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WOORD VOORAF 

Deze gebruikershandleiding bevat instructies en gedetailleerde nota’s over de werking en het gebruik van het afdekzeil COVERSEAL, model 102, 
voor de beveiliging van zwembaden. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor het gebruik van het afdekzeil voor uw eigen veiligheid 
en gebruiksgemak. 
Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plek zodat u deze later opnieuw kan raadplegen. 

Coverseal is een afdekzeil voor de beveiliging van zwembaden en is bedoeld om de toegang tot het zwembad te verhinderen voor kinderen 
jonger dan vijf jaar. 
Het afdekzeil Coverseal - model 102 - stemt overeen met de Franse veiligheidsnorm AFNOR NF P 90-308 van december 2013. 
Deze conformiteitsverklaring werd toegekend en afgeleverd door het LNE (het Laboratoire National d’Essais in Frankrijk). 

De niet-naleving van onderhavige instructies (gebruiks-, onderhouds-, reinigings-, veiligheids- en overwinteringsvoorwaarden) kan aanleiding 
geven tot een slechte werking van het afdekzeil, of zelfs ernstige lichamelijke letsels, waarvoor Becoflex niet verantwoordelijk kan worden 
gesteld. In voorkomend geval zal Becoflex alle contractuele garanties moeten annuleren. 

De inhoud van deze gebruikershandleiding kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. 
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1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

1.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Het zwembad kan een ernstig gevaar inhouden voor uw kinderen. Verdrinkingsgevaar schuilt steeds om de hoek. Wanneer er kinderen 
aanwezig zijn rond uw zwembad, dient u steeds oplettend te zijn en u moet steeds grondig toezicht houden, zelfs wanneer de kinderen 
kunnen zwemmen. De fysieke aanwezigheid van een verantwoordelijke volwassene is een absolute must wanneer het zwembad is geopend. 

 

Memoriseer de nummers van de hulpdiensten en hang deze op in de buurt van het zwembad. 
o Brandweer (18 in Frankrijk of 112 vanaf een mobiele telefoon in Europa) 
o Ambulance (15 in Frankrijk of 112 vanaf een mobiele telefoon in Europa) 

1.2 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DEKZEILEN 

Let op De veiligheid kan pas worden gegarandeerd 
indien het afdekzeil correct wordt gesloten,  

vergrendeld en geïnstalleerd overeenkomstig 
de instructies van de fabrikant. 
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➢ Het afdekzeil vormt geen vervanging voor het gezond verstand, noch de individuele verantwoordelijkheid van eenieder. 
Het vormt tevens geen vervanging voor de oplettendheid van de ouders en/of verantwoordelijke volwassene. 
Zij blijven een essentiële factor voor de veiligheid van jonge kinderen; 

➢ Enkel de verantwoordelijke volwassene is bevoegd om het afdekzeil te gebruiken 
➢ Het afdekzeil moet systematisch worden gesloten bij afwezigheid van de volwassene, zelfs bij kortstondige afwezigheid. 
➢ Controleer steeds of er geen zwemmer of vreemd object in het zwembad zit voordat u het afdekzeil sluit en terwijl u dit doet. 
➢ De fysieke aanwezigheid van een verantwoordelijke volwassene is een absolute must wanneer het zwembad is geopend. 
➢ Het materiaal dat nodig is om het afdekzeil te sluiten, moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard. 
➢ Neem alle nodige maatregelen om de toegang tot het zwembad te voorkomen voor jonge kinderen en dit totdat het afdekzeil wordt 

hersteld of wanneer u een defect opmerkt waardoor het zwembad niet kan worden afgesloten of beveiligd, of in geval van tijdelijke 
onbeschikbaarheid van de nodige uitrusting of het zwembad. 

➢ Respecteer de diepte van het water die wordt voorgeschreven door de producent (zie punt 2.4: Waterniveau dat moet worden 
gerespecteerd). 

➢ Niet kruipen, wandelen of springen over het afdekzeil. 

