att bladen förstörs på
grund av en ökad temperatur.
- Kontrollera bandens tillstånd (sömmar) och speciellt slitaget på den slitbeständiga manteln. Den uppfyller
inte sin skyddsfunktion mot slitage på bandet i kontakt med brunnskaret. Byt i detta fall ut bandet.
- ”Varningslampan” blinkar RÖD = byt batterierna för manöverboxen Wi-key

Användning

VINTERSÄSONGEN
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FRÅNKOPPLING AV RULLSYSTEMET
Vid ett motorfel eller strömavbrott kan du avlägsna
motorn för att stänga poolen manuellt.
1
2
3
4
5

- Avbryt elförsörjningen
- Koppla från motorn
- Avlägsna fästanordningarna och ta bort motorn
- Dra ut skyddet för hand.
- Placera förankringssatserna.

BÄSTE KUND,
VI TACKAR FÖR DITT FÖRTROENDE OCH FÖR ATT DU VALDE DETTA AUTOMATISKA
VI REKOMMENDERAR ATT DU NOGGRANT LÄSER IGENOM REKOMMENDATIONERNA

ÖVERDRAG FRÅN

DEL.

OVAN.

S Ä K E R H E T S F Ö R E S K R I F T E R
· POOLEN KAN INNEBÄRA EN ALLVARLIG FARA FÖR DINA BARN. EN DRUNKNINGSOLYCKA INTRÄFFAR SNABBT.
BARN SOM BEFINNER SIG NÄRA EN POOL KRÄVER EN KONSTANT VAKSAMHET OCH ÖVERVAKNING, ÄVEN OM DE KAN SIMMA.
EN VUXEN PERSON MÅSTE VARA NÄRVARANDE NÄR POOLEN ÄR ÖPPEN.
LÄR

DIG DE ÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR RÄDDNING.

SPARA OCH SÄTT UPP NÖDNUMREN VID POOLEN.
- BRANDKÅR: 112 FRÅN EN FAST TELEFON ELLER MOBILTELEFON
- MOBIL ENHET FÖR AKUTSJUKVÅRD: 112
- GIFTINFORMATION:
· DET

HÄR ÖVERDRAGET ERSÄTTER INTE SUNT FÖRNUFT ELLER ETT PERSONLIGT ANSVAR.

DET

HAR INTE SYFTET ATT

ERSÄTTA ANSVARIGA FÖRÄLDRARS OCH/ELLER VUXNA PERSONERS VAKSAMHET SOM ÄR EN VÄSENTLIG FAKTOR FÖR ATT
SKYDDA SMÅ BARN.

· UPPMÄRKSAMMA

ATT SÄKERHETEN ENDAST GARANTERAS MED STÄNGT, LÅST OCH KORREKT INSTALLERAT ÖVERDRAG I

ENLIGHET MED TILLVERKARENS INSTRUKTIONER.

· RESPEKTERA VATTENHÖJDERNA SOM DEFINIERAS AV TILLVERKAREN.
· ÖVERDRAGET SKA ALLTID INSTALLERAS VID EN FRÅNVARO, ÄVEN TILLFÄLLIG.
· KONTROLLERA ATT INGEN BADAR ELLER OM DET INTE FINNS FRÄMMANDE FÖREMÅL I POOLEN INNAN OCH UNDER
MANÖVERN.
· LÄGG VERKTYGEN SOM ANVÄNDS FÖR ATT AKTIVERA ÖVERDRAGET PÅ EN PLATS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.(NYCKELN
T.EX.)
· MEKANISMEN FÅR ENDAST SÄTTAS IGÅNG AV EN VUXEN PERSON.
· DET ÄR FÖRBJUDET ATT STIGA UPP, GÅ ELLER HOPPA PÅ ÖVERDRAGET.
· VID ETT KONSTANT FUNKTIONSFEL SOM FÖRHINDRAR STÄNGNINGEN OCH FÖRREGLINGEN AV POOLEN ELLER OM
UTRUSTNINGEN ELLER POOLEN TILLFÄLLIGT INTE KAN ANVÄNDAS SKA SAMTLIGA ÅTGÄRDER VIDTAS FÖR ATT FÖRHINDRA
EN TILLGÅNG TILL POOLEN FÖR UNGA BARN TILLS ÖVERDRAGET REPARERATS.

· ETT

BARN KAN DRUNKNA PÅ MINDRE ÄN

3

MINUTER OCH INGEN TYP AV SKYDD KAN ERSÄTTA EN VUXEN PERSONS

ÖVERVAKNING OCH VAKSAMHET.

POOLINSTALLATÖR
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