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Zimní zakrývací plachta

NÁVOD NA POUŽITÍ
ZIMNÍ ZAKRÝVACÍ PLACHTY
(modrá/černá)

Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej na
bezpečném místě.

Hydroservis s.r.o., Mánesova 11, 612 00 Brno-Královo Pole, tel., fax: 545 229 468
E-mail: info@hydroservis.cz, http://www.hydroservis.cz

2
Zimní zakrývací plachta

1. Zimní zakrývací plachta má dostatečný přesah a měla by ležet na vodní hladině, tak jak je
znázorněno na obr. 1. Vzniklé záhyby musí mít v bazénu rovnoměrně rozděleny.

SPRÁVNĚ

2. Zakrývací plachta je provedena tak, že shromažďuje přes zimu vodu z dešťových i
sněhových srážek.
3. K zatížení plachty nepoužívejte žádné ostré předměty, jako cihly nebo podobně. Váš
prodejce Vám rád poskytne kanystry k zatížení plachty.
4. K upevnění plachty slouží pouze originální upevňovací lanko s napínákem.
5. Zakrývací plachta je vyrobena ze speciální látky, které je odolná proti protržení. Díky této
látce je tato plachta pevnější v tahu, není ale zcela vodotěsná. Část dešťových srážek může
prosáknout do bazénu. Vzhledem k tomu, že pevné nečistoty jako je např. prach nebo listí
zůstanou zachyceny na povrchu, není ovlivněna funkčnost a kvalita plachty.
6. Na jaře je vhodné vodu zachycenou na plachtě odsát hadicí nebo ponorným čerpadlem,
abyste ji mohli pohodlně sejmout.
7. K zatížení plachty doporučujeme použít kanystry na vodu. Tyto naplňte vodou pouze do
poloviny, abyste zamezili jejich roztržení mrazem. Podle velikosti bazénu doporučujeme 4 –
8 kanystrů.
8. Zeptejte svého prodejce na další tipy k zazimování, zejména s ohledem na bezproblémové
zprovoznění a vyčištění bazénu na jaře.
Bezpečnostní pokyny:
Zakrývací plachty neslouží jako bezpečnostní plachty, nejsou proto vhodné, aby unesly
děti nebo dospělé.
ZÁRUKA:
Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu
záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu
24 – měsíců ode dne prodeje. Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena
uživatelem ani neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude zařízení bezplatně opraveno
za předpokladu, že:
od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců.
při používání byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci
plachta nebyla násilně mechanicky poškozena
na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace
Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Tento návod slouží jako
záruční list.

Datum prodeje…………………………..

……………………………………….
Prodejce
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