NAVODILA ZA VGRADNJO LESTVE

SESTAVNI DELI :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

sidro
pokrov za sidro
stranice lestve
posebni vijak
podloška
matica
stopnice
blažilec
pritrdilni element za stranice lestve

2 kom
2 kom
2 kom
x
x
x
x
2 kom
2 kom

A.- Sidra (1) montirana na lestev se betonira v tla.
B.- Stopnice (7) z vijaki (4), maticami (6) in podloškimi
(5) se montirajo na stranice lestve.
C.- Blažilce (8) vstavite v spodnji konec lestve, da
prepreèimo poškodbe bazenske stene.
D.- Ko lestev stoji jo vstavimo v sidri (1), pred tem so
se nataknili pokrovi za sidri. Lestev z pritrdilnimi
elementi (9) pritrdimo in vse prekrijemo z pokrovi.
E.- Priporoèamo, da med zimo lestev snamete jo
operete in shranite.

Navodila za vzdrževanje in ravnanje z nerjaveèimi kovinami (INOX)
1. Vse dele iz nerjaveèih kovin redno èistiti
2. Voda naj vsebuje toliko kemikalij za vzdrževanje èistoèe (klor, pH, soli…) kot jih predpisuje
proizvajalec.
3. Uporabo dezinfekcijskih sredstev v bližini nerjaveèih kovin odsvetujemo, saj delujejo kot delilo
in povzroèijo razbarvanje kovine.
4. Inox rjavi ko pride v stik z prahom, solmi, betonom, umazanijo, drugimi kovinami (posebej z
železom). Poskusite te kontakte prepreèiti.
5. Vedno pri èišèenju bazena priporoèamo da se elementi iz nerjaveèe kovine snamejo iz
bazena. S tem prepreèite da na elementih ostane kakšno èistilo, ki ga lahko poškoduje. V
kakor je to nemogoèe jih po èišèenju bazena splavite z vodo.
6. V pokritih pokopališèih je višja koncentracija kemikalij, zato je èišèenje pogostejše.

SKLADIŠÈENJE ELEMENTOV IZ NERJAVEÈE KOVINE:
1. Med zimo je priporoèljivo da upoštevate naslednje nasvete: Element sneti iz bazena in ga
splavit z èisto vodo, ga posušiti in shraniti loèeni od kemikalij in dozirnih naprav.
2. Èe se na površini pojavijo madeži ali vodni kamen, èistimo element z èistili namenjenim INOX
kovinam in ne èistimo z brusnim papirjem ali podobnim. Po èišèenju spet operemoelement z
èisto vodo.
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