AUTOMATISChE VEILIghEIDSAFDEKKINg VOOR OPBOUWZWEMBADEN

In overeenstemming met de norm NF P 90-308 (december 2006)

TEChNISChE hANDLEIDINg

Installatie/gebruik/onderhoud/veiligheidsinstructies

D É V E L O P P E M E N T E T I N N O VAT I O N P I S C I N E

Informatie

DEZE hANDLEIDINg NA DE MONTAgE AAN DE gEBRUIKER BEZORgEN.
AANDAChTIg LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIg gEBRUIK.
Automatische gemotoriseerde veiligheidsroller gevoed via het elektriciteitsnet of met zonne-energie.
Het automatisch openen of sluiten wordt uitgevoerd door één persoon en duurt ongeveer 2 minuten.

Maximale afmetingen van het zwembad:
Lengte: 10 m + trap
Breedte: 5 m
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Vandaag zijn de afdekkingen met overloop en de afdekkingen met verwijderbare
trap aan de zijkant niet in overeenstemming met de norm NF P 90-308.
Behoudens andersluidende informatie van de fabrikant zijn alarmen onder water niet
compatibel met de automatische afdekkingen van DEL.

De roller:

41 cm

32 cm aan de as

21 cm

- De motor (in overeenstemming met de elektrische normen) bevindt zich
in de stang en is toegankelijk vanaf de klem met de sleutelknop.
- De ‘mechanische aanslagen’ worden direct op de motor ingesteld,
daardoor kan het scherm geblokkeerd worden van zodra het volledig op
de stang afgerold of opgerold is.
- Voor de versie op zonne-energie: Het zonne-energiepaneel
en de accu’s zijn geïntegreerd in de klem uitgerust met een
sleutelknop.
- Voor de elektrische versie: De elektrische kast bevindt zich
in een technische ruimte in de buurt van het zwembad.
Optioneel:
- ‘Besturing elektrolyseapparaat’ (alleen bij de elektrische versie):
Deze optie is aangesloten op de elektrische kast van de roller en het
elektrolyseapparaat en maakt het mogelijk om de chloorproductie automatisch
te verminderen wanneer het zwembad afgesloten is om overchlorering van het
water te vermijden.
- “Automatische schakelaar” :
beschermt het systeem tegen het vergeten te ontgrendelen (verankeringssets of dergelijke) bij het openen van het zwembad.
Wanneer de afdekking blokkeert, wordt de motor automatisch uitgeschakeld.
het scherm:
- Het scherm bestaat uit plaatjes pvc zonder loodtoeslag (materiaal in
overeenstemming met de vereisten i.v.m. verouderingsbestendigheid van de
norm NF T 54 405-1). Deze zijn waterdicht en onderling verbonden

met
behulp van scharnieren en drijven op het oppervlak van het water.
- De speling tussen de muur en de afdekking moet <= 70 mm zijn.
- Het scherm is met de stang verbonden met witte riemen die aan het
eerste plaatje van het scherm verankerd worden.
- Er bevinden zich bevestigingsriemen aan het begin en het eind van
het scherm.
Hiermee kan het scherm aan de verankeringsset aan de wand
bevestigd worden.
Verankeringssets:
3 modellen: (a - Push-lock/b - Quick-lock/c - riemdoorvoering)
3 bevestigingsmogelijkheden: (aan de gevel met pennen/aan de gevel met
verankeringen/met krammen)

a

b
c

- De verankeringssets zijn op elke breedte van het zwembad geplaatst.
(Het aantal varieert op basis van de configuratie van het zwembad.)
- Deze verankeringssystemen worden bediend met een hulpmiddel of een
dubbelwerkend mechanisme.
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PAKKET
bijv. - voor een zwembad van 4 x 8 m
1 pallet van 0,80 x 0,60 x 0,55 —- 40 kg
1 pakket van 4,30 x 0,20 m —- 25 kg
4 pakketten van 5 x 0,25 x 0,20 m —- 150 kg
Totaal gewicht: 205 kg
TRANSPORT
Het materiaal wordt voor risico van de ontvanger verzonden. Wanneer de
ontvanger bij de ontvangst van de goederen transportschade vaststelt,
moet hij onmiddellijk aantekeningen maken op de leveringsbon van de
transporteur. Hij moet dit binnen de 48 uur met een aangetekend schrijven
met ontvangstbevestiging aan de transporteur bevestigen.

