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Gratulujeme k nákupu nového zastřešení vířivky
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Zvolený kryt COVANA je výsledkem vynikajícího inženýrství,
pozornosti k detailům a veliké hrdosti. S náležitou péčí a pozorností bude Váš obal COVANA sloužit
mnoho let a nabídne skvělý výkon.
Přestože jsou naše výrobky vyrobeny tak, aby měly dlouhou životnost, důrazně doporučujeme,
abyste si v době nákupu zaregistrovali obal COVANA, abyste zajistili odpovídající následný servis.
Registrace krytu COVANA nám ve skutečnosti umožňuje rychle vás kontaktovat v
nepravděpodobném případě, kdy by mělo být vydáno bezpečnostní upozornění. Váš produkt a
bezpečnost jsou pro nás v COVANA nejvyšší prioritou.
K získání záručního servisu budete potřebovat svůj původní doklad o prodeji jako doklad o nákupu a
práce musí být provedena autorizovaným technikem. Pokud by měl váš kryt COVANA někdy selhat,
registrace produktu vám umožní včas získat přístup k nezbytným informacím.
Zažijte výhody registrace vašeho krytu COVANA na adrese www.covana.com/warranty.html.
Před použitím nového krytu COVANA si prosím přečtěte několik instrukcí. Tato uživatelská příručka
vám vysvětlí, jak váš kryt funguje, takže altán COVANA budete bezproblémově sloužit mnoho let.
Pro servis a radu neváhejte kontaktovat místního autorizovaného prodejce COVANA.
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během používání slyšíte neobvyklý zvuk,
obraťte se na prodejce COVANA.
 K čištění povrchu krytu COVANA nikdy
nepoužívejte žádný typ tlakové myčky ani
pufru. Mohlo by dojít k předčasnému
opotřebení nebo poškození.
 Klíčový vypínač musí být trvale namontován a
umístěn 1,5 m od lázně a 1,5 m nad úrovní
paluby nebo terénu. Ujistěte se, že uživatel má
při provozu jasný výhled na kryt COVANA.
Kromě toho by měl být terminál klíčového
spínače umístěn v místě, kde by na něj
nemohlo spadnout větší množství vody nebo
předměty. (Obrázek 1)

Bezpečnost
Důležité bezpečnostní informace.
ULOŽTE SI TYTO INFORMACE A PRAVIDELNĚ SI JE
PŘEČTĚTE
Čtěte tyto informace bedlivě.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Kryt COVANA byl navržen, otestován a certifikován
tak, aby byl instalován nad vířivkami a podle
důležitých instalačních pokynů vydaných
společností COVANA. Jakýkoli jiný způsob použití
ruší platnost záruky a certifikace výrobku.
Maximální přípustná hmotnost, uvedená v části
specifikace této příručky, je opatřením pro vlivy
prostředí, jako jsou některé sněhové srážky nebo
vlhké listy, které by se mohly hromadit na krytu,
které jsou rovnoměrně rozloženy na povrchu
krytu.
Kryt COVANA nebyl navržen tak, aby podporoval
jakékoli další zatížení nebo osoby, které na něm
chodí nebo stojí. Nedodržení tohoto návodu vede
k zániku záruky a certifikace výrobku.
Bezpečnostní kryt splňuje požadavky normy
ASTM F1346-91.

PROVÁDĚJTE
 Po použití krytu COVANA vyjměte ovládací klíč.
 Pokud klíč nepoužíváte, uložte jej na
bezpečném místě. Uživatelé si musí vzít
ovládací klíč do vířivky, aby zabránili
neoprávněnému použití krytu.
 Nikdy nenechávejte klíč ve spínací skříňce.
 Často kontrolujte kryt, zda nevykazuje známky
poškození.
 Pokud zjistíte závadu, nechte co nejdříve
provést opravy, seřízení nebo mechanické
práce autorizovaným prodejcem COVANA.
 Uzavřete kryt, pokud se nepoužívá, nebo
pokud není monitorováno.
 Kryt COVANA smí obsluhovat pouze dospělá
osoba.
 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8
let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi,
pouze pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi
pokyny týkající se bezpečného používání krytu.
 Děti se s přístrojem nesmí hrát. Čištění a
údržbu uživatele nesmí provádět děti bez
dozoru.

