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Junior / Senior

Junior típus

Méret: 52,5 x 11 mm
Felhasználható: Felsı elosztásúnál
Szinek: szürke, fehér, kék, bézs, türkiz

Senior típus

Méret: 55,5 x 14 mm
Felhasználható: Mindenütt
Szinek: szürke, fehér, kék, bézs, türkiz, áttetszı

A változtatás joga fenntartva
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A redınyköpeny összeszerelési útmutatója
A redınyköpenyt a könnyebb kezelés érdekében darabokban szállítjuk,
melyeket összeszereléskor ismét össze kell illeszteni.
Ezt legegyszerübben vízzel feltöltött medencében tehetjük meg, de
kivitelezhetı "szárazon" is.
A redınyköpenyt kisebb tekercsekbe van osztva, melyek nagyjábol egyformák.
Kivéve:

végléc
csúszótalp

( "E" jelzéső)
( "K" jelzéső)

Eljárási mód padlószint feletti berendezések esetében



A ("E" jelzéső) véglécet tele medencében erısítsük a tekercselı hengerre a
hevederszalagok segítségével.
A többi redınytekercset a víz felszínén tekerjük szét, és a csomagolatlanul
mellékelt "tolópálcikák" segítségével kössük össze ıket.
 A "tolópálcikák rögzítıkupakján van egy horony, mely lehetıvé teszi a befőzésüket
az egyik tekercs végébe ill. a következı tekercs elejébe.
 Amennyiben a medence mellett szők volna a hely, a "tolópálca"- lehetıleg minél



kisebb sugárban-óvatosan felfelé is hajlítható.
Végül a ("K" jelzéső) csúszótalp tekercsét csatlakoztassuk a redınyköpenyhez.

Eljárási mód padlószint alatti berendezések esetében





Az ("E" jelzéső) véglécet üres medence ill. redınyakna mellett erısítsük a hevederszalagok segítségével a tekercselı hengerhez. (Ez normál esetben már a meghajtás
összeszereléskor megtörénik.)
Töltsük fel vizzel a medencét.
A többi redıtekercset a víz felszínén tekerjük szét, és a csomagolatlanul mellékelt
tolópálcikák segítségével kössük össze ıket.
 A "tolópálcikák rögzítıkupakján van egy horony, mely lehetıvé teszi a befőzésüket
az egyik tekercs végébe ill. a következı tekercs elejébe.
 Amennyiben a medence mellett szők volna a hely, a "tolópálca"- lehetıleg minél





kisebb sugárban-óvatosan felfele is hajlítható.
Végül a ("K" jelzéső) csúszótalp tekercsét csatlakoztassuk a redınyköpenyhez.

Jótanács: Amennyiben a redınyköpeny összeszerelése nem feltöltött medencében történik,
a redıny egyes részeit könnyebben a tekercselı hengeren tudjuk összeilleszteni!



Vigyázat!

Ügyeljünk arra, hogy szállításkor az egyes redınytekercsek ne hajoljanak meg
túlságosan, mivel ez károsíthatja a rögzítıkupakokat!



Tipp: Az egyes tekercseket mindig két személy vigye, és ne a legszélén
fogják!

Alacsonyabb hımérségleten a károsodás veszélye nagyobb!
A változtatás joga fenntartva
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Jótanácsok áttetszı medenceborításokhoz
hogy sok éven át örülhessen áttetszı medenceborításának, ügyeljen a következıkre:

Az MKT áttetszı medenceborítás nemcsak a meleget tartja a medencében, hanem egyes elemei
különleges felépítésének köszönhetıen arra is képes, hogy a napenergiát meleggé alakítsa
melyet a medence vizének- annak keringése (szőrıberendezés) következtében- könnyen átad.
Így a szőrıberendezést napközben - míg a Nap süt - mindenképp tartsuk üzemben, hogy a medenceborító nehogy eldeformálódjon a túl nagy hıfelvétel következtében.









Az MKT áttetszı medenceborítást
amikor nincs vízben
A Napnak mindennemő behatolásától alapvetıen óvni kell!

Ha a medencében valamilyen biztonsági támasz (kapaszkodórúd, perem) található, akkor
mindenképpen ügyeljünk a vízszint állandóságára. Amenyiben a vízszint a biztonsági támasz alá
süllyed, a medenceborítás kétoldalt felfekszik erre, és a víztükör szintjéig meghajlik.
Napsütésben a borítás külsı, a víz által nem hőtött végeiben hıtolulás lép fel, mely maradandó
deformálódáshoz vezethet.
Ez egyértelmően vonatkozik a ferdefalú medencékre is.

Ha az MKT áttetszı medenceborítást tisztítás céljából leszereljük a medencérıl, ismét ügyeljünk
arra, hogy ezt ne napsütésben tegyük. A tisztítási munkálatokat a kora reggeli vagy a naplemente
utáni órakban végezzük.

Az egyes medencefedési típusokhoz a következıket jegyezzük meg:

Padlószint alatti típus:
Ha a redınyaknát víztelenítettük, a feltekercselt medenceborítást óvnunk kell a napfény behetolásától (fényvédı ponyva, sátorponyva vagy hasonló segítségével)!

Padlószint feletti típus
Ha a redınyköpeny tisztítása céljából eltávolítjuk a háromrétegő borítást, ezt mindenképpen a
korareggeli vagy naplemente utáni órákba tegyük!





A rendeltetésnek nem megfelelı bánásmódra visszavezethetı

A változtatás joga fenntartva

károkért - érthetı módonnem vállalunk felelısséget!
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