Beschrijving

gEREEDSChAP
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Installatie

Informatie voor de installatie
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VERSIE op zonne-energie

Plaats de zonne-energiesensor aan
de zonnigste kant.

VERSIE op het elektriciteitsnet
Plaats een mantel voor de
aansluiting tussen de elektrische kast en de motorklem.

D + 6 cm

Bekijk de
plaatsingsregels 1

D
D = (waarde tussen de klem - breedte zwembad)/2

Montage
x2

motorzijde

Plaatsing 1
Op basis van de hoeken van het zwembad en de verankeringssets aan rollerzijde
Scherpe hoek

Afgeronde hoek of afgesneden vlakken

Max. = 60 cm
Met
riemdoorvoering
of
Push-lock

Min. = 15 cm

Met
Quick-lock

Min. = 15 cm
Max. = 60 cm

Installatie

MONTAgE/PLAATSINg/BEVESTIgINg
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Installatie

Plaatsing 2

motorzijde
5 mm

5 mm

=

=

8

midden van de breedte

hoogteregeling

Controleer voor de bevestiging of u aan beide kanten een speling van 5 mm hebt.
(Zie ‘plaatsing 2’ op de vorige pagina.)

nr.17
Ø12

Stel deze af met de sleufvormige gaten.

Installatie

Bevestiging en afstelling
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Bevestig de stelring.

x2
motorzijde
5 mm

5 mm

Installatie
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DE MOTOR MONTEREN

nr.17

Maak kleine rotatiebewegingen
met de motor om deze
gemakkelijker te kunnen
inbouwen.

Installatie

hET AChTERSTE gEDEELTE VAN DE BEhUIZINg MONTEREN
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Installatie

DE KABELS TREKKEN - VERSIE OP ZONNE-ENERgIE
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DE KABELS TREKKEN - VERSIE OP hET ELEKTRICITEITSNET
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De elektrische kast moet in een droge ruimte geïnstalleerd
zijn.
De installatie moet in overeenstemming zijn met de norm
C15-100.
(recentste versie) Vraag advies aan uw elektricien of elektriciteitsmaatschappij.
Al onze kasten worden gevoed met 230 V eenfasig (50 Hz).
Het vereiste vermogen aan de ingangsklemmen is 0,15 Kw.
Boven de kast moet een aangepaste hoofdzekering
geplaatst worden met een lekstroomschakelaar van 30 mA.
(RO2V in mantel)

Voeding 230 V

2 x 4 mm² - tot 16 m lang.
2 x 6 mm² - 16 tot 25 m lang.

Let op de polariteit.
Bij een omgekeerde polariteit zal de motor altijd bediend
worden, zelfs wanneer de sleutelknop op ‘0’ staat.

Sleutelknop

1,5 mm²

-De mantel tussen de technische ruimte en de motorklem moet voldoende groot zijn voor

een extra kabel (2x1,5mm²).

Installatie

1,5 mm²

1,5 mm²

Elektrolyseapparaat

Aansluiting op het contact 3.
Sluit de kast aan op het
contact 4 bij een omgekeerde
logica.

- + F O 1 3 4

Bedieningskast van het elektrolyseapparaat

- Deze ‘STOP SEL’-kast wordt naast de elektrische kast in de technische ruimte geïnstalleerd.

Voeding
230 V

Elektrische kast
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OPTIE - Kast STOP-SEL (alleen bij de elektrische versie)
Maakt het mogelijk om de zoutproductie met 50% te verminderen wanneer het zwembad afgesloten is.