Het zwembad is niet langer veilig indien: 

➢ De afvoergaten voor het water, die zich op het afdekzeil bevinden, zijn geblokkeerd. 
➢ Het regenwater niet langer op natuurlijke manier wordt afgevoerd en er zich vlekken op het afdekzeil bevinden. 
➢ Het afdekzeil niet volledig of correct is geïnstalleerd en vergrendeld in de rail. 
➢ Het afdekzeil werd beschadigd (scheur, enz.). 
➢ Het mechanisme niet wordt bereikt aan het einde van het proces om het afdekzeil te openen of te sluiten / aan het einde van de rail. 
➢ Een rail beschadigingen en/of krassen vertoont. 
➢ Eén van de rails zich niet langer op de oorspronkelijke positie bevindt. 
➢ De aansluiting tussen twee rails niet langer correct kan worden verzekerd, beide rails niet langer op elkaar zijn afgestemd. 
➢ Het luik aan de zijkant van de behuizing niet werd gesloten met de sleutel, de sleutel van de aansturingsmodule zich op de kist bevindt. 

(C600-C650-C800-C850-C900) 
➢ De behuizing (geschilderde kist) zich niet op het mechanisme bevindt. (C600-C650-C800-C850-C900) 
➢ De behuizing (geschilderde kist) met de krikken zich niet op de grond bevindt wanneer het afdekzeil is geopend 

of gesloten. (C600-C650-C800-C850-C900) 
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➢ De aansturingsmodule niet werd losgemaakt van het mechanisme. (C500SA-C700SA) 
➢ De conformiteitslat niet werd geplaatst. (C500M-C500SA-C700M-C700SA) 
➢ De handmatige bediening niet wordt verwijderd van het systeem na gebruik. (C500M-C700M) 
➢ Het waterniveau niet wordt gerespecteerd. 

1.3 INSPECTIE VAN DE VEILIGHEIDSELEMENTEN DIE REGELMATIG MOET WORDEN UITGEVOERD 

➢ Controleer of het afdekzeil perfect wordt geopend in de rails en reinig ze in functie van het vuil (zand, mierennesten, bladeren, takken) 
voordat u het afdekzeil in beweging brengt. 

➢ Controleer de staat van de biezen en stiksels (geen scheuren) 
➢ Controleer de staat van de riemen 
➢ Controleer de stabiliteit en de weerstand van de verankeringspunten (boorden, stranden of terrassen) 
➢ Controleer de efficiëntie van het systeem om het waterniveau te behouden en water af te voeren (het “teveel aan water”) 

1.4 ELEKTRISCH POTENTIAAL IN DE OMGEVING VAN HET ZWEMBAD / DE BEHUIZING 

De volledige omgeving van het zwembad dient op hetzelfde elektrische circuit te zitten als de aarding van de behuizing (voornamelijk in geval 
er een toestel voor waterzuivering van het type elektrolysesysteem met zout of automatische regelaar van de pH-waarde of het 
chloorpercentage wordt gebruikt). 
Als dit niet het geval is, kan de storende reststroom die afkomstig is van het vermogensverschil van de omgeving van het zwembad (boorden, 
terrassen, enz.) en de circuits die zijn verbonden met de aarding van de behuizing (elektrolytische cellen, pH-regelaar, pomp, verwarming, enz.) 
ongecontroleerde oxidatie van de metalen elementen rond het zwembad (schroeven, ladder, diverse metalen onderdelen van het afdekzeil, 
de rails, enz.) veroorzaken. De fabrikant komt niet tussen in geval van gebreken die resulteren uit de niet-naleving van deze regels indien 
de installatie niet beantwoord aan de voorschriften. 
Om overal hetzelfde elektrische potentiaal te verkrijgen, moet u uw installateur vragen om een “pool-aarding” te installeren (overeenkomstig 
de huidige normen). 
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1.5 VERANKERINGSPUNTEN 

De geleidingsrails van het afdekzeil Coverseal worden bevestigd in de grond op de boorden, stranden of terrassen. 
Het is van essentieel belang dat de oppervlakken voor de verankering vlak, stabiel en stevig zijn. Het afdekzeil Coverseal is namelijk een 
gespannen zeil dat een laterale trekkracht tot 100kg per lineaire meter uitoefent. De verankeringspunten moeten gedurende lange tijd bestand 
zijn tegen dit type trekkracht. Het is daarom belangrijk om regelmatig de stabiliteit en de weerstand van de verankeringspunten te controleren. 