NEBEZPEČÍ
 Aby se snížilo riziko zranění, nedovolte dětem
používat tento výrobek, pokud není pod
dozorem.
 Nedodržení všech pokynů může mít za
následek zranění nebo dokonce smrt.
 Nedovolte, aby lidé kdykoliv šplhali nebo
chodili po krytu.
 Nedovolte dětem přístup k krytu COVANA bez
dozoru.
 Kryt COVANA nikdy neprovozujte, dokud
nebudou všechny osoby a předměty mimo
vířivku.






Obrázek 1

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že klíčový klíč a klíč držíte mimo
dosah dětí.
Na kryt COVANA nepokládejte žádné látky
nebo plastové fólie, například plachtu. To by
mohlo přehřát kryt a způsobit deformaci nebo
delaminaci krytu.
Pravidelně kontrolujte kryt.
Měla by se hladce a rovnoměrně zvedat. Pokud
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NESMÍTE
Provozovat Covanu před dokončením všech
mechanických a elektrických zapojení
Cokoliv věšet a pokládat na ovládací skříňku
COVANA nebo na řídicí jednotku
Provozovat kryt COVANA, když je někdo ve
vířivce.
Stoupat či chodit nebo se věšet na kryt.
Kryt COVANA ponechat otevřený déle než 12
hodin. Mohlo by dojít k deformaci krytu.
Konvergujte nebo přímo odrážejte sluneční
světlo svíticí na kryt. To by mohlo způsobit trvalé
poškození.
Čistit kryt drsnými chemikáliemi nebo čisticími
prostředky.
K čištění všech částí krytu COVANA používat
tlakovou myčku. Mohlo by dojít k předčasnému
opotřebení nebo poškození.

 U modelů napájených střídavým proudem:
Obsluha COVANA musí být připojena k obvodu,
který je chráněn vyhrazeným proudovým
chráničem (GFCI), který splňuje všechny platné
místní elektrické předpisy a předpisy.
 Nainstalujte kryt COVANA tak, aby drenáž
směřovala vodu od elektrických součástí a
základních mechanických součástí.
 Nepřipojujte k elektrickému systému krytu
COVANA žádné pomocné komponenty, pokud
nebyly schváleny společností COVANA.
 Vyměňte elektrické komponenty za originální
komponenty dodané nebo schválené společností
COVANA. Požádejte svého prodejce o náhradní
díly.
 Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem,
ihned vyměňte všechny poškozené elektrické
kabely. Pokud tak neučiníte, může dojít k
usmrcení nebo vážnému zranění osob
elektrickým proudem.
 Nezakopávejte žádné elektrické kabely.
Zahrabaný kabel může mít za následek smrt
nebo vážné zranění způsobené elektrickým
proudem, pokud není použit přímo kabel určený
k uložení do země nebo pokud dojde k
nesprávnému zakopání.

POZOR
 Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto
návodu a používejte pouze příslušenství a
nástroje schválené společností COVANA.
 Kryt COVANY neválejte na její stranu ani jej
neposouvejte po boku. To může poškodit hranu.
 Po vyjmutí jakéhokoliv dílu jej vždy umístěte na
bezpečném a rovném povrchu, aby byla zajištěna
jeho správná funkce.
 Všechny čtyři sloupky krytu COVANA musí být
řádně ukotveny k rámu bazénu pomocí držáků a
ramen.
 Tento výrobek obsahuje převážně ocel, plast,
měď (Cu), sklolaminát, pěnu a hliník (Al).
Recyklujte je prosím správně.
 Pro možnost bateriového provozu nebo možnost
nouzového zálohování jsou oba zdroje napájeny
dobíjecí uzavřenou olověnou baterií. Recyklujte
jej správně.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ DROG NEBO
ALKOHOLU
 Používání drog nebo alkoholu při provozu krytu
COVANA je přísně zakázáno. Porucha úsudku,
zraku nebo sluchu může ovlivnit bezpečnost
jiných osob nebo způsobit smrt.
VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MODIFIKACÍ KRYTU
COVANA
 Jakékoli úpravy krytu COVANA, například
mechanické, elektrické nebo estetické, mohou
způsobit nežádoucí nebo nebezpečný provoz
krytu. Tyto úpravy by navíc mohly vést k zániku
záruky a certifikace.
 Kryt COVANA byl navržen, testován a
certifikován pouze za účelem zakrytí a
zabezpečení lázní.
 Jakákoli instalace, která se od tohoto účelu liší,
ruší platnost záruky a certifikace.

ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ
 Nedodržení těchto pokynů může mít za následek
smrt elektrickým proudem nebo vážné zranění.
Před zahájením jakéhokoliv zásahu na krytu
COVANA odpojte nebo vypněte a zajistěte
všechny napájecí zdroje.
 Elektrickou údržbu nebo opravy na krytu
COVANA provádějte vždy u autorizovaného
elektrikáře.
 Zapojení musí splňovat všechny platné místní
elektrické předpisy a předpisy.
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Značení
Odstraněním jakýchkoli štítků z krytu COVANA dojde ke ztrátě certifikace produktu. Všechny štítky by vždy
měly zůstat viditelné.
Je odpovědností vlastníka zajistit, aby tyto štítky byly vždy viditelné a neměly by být nikdy odstraněny.

NESTOUPEJTE NA KRYT.

VAROVÁNÍ
Vyhněte se riziku utonutí. Možnost zachycení.
Nedodržení všech pokynů může mít za následek zranění nebo utonutí.
Pravidelně kontrolujte kryt.
6

Pokyny pro start
Zajistěte, aby byl kryt COVANA řádně nainstalován autorizovaným technikem COVANA; to zahrnuje umístění
krytu (viz část Pokyny k umístění v návodu k instalaci), základy krytu (viz část Příprava k instalaci v návodu k
instalaci) a také elektrickou instalaci krytu (viz část Elektrické připojení) instalačního manuálu.
Před použitím krytu COVANA si pozorně přečtěte část Bezpečnost v této příručce.

1) Před provozem se ujistěte, že všechny nečistoty a sníh jsou odstraněny z horní části krytu COVANA.
2) Při zvedání nebo spouštění krytu zajistěte, aby se nikdo nenacházel v lázních nebo v blízkosti lázní.
3) Zajistěte, že v prostoru krytu COVANA není žádná překážka ani kolem něj.
4) Klíč musí být držen ve správné poloze až do úplného otevření nebo zavření.
5) Kryt COVANA se automaticky zastaví v plně otevřené a plně zavřené poloze.
6) Otočením klíče proti směru hodinových ručiček zvedněte kryt.
7) Otočením klíče ve směru hodinových ručiček kryt spustíte.
8) Tlačítko se po uvolnění automaticky vrátí do polohy vypnuto / vypnuto.
9) Po dokončení práce s krytem COVANA vyjměte klíč. Klíč uložte na bezpečné místo.
VAROVÁNÍ
Uživatelé si musí vzít ovládací klíč do vířivky, aby se zabránilo neoprávněnému použití krytu.
10) Po každém použití nasaďte gumový kryt zpět na klíčový spínač.
DŮLEŽITÉ: Pokud vířivku s krytem Covana nepoužíváte, ponechte jej zcela zavřený.
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Manuální zvedání krytu
ELEKTRICKÉ VAROVÁNÍ
 Před zahájením jakéhokoliv zásahu na krytu
COVANA odpojte nebo vypněte a zajistěte
všechny napájecí zdroje.
1) Odpojte nebo vypněte a zajistěte napájení.

2) Odšroubujte čtyři šrouby na spodní straně krytu a
odejměte kryt. (Obrázek 11)

3) Pomocí ½ ”(13 mm) šestihranného nástrčného
klíče zvedněte nebo spusťte kryt COVANY otáčením
vstupního hřídele motoru. (Obrázek 12)

4) Pomalu otáčejte hřídelem. Pokud je cítit vyšší
odpor, okamžitě zastavte.

Obrázek 11
Šrouby

VAROVÁNÍ
- Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, mohlo by
dojít k poškození přístroje.
5) Otočením vstupního hřídele ve směru
hodinových ručiček snížíte střechu a proti směru
hodinových ručiček zvednete střechu.
VAROVÁNÍ
- Nepřekračujte limity mechanismu. Nedodržení
těchto pokynů může způsobit mechanické selhání.