Let op de richting van het plaatje
Roller

Snijd indien nodig de
zwembaranden in om
het scherm gemakkelijker
te kunnen plaatsen en
wrijving te vermijden.

water

35 cm

van het luik
Pakket met begin
Skivormige
bevestiging

Riem

Pakket met eind van het luik
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Pakket met trap

Montage van de plaatjes
Door ze in elkaar te klikken

‘KLAK’
over de volledige
lengte van het
plaatje

Herhaal de handeling totdat de plaatjes allemaal aan elkaar vastgeklikt zijn.

Door ze in elkaar te schuiven

Verwijder met een kleine
sleufkopschroevendraaier
1

Installatie

INSTALLATIE VAN hET SChERM

2

een opzetstuk.

Installatie

Montage van de riem tussen het scherm en de stang
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het te verlijmen
oppervlak moet
zuiver en
droog zijn.
uitsparing

P

X

P

X

Montage van de skivormige bevestiging

Met de skivormige bevestigingen kan het scherm aan het begin van de afsluiting van
het zwembad uitgelijnd worden.
De boringen worden in de fabriek uitgevoerd.

Controle van de bedieningslogica
0
I

II
II

I

0

het zwembad openen

het zwembad sluiten

Wanneer de bedieningslogica niet
nageleefd is, moet u de kabels 1 en
2 aan de motoruitgang omwisselen.
(zie bedradingsschema)

Contact in positie gehouden

De pijlen duiden de verplaatsingsrichting van het
scherm aan.

Afstelling
Door in de richting + te draaien, vergroot
u het verplaatsingsbereik van het
scherm.
Door in de richting - te draaien, verkleint
u het verplaatsingsbereik van het
scherm.

ASSEMBLAgE DU CARTER AVANT

Druk op de behuizing om de
bevestigingsschro
even te plaatsen.

Installatie

AFSTELLINg VAN DE EINDAANSLAgEN
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INFORMATIE

De automatische schakelaar beschermt het systeem tegen het vergeten te
ontgrendelen van het verankeringsset wanneer het zwembad geopend wordt.
Wanneer de afdekking blokkeert, wordt de motor automatisch uitgeschakeld.
Blokkering doet zich voor in de volgende gevallen:
- Niet ontgrendelen van de
verankeringssets.
- Wrijving van de afdekking
(op de rand van het zwembad,
op de skimmer...)
- Aanwezigheid van een voorwerp
in het zwembad (robot,...),
waardoor de afdekking geklemd
Uitgangen
geraakt.

Versienummer

Ingangen

controlelampjes
O en F

Verklikker

Serienummer

TC1-knop

Schakelaars
PROG en INSTELLING

Besturingslogica verifiëren

- Deactiveren van automatische schakelaar (PROG)

gedeactiveerd

1 2 3 4

CONTROLELAMPJES

- Verifiëren:
0
I

II

0
II

I

Installatie
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OPTIE - INSTELLINg VAN DE AUTOMATISChE SChAKELAAR

Openen
van het
zwembad
Sluiten
van het
zwembad

Verklikker

O

F

Verklikker

O

F

aangehouden contact

Als de besturingslogica niet wordt gerespecteerd,
verifieer de bekabeling van de installatie.

Instelling van de controleduur
L <= 12 m

L > 12 m

L = lengte zwembad inclusief trap
1 2 3 4

1 2 3 4

30 seconden

60 seconden

l = breedte zwembad

l <= 3 m

l <= 3,5 m

l <= 4 m

l <= 4,5 m

l <= 5 m

SWITCH
INSTELLING

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

Maximum
gevoeligheid

Als u merkt dat de ontkoppeling te snel gebeurt, dient u de
gevoeligheid te verlagen en over te schakelen naar de instelling
die is voorzien voor een grotere breedte.

SWITCH PROG

Installatie

Instelling van de ontkoppelingsgevoeligheid

Minimum
gevoeligheid
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Activering van de automatische schakelaar
geactiveerd
1 2 3 4

het niet activeren van de automatische schakelaar kan
aanzienlijke schade veroorzaken aan de motor, de elektrische
kast, de plaatjes en brengt ook de garantie in gevaar.

