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Følgende verktøy og tilbehør er 
vedlagt i pakningen:
1. Fjær
2. Spenne
3. Messinganker for gulv
4. Fjær i rustfritt stål
5. Hullverktøy
6. Unbrakonøkkel
7. Festestang
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Brett trekket forsiktig ut ved 
siden av bassenget og legg det 
deretter over bassenget.
Trekket vil flyte på 
bassengvannet og derved lette 
installasjonen.
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Juster trekket slik at det 
overlapper bassenget like mye på 
alle sider og hjørner.
Kontroller at det ligger helt rett.
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Fest stroppene til fjærene
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Start med hjørne-
stroppene på hver side. 
Marker hvor hullene 
skal bores, ca 51 cm 
(20’’) fra kanten av 
bassengtrekket. Marker 
med krittline eller laser 
for å sikre at festene 
kommer på linje

6
Lag  hull i 
bakken for å 
plassere 
ankerene
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Etter å ha festet ankerene i 
bakken bruker du 
festestangen til å trekke 
fjæren bort fra bassenget til 
fjæren glir på plass over 
ankeret.
Se til at fjæren er ca 50% 
komprimert

Hvordan bruke festestangen:

8
Fest fjærene i rekkefølgen 
som vist i figuren her for 
å sikre at trekket blir 
korrekt montert
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For å demontere sikkerhetstrekket igjen setter du festestangen inn mellom 
fjær og anker som vist i illustrasjonen under her.
Pass på at du presser ned hvert anker etter som du løsner fjærene for å 
unngå skader på trekket.
Dra trekket forsiktig av bassenget, rengjør det og oppbevar det i bagen som 
fulgte med trekket. Oppbevar det på et tørt sted.
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Tips og råd:
1. Vannoverflaten skal aldri være mer enn 45 cm (18’’) under trekket. 

Kontroller vannivået jevnlig.
2. Betongdekke bør være minst 8-10 cm tykt for å sikre godt feste for 

ankerene.
3. For å unngå skade på trekket må det ikke slepes på bakken.
4. Merkelappene skal vende opp og stroppeforsterkningene skal 

vende ned
5. Dersom ditt basseng har områder som ikke tillater feilmargin (F.eks. 

vegger, vannfall eller forhøyet spa) bør disse områdene monteres 
først. Dersom det flere slike områder starter du med det mest 
kompliserte.

6. For tredekke må du benytte messingankere ment for dette. 
- Bor først hull med en diameter på 38mm og en dybde på 3,2mm
- Bor så i senter av de første hullene et hull med diameter på 
19mm og en dybde på minst 50mm eller tvers igjennom tredekket.
- Skru fast ankerene i hullene
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