2 GEBRUIKERSHANDLEIDING 

2.1 ALGEMENE REGELS 

• De Coverseal is uitgerust met 2 batterijen van 12 volt die, afhankelijk van het model, permanent worden opgeladen met behulp van 2 zonnepanelen 
(C600-C650-C800-C850-C900) of in de aansturingsmodule geplaatst kunnen worden om op te laden via de lader die wordt meegeleverd door 
de fabrikant (C500SA-C700SA). Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, is het mogelijk om een afdekzeil van ongeveer 13m lang  
tot 10 keer te openen/sluiten. 

• Voor de Coverseal-afdekzeilen die binnenzwembaden overdekken of beschikken over een opake beschermkap en die niet over zonnepanelen 
beschikken, maar wel een laadpunt op stroom hebben, is het van essentieel belang om het laadpunt continu onder stroom te houden en om het 
afdekzeil gesloten te houden. Daarnaast moet het afdekzeil gesloten blijven en worden opgeladen van zodra het zwembad niet langer wordt 
gebruikt. Hetzelfde geldt voor lange periodes waarin het zwembad niet wordt gebruikt. 

• Bij aanwezigheid van water, ijs of een obstakel (gewicht) op het afdekzeil Coverseal tijdens het openen, zal het mechanisme automatisch stoppen, 
aangezien een verstopping ter hoogte van het doek ervoor zal zorgen dat de printplaat in veilige modus wordt gebracht. Het afdekzeil moet dan 
worden opgerold en het obstakel moet worden verwijderd voordat u het afdekzeil opnieuw probeert te openen. 

• De Coverseal voor de modellen (C600-C650-C800-C850-C900) is uitgerust met een aansturing op afstand op een batterij die in werking wordt 
gebracht door middel van een sleutel. U moet de aansturing op afstand vastmaken aan een vaste houder, op een plek waar u een volledig overzicht 
hebt over het zwembad. De sleutel die is bedoeld om de aansturing op afstand te activeren, moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. 
De sleutel werkt als een dodemansknop, dat wilt zeggen dat wanneer u de sleutel loslaat tijdens het openen of sluiten van het afdekzeil, 
deze onmiddellijk zal stoppen te bewegen. Wanneer het bereik afneemt tijdens het gebruik van de aansturing op afstand,  
raden wij u aan om de batterij te vervangen. 

• Voor de Coverseal afdekzeilen die worden gebruikt bij een overloopzwembad of een spiegelzwembad, is het van essentieel belang 
om de filter permanent te activeren, zodat het water op het zeil kan worden afgevoerd. Op die manier kan het afdekzeil blijven 
overeenstemmen met de Afnor-norm. Mocht de filtering echter worden gestopt, dient u het water te verwijderen van het zeil met 
behulp van een waterpomp. 
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HET IS VERBODEN: 

➢ om te wandelen over het afdekzeil, 
➢ om het afdekzeil te gebruiken als ondergrond voor het spelen van spelletjes, 
➢ om te zwemmen onder het afdekzeil, 
➢ om de as van het afdekzeil te gebruiken als springplank of trampoline (C500M-C500SA-C700M-C700SA), 
➢ om de behuizing (kist) te gebruiken als springplank of trampoline (C600-C650-C800-C850-C900), 
➢ om te gaan zitten op de as voor het oprollen van het afdekzeil (C500M-C500SA-C700M-C700SA), 
➢ om te gaan zitten op de behuizing of de zonnepanelen (C600-C650-C800-C850-C900), 
➢ om te gaan zitten op de plek van de doorgang van het mechanisme tijdens het openen of sluiten van het afdekzeil, 
➢ om het afdekzeil te stoppen terwijl het wordt geopend of gesloten, m.a.w. in een tussenpositie (de veiligheid kan dan niet 

worden verzekerd), 
➢ om snijdende of scherpe voorwerpen te gebruiken in de buurt van het afdekzeil (bijv.: grasmaaier, maaier...), 
➢ om de aansturing op afstand aangesloten te houden na het openen / sluiten van het afdekzeil (C500SA-C700SA), 
➢ om het afdekzeil te bedienen wanneer de temperatuur lager is dan 5°C, 
➢ om het afdekzeil te bedienen wanneer het vriest of wanneer er ijs aanwezig is op de rails, 
➢ om het afdekzeil te bedienen wanneer het beschadigd lijkt of niet correct is vergrendeld in de rails, 
➢ om het afdekzeil te bedienen wanneer het systeem zich niet langer loodrecht verplaatst over de rails, 
➢ om het afdekzeil te bedienen wanneer er een obstakel of gewicht rust op het afdekzeil (watervlekken, sneeuw, ijs, een persoon,  

dier of elk ander object), 
➢ om het afdekzeil te bedienen wanneer er niet langer kan worden gegarandeerd dat de rails correct zijn verankerd (losgeschroefde rail, 

bevestigingspunt verwijderd, enz.). 