Testen
A - De afdekking handmatig of met de verankeringssets blokkeren
en het zwembad openen.

Verklikker

O

Openen, bezig met controle
Openen zonder controle
Sluiten
Ontkoppelde bescherming

0
II

+ 3 sec
Sluiten

Niet beschermde opening
0
II

- In het geval van een vroegtijdig ontkoppelen, dient u de gevoeligheid van de kaart
te verlagen.
- In het geval van een te grote inspanning voor de ontkoppeling, dient u de
gevoeligheid van de kaart te verhogen. Parameter “Ontkoppelingsgevoeligheid”

Beschermde opening
I

Wat u zeker moet weten
De afdekking blijft stil staan bij het openen van het zwembad:
1 - Als gevolg van een reële blokkering: (vergeten te ontkoppelen of dergelijke,...)
- Sluiten gedurendemeer dan 3 secondes tot de spanning op de afdekking volledig
verslapt. De opening blijft nadien beschermd door het systeem.
- De oorza(a)k(en) van de blokkering(en) wegnemen en het zwembad verder openen.
2 - Vroegtijdig stoppen:
- Sluiten gedurende 1 tot 3 seconden.
De opening is nadien niet langer beschermd door het systeem.
- Het zwembad verder openen.

I

Als u merkt dat de ontkoppeling te snel gebeurt,
dient u de ontkoppelingsgevoeligheid te verlagen en
over te schakelen naar de instelling die is voorzien
voor een grotere breedte.

geactiveerde
kaart

=> De motor wordt automatisch uitgeschakeld.
(indien nodig de instelling van de ontkoppelingsgevoeligheid
aanpassen)

- 3 sec
Sluiten

F

Installatie
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DE VERANKERINgSSETS

De plaatsing van de verankeringssets op
het zwembad staat aangeduid op een
plan dat bij de plaatjes geleverd wordt.

Alle wijzigingen in de plaatsing van de sets moeten in overeenstemming zijn met de
onderstaande regels.
Raadpleeg ons voor alle andere gevallen.

Plaatsingsregels
x

x

Zonder trap

x*

x

x

x

Met trap
aan de zijkant

x

x

x

Met
Romeinse
trap

x

x

Met rechte of
trapeziumvormige trap

x
x

set op 50 cm
van de
rand max.

1 gecentreerde set indien < 1 m
1 set op 50 cm van de rand max. indien < 2 m
2 sets indien > 2 m

set aan het
eind van de
Romeinse trap

2 sets op 50 cm
van de rand
max.

* X mag nooit groter zijn dan 2 m

De verankeringssystemen Quick-lock en Lock-it kunnen niet gebruikt worden op
afgesneden vlakken en de bochten, behalve aan het uiteinde van een Romeinse trap.

Een waterpeilregelaar is verplicht.
Te verankeren versie
Voor betonnen zwembaden
Min.
5 cm

Te verankeren
element
Holle sluitring,
wit Ø16

Houtschroef VBA TF Z
pozi RVS A4 Ø6 x 60

Aanvaardbare limiet van
de niveauschommeling
50 mm
50 mm

aanbevolen
waterpeil

schroefafdekking

Versie met krammen

Kraagschroef
RVS A4
M10 x 60

Voor betonnen zwembaden
Houder met krammen

Ø12

Sluitring
Ø10
Nylon pen
Ø12

Moer RVS A4 M10
Aanvaardbare limiet van
de niveauschommeling
50 mm
50 mm

aanbevolen
waterpeil

schroefafdekking

gevelversie met pennen
Voor zwembaden in beton en B-2-blokken en zwembaden
met een wanddikte van meer dan of gelijk aan 8 mm
Min.
5 cm

Universele pen 8 x 40
Holle sluitring, wit
Ø16

Houtschroef VBA TF Z
pozi RVS A4 Ø6 x 60

5 cm

Aanvaardbare limiet van de
niveauschommeling
50 mm
50 mm

schroefafdekking

aanbevolen
waterpeil

Beton
Sluitring

B-2-blokken
Sluitring

Pen

Ø8
60 mm ‘minimum’

Draai de schroef niet
verder vast wanneer u het
hoogste weerstandspunt
bereikt, anders vermindert
u de kwaliteit van de
bevestiging.

