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POPIS PRODUKTU
• Děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt LiftCap, ruční zakrývací systém pro swim-spa.

• Tento systém se skládá z trojdílného termokrytu s výztužným rámem, nerezových madel,
pneumatických pístů a kotveni s výztuhou na kabinet nebo podlahu kolem swim-spa. Systém je
rozměrově variabilní a vyhovuje nejvyšším standardům tepelné izolačních vlastností krytu.
Zvedání krytu pomocí pístů je vyřešeno tak, aby manipulace byla snadná pro jednu dospělou
osobu a kryt byl v otevřené poloze bezpečně uložen (postaven) vedle swim-spa.

• Jak se s termokrytem a zvedákem pracuje je znázorněno v části foto-návod.

• Mechanický zvedák termokrytu, který obsahuje také termokryt na swim-spa LiftCap® - unikátní
design, který využívá nerezový zvedací mechanismus a zdvojené pneumatické písty ke zdvižení
troj-sekčního zakázkového termokrytu o délce 380 cm až 560 cm.

• LiftCap® vznikl v roce 2018 a je inspirovaný potřebou swim-spa zákazníků, pro které je manipulace
s tradičním termokrytem velice náročná a investice do automatických zakrytí nepřijatelná.
LiftCap® představuje kvalitní řešení pro každodenní plavání a zkušenosti dodavatele jsou zárukou
promyšleného řešení z hlediska funkčnosti, kvality, izolačních schopností, odolnosti proti
bazénovým chemikáliím i povětrnostním vlivům a při nízkých pořizovacích nákladech. Jako cíl jsme
si stanovili bezstarostné koupání našich klientů a radost z jednoduchého řešení, které si bazén
(swim-spa) současnosti a budoucnosti opravdu zaslouží.
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Důležitá upozornění
• Není určeno jako zimní kryt zazimovaného swim-spa (nesmí byt zatíženo sněhem a ledem a

propouští srážkovou vodu - muže dojít k poškození krytu i vypuštěného swim-spa).

• Nikdy nevstupujte na zavřeny termokryt a zamezte pohybu dětí nebo zvířat, muže dojít k
popraskání výplně a v extrémním případě k proboření do swim-spa.

• Nikdy nechytejte termokryt při manipulaci za koženkový obal, aby nedošlo k porušení šitých spojů.
Každý díl je vybaven madlem kotveným přímo do rámu.

• Pečujte o termokryt tak, aby nedošlo k propíchnutí, protržení, popraskáni nebo chemickému
poškození obalových materiálu, a to jak okrasné koženky, tak funkční síťky nebo parotěsné
zábrany. Při poškození obalu dojde k nasáknutí dílu vodou, ten ztěžkne a poškodí se postupně celý
systém.

• Nikdy nenechávejte systém napůl otevřený nebo zavřený bez dohledu delší dobu, vzniká riziko
poškození dílu a utonutí osob nebo zvířat.

• Nikdy nezavírejte systém za přítomnosti osob ve swim-spa!!!

• Pokud je manipulace se systémem pro vás namáhavá ze zdravotních důvodu, je možné
manipulovat ve dvou, madla jsou na obou stranách krytu.

• Nikdy nenechávejte systém otevřený v extrémních povětrnostních podmínkách, aby nedošlo k
jeho poškození větrem, námrazou, apod.

www.new.liftcap.eu



• Záruka 2 roky na celý systém platí při dodržení
všech uvedených upozornění. Na poškození
nesprávnou manipulací se záruka nevztahuje.

• Termokryt se skládá z hliníkového nosného
rámu, izolační výplň tvoří polystyren, který je
opatřen parotěsnou zabranou (foliovým
obalem) a obšitý voděodolnými materiály jako
koženka z vrchní části a síťka zespodu.
Jednotlivé díly jsou spojeny panty tak, aby
bylo možné a snadné otočení o 180 stupňů.
Dělení sekci je navrženo tak, aby díly bez
pomocných pístů nebyly těžké. Při vývoji a
výrobě byl dán důraz na tepelněizolační
vlastnosti krytu, proto je i celý nosný rám
zbudován do izolačních vrstev a jsou tak
vyřešeny okrajové tepelné mosty. Ve
středovém spoji dílů je doplněna pěnová
izolace pod koženku, která se při zavření stlačí
a utěsní spoj proti úniku tepla (prostupu
dešťové vody není 100% zabráněno).
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Ošetření a bezpečnostní pokyny:

• Dbejte na to, aby nedošlo k polámání nebo popraskání polystyrenové výplně, nedovoluje tedy
zatížení dílu v poloze zakryto jednak vstupem osob, děti nebo zvířat na kryt. Odstraňujte sníh z
termo-krytu metlou, ne lopatou na sníh, aby nedošlo k přimrznutí větší vrstvy sněhu a ledu na
krytu. Při pohybu kolem krytu a manipulaci dbejte na to, aby nedošlo k poškození povrchů ostrými
předměty. Pravidelně čistěte povrch krytu pomocí jemného mýdlového prostředku a vody. Nikdy
nezvedejte kryt za přesahující části koženky, dojde k poškození švů nebo roztržení krycích vrstev.
Nedovolte zavírání krytu jinak, než pomocí k tomu určených nerezových madel.
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Manipulace (FOTO-NÁVOD): 
Zvedák s termo-krytem v zavřené poloze doléhá na akrylátový lem bazénu. Velmi dobře izoluje a chrání před nepřízní
počasí a nečistotám. Termokryt se skládá ze tří dílů (obr.1).
Nejdříve se otevírá madlem pravý menší díl (obr.2).
Následně levý menší díl kvůli tepelnému zámku – zkosení hran mezi menšími díly (obr.3).

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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Uchopíme velké madlo (obr. 4) na levé straně a celý termo-kryt pomocí pístů zvedneme do první bezpečnostní
polohy (obr. 5).
Madlem otevřeme termo-kryt do plného otevření (obr. 6,7 a 8).
Druhá bezpečnostní poloha zajišťuje stojící termo-kryt ve svislé poloze na hraně bazénu.

Foto 4 Foto 5 Foto 6
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Podmínky záruky:
Montáž musí provádět odborná firma nebo specializovaný zámečník podle návodu. 
Záruka se nevztahuje na polámání nebo popraskání polystyrenové výplně, na poškození obalů ostrými předměty, 
vysokou teplotou nebo chemickými vlivy stejně jako poškození zařízení nehodou nebo podmínkami jako je povodeň, 
silný vítr, krupobití, námrazy, požár, krádež, vandalismus apod. 
Výrobce ručí pouze za kvalitu materiálů a zpracování. 
Záruku může uplatnit pouze první kupující a musí být doložena dokladem o nákupu. Všechny reklamace předkládejte 
přímo výrobci. 
V případě závady na termo-krytu nebo zvedacím zařízení výrobce dodá opravený nebo nový díl, nikoliv celé zařízení.  
Kupující je povinen zajistit správnou manipulaci a údržbu zařízení podle tohoto návodu. 
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KONTAKT
Canadiana-Whirlpools, s.r.o.

Na vysočině 829, 10400 Praha –
Uhříněves

e-mail: info@canadiana.cz

tel. +420 777632233

Webová prezentace: www.liftcap.eu
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