Návod na instalaci dekorativní fólie Nuovo
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

• Během montáže hlídejte Vaše děti, jelikož hrozí nebezpečí udušení.
• Montáž neprovádějte v blízkosti tepelného zdroje.
• Fólii využívejte pouze jako dekoraci bazénu, ne však pro jiné účely.
• Nepoužívejte ji jako plachtu, závětří nebo jako dekoraci plotů.
• Fólii nemontujte za větrného počasí.

ÚVODNÍ POZNÁMKY
• DŮLEŽITÉ: Bazénovou fólii montujte před instalací svislých nosníků. (pokud je bazén obsahuje)

• Tato folie byla vyvinuta výhradně pro dekoraci bazénů Nuovo.
• Protože se fólie montuje, když je bazén prázdný a eventuálně za slunného počasí, je normální, že se vytvoří
přehyby. Tyto přehyby zmizí, jakmile bazén naplníte vodou.
• Odstraňte veškeré předměty z okolí bazénu, které by mohly bránit instalaci fólii.
• Odstraňte i ostrohranné a špičaté předměty, které by mohly fólii poškodit.
• Šrouby a spoje plechu přelepte textilní páskou, zabráníte tím možným řezům do fólie.
• Instalaci fólie by měli provádět minimálně dvě dospělé osoby.

PRVNÍ MONTÁŽ

Montáž bazénové fólie se může v několika krocích lišit, záleží na modelu Vašeho bazénu. Před montáží
bazénové fólie se musí nainstalovat vnitřní bazénová fólie.

KROK 1

• Fólii opatrně rozprostřete a dbejte na to, aby se nedotýkala země a nezašpinila se.
• Ujistěte se, že označení fólie směřuje nahoru, bílá páska musí směřovat nahoru.
• Fólii rozprostřete s roztaženými pažemi, podélně a s označením směrem ven. Pokuste se ji rozložit tak, aby
jedna půlka byla uvnitř a druhá venku (viz obrázek 1). Okraj fólie položte asi 10 cm (přesahující) přes okraj
kovového plechu (viz obrázek 2).
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KROK 2

Fólii pozvolna položte dokola bazénu. Začněte se spodním dílem a stahujte ho ze shora směrem dolů.
Postupujte pomalu a krok za krokem (neškubejte). Buďte opatrní a dbejte na to, abyste fólii nepoškodili
šrouby nebo plechem, než dosáhne spodního okraje bazénu (viz obrázek 3).

KROK 3

Obr. 3

Než nainstalujete bílý profil (PCS), odstraňte přehyby na fólii. Zde je třeba učinit následovné:
• Bazénovou fólii lehce napněte tak, že přesahující část natáhnete směrem nahoru a ohrnete ji směrem dovnitř
bazénu (obrázky 5, 6). Potom položte horní profil na fólii a stlačte ho směrem dolů. Tento krok zopakujte po
obvodu celého bazénu a dbejte pokynů v montážním návodu bazénu (MONTÁŽ HORNÍHO PROFILU).
Jakmile se bazénová fólie nachází na svém místě a hladina vody je 5 cm pod zpětným ventilem, musí se
vyříznout otvor ventilu. To nalezete pod montáží zpětné trysky v návodu na montáž bazénu.

Obr. 5

Obr. 6

Podle návodu na bazén potom namontujte svislé nosníky, profily a ozdobné krytí.
Pokud dosahuje hladina vody 5 cm pod otvor skimmeru, musí se dekorativní fólie odříznout. Tento krok
proveďte podle MONTÁŽNÍHO NÁVODU PRO SKIMMER v návodu na montáž bazénu.

NÁHRADA DEKORATIVNÍ BAZÉNOVÉ FÓLIE

Pokud budete chtít Váš Decoh!bazénový kryt nahradit jiným, potom postupujte následovně:
• Vypusťte bazén 5 cm pod otvor zpětného ventilu.
• Odmontujte ozdobné krytí, horní profily a nosníky.
• Odmontujte také skimmer a zpětný ventil
• Odejměte horní profil (PCS) a dekorativní fólii.
• Novou dekorativní fólii nainstalujte podle kroků jedna až tři.

Záruka a životnost

Životnost dekorativní fólie je jednu letní sezónu. Dekorativní bazénová fólie je vystavena extrémnímu počasí
(slunce, déšť, horko, vlhkost, …). Vlivem slunečního záření a působením bazénové chemie dochází k změně
sytosti barev-blednutí dekorační folie. Jedná se o běžné opotřebení dekorativní folie.
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