Installatie

PUSh-LOCK-INSTALLATIE

Draai na het hoogste
weerstandspunt nog
3 omwentelingen
met een schroevendraaier
om de bevestiging af te
sluiten.
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Installatie

QUICK-LOCK-INSTALLATIE
Een waterpeilregelaar is verplicht.
Te verankeren versie
Voor betonnen zwembaden
Houtschroef VBA TF
Z pozi RVS A4 Ø6 x
60

Min.
5 cm

Te verankeren
element

Holle sluitring,
wit Ø16

afstelling

Aanvaardbare limiet van
de niveauschommeling
5 cm
5 cm

aanbevolen
waterpeil

Versie met krammen
Kraagschroef
RVS A4
M10 x 60

Voor betonnen zwembaden
Houder met krammen

Ø12

22

Nylon pen
Ø12

Moer RVS A4 M10

afstelling

Aanvaardbare limiet van
de niveauschommeling
5 cm
5 cm

Sluitring
Ø10

aanbevolen
waterpeil

gevelversie met pennen
Voor zwembaden in beton en B-2-blokken en zwembaden
met een wanddikte van meer dan of gelijk aan 8 mm
Min.
5 cm

Holle sluitring,
wit Ø16

Universele pennen 8 x 40

Houtschroef VBA TF Z
pozi RVS A4 Ø6 x 60

afstelling

5 cm

Aanvaardbare limiet van
de niveauschommeling
5 cm
5 cm

aanbevolen
waterpeil

Beton
Sluitring

B-2-blokken
Sluitring

Pen

Ø8
60 mm ‘minimum’

Draai de schroef niet
verder vast wanneer u het
hoogste weerstandspunt
bereikt, anders vermindert
u de kwaliteit van de
bevestiging.

Draai na het hoogste
weerstandspunt nog
3 omwentelingen
met een schroevendraaier
om de bevestiging af te
sluiten.

Een waterpeilregelaar is verplicht.
Te verankeren versie
Te verankeren
element

Voor betonnen zwembaden
Holle sluitring,
wit Ø16

Min.
5 cm
Houtschroef VBA TF Z
pozi RVS A4 Ø6 x 60

Aanvaardbare limiet van
de niveauschommeling
5 cm

aanbevolen
waterpeil

5 cm

Versie met krammen

Kraagschroef
RVS A4
M10 x 60

Voor betonnen zwembaden

Installatie

INSTALLATIE RIEMDOORVOERINg

Sluitring
Ø10

Ø12
Nylon pen
Ø12

Aanvaardbare limiet van
de niveauschommeling
5 cm
5 cm

aanbevolen
waterpeil

gevelversie met pennen
Voor zwembaden in beton en B-2-blokken en zwembaden
met een wanddikte van meer dan of gelijk aan 8 mm

Universele pennen 8 x 40

Holle sluitring, wit
Ø16

Min.
5 cm
Houtschroef VBA TF Z
pozi RVS A4 Ø6 x 60

5 cm

Aanvaardbare limiet van
de niveauschommeling
5 cm
5 cm

aanbevolen
waterpeil

Beton
Sluitring

B-2-blokken
Sluitring

Pen

Ø8
60 mm ‘minimum’

Draai de schroef niet verder
vast wanneer u het hoogste
weerstandspunt bereikt,
anders vermindert u de
kwaliteit van de bevestiging.