6) Znovu namontujte kryt obsluhy pomocí čtyř
šroubů. (Obrázek 11)

Obrázek 12

7) Znovu připojte a zapněte napájení.
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Použití únikového poklopu
Zespodu
1) Otočte červenou rukojetí o čtvrt otáčky
jakýmkoliv směrem, čímž zatáhnete ramena.
(Obrázek 11)
2) Zatlačte přímo na únikový poklop a odložte jej
stranou.
3) Vylezte přes otvor a v případě potřeby požádejte
o pomoc.

Obrázek 11

Shora
1) Nenechávejte žádné předměty na únikovém
poklopu.
2) Použijte klíč Covana nebo jiný a strčte jej do
slotu umístěném v bílé střední části rukojeti.
(Obrázek 12)
3) Otáčejte rukojetí, dokud klíč neklesne.
4) Pokračujte v otáčení o čtvrt otáčky v jakémkoliv
směru.
5) Zvedněte únikový poklop přímo vzhůru
uchopením jeho stran a odložte jej stranou.
(Obrázek 13)
6) Pomozte osobě, která je uvězněna níže,
vytažením ven z plaveckých lázní.

Obrázek 12

Obrázek 13
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Zazimování krytu Evolution

Pokud plánujete zazimovat svou vířivku v chladném období, COVANA doporučuje také zazimování krytu
COVANY. Tento proces zabraňuje případným estetickým škodám na krytu COVANY a minimalizuje riziko
zamrznutí vody v plaveckých lázních. Postupujte podle těchto pokynů:
VAROVÁNÍ
Tyto pokyny jsou relevantní pro každého, kdo plánuje delší dobu nepoužívat plavecké lázně, zejména pokud
teplota klesne pod 0 ° C.
0) Kryt COVANA zcela očistěte, abyste odstranili prach, mastné zbytky nebo jiné cizí nečistoty.
1) Zazimujte vířivku podle instrukcí výrobce vířivky.
2) Úplně zavřete kryt COVANA na lázně. Zajistěte, aby se těsnění dotýkalo celého obvodu plaveckých lázní.
3) Ujistěte se, že únikový poklop je správně nainstalován na víku a je zavřený.
4) Vypněte napájení COVANA. To lze provést vypnutím a zajištěním jističe napájení krytu COVANA;
5) Na kryt COVANA položte plachtu nebo vodotěsnou fólii. Během tohoto kroku neporušujte pokyny výrobce
vířivky.
- Pro model napájený střídavým proudem: Na skříňku AC umístěte také ochrannou fólii s plachtou.
VAROVÁNÍ
- Při použití jakéhokoliv druhu látky nebo plastu jako je například tarpaulin by při letním počasí mohlo dojít
k poškození krytu COVANA. Takovou ochranu používejte pouze v zimním období.
- Odstraňte jakýkoliv kryt nebo plastovou plachtu, jakmile jsou sezónní teploty nad bodem mrazu (32 ° F
nebo 0 ° C).
6) V oblastech s velkým sezónním sněžením pravidelně odstraňujte nadměrné hromadění sněhu nebo po
silném sněžení, abyste zabránili poškození konstrukce krytu COVANA. Nenechávejte sníh nashromáždit více
než 30 cm na krytu COVANA.
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Tabulka pravidelné údržby
Váš kryt COVANA byl navržen tak, aby poskytoval roky bezproblémového požitku. Občas se mohou
vyskytnout problémy, které vyžadují odborné znalosti autorizovaného servisního technika COVANA. Než
zavoláte servis, podívejte se do sekce Odstraňování problémů. Uchovávejte si vždy původní doklad o prodeji.

Frekvence
Úloha
Proveďte vizuální kontrolu (nečistoty, sníh,
led atd.)
Zkontrolujte, zda jsou trubice sloupů správně
umístěny. (zda střední trubice jsou na místě)
Zkontrolujte, zda jsou těsnění na sloupech
správně umístěna (když je kryt zavřený).
Během provozu poslouchejte neobvyklé
zvuky.
Zkontrolujte těsnění na krytu COVANA.
(nesmí být žádný únik páry)
Zkontrolujte zvedací mechanismus
zvednutím a spuštěním krytu COVANA.
Zkontrolujte ukotvení krytu COVANA.
Zkontrolujte, zda únikový poklop funguje
správně
Otestujte proudový chránič
Namažte řetězy na všech sloupcích a
U-profilech. *
Namažte sestavy zvedáku. *
Zkontrolujte napnutí řetězu na všech
sloupcích a U-profilech. *
Kryt umyjte slabým čistícím prostředkem (tj.
Mycím prostředkem na mytí nádobí) a
vodou. Dobře opláchněte pouze vodou.
Odstraňte únikový poklop a vyčistěte jej
jemným čistícím prostředkem (např. Mycím
prostředkem na mytí nádobí) a vodou. Dobře
opláchněte pouze vodou.

