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Telepítési útmutató 
Egy átlagos ügyességű felhasználó már képes a medencetető telepítésére. Azt ajánljuk, hogy a 
telepítést legalább két személy végezze. 
A medencefedés/tető telepítését előnyösebb a medence terén kívül (nem a végleges helyen) 
végezni. Így a belső oldalakhoz jobban hozzáférhet a szerkezet összeállítása, illetve a fólia 
rögzítése és kifeszítése érdekében. A szétnyitott tetőt három személy könnyen átviheti a végleges 
helyére – ketten a zsanéroknál, egy ember középen (a tető csúcsánál). 
TROPIKO medencefedés a hosszabb úszószezonért, a meleg medencéért és az azúrtiszta vízért. 
Föld feletti és süllyesztett (kerek) kültéri medencékhez. 
A telepítéshez 13-as és 11-es csavarkulcs szükséges, amelyeket a termék csomagolása nem 
tartalmaz. 
Szeles időben ne telepítse a terméket.  
 
1. lépés 
Rögzítse a talajhoz a csuklós szegmenst úgy, hogy a zsanér sugarainak menetei a medence felé 
nézzenek. A szegmens szabadon álló végét (amely nincsen a talajhoz erősítve) afelé az oldal felé 
állítsa, ahonnan kiindulva fel fogja nyitni a medencét. A csuklós mechanizmus rögzítéséhez 
használjon a terep jellegének megfelelően tipliket, de legalább a mellékelt cövekeket. 
 
2. lépés 
Az Ön medencetetője átmérőjének megfelelő távolságra az 1. csuklós szegmenstől rögzítse a 
talajhoz a második csuklós szegmenst is az első szegmenshez hasonlóan. 
 
3. lépés 
A tető tizenegy ívből épül fel. Az egyes ívek összeállításához szükséges csövek külön-külön 
vannak csomagolva. Egyesével állítsa össze az íveket: tolja össze a csövek keskeny végeit, amíg 
a rögzítő nem kattan. Az első és az utolsó ív (azok, amik teljesen lehajtott tető esetén a földön 
fekszenek) erősebb anyagú csövekből készült. 
 
4. lépés 
Mindegyik ív végére műanyag vakdugót helyezünk. Az ívek mindkét végét egyesével a csuklós 
szegmens csavarjaira helyezzük úgy, hogy először felcsavarunk egy műanyag karikát (alátétet), 
utána felhelyezünk egy ívet, végül egy fém alátéttel biztosítjuk az anyacsavart, amit finoman 
meghúzunk. 
Miután összeszerelte az íveket, hagyja őket egymáson fekve (félhold alakban). 
(A műanyag vakdugók védik a csövet a csavarok meghúzása okozta deformációtól. A termék 
telepítése után eltávolíthatja a műanyag vakdugókat.) 
 
5. lépés 
Fektesse a tető külsejére, az összeállított ívek köré a hozzá tartozó ponyvát, és az egyes íveken 
található tépőzárak segítségével lépésről lépésre rögzítse az egyes ívekre. A végeken (a csuklós 
szegmenseknél) lévő tépőzárakkal egyelőre ne rögzítse a ponyvát. 
 
6. lépés 
Mielőtt lassan széthajtaná a tetőt, ügyeljen arra, hogy a ponyva egyenletesen feszüljön az egyes 
íveken. A ponyva ne ráncosodjon ferdén az ívek között. A tető széthajtása közben húzza a 
ponyvát a csuklós szegmensek irányába. Rögzítse az utolsó tépőzárakkal is. 
 
7. lépés 
A háromszög formájú gumifülek a mellékelt gumikötelek odaerősítését szolgálják, amelyek a 
medence használati idején kívül a tetőt/medencefedést rögzítik az időjárás hatásaival szemben. 
A gumikötelek kifeszítésére használhatja a mellékelt cövekeket vagy más rögzítőelemeket, 
amelyeket a ponyvára varrt háromszögletű fülek alatt stabilan a burkolathoz vagy a talajhoz 
erősít. 

 
 

Biztonsági utasítások,  telepítési útmutató és jótállási 
feltételek  

 
 

A TROPIKO© medencefedést 
 
A TROPIKO medencefedés legfeljebb 5 méteres átmérőjű, kör alakú medencék egyszerű 
lefedésére való a medencefedés méreteitől függően. A medencefedés teljesen kinyitható, 
és a fürdőzés teljes ideje alatt nyitva hagyható. 
 
A medencefedés medence vagy más terek szezonális lefedésére való. A medencefedés 
elsősorban a következő funkciókat tölti be: 
 a hidegebb időszakok során csökkenti a medencevíz hőveszteségét 
 korlátozza a medencevíz elszennyeződését (pl. a szálló szennyeződések belehullása 

vagy az esővíz okozta szennyeződések miatt) 
 véd az időjárás viszontagságaitól. 
 
