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5. Naplňte nádrž (Krok 9)
Při plnění nádrže dbejte na to, aby byla nádrž plněna rovnoměrně a aby v plnícím otvoru nebyla žádná
překážka.
Dodržujte maximální hladinu plnění.
Pokud nepotřebuje naplnit celou nádrž, načerpejte do ní alespoň několik m³ vody, aby se nádrž
nepoškodila, nebo ji neodnesl vítr.

4. Před plněním ještě jednou zkontrolujte instalaci nádrže i komponentů

Vaše nádrž je správně instalována, pokud:
▪ je nádrž položena na vodorovném povrchu
▪ je okolo nádrže volná plocha šíře alespoň 500 mm
▪ je plocha pod nádrží čistá a stabilní, lehce se svažující (1 %) ke středu nádrže
▪ nejsou na nádrži žádné záhyby
▪ jsou připojené hadice ve volném stavu (nejsou napnuté)

3. Na nádrž namontujte komponenty (Kroky 6 až 8)
Vyjměte a opatrně namontujte přiložené komponenty (bez použi� nadměrné síly).
K montáži plnícího otvoru a přírub použijte klíč č.13

2. Instalujte flexibilní nádrž (Kroky 2 až 5)
V průběhu instalace se snažte zamezit tahání nádrže po zemi a pohybu osob po nádrži. Rozložte nádrž
podle obrázků (kroky 3 a 4) a na každé straně rozložené nádrže nechte 500 mm volného místa.
Uchopte rohy nádrže a zatřeste s nimi, aby byla nadrž rovnoměrně a bez záhybů rozložena.

1. Vyberte a připravte místo k instalaci nádrže (Krok 1)
Nádrž musí být umístěna na pevný a stabilní povrch, který je na každé straně alespoň o 500 mm větší než
nádrž.
Plocha, na kterou budete instalovat nádrž, musí být vodorovná, čistá a bez jakýchkoliv předmětů
(kameny, větve..).
Na plochu nasypte vrstvu zhruba 10 cm písku a upravte tak, aby se vrstva lehce svažovala (cca 1 %)
směrem ke středu nádrže. Tato vrstva bude chránit dno nádrže před poškozením.
K prodloužení životnos� nádrže doporučujeme použít speciální podkladovou plachtu,
kterou je možné objednat spolu s nádrží.

Před zahájením montáže si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
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