Neem zo snel mogelijk contact op met uw installateur in geval van een onregelmatigheid of defect. 
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2.2 STAPPEN VOOR HET OPENEN OF SLUITEN VAN HET AFDEKZEIL COVERSEAL 

De persoon die het afdekzeil bedient moet zich ervan verzekeren dat er zich geen zwemmer in het zwembad bevindt en hij dient 
aandachtig te blijven kijken naar het zwembad tijdens het openen en/of sluiten van het afdekzeil. Hij is verplicht om het afdekzeil 
volledig te openen of te sluiten, zonder het in een tussenpositie te houden. 
Ter indicatie: het openen en of sluiten van het afdekzeil duurt ongeveer 60 seconden voor een afdekzeil van 13 meter lang. 

MODELLEN C600-C650-C800-C850-C900 

OPENEN VAN HET AFDEKZEIL 

a. Met de aansturingsmodule op afstand: 
1. Stop de sleutel in het slot van de aansturingsmodule die aan de muur is bevestigd. 
2. Draai de sleutel en houd hem in de richting voor het openen van het afdekzeil (open). Het is belangrijk om de sleutel in de gewenste 

positie te houden om het afdekzeil volledig te openen. 
3. Tijdens het gebruik van de aansturing op afstand dient u steeds uw aandacht te houden op het zwembad. 
4. Het afdekzeil zal automatisch stoppen van zodra het volledig is geopend. 
5. Voor de afdekzeilen met krikken: gelieve de sleutel in de juiste positie te houden tot de kist volledig op de grond staat. 
6. Van zodra het afdekzeil volledig is opgeborgen, kan u de sleutel uit de aansturingsmodule op afstand halen. 

b. Met de bedrade aansturing: 
1. Ontgrendel het slot aan het laterale luik van de behuizing met behulp van de sleutel en open het luik. 
2. Voer het commando in en druk gelijktijdig op de 2 knoppen: open + de centrale knop. Het is belangrijk om beide knoppen ingedrukt 

te houden om het afdekzeil volledig te openen. 
3. Begeleid het mechanisme tijdens het openen van het afdekzeil. 
4. Het afdekzeil zal automatisch stoppen van zodra het volledig is ontrold. 
5. Voor de afdekzeilen met krikken: gelieve beide knoppen ingedrukt te houden tot de kist volledig op de grond staat. 
6. Van zodra het afdekzeil volledig is geopend, kan u de afstandsbediening opnieuw op de daarvoor voorziene plek bewaren 
7. Sluit het luik met de sleutel en verwijder de sleutel 
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SLUITEN VAN HET AFDEKZEIL 

a. Met de aansturingsmodule op afstand: 
1. Stop de sleutel in het slot van de aansturingsmodule die aan de muur is bevestigd. 
2. Draai de sleutel en houd hem in de richting voor het sluiten van het afdekzeil (close). Het is belangrijk om de sleutel in de gewenste 

positie te houden om het afdekzeil volledig te sluiten. 
3. Tijdens het gebruik van de aansturing op afstand dient u steeds uw aandacht te houden op het zwembad. 
4. Het afdekzeil zal automatisch stoppen van zodra het volledig is gesloten. 
5. Voor de afdekzeilen met krikken: gelieve de sleutel in de juiste positie te houden tot de kist volledig op de grond staat. 
6. Van zodra het afdekzeil volledig is gesloten, kan u de sleutel uit de aansturingsmodule op afstand halen. 

b. Met de bedrade aansturing: 
1. Ontgrendel het slot aan het laterale luik van de behuizing met behulp van de sleutel en open het luik. 
2. Voer het commando in en druk gelijktijdig op de 2 knoppen: close + de centrale knop. Het is belangrijk om beide knoppen ingedrukt 

te houden om het afdekzeil volledig te sluiten. 
3. Begeleid het mechanisme tijdens het sluiten van het afdekzeil. 
4. Het afdekzeil zal automatisch stoppen van zodra het volledig is gesloten. 
5. Voor de afdekzeilen met krikken: gelieve beide knoppen ingedrukt te houden tot de kist volledig op de grond staat. 
6. Van zodra het afdekzeil volledig is gesloten, kan u de afstandsbediening opnieuw op de daarvoor voorziene plek bewaren 
7. Sluit het luik met de sleutel en verwijder de sleutel 
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MODELLEN C500SA-C700SA 