Pokaždé

Týdně

3 měsíce Ročně

Jak je
potřeba

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

* Obraťte se na místního prodejce COVANA
Pro jakoukoliv mechanickou, elektrickou nebo estetickou údržbu prosím kontaktujte svého prodejce
COVANA.
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Technické specifikace
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Provozní omezení
VAROVÁNÍ
Kryt COVANA nesmí být nikdy používán, pokud jsou překročeny následující podmínky.
Maximální vítr

Poryvy při rychlosti 50 km/h při zvednuté poloze a rychlosti 70 km/h
při plném spuštění na plavecké lázně.

Maximální hmotnost na krytu
(rovnoměrně rozložená) *

200 lb. (90 kg)

* Specifikace zátěže pro kryt Evolution je opatřením pro přírodní vlivy, typicky sněhové pokrytí nebo vlhké
listy, které by se mohly hromadit na krytu.

Obecné specifikace
Maximální proud
Rychlost zdvihu
Celková hmotnost

6A
6 cm/s
272 kg
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Řešení potíží
Problém

Pravděpodobná příčina

Řešení

Covana nejede ani
nahoru ani dolu.
Motor i řídicí box
jsou potichu. Žádný
viditelný pohyb.
Kryt COVANA se
nezvyšuje ani
nesnižuje. (Bzučení
motoru a některé
viditelné pohyby).

 Vyhozený jistič.
 Rozpojený zdroj.






Zapněte jistič.
Zkontrolujte elektrické připojení.
Zkontrolujte neporušenost kabelů.
Zkontrolujte jističe.

 Sloupy jsou zamrzlé.
 Kryt je něčím zablokován.
 Mechanismus je
zaseknutý.
 Motor je zablokován.
 Sloupy jsou blokovány.







Odstraňte veškeré nečistoty z krytu.
Zkontrolujte zda něco neblokuje sloupy.
Použijte rozmrazovač na zamrzlé sloupy.
Namažte zdvihací mechanismus.
Zkontrolujte relativní pozici všech sloupů. (více
viz instalační manuál)
Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím
kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Znovu správně nainstalujte přenosovou tyč.
Vyměňte přetržený řetěz ...
Nainstalujte zajišťovací kolík pružiny.
Odstraňte jakékoliv nečistoty z krytu.
Snižte kryt do nejnižší polohy a našroubujte
uvolněné nebo chybějící šrouby. Viz instalační
manuál.
Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím
kontaktujte svého autorizovaného dealera.


Sloupky nejsou
rovnoměrně
umístěny.

 Přenosová tyč vypadla.
 Při provozu přeskočil řetěz.
 Zajištění pružiny je
zlomené nebo vyskočené.
 Šrouby (připevněné k
vnitřnímu pouzdru) chybí
nebo jsou uvolněné.








Rolety jsou volné,
nesprávně napnuté
a / nebo odpojené
od držáků. Látka je
na válečku
pomačkaná nebo
vyboulená.
Střední kryt sloupu
upadl.

 Vnitřní pružina má malé
předpětí.
 Vnitřní pružina má velké
předpětí.
 Držáky nejsou
nainstalovány paralelně.

 Podívejte se do instalačního manuálu.
 Odpojte roletu od spodních držáků a nastavte
správné předpětí pružiny (4 otáčky).
 Ujistěte se, že látka je správně navinuta na
dřevěné ose rolety. Změňte umístění držáků
rolety tak, aby se navíjela rovně.

 Střední díl přimrzl
k vnitřnímu dílu.
 Plastová zarážka je
zlomená nebo chybí.

 Zkontrolujte pozici těsnění na sloupech. Když je
kryt zcela spuštěn dolu, musí těsnění být na
spodním vnějším krytu.
 Zkontrolujte, zda zarážka je zlomená nebo
chybí.
 Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím
kontaktujte svého autorizovaného dealera.