Draai na het hoogste
weerstandspunt nog 3
omwentelingen met een
schroevendraaier om de
bevestiging af te sluiten.
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INSTALLATIE VAN DE RINgBOUT VOOR DE RIEMDOORVOERINg

gebruik

Ringbout voor betonnen zwembadomgeving
De kop van de ringbout
moet voorbij het oppervlak
van de zwembadomgeving
uitsteken
Ø20

tussen 25 en 40 cm

diepte: 5 cm
Forceer een ringbout niet in een boring
met een kleinere diameter.
Ringbout voor houten zwembadomgeving
Midden van de riemdoorvoering

Kruisvormige
schroef Ø4 x 25

Ø20
diepte: 4,5 cm
INSTALLATIE VAN DE RIEM IN DE RIEMDOORVOERINg
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enkele riem

gesp

dubbele riem

hechtklem
mantel

of

riem
stangzijde

+

+

+

beschermings- mantel

gesp

hechtklem

1

Span de riem aan.
Het scherm moet de onderzijde
van de riemdoorvoering raken.

3

2

Plaats de hechtklem in de buurt
van de gesp en stop de
2 diktes van de riem in de hechtklem.

Plaats de mantel rond de hechtklem
en verwarm deze met een ballast,
thermostaat 5 - 6.
Let op dat u de riem niet verbrandt.

1

hET ZWEMBAD OPENEN/SLUITEN

Openen:
- Ontgrendel alle verankeringssystemen.
- Bedien de sleutelknop (positie II).
- Berg de sleutel en de ontgrendelingsmiddelen buiten het bereik van kinderen op.

Ontgrendel het luik altijd voordat u de motor bedient.
Sluiten:
- Bedien de sleutelknop (positie I) ‘contact in positie gehouden tijdens het sluiten’
- Vergrendel alle verankeringssystemen.
- Berg de sleutel en de ontgrendelingsmiddelen buiten het bereik van kinderen op.

gebruik

- De persoon die de handelingen uitvoert, moet eerst controleren of er geen zwemmers in het zwembad aanwezig zijn.
- Het luik mag niet in tussenliggende positie onderbroken worden, hierdoor kan een persoon komen vastzitten onder
het bewegende luik.
- Controleer bij gebruik van een automatische borstel onder de afdekking of de voedingsbuis de beweging van de
plaatjes niet verhindert bij het openen en het sluiten van het luik.
- De voorwerpen die op het wateroppervlak drijven moeten verwijderd worden voor het sluiten van het luik.
- Blokkeer de afdekking niet tijdens het op- of afrollen.
- Bedien de automatische afdekking niet wanneer er ijs op het luik ligt.
- Het zwembad wordt door één persoon geopend of gesloten. (2 minuten)

hOUD hET ZWEMBAD ALTIJD IN DE gATEN TIJDENS hET OPENEN OF SLUITEN.
CONTROLEER ALTIJD OF hET WATERPEIL VAN hET ZWEMBAD CONSTANT IS
EN IN OVEREENSTEMMINg IS MET DE AANBEVELINgEN IN DE hANDLEIDINg.
PUSh-LOCK-VERgRENDELINg EN -ONTgRENDELINg

vergrendeling

ontgrendeling
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QUICK-LOCK-VERgRENDELINg EN -ONTgRENDELINg

gebruik

vergrendeling
Controleer of het systeem
ingeschakeld is.

met het gereedschap

ontgrendeling

+ +

met het
gereedschap

het scherm mag niet uit de
Quick-lock komen voordat u
de sleutelknop bediend hebt
(risico op heractivering).
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VERgRENDELINg EN ONTgRENDELINg MET RIEMDOORVOERINg

vergrendeling
Stop de riem tussen de
muur en de schacht van
de riemdoorvoering.

Vergrendel
de ringbout.

De riem moet
aangespannen
zijn en
het scherm moet
de onderzijde
van de
riemdoorvoering
raken.

ontgrendeling
Stop de riem onder de
riemdoorvoering
en plaats deze op het
scherm.
Ontgrendel
de ringbout.

WATERPEIL VAN hET ZWEMBAD

FILTRATIE
- Programmeer de filtratie tijdens de uren dat de zon schijnt en gebruik deze
permanent zodra de watertemperatuur 25 °C bedraagt.

