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AquaRoll poolöverdrag
Art.nr  412811, 412812, 412813, 412814, 412818, 412819
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Monteringsinstruktion
MA80-05S

2012

Detta överdrag är testat och godkänt mot den franska normen NF P90-308, gällande förstärkta poolöverdrag.

För att montera AquaRoll Poolöverdrag behövs:
Borrmaskin, borr 12 mm, hammare, stjärnskruvmejsel, insexnyckel 2.5 mm

För största möjliga säkerhet ska fästankare till AquaRoll poolöverdrag monteras i fast underlag, t.ex. grova träreglar eller minst 
100 mm djupt betongfundament.

Gör så här:

Lägg det ihoprullade överdraget vid den kortsida av poolen som ska vara överdragets bas. Rulla ut överdraget genom att dra i 
dragrepet som sitter fixerat på överdraget. Centrera överdraget mot poolen. Överdraget behöver överlappa poolen med ca 20 
cm runt om.
 
Upprullningssidan:
Spännbanden med metallögla monteras i underlaget, ca 180 mm från överdragets kant. 
Justera de genomgående spännbanden så att de hamnar i linje med de övriga.
Om de inre spännbanden behöver justeras i sidled på röret för att t.ex säkra en infäst-
ningspunkt, kan de lossas med insexnyckeln, skjutas till sin rätta plats och därefter
fixeras igen. 
Borra därefter ett 80 mm djupt hål för varje fästankare i underlaget med en 12 mm borr.
Fixera fästankaret i hålet med hjälp av hammare.
Lyft fästankarets inre del och trä över spännbandets metallögla.

Öppningssidan: 
Den korta delen av snabbspännaren, spännbandet med ögla, 
kopplas ihop med S-kroken på den längre delen av snabb-
spännaren.
De yttersta genomgående spännbanden sträcks ut och kopplas
ihop med snabbspännarna. 
På denna sida monteras alla spännbandens fästpunkter ca 550 mm från överdragets kant. 
Om de inre spännbanden behöver justeras i sidled på röret för att t.ex. säkra en infästningspunkt,
kan de lossas med insexnyckeln, skjutas till sin rätta plats och därefter fixeras igen. 

Borra därefter ett 80 mm djupt hål 
för varje fästankare i underlaget med
en 12 mm borr.
Fixera fästankaret i hålet med 
hammare. 
Lyft fästankarets inre del och fäst 
snabbspännarens metallögla. 
Dra åt spännbanden lite i taget, 
symmetriskt längs med hela över-
dragets kortsida.
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MYCKET VIKTIGT!
Överdraget är inte avsett att användas som vintertäckning.
Beträd ej överdraget.
Lämna aldrig barn utan uppsikt vid poolen.

AquaRoll poolöverdrag
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2 Montering av trappflik:

Lossa ändproppen på överdragets rör. Lossa de två närmaste spännbanden och dragrepet med hjälp av insexnyckeln. 
Tag bort dessa. Trä i den medföljande lösa trappfliken i rörets spår. Sätt tillbaka ett spännband på yttersidan om trappfliken. 
Fixera med insexnyckeln. Sätt tillbaka ändproppen på röret.
Lossa ändproppen på ena sidan av trappflikens rör. Lossa spännbandet på kanten med insexnyckeln. Tag bort det.
Sätt dragrepet i mitten på röret. Sätt sedan tillbaka det yttre spännbandet. Fixera och sätt tillbaka ändproppen.

Användning

Att rulla ihop överdraget:
Kontrollera först att spännbanden på upprullningssidan sitter ordentligt.
Lossa sedan snabbspännarnas band på öppningssidan genom att trycka in fjädern och fälla upp spännarmen 180°.
Lösgör S-krokarna ur bandöglorna. De yttersta genomgående spännbanden måste lossas helt ur snabbspännarna. 
Inga metalldelar får följa med överdraget vid upprullningen, detta för att duken inte ska ta skada.
Fäst veven genom att trä in vevens axel i fyrkantshålet på upprullningsstången. Se till att inte hela dragrepet rullas in i över-
draget (det behövs en poollängd + lite till för att kunna dra ut överdraget igen). Börja veva, håll uppsikt över poolen och 
kontrollera att överdraget rullas ihop symmetriskt.
Rulla ihop dragrepet.
Håll veven förvarad utom räckhåll för barn när den inte används.
Om man vill ta bort överdraget helt rullar man först ihop det som ovan för att sedan lossa spännbanden från fästankarna även 
på upprullningssidan.

Att rulla ihop överdraget om det finns en trappflik:
Lossa först trappflikens snabbspännare enligt ovan. Rulla ihop trappfliken och lägg den på överdraget. Inga metalldelar får följa 
med här heller (utom röret), detta för att inte duken ska ta skada. Fäst sedan veven i upprullningsstången och fortsätt som ovan.

Att dra ut överdraget:
Kontrollera först att spännbanden på upprull-
ningssidan sitter ordentligt i fästankarna.
Ta fram dragrepet. 
Ta tag i änden, gå runt poolen till den motsatta
kortsidans mitt. 
Dra i dragrepet, kontrollera att överdraget rullas
ut symmetriskt över poolen. 
Sätt öglorna i snabbspännarnas S-krokar. 
Trä de yttre genomgående spännbanden i snabb-
spännarna. Börja dra åt alla snabbspännarna lite
i taget, symmetriskt längs hela överdragets kortsida.
Stängt överdrag skall alltid ha tio fastgjorda fästpunkter (tolv om det finns en trappflik).

Skötsel

Kontrollera regelbundet (minst var tredje månad) att överdraget är helt, att fästankarna sitter bra, att spännbanden är hela och 
fungerar, att nötningsskyddet är intakt, att plastskydden under stången är OK. Skadade delar bör bytas ut omgående.
Håll överdraget rent från skräp och kontrollera att överdragets dräneringshål inte är igensatta.
Lyft av överdraget och rengör det med ett milt rengöringsmedel utan slipmedel och lösningsmedel.

Vid leverans av poolöverdraget medföljer:
1 st ihoprullat överdrag med dragrep
1 st vev
5 st snabbspännare
3 st spännband med S-krok
10 st fästankare

Trappflik beställes separat och innehåller:
1 st trappflik
3 st snabbspännare
3 st spännband med S-krok
3 st fästankare