Kryt se zvedá
nerovnoměrně.

 Přetržený řetěz.
 Zlomené zajištění pružiny.
 Vypadnutá přenosová tyč.

 Kontaktujte svého autorizovaného dealera, aby
zajistil okamžitou podporu.
 Neprovozujte kryt Covana.
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Problém

Pravděpodobná příčina

Řešení

Kryt vyjel nahoru,
ale nejde dolů.

 Vačková deska je nesprávně

 Pouze pro certifikované elektrikáře. Otevřete
kryt motoru a zkontrolujte správnou funkci
koncových spínačů.
 Před prací vypněte elektrické napájení.
 Zkontrolujte zda nejsou koncové body rezavé,
případně očistěte.
 Zkontrolujete správnou funkci spínače
(ovládání klíčkem).
 Zkontrolujte zda nejsou porušené kabely.

Kryt sjel dolů, ale
nejde nahoru.

 Vačková deska chybí.
 Klíčový spínač je vadný.
 Koncové spínače se

 Pouze pro certifikované elektrikáře. Otevřete
kryt motoru a zkontrolujte správnou funkci
koncových spínačů.
 Před prací vypněte elektrické napájení.
 Zkontrolujte zda nejsou koncové body rezavé,
případně očistěte.
 Zkontrolujete správnou funkci spínače
(ovládání klíčkem).
 Zkontrolujte zda nejsou porušené kabely.

Zčernalé těsnění.

 Těsnění je plné plísně.

Nouzový poklop
nelze otevřít/zavřít.

 Mechanismus je zaseknutý.
 Zkontrolujte pozice
zavíracího mechanismu.

 Vyčistěte těsnění bělidlem a měkkým
kartáčkem. Dobře opláchněte vodou.
 Podívejte se do kapitoly Použití nouzového
poklopu.
 Odstraňte poklop z vnitřní strany a vyčistěte
jeho zavírací mechanismus.
 Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím
kontaktujte svého autorizovaného dealera.

umístěna nebo chybí.
 Klíčový spínač je vadný.
 Koncové spínače se
nemohou správně
pohybovat.

nemohou správně
pohybovat.

* Další informace naleznete v Instalační příručce.
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Čištění krytu Covana Evolution
Čištění krytu OASIS je nezbytné udržení krytu v dobrém provozním stavu. Vyčistěte kryt podle potřeby nebo
pokud jsou na něm přítomny nečistoty nebo listy. Doporučujeme také vyčistit kryt před a po zazimování.
Potřebné nástroje:






Použijte 1% roztok mýdla pro domácnost.
Čistič musí mít neutrální pH (rozmezí pH 6,5-7,5).
Měkký plastový kartáč
Houba
Tkanina

Následující kroky jsou pokyny pro bezpečné a správné čištění krytu COVANA:
Postup:
1) Kryt COVANA opláchněte vodou (odstraněním větších nečistot).
2) Nanášejte mýdlový roztok a čistěte povrch přímým nebo kruhovým pohybem. Povrch panelů lze
vyčistit houbou, látkou nebo měkkým plastovým kartáčkem.
3) Rychle a důkladně opláchněte kryt, aby se odstranily všechny stopy mýdla. V opačném případě se
vytvoří film tak, že panely budou mít matný, špinavý vzhled.