ONDERhOUD (UIT TE VOEREN DOOR DE KLANT)
- Reinig uw afdekking twee keer per jaar grondig (bij de ingebruikneming en het winterklaar maken). Dit is vooral belangrijk wanneer het water van uw zwembad kalk bevat. Gebruik hiertoe een hogedrukspuit met lauw water en een ontkalker (Décalcit super).
- Reinig de verankeringssystemen en vooral de ringbout regelmatig zodat deze niet komen vastzitten. Wij raden aan om
de ringbouten jaarlijks te smeren voor een optimale werking.
- Het volledige systeem moet gecontroleerd worden bij een abnormale spanning op de afdekking (val).
- Controleer de riemen jaarlijks.
- Reinig de zonne-energiesensoren regelmatig met een ruitenreiniger voor een betere werking.
- Smeer de lagers van uw roller één keer per jaar, bij voorkeur na het winterklaar maken.

gebruik

- Controleer voor een optimale veiligheid en een goede werking van de roller altijd of het
waterpeil van het zwembad constant blijft en in overeenstemming is met de aanbevelingen
van de fabrikant. (Gebruik voor meer comfort een overloop en een waterpeilregelaar.)
- Een te hoog niveau is het gevolg van een overloop die verstopt zit met bladeren of andere
verontreinigingen.
- Een te laag waterpeil leidt tot een risico op blokkering.
- In geval van een gleuf of leuning moet het niveau gecontroleerd worden met een niveauregelaar.

ACCU’S
VERVANG DE ACCU’S BIJ DE EERSTE TEKENS VAN EEN LAGE SPANNING.
LAAT DE ACCU’S NOOIT VOLLEDIG ONTLADEN.
Sluit de accu’s aan op de lader (let op de polariteit). Sluit de lader aan. Het lampje van de juiste spanning
gaat automatisch branden en het laadproces begint. De rode led geeft het laden aan. Op het eind van het
laadproces dooft de rode led en worden de accu’s met een onderhoudslading gevoed. (Zie handleiding van
de lader.)
Waarschuwing: - Bewaar uw lader op een droge plaats. Herlaad de accu’s niet in de buurt van het zwembad, maar op
een droge plaats.

WINTERKLAAR MAKEN
- Maak het zwembad winterklaar op basis van de geografische ligging.
- Sluit het luik in de veiligheidspositie.
- Behoud de aansluiting van de accu’s op de roller en bedek het zonne-energiepaneel niet.

ONDERhOUD
- Alle
interventies
moeten
door
een
professional
uitgevoerd
worden,
die
indien
nodig
contact opneemt met de fabrikant.
- Alle reserveonderdelen moeten oorspronkelijke onderdelen zijn of in overeenstemming met de norm zijn.
- Controleer de volledige afdekking.
- Bij elk begin van het seizoen en bij ongevallen (val van een voorwerp, hagel op het luik,
abnormale spanning op de afdekking enz.) moet gecontroleerd worden of de plaatjes geen
zichtbare schade vertonen, die de veiligheidsfunctie van het luik in gevaar kan brengen (plaatjes met scheuren, gaten,
vervormingen enz.). Vervang de plaatjes of het volledige scherm indien nodig.
- Bedek het luik noch tijdens de zomer noch tijdens de winter met een ondoorschijnend dekzeil. ‘Risico op beschadiging van de plaatjes door een temperatuurstijging’
- Controleer de toestand van de riemen (naden) en met name de slijtage van de mantel tegen schuring. Wanneer deze
zijn beschermingsfunctie tegen schuring van de riem bij contact met de zwembadrand niet meer vervult, moet u deze
vervangen.

DE ROLLER ONTKOPPELEN
Bij een motor- of elektrische storing kunt u de motor
verwijderen en het zwembad handmatig afsluiten.
1
2
3
4
5

-

Schakel de voedingsbron uit.
Ontkoppel de motor.
Verwijder de bevestigingen en de motor.
Rol het scherm met de hand af.
Plaats de verankeringssets.
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gEAChTE KLANTEN,

BEDANKT

VOOR hET AANKOPEN VAN EEN AUTOMATISChE VEILIghEIDSAFDEKKINg VAN DEL

EN hET VERTROUWEN DAT U IN ONS hEBT.

