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INSTRUKTIONSMANUAL UPPRULLARE v15   1 

INSTALLATIONSMANUAL

Upprullare
4051650 

Lämpliga hjälpmedel: 

 handskar

 skruvmejsel (inte kort)

 borr

 kniv

Hållare 

x1 

Motstående 

 hållare x1 

Stänger 

#13 Tjock E x3 

#14 Smal D x4 

#0 KortSmal x1 

#7, #8 

sargfäste 

x4 + x4 

Sargfäste 

x2 

#5 för 

hållarna x6 

#99 fäster stång 

i hållarna x2 

#6 för stång x18 

Rem x8 

(hon-del) 

Kardborre 

han-del x8 
Spänne x8 

Klämma x8 

Sargfäste 

rörpool x2 
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INSTRUKTIONSMANUAL UPPRULLARE v15   2 

MONTERING 

Polvägg 

Skruva ihop hållarna #1 och #2 med långa spetsiga skruv #5 och 

(inte för kort) skruvmejsel.   

Trä på smal stång D #14 på 

hållare #1 & #2. Men skruva 

bara fast ena med kort spetsig 

skruv #99. Den andra sidan kan 

behöva kort stång #0 istället 

(se nedan). 

Trä på tjocka stänger E #13 och varva med smala stänger D #14 tills rätt 

längd är uppnådd (beroende på poolmått). Använd den korta smala 

stången #0 för att inte avsluta med en tjock mot hållarna. Centrera och 

fördela ut stängerna så de smala går in lika mycket i de tjockare för maximal 

styrka. De smalare måste gå in minst 4cm in i de tjockare (1 1/2”). 

Lås stängerna i varandra med skruv #6 med 3 st i varje ände av de tjockare stängerna. 

Skruvarna trycker fast mot de smala stängerna och kommer att sticka upp något. 

Markera var hållarna ska fästa i poolsargen med en märkpenna. 

Borra hål, och skruva fast sargfästena #3 med skruv #7 och mutter #8. 

Rulla ut remmarna #9 och separera karborren. Ta av skydds-

pappret på rutorna med Han-sidan #10 och klistra fast på 

stången på rad, fördelade med jämna mellanrum och inte 

närmare än 3 cm från kanterna. 

Fäst remmen på stången med kardborrefästet.  

Trä andra änden genom spänne #11, sedan genom klämma #12, för att avsluta 

igen igenom samma spänne. Stäng inte klämman helt! 

Placera överdraget på poolen. Kläm fast klämmorna #12 i dubbelvikt överdrag, 

med samma mellanrum som kardborrefästena #10. Justera längden på 

remmarna så att överdraget inte lyfts upp och fångar vind. 

Ta bort upprullaren genom att skjuta ur sidan med veven #1 ur sargfästet och 

föra det runt, utanför poolen. Motstående hållaren #2 kan sitta kvar, eller 

plockas bort helt genom att skjutas ur sitt sargfäste. 

Skruv #5 

Skruv #99

Skruv #6 

Skruv #7 

Mutter #8 

Har du frågor om denna produkt kontaktar du oss snabbast på: support@riopool.se eller riopool.se/

support Men du är även välkommen att ringa oss på 08-128 757 57  / - Riopool.se - 


