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Da bo imelo vaše solarno pokrivalo dolgo življenjsko dobo, vas naprošamo, da upoštevate naslednja navodila. 
Pravilna uporaba bo tudi izpolnila namen solarnega pokrivala. Ta je višja temperatura bazenske vode.

PRILAGODITEV SOLARNEGA POKRIVALA VAŠEMU BAZENU

Solarno pokrivalo je iz visoko-kvalitetnega materiala. Da bo imelo pravilno obliko za vaš bazen postopajte po 
naslednjih korakih. Pokrivalo položite na vodo - zračni mehurčki morajo gledati navzdol. Ležečo pokrivalo do-
bro raztegnite na vodni površini. Pustite ležati nekaj časa da se pokrivalo na soncu popolnoma uleže na vodno 
površino. Pokrivalo nato obrežete glede na velikost bazena. Pri tem pazite, da ne poškodujete bazenske folije. 
Pokrivala ni potrebno pritrjevati, pustite da leži na vodni površini.

OGREVANJE VODE V BAZENU

Optimalne rezultate dosežemo, če pustimo pokrivalo ležati na vodi. Pred kopanjem pokrivalo odstranimo. Tako 
lahko dosežemo višje temperature bazenske vode za cca. 2-3 stopinje. Da bi preprečili izgubo temperature, 
pokrivalo pustimo na vodni površini tudi preko noči in nevihtah. Če doseže voda 32 stopinj, pokrivala več neu-
porabljamo.

SKLADIŠČENJE POKRIVALA

Ko ga odstranimo iz bazena ga položimo v senco. Nikoli ga ne položimo na travo. Zaradi temperature se bi trava 
uničila v roku ene ure. Solarno pokrivalo ni primerno za prezimovanje bazenov in ne služi temu namenu. Če ga 
skladiščimo za dalj časa, ga moramo dobro posušiti. Pokrivala ne mečkamo v karton ali vrečo. Najprimerneje je, 
da ga navijemo v rolo z ustreznim navijalom.

POMEMBNO

Zvitega pokrivala ne puščamo na soncu. Po šok kloriranju vode pokrivala ne dajamo takoj na bazen, saj lahko 
visoka vsebnost klora v bazenski vodi poškoduje zračne mehurčke. Počakamo, da vsebnost klora pade na nor-
malne vrednosti med 0,6-1,0 mg/l. Če se zračni mehurčki poškodujejo, pokrivalo izgubi svoje lastnosti.

ČIŠČENJE

Čistimo ga z mehko gobo in vodo. Speremo s curkom vode.

OBSTOJNOST

Kadar dodamo v bazen tekočino za prezimovanje (CALZELOS), pokrivala ne pustimo na vodni površini. V vodo 
dodajajte samo kvalitetna sredstva za vzdrževanje vode. Ta ne bodo škodovala pokrivalu.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pokrivalo ni namenjeno kot varnostno pokrivalo za otroke ali odrasle. Pred uporabo bazena se mora pokrivalo 
obvezno odstraniti. Nikoli ne plavati pod pokrivalom. Na pokrivalu ne stati, sedeti ali skakati. Mehurčki se lahko 
pri tem uničijo.


