Montering och skötsel av Rib-Cover
Börja med att lägga ut rullen vid den fasta kortsidan (bak)
Centrera duken på kortsidan, kolla dukens längd mot poolens
mått, ytterkant sarg.
Justera överhäng och montera bultarna som försänks i trall
alternativt sten. Haka fästena över popup-bulten.
Dra ut duken över poolen med dragbandet, kontrollera att duken är centrerad så att det
är lika mycket duk på vardera långsida.

Koppla ihop spännarens krok med överdragets ögla.
OBS ! Spänn ej för hårt.

Justera längden och montera infällda stropphållarna på lämpligt avstånd
från överdraget. Borra med lämplig borr för popup-bulten.

Lossa spännaren och trä
sedan ur C-spännet ur öglan

Skjut in tappen på veven i rörets fyrkantshål
och veva av överdraget.

Vid invevning av poolskyddet
är det viktigt att veven hålls
vinkelrätt, 90 grader,
mot underlaget.
I annat fall riskerar veven
att gå av och garantin
upphävs.

OBS! Detta poolskydd är inte avsett att användas
som vintertäckning. Skador som uppkommer på
grund av detta omfattas inte av garantin.

Skötsel: Förvara alltid veven torrt! Duken skall vara torr om
den skall förvaras hoprullad en längre tid.
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RIBcover poolöverdrag

Flik till trappa
Om poolen är försedd med trappa på ena kortsidan kan överdraget kompletteras med en flik
som täcker trappan. Fliken fästes runt trappan med gummifjongar i plastfästen (nedfällbara
fästen i rostfritt stål finns att köpa till).
Fliken medlevereras lös och skall monteras på
byggplatsen. När RIBcover är helt överdragen
passas fliken in, så att den täcker halva sargen
på trappan. Ovanpå fliken läggs sedan
aluminiumlister med färdigborrade hål. Märk ut
hålen, ta bort fliken och förborra sedan med 3,5
mm borr på de uppmärkta ställena genom duk
och frontrör. Lägg sedan tillbaka fliken och
aluminiumlisten och fästen fliken med skruv
(RXS 4,2 x 9,5) och bricka (20 x 5 x 1)se ritning
3115. Sätt sedan i gummifjongarna i fliken och
skruva fast fjongfästen på lämpliga ställen.
Nedfällbara fästen i rostfritt stål finns att
specialbeställa
Underhåll
Gå inte ut på duken, den håller men skall inte frestas på i onödan.
Håll spåret i skenan rent, spola då och då rent från smuts med trädgårdsslang.
Vid behov användes medföljande teflonspray som glidmedel. Låt inte löv och smuts som kan
missfärga duken ligga kvar för länge. Vintertid sköljs duken av med färskvatten, rullas upp på
upprullningsanordningen och täckes med t.ex plastfolie. RIBcover är inget vinteröverdrag.
Vintertäckningen måste lösas på ett annat sätt.
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