OPENEN VAN HET AFDEKZEIL 

1. Koppel de afstandsbediening los van de lader. 
2. Stop de stekker van de afstandsbediening in de connector die zich op het afdekzeil bevindt. 
3. Druk gelijktijdig op de gele knop “start” en de knop “open”. 
4. Begeleid het mechanisme tijdens het openen van het afdekzeil. 
5. Stop de beweging door beide knoppen los te laten voor het einde van de rail (+/- 5cm). 
6. Van zodra het afdekzeil volledig is geopend, kan u de afstandsbediening opnieuw in de daarvoor voorziene lader plaatsen. 

Zie punt 2.2.5. Opladen van de afstandsbediening. 
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SLUITEN VAN HET AFDEKZEIL 

1. Koppel de afstandsbediening los van de lader. 
2. Stop de stekker van de afstandsbediening in de connector die zich op het afdekzeil bevindt. 
3. Druk gelijktijdig op de gele knop “start” en de knop “close”. 
4. Begeleid het mechanisme tijdens het sluiten van het afdekzeil. 
5. Stop de beweging door beide knoppen los te laten voor het einde van de rail (+/- 5cm). 
6. Van zodra het afdekzeil volledig is gesloten, kan u de afstandsbediening opnieuw in de daarvoor voorziene lader plaatsen. Zie punt 2.2.5. 

Opladen van de afstandsbediening. 

OPLADEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING 

Om uw afstandsbediening op te laden, dient u eerst de laadpaal te identificeren. Sluit vervolgens uw lader aan zoals aangeduid op de foto. 
De diode Power, Slow (of normaal) en 24V worden dan alle 3 ingeschakeld. Van zodra de batterij volledig is opgeladen, zal ook de diode 100% 
gaan branden. 
U dient uw lader aangesloten te houden op de afstandsbediening wanneer u hem niet gebruikt. 

   
Connector geïdentificeerd. Connector aangesloten Foto van de lader in werking 
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GEBRUIK VAN DE HANDMATIGE BEDIENING 

De handmatige bediening dient enkel te worden gebruik bij elektrische storing voor alle andere modellen dan  
de C500M en C700M. Verkeerd gebruik van de handmatige bediening (forceren) kan schade berokken aan uw afdekzeil. 

Deze schade wordt niet gedekt door de garantie van de fabrikant en de verdeler. 
De handmatige bediening dient in geen geval om uw afdekzeil los te maken. 

 

MODELLEN C600-C650-C800-C850-C900 

 
1) Verwijder de 2 luiken (één aan elke kant van de kist) 

Voor de modellen zonder krik, ga rechtstreeks naar punt 3. 
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2) Enkel voor de modellen die zijn uitgerust met krikken (C650-C850): Doe de 2 hefbomen, één aan de kant van de motor en één aan de andere 

kant, naar omlaag. Hef de kist op aan beide kanten (kant van de motor en de andere kant) totdat u hoort dat de kist wordt losgeklikt.  
Let op voor het gewicht van de kist! 

  
3) Zoek de rode motorkabel. 4) Maak de rode motorkabel los. 
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5) Maak de flens van de handmatige hendel los. 6) Stop het verlengstuk dat u hebt ontvangen bij de installatie 

in de flens van de handmatige hendel. 
  

  

7) Plaats de ratel (ratelsleutel) aan het 
uiteinde van het verlengstuk. 

8) Stel het wieltje af met de ratel tot de gewenste positie. 

U kan nu de ratel (ratelsleutel) gebruiken om het afdekzeil te openen of te sluiten. 
Om uw afdekzeil opnieuw uit te rollen, dient u de voorgaande stappen om te keren, van 7 tot 1. 
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MODELLEN C500M - C500SA - C700M - C700SA 

  

1) Installeer uw elektrische kast niet (model C500SA-C700SA). Stop uw handmatige hendel in het daarvoor bestemde gat. 