WIJ

RADEN U AAN OM DE ONDERSTAANDE AANBEVELINgEN AANDAChTIg TE LEZEN.

V E I L I g h E I D S I N S T R U C T I E S
·hET

ZWEMBAD hOUDT EEN gROOT gEVAAR IN VOOR UW KINDEREN. EEN VERDRINKINgSDOOD IS SNEL gEBEURD.

VAN

ZODRA KINDEREN IN DE BUURT VAN EEN ZWEMBAD KOMEN, MOET U ZE VOORTDUREND EN ACTIEF IN DE gATEN

hOUDEN, ZELFS WANNEER ZE KUNNEN ZWEMMEN.

DE FySIEKE AANWEZIghEID VAN EEN VOLWASSEN PERSOON IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK WANNEER hET ZWEMBAD OPEN IS.
LEER

hOE U KINDEREN KUNT REDDEN.

ONThOUD DE NUMMERS VAN DE NOODDIENSTEN EN hANg ZE OP IN DE BUURT VAN hET ZWEMBAD.
- BRANDWEER: 100
- MEDISCHE HULPDIENSTEN: 100
- ANTIGIFCENTRUM: 070245245
· DEZE

AFDEKKINg VORMT gEEN VERVANgINg VOOR gEZOND VERSTAND NOCh INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKhEID.

ZE IS EVENMIN BEDOELD ALS VERVANgINg VOOR hET TOEZIChT VAN DE OUDERS EN/OF DE VERANTWOORDELIJKE
VOLWASSENEN. DIT BLIJFT EEN ESSENTIëLE FACTOR VOOR DE BESChERMINg VAN JONgE KINDEREN.

· LET

OP: DE VEILIghEID IS ALLEEN gEgARANDEERD WANNEER DE AFDEKKINg gESLOTEN, VERgRENDELD EN CORRECT

gEïNSTALLEERD IS VOLgENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT.

· LEEF hET DOOR DE FABRIKANT OPgEgEVEN WATERPEIL NA.
· DE AFDEKKINg MOET SySTEMATISCh gEïNSTALLEERD WORDEN BIJ AFWEZIghEID, ZELFS AL IS hET MAAR EVEN.
· CONTROLEER VOOR EN TIJDENS DE hANDELINg OF ER gEEN ZWEMMERS OF VREEMDE VOORWERPEN AANWEZIg ZIJN IN hET ZWEMBAD.
· BERg DE NODIgE hULPMIDDELEN VOOR hET BEDIENEN VAN DE AFDEKKINg OP BUITEN hET BEREIK VAN KINDEREN.(BIJVOORBEELD DE SLEUTEL)
· ALLEEN EEN VERANTWOORDELIJKE VOLWASSENE MAg hET MEChANISME BEDIENEN.
· hET IS VERBODEN OM OP EEN VEILIghEIDSAFDEKKINg TE KLIMMEN, STAPPEN OF SPRINgEN.
· WANNEER DE AFDEKKINg NIET CORRECT WERKT EN hET ZWEMBAD NIET KAN AFgESLOTEN EN BEVEILIgD WORDEN OF
WANNEER DE UITRUSTINg OF hET ZWEMBAD TIJDELIJK NIET BESChIKBAAR IS, MOET U ALLE NODIgE MAATREgELEN TREFFEN OM DE
TOEgANg TOT hET ZWEMBAD VOOR JONgE KINDEREN TE VERhINDEREN EN DIT TOTDAT DE AFDEKKINg gEREPAREERD IS.
· EEN KIND VERDRINKT IN MINDER DAN 3 MINUTEN; gEEN ENKEL TyPE BESChERMINg KAN DE BEWAKINg EN hET
TOEZIChT VAN EEN VERANTWOORDELIJKE VOLWASSENE VERVANgEN.
ZWEMBADINSTALLATEUR
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