Cseh termék 
A TROPIKO medencefedést eloxált felületű alumíniumprofilok alkotta szerkezetből 
készítjük. A szerkezetre különleges, átlátszó és fényes fólia feszül, amely ellenálló az UV 
sugárzással szemben. A burkolat alsó széleire kék poliészterből készült, vízlepergető 
anyaggal kezelt védősávokat varrunk. Az egyoldalas nyithatóságot egy egyedülálló csuklós 
szegmens biztosítja. 
 
A medencefedés a Cseh Köztársaságban készült www.tropiko.eu 
exkluzív eladó: Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Cseh Köztársaság  
 
A medencefedés méretválasztéka  
Amennyiben medencefedésünket süllyesztett medencére fogja telepíteni, válasszon a 
medenceátmérőjénél legalább 50 cm-rel nagyobb átmérőt. 
Félig süllyesztett vagy szabadon álló medence esetén számoljon azzal is, hogy a 
medencefedés kerek formájú, így felfelé szűkül. Ebben az esetben a medencefedés 
átmérőjének megfelelően nagyobbnak kell lennie. Ne feledkezzen meg a szkimmer és a 
szűrő bekötése, illetve elhelyezése számára szükséges térről sem.  
A medencefedés ajánlott átmérőjének táblázata megtalálható a www.tropiko.eu címen. 
 
A TROPIKO© medencefedést 
 

Átmérő 
/ cm 

Magasság 
/ cm 

Tömeg 
/ kg 

Legfeljebb ... cm-es átmérőjű 
süllyesztett medencékhez       / cm 

360 180 30 310 
420 210 35 370 
500 250 42 450 
550 275 55 500 

 
Kartoncsomagolás: 190 cm x 50 cm x 25 cm. 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 
A medencefedés mozgatása  
Amennyiben nem használja a medenceteret, ne hagyja a medencefedést nyitott és nem rögzített 
helyzetben. A medencefedést csak lehajtva, rögzítve hagyja őrizetlenül. A kinyitott helyzetben 
hagyott medencefedés veszélyes lehet. Ha a medencében fürdőznek, a medencefedést fel kell 
nyitni, hogy biztosított legyen a friss levegő bejutása. A medencét elhagyva hajtsa le a 
medencefedést, és a gumikötelek segítségével rögzítse a szél ellen. Mielőtt eltávolodna a 
medencétől, mindig ellenőrizze, hogy a medencefedés le van-e hajtva és rögzítve van-e a 
talajhoz. 
Csak a két szélsőséges helyzetben használja a medencefedést: teljesen kinyitva vagy teljesen 
lehajtva és rögzítve. A köztes helyzetek valamelyikében hagyott medencefedés veszélyes lehet, 
és a termék károsodását okozhatja. 
Ne tisztítsa vegyszerekkel a ponyvát! A medence vizének tisztán tartására csak az erre megfelelő 
medencetisztító szereket használja. (Ne használjon hipót és hasonló készítményeket.) Más 
termékek használata a víz vagy a ponyva tisztításához negatív hatással lehet a medencefedés 
ponyvájának élettartamára. 
 
A medencefedés rögzítése szél ellen 
A medencefedés alsó széle és a körülötte lévő talaj közötti rés legyen a lehető legkisebb (max. 5 
cm), hogy mérsékeljük a szél aláfújásának és a medencefedés későbbi szél általi eltépésének 
veszélyét.  
Nagyon fontos, hogy ne becsüljük alá a medencefedés szél elleni rögzítésének fontosságát. A 
rögzítőcsavarnak valóban szilárdan kell állnia az alapban. A megfelelő minőségben elvégzett 
rögzítés ellenáll az általában előforduló szelek hatásainak. Azonban az extrém erős szelek, 
például egy orkán, károsíthatják a medencefedést. Mielőtt ennyire erős szél támadna, javasoljuk, 
hogy csukja össze és így tárolja a medencefedést. Szükség esetén a medencefedés 
elválasztható a rögzítőelemektől és máshová vihető. 
 
