
BASEINO DANGOS MONTAVIMAS IR BASEINO DANGOS 

LYGINIMAS 

 

Prieš dangos montavimą priklijuokite vieną iš dviejų stačiakampių lipnių tarpinių (iš įpakavimo su 

įdėtinėmis detalėmis baseinui) ant skimerio kaklelio. Skylutes tarpinėje būtina sutapatinti su 

skylutėmis ant skimerio kaklelio. 

 

Iš baseino vidaus per turimas išpjovas lentose, įstatykite 2 įvorės junges (iš įpakavimo su  įdėtinėmis 

detalėmis baseinui) skirtas grįžtamajam purkštukui ir „siurblio“ jungčiai. Pritvirtinkite jas sraigtų 

3x25 su įleidžiama galvute pagalba. Sraigtus užsukite rankiniu būdu taip, kad nepažeistumėte 

medienos. Ant kiekvienos įvorės jungės užklijuokite lipnias tarpines.  

POVANDENINIŲ ŠVIESTUVŲ MONTAVIMAS 

Išsirinkite vietą 2 povandeninių šviestuvų montavimui, padarykite dvi 20 mm skersmens angas. 

Vadovaukitės montavimo instrukcijomis, pridėtomis prie šių įdėtinių detalių. 



BASEINO DANGOS MONTAVIMAS 

Svarbu!  

Ideali temperatūra dangos klojimui – nuo 18° iki 25°C. Esant kitai temperatūrai, danga bus arba 

pernelyg kieta, arba pernelyg lanksti, kas pasunkins montavimo darbus. Labai karštomis dienomis 

dangą geriausia įrenginėti labai anksti ryte. Šaltesniu oru (žemiau 18°C) laikykite dangą iki 

paskutinio momento šiltoje vietoje, kad išsaugotumėte medžiagos plastiškumą.  

 

 

Padėkite dangą į baseino centrą ir išvyniokite ją. Išvyniota ant žemės danga bus arba aštuonkampės 

formos, arba pailgos aštuonkampės formos – priklausomai nuo baseino modelio. Sudėkite dangos 

kampus su baseino karkaso kampais. Iš baseino vidaus, dirbant be avalynės, įstatykite dangos kraštą 

į montavimo juostelę visu perimetru.  

DĖMESIO: Vertikali siūlė ant dangos audinio, dengiančio baseino sienas, neturi būti ant sienos su 

skimeriu. Jeigu taip išėjo, pasukite dangą.  

Įstatant dangos kraštą į juostelę, užfiksuokite ją medinių spaustukų pagalba (pridėti komplekte) 

kampuose ir vienodais intervalais visu perimetru.  Tai padės teisingai iškloti dangą, išvengiant 

kraštų praslydimo juostelėje. Palikite spaustukus iki tol, kol baseinas nebus pripildytas vandens. 

Įsitikinkite, kad apatiniai dangos kampai sutampa su karkaso kampais. Jūs pastebėsite, kad danga 

truputį mažesnė nei karkasas – tai yra normalu ir reikalinga tam, kad užtikrinti teisingą dangos 



įtempimą po baseino užpildymo vandeniu. Įsitikinkite, kad danga išlyginta visame baseino 

paviršiuje. 

Palikite dangą tokioje padėtyje tol, kol veikiant saulės spinduliams ir šilumai, neišsitiesins raukšlės 

(tai užims pora valandų). 

DĖMESIO: 

Jeigu prireiks paslinkti dangą karkaso viduje, nedarykite to, judinant jos kraštus lentjuostėje. 

Pirmiausia išimkite kraštą iš lentjuostės, patraukus jį į viršų, ir tada perslinkite dangą. Jeigu slinkti 

dangą lentjuostės viduje, ji gali suplyšti iškart po kraštu (taip apgadintai dangai garantija 

negalioja). 

Teisingai išklojus ir pritvirtinus 

dangą, pripilkite į baseiną 2 cm 

vandens. Išlyginkite visas raukšles 

nuo centro į šonus, kad danga taptų 

kuo lygesnė. 

Tai nesigaus, jei baseinas bus 

tuščias arba jeigu jame bus per 

daug vandens (daugiau negu 2 cm). 

Išlyginus teisingai įrengtos ir 

pritvirtintos dangos raukšles, 

tęskite baseino užpildymą vandeniu 

iki lygio, 10 cm žemiau pirmos iš 

apačios įdėtinės detalės (povandeninio šviestuvo ar grįžtamojo purkštuko – priklausomai nuo 

jų padėties). 

Priklijuokite lipnias tarpines ant grįžtamojo 

purkštuko ir „siurblio“ jungties jungių. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raskite skyles praeinamojoje jungėje ir 

pažymėkite jas. 

 

 

 

 

 

Pritvirtinkite jungę (su priklijuota tarpine) į jos 

vietą sraigtais M5 x 16 iš nerūdijančio plieno 

su paslėpta galvute (iš įpakavimo su įdėtinėm 

detalėm baseinui). 

Pakaitomis priveržkite sraigtus, užtikrinant 

hermetiškumą. Priveržkite rankiniu būdų – kad 

išvengti jungės pažeidimų.  

 

 

Išpjaukite dangą iš grįžtamojo purkštuko ir 

„siurblio“ jungties jungės vidaus. 

 

 

 

 

 



  

Priklijuokite antrą skimerio tarpinę ant vidinio skimerio jungės (flanšo) paviršiaus (vidinio 

paviršiaus kraštai – statūs, išorinio – apvalūs). 

Raskite 4 kampines skimerio kaklelio skylutes ir pažymėkite jas žymekliu. 

Uždėkite jungę taip, kad jos kampinės skylutės sutaptų su skylutėmis, pažymėtomis žymekliu. 

Mažu atsuktuvu ar yla pradurkite dangą pažymėtuose 4 taškuose ir užfiksuokite jungę šioje padėtyje 

(tarpine į dangą), keturiais sraigtais kampuose. Po to privirtinkite jungę sraigtais į likusias skylutes. 

Neužveržkite labai stipriai, kad nedeformuoti jungės. Sraigtus užvežkite pakaitomis, užtikrinant 

hermetiškumą.  

 

Išpjaukite dangą iš jungės vidaus. Pasilikite likučius remontui ateityje. 

Prisegite skimerio sklendę į jos vietą, išlyginkite baseino pusės paviršių. Sklendė turi lengvai 

lankstytis. 

Uždėkite priekinį skimerio jungės dangtelį. 

Įstatant skimerio krepšelį per jo kaklelį, atlenkite sklendę link baseino, suteikiant reikalingą erdvę.  

Uždėkite dangtelį ant skimerio. (šios detalės yra įpakavime kartu su įdėtinėmis detalėmis). 



 

Pabaikite povandeninių šviestuvų montavimą, vadovaudamiesi prie jų pridėta instrukcija. 

Povandeninius šviestuvus reikia sujungti su jų valdymo pultu. 

Valdymo pultas įrengiamas vadovaujantis prie jo pridėta instrukcija. 

Iškilus klausimams kreipkitės į specialistus. 

 

Įsukite kryptinį antgalį į grįžtamojo purkštuko korpusą. 

Antgalis turi būti pakreiptas į kairę, kad sudaryti vandens srautą, reikalingą efektyviam filtravimui.  

(Prieš surenkant užtepkite ant antgalio ir jo korpuso silikoninio tepalo, kad palengvinti judėjimą ir 

vėlesnį nuėmimą). 

Prisukite „siurblio“ jungtį į jos vietą. 