 

2) Kies de richting afhankelijk van het gewenste resultaat: openen of sluiten van het afdekzeil. 
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3)  Volg het afdekzeil terwijl het in beweging is door zijdelings te bewegen. 
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2.3 PROCEDURE WANNEER HET MEMBRAAN VAST ZIT 

Als er elementen buiten het Coverseal-systeem (gewicht, water, ijs, badhanddoek, zwembadsets, etc.) op de afdekking of op de rails daarvan 
zitten, stopt het mechanisme automatisch omdat een vastlopen ter hoogte van de stof zorgt ervoor dat de elektronische kaart veilig wordt 
geplaatst. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is dan noodzakelijk om: 

• Forceer het systeem niet, elektrisch of handmatig 
o Handmatige opening is hoorbaar met de racagnac (ratelsleutel) en zijn verlengstuk. 

• Verwijder het obstakel voor elke nieuwe openingsmanipulatie. 

• Controleer of er niets vast komt te zitten in de rails of in het systeem. 

• Om het deksel volledig te sluiten. 

• U kunt uw Coversela dan veilig weer openen. 
 
Neem bij herhaalde problemen contact op met de technische dienst van uw Coverseal-wederverkoper. 
Het niet naleven van de instructies kan leiden tot beschadiging van bepaalde onderdelen / delen van de hoes, waardoor deze 
onbruikbaar wordt en provoceren de zinloosheid ervan. 
Eventuele schade die wordt geconstateerd na het niet naleven van de procedure in het geval van een storing, wordt niet gedekt 
door de garantie en de kosten zijn voor rekening van de klant. 
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2.4 WATERNIVEAU DAT MOET WORDEN GERESPECTEERD 

Er dient een bepaald waterniveau te worden gehandhaafd in het zwembad om de goede werking van het mechanisme en de veiligheid van het 
zwembad te garanderen. Het is verboden het afdekzeil te openen indien het waterniveau niet wordt gerespecteerd. 

• Ook in de winter mag het waterniveau niet worden verlaagd (onder het MAX) aangezien een te laag niveau, bijvoorbeeld in geval van 
sneeuw, schade kan berokkenen aan het afdekzeil, de boorden of de verankeringspunten. 

• Een te hoog waterniveau kan ervoor zorgen dat het afdekzeil wordt geblokkeerd, waardoor de veiligheid van het zwembad niet langer kan 
worden gegarandeerd. 

Het is sterk aanbevolen om een regelaar van het waterniveau te installeren in het zwembad (het “overtollige water” wordt over het algemeen  
in de skimmers opgeslagen. 

☺   

   
=> Correct waterniveau => Water afvoeren => Water vullen 

Om het waterniveau te kunnen naleven, dient de afstand tussen het hoogste niveau van de boord en het waterniveau in het zwembad zich steeds 
te situeren binnen het volgende bereik (in functie van de breedte van uw zwembad). 

Breedte van het zwembad 
Minder 
dan 4m 

Van 4 
tot 5m 

Van 5 
tot 6m 

Van 6 
tot 7m 

Van 7 
tot 8m 

Van 8 
tot 9m 

Van 9 
tot 10m 

Van 10 
tot 11m 

Van 11 
tot 12m 

Minimale afstand (MIN) 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 

Maximale afstand (MAX) 15 cm 17 cm 19 cm 21 cm 23 cm 25 cm 27 cm 29 cm 31 cm 
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2.5 CONTROLE VAN DE GOEDE WERKING 

Indien het zwembad gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, raden wij u aan om de goede werking te controleren en een grondige reiniging van 
het mechanisme uit te voeren, om de aanwezige bladeren, takken, grond, zand of andere objecten te verwijderen. 

Voor elke bediening: 
✓ Controleer of het afdekzeil steeds correct is geïnstalleerd en vergrendeld in de rails. 
✓ Controleer of het afdekzeil niet beschadigd is (scheuren, enz.). 
✓ Let erop dat de geleidingsrails niet worden geblokkeerd door een object en dat ze goed op elkaar zijn afgestemd. 

Tijdens de beweging: 
✓ Wanneer het afdekzeil wordt geopend en gesloten, dient u erop toe te zien dat het afdekzeil tot het einde van de rails gaat. 
✓ Verzeker u ervan dat het openen en sluiten op een soepele en continue manier verloopt. 