Ápolás és téliesítés 
A fedőanyagokat tisztán kell tartani. A tisztításhoz használjon hétköznapi mosogatószert és 
langyos vizet, ne használjon klóralapú készítményeket. Javasoljuk, hogy a csuklókat az 
úszószezon megkezdése előtt és végeztével szilikonolajjal kenje át.  
A medencefedés használatát nem javasoljuk télen, amikor a medence tere nincs használatban. A 
fagy és a jég megrövidíti a medencefedés anyagának élettartamát. A téli időszakban ne 
mozgassa a medencefedés elemeit. Ilyenkor a műanyag törékenyebbé és sérülésre 
hajlamosabbá válik.  
Szezonon kívül lehajtva hagyható a medencefedés. A kivételt a téli időszak jelenti, amikor a 
hótakaró és a medence párájának kondenzációjából származó belső jegesedés a súlyánál fogva 
mechanikai károsodást okozhat az alumínium tartószerkezetben és a teljes medencefedésben.  
A téli hónapokban (különösen novembertől márciusig) mindig hagyja összecsukva a 
medencefedést! Az összecsukott medencefedést mindig kösse össze, például gumikötéllel, és 
rögzítse a talajon lévő elemeket. 
Főleg a hó és a belső jegesedés súlya okozhatja a medencefedés sérülését.  
Amennyiben elteszi a medencefedést, tárolja hideg és száraz helyen úgy, hogy ne történhessen 
károsodás. 
 
A medencefedés felépítése során kövesse a telepítési útmutatót. 
 
Megjegyzés: A gyártó fenntartja a termék változtatásának és módosításának jogát ezen útmutató 
frissítésének kötelezettsége nélkül. 

Biztonsági figyelmeztetések: 
 
 A terméket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. 
 A csuklós mechanizmust szilárdan rögzíteni kell a talajban, és az összeszerelt 

medencefedést a gumikötelekkel is rögzíteni kell. 
 A medencefedésnek nyitva kell lennie, amíg emberek fürdenek a medencében. A teljesen 

lehajtott medencefedés alatt viszonylag magas a hőmérséklet, amely egészségügyi 
problémákat okozhat a medencefedés alatt tartózkodó személyek számára. 

 A medencefedés nem szolgál olyan biztonsági elemként, amely megakadályozhatná a 
személyek, gyermekek vagy állatok beszállását a medencébe. A gyártó és a forgalmazó 
semmilyen felelősséget nem vállal az ezen utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő 
egészségkárosodásért. 

 A medencefedés közelében tilos a nyílt láng használata, ellenkező esetben tűzveszély 
fenyeget. 

 Ne tegye ki a medencefedés bordáit további terhelésnek. Ne akasszon semmit a szerkezetre. 
A medencefedés bordái nem alkalmasak közlekedésre, mászásra, stb. A medencefedés 
szerkezete meghajolhat vagy összedőlhet. 

 Mielőtt elhagyja a medence környékét, hajtsa le és rögzítse a medencefedést. Ne hagyja 
kinyitva a medencefedést, ha eltávolodik a közeléből vagy csak éppen nem úszik.  

 Szeles időben fontos, hogy a medencefedés le legyen hajtva, és kinyílás ellen rögzítve. Erős 
szélben tilos felnyitni a medencefedést. Az utasítás be nem tartása esetén tárgyi tulajdon 
károsodása vagy személyi sérülés következhet be. 

 Mielőtt nagyon erős szél támadna, javasoljuk, hogy teljesen csukja össze a medencefedést, 
és ebben a helyzetben erősen rögzítse egymáshoz a bordákat, például gumikötél 
segítségével. 

 Az úszószezonon kívül lehajtva hagyható a medencefedés. A kivételt a téli időszak jelenti, 
amikor a hótakaró a súlyánál fogva mechanikai károsodást okozhat a bordák alumínium 
szerkezetében és a teljes medencefedésben. A téli hónapokban mindig hagyja kinyitva és 
rögzítve a medencefedést. Rögzítse gumikötelekkel a földön a szerkezetet. 

 
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a Biztonsági utasítások be nem tartásából 
fakadó esetleges károkért. 

 
Alkatrészlista, a csomagolás tartalma 
  1 db fedőponyva 
11 db különálló borda, egyesével csomagolva 
22 db műanyag alátét 
22 db fém alátét 
22 db anyacsavar 
  2 db csuklós mechanizmus 
  2 db földbe verhető cövek a csuklókhoz 
 2 db gumikötél 

 
Jótállási feltételek 
Ön egy kiemelkedő minőségű és elsőosztályú kivitelezésű termék mellett döntött. A 
TROPIKO medencefedéseket gondosan ellenőrizzük, és kifogástalan állapotban szállítjuk. 
A Biztonsági utasítások és a Telepítési útmutató betartása esetén minden termékre jótállás 
vonatkozik. A vásárlástól számított két éven belüli érvényesítéséhez szükséges okirat az 
eredeti értékesítési bizonylat. A reklamáció a forgalmazóhoz nyújtható be, aki a termék 
minden pótalkatrészét is forgalmazza. A hibák megszüntetéséről a gyártó gondoskodik.. 
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