
GRE rolovací zařízení

Aktualizováno 23.5.2013

NÁVOD K POUŽITÍ
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Popis
Číslo Název Počet

1 Opěra kliky 1

2 Protější opěra 1

3 Základna pro opěru kliky 2

4 Základna pro protější opěru 2

5 Šrouby 6

6 Šrouby 1 8

7 Šrouby 4

8 Matice 4

9 Suché zipy v cívce (samice) 8

10 Suchý zip (samec) 8

11 Přezka 8

12 Klip 8

13 Trubice E (větší průměr) 3

14 Trubice D (menší průmer) 4

Montáž
Vezměte šestihrannou trubici D a vložte j i do opěry kliky #1 a upevněte pomocí šroubu #5. Postup zopakujte
na druhé straně s trubicí E a protější opěrou #2 a opět upevněte za pomoci šroubu #5.
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Vkládejte trubice D do trubic E a spojujte je, dokud nedosáhnete z jedné podpěry na druhou stranu bazénu do
podpěry druhé. Ujistěte se, že délky Z1 a Z2 jsou stejně dlouhé (viz obrázek) a že uprostřed je trubice E. Také
se ujistěte, že minimálně 1 -1 ,2“ části trubice zakrývá centrální trubici.

Pro nadzemní obdélník Pro nadzemní ovál/kruh

Přišroubujte 3 x šroubky #6 do děr na každé straně trubice E, abyste spojení zpevnili.
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Připevnění k bazénu:

1) Dřevěné/kovové bazény
Pro dřevěné bazény: Připravte si základnu #3 pod opěru kliky #1 a to same na druhé straně s
protější opěrou #2. Pro plastové bazény: použij te šrouby #5 pro připevnění základny k bazénu.

Pro kovové bazény: Tužkou si naznačte umístění 4 děr na bazénu, poté pomocí vrtačky vyvrtejte potřebné
otvory. K připevnění základny k bazénu použijte šrouby #7 a matice #8.

2) Trubicové bazény
Přichystejte si základnu pro protější opěru #4 a připavněte j i na protější opěru #2 a to same na druhé straně –
opěru kliky#1 na základnu #4.
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Oddělte si 8 suchých zipů #10(samec) z cívky #9, odstraňte ochrannou pásku a připevněte je v rovnoměrných
odstupech na trubky po celé délce X (jak je znázorněno na obrázku).

Klip #12 připevněte na motouz #9 a protáhněte přezku #11 tak jak je znázorněno na obrázku. Klip nezavírejte.

Obdélník - Otevřete a zavřete kryt bazénu. Klipy upevněte na plachtu ve stejné vzdálenosti, jako jsou suché
zipy na trubicích. Ujistěte se, že délky pásů umožňují kompletní pokrytí bazénů po celé délce hladiny a zabrání
větru podfouknout j i.
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Kruh/ovál - Umístěte kryt na bazén a klip na plachtu tak, jak je znázorněno na obrázku. Klipy upevněte na
plachtu ve stejné vzdálenosti, jako jsou suché zipy na trubicích. Ujistěte se, že délky pásů umožňují
kompletní pokrytí bazénů po celé délce hladiny a zabrání větru podfouknout j i.

Pro odstranění oddělte opěru od základny a otočte rolovacím zařízením pryč z bazénu. Rolo podepřete nebo
jej úplně odstraňte.
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