VAROVÁNÍ








K čištění krytu COVANA nikdy nepoužívejte tlakový čistič ani vysoký tlak.
Vysoký tlak může porušit střechu ze skleněných vláken.
Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly způsobit chemickou reakci a
trvale poškodit panel.
Nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 54 ° C; to může způsobit roztavení panelů ze
skleněných vláken.
Nikdy nestoupejte na kryt; střecha se může zhroutit.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nepoužívejte čistič nebo odstraňovač skvrn, který obsahuje chlorované uhlovodíky nebo
aromatické uhlovodíky.
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Namazání zvedacího mechanizmu
Tato jednotka vyžaduje následující údržbu
promazáním, aby byl zajištěn maximální výkon.
Vnitřní mechanismus vyžaduje namazání jednou
ročně. Brzký podzim je nejlepší čas. Pro horké a
chladné podnebí se doporučuje používat „Mobil
Epic EP MOLY Grease“. V ideálním případě olej ve
spreji nebo ekvivalentní nízkoteplotní syntetické
mazivo.
Poznámka:
Sloupky se nezvednou odšroubováním krytů
sloupků. Sloupy mohou zvedat / spouštět pouze
motory.
1) Sklopte střechu až na doraz.
2) Odstraňte vrchní gumové krytky sloupů.
(Obrázek 18).
3) Odstraňte pět šroubů # 2 Robertson na horní
desce každého sloupku. Odstraňte také šestihranný
pohonný šroub 7/32 “(5,5 mm). Umístěte šrouby
horní desky a hnací šroub na bezpečné místo.
(Obrázek 19)
VAROVÁNÍ
Neodstranění všech zmíněných šroubů má za
následek zničení krytu COVANA.
Nepoužívejte elektrické nářadí, protože šrouby se
mohou zlomit nebo se poničit.
4) Otočte klíčkem pro vyjetí krytu nahoru.
5) Čtyři vnitřní mechanizmy se začnou zvedat, ale
střecha zůstane položena na vířivce. (Obrázek 20)
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6) Zvedejte mechanismus, až se systém zastaví na
maximální hranici. (Obrázek 21)
7) Namažte všechny kluzné části a mechanické
součásti. (Obrázek 22)
8) Zkontrolujte kabely a řetězy (Chain) sloupku, zda
nevykazují známky poškození. V takovém případě se
neprodleně obraťte na místního prodejce COVANA.
(Obrázek 23).
9) Spusťte systém nahoru a dolů a zkontrolujte, zda
je třeba použít další mazivo.
10) Spusťte systém zcela dolů, dokud se sám
nezastaví.
11) Dejte horní desky zpět. Našroubujte pět šroubů
# 2 Robertson a šestihranný šroub pohonu 7/32
“(5,5 mm) na horní desku sloupku. (Obrázek 19)
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte elektrické nářadí, protože šrouby se
mohou zlomit nebo se poničit.
12) Nasaďte pryžový kryt na horní část sloupku.
(Obrázek 18)
13) Opakujte krok 11-12 pro všechny čtyři sloupy.
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Namazání řetězu
Řetěz levý

Tento postup vysvětlí kroky pro úspěšné namazání
řetězu na straně motoru i protilehlých postranních
sloupcích. Použití „Mobil Epic EP MOLY Grease“ se
doporučuje pro horké a chladné podnebí. V
ideálním případě olej ve spreji nebo ekvivalentní
nízkoteplotní syntetické mazivo.

Pro přehlednost
z obrázku
odstraněny
U-profily

Poznámka: Na straně motoru jsou dva nezávislé
řetězy (vlevo a vpravo). (Obrázek 26)

Řetěz pravý

1) Demontujte dolní šroub M6 x 20 mm Phillips.
Šroub je viditelný na jedné ze stran směřujících ven.
(Obrázek 27)

Obrázek 26

2) Rukou zvedněte vnější kryty sloupku a podepřete
je dřevěným hranolem. (Obrázek 28)
POZOR
Pokud vnější kryt spadne dolů, mohlo by dojít k
poškození.
3) Najděte řetěz uvnitř sloupku. Otvor v sloupku
umožňuje přístup k řetězu. (Obrázek 29)

Obrázek 27

4) Použitím spreje lehce nastříkejte řetěz, zatímco
jiná osoba cykluje krytem COVANA nahoru a dolů.
(Obrázek 29)
5) Spusťte vnější kryt zpět na místo. Ujistěte se, že
je nylonová podložka vně krytu. Přišroubujte šroub
Phillips M6 x 20 mm. (Obrázek 27)
Obrázek 28
6) Opakujte kroky 1 až 5 pro zbývající sloupy.

Řetěz
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Obrázek 29

V případě poruchy kontaktujte svého dealera.
BASPA s.r.o.
Bohunická cesta 15
664 48 MORAVANY
www.bazenyavirivky.cz
Made in Canada
by Canimex
www.covana.com
PATENTED
CANADA 2,532,429
US 11/162,557
UK 0515168.3
AUSTRALIA 2006200251

Informace v této příručce byly v době tisku přesné. Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit
svůj výrobek bez předchozího upozornění.
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