2.6 WATERZUIVERING MET EEN COVERSEAL-AFDEKZEIL 

Het afdekzeil COVERSEAL = Minder onderhoudsproducten voor uw Zwembad 

Het afdekzeil voor zwembaden COVERSEAL draagt bij tot de bescherming van uw zwembad (bescherming tegen onzuiverheden en de vorming 
van algen). Hierdoor zal het onderhoud verminderen. 
Een gepaste waterzuivering blijft echter nodig. 
Door de aanwezigheid van uw waterdicht afdekzeil, zal uw gebruikelijk onderhoud worden gewijzigd. 
Net als voor alle andere zwembaden, is het van essentieel belang om regelmatig de pH-waarde te controleren en de dosis onderhoudsproducten 
hierop af te stemmen. Met een COVERSEAL afdekzeil dient u de hoeveelheid waterzuiveringsproducten te verminderen. Dankzij het COVERSEAL-
afdekzeil kan u de hoeveelheid chloor of andere waterzuiveringsproducten verminderen in het zwembad om puur en helder water te behouden. 

De installateur van uw zwembad blijft de persoon die het best is aangeschreven om u te adviseren over de waterzuivering in uw zwembad. 
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Let op voor de automatische / handmatige waterzuivering: 

Het membraan van het afdekzeil van uw zwembad voorkomt dat er UV-stralen binnendringen, waardoor het actief oxidatiemiddel in het zwembad 
zal blijven toenemen. Bijgevolg zijn de volgende handelingen aanbevolen ter preventie van schade aan de onderdelen van het afdekzeil die 
te wijten zijn aan dit fenomeen: 

• De chloorproductie te verminderen wanneer het afdekzeil is gesloten, in overeenstemming met de aanbevelingen van uw installateur.  
Het is aanbevolen om het afdekzeil uit te rusten met een automatisch regelsysteem met een Redox-sonde (reductie van oxidatie) of om 
uw afdekzeil uit te rusten met een RF-schakelaar (radiofrequentie) die beschikbaar is bij Coverseal en waarmee uw regelaar kan worden 
ingeperkt of stilgelegd, ongeacht de soort (elektrolytische cel met zout, chloorverdeler, broomverdeler, actieve zuurstof, enz.) 

• Raadpleeg de installateur van uw regelsysteem om de kenmerken en de compatibiliteit van uw toestel met een waterdicht afdekzeil 
te kennen. 

• Creëer geen chloorshock of voeg geen overmatige hoeveelheden van een bepaald product toe in uw zwembad (zak zout, vloeibare 
chloor, enz.) 

Bij handmatige waterzuivering (chloortabletten, enz.) kan u problemen ondervinden in het geval van overdosering. U dient daarom uw behandeling 
regelmatig aan te passen en te controleren in functie van de percentages die op dat moment gelden. Raadpleeg hiervoor uw zwembadprofessional. 

De niet-naleving van deze richtlijnen kan schade berokkenen aan het afdekzeil COVERSEAL, aangezien er een oxidatiefenomeen kan optreden 
waardoor de biezen en bepaalde metalen onderdelen van het afdekzeil kunnen worden beschadigd. 

De garantie van het afdekzeil is niet langer geldig in geval van niet-naleving van deze richtlijnen. 
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3 OVERWINTERINGSINSTRUCTIES 

Het afdekzeil voor zwembaden Coverseal is een stevig hulpmiddel dat tijdens de winter kan worden gebruikt als afdekzeil voor de overwintering. 
Het zal uw zwembad beschermen en de veiligheid garanderen. 

Het is verboden om het afdekzeil te bedienen wanneer de buitentemperatuur lager is dan 5°C 

Tijdens de overwintering moeten de richtlijnen en de verantwoordelijkheden van de installateur van uw zwembad worden opgevolgd. Hiervoor 
dient u zorgvuldig artikel 2.4 Waterniveau dat moet worden gerespecteerd, na te leven. 

Voor de overloopzwembaden, of spiegelzwembaden, dient u punt 2.1 met betrekking tot het filteren van uw afdekzeil, te raadplegen. 

3.1 VERSCHILLENDE STAPPEN BIJ ACTIVITEIT TIJDENS DE WINTER 

1) Activeer de filter alle dagen (minstens 2u/d), bij voorkeur op tijdstippen waarop het risico op ijzel het hoogst is. Op momenten waarop 
de vorming van ijzel het hoogst is, dient de filter continu actief te zijn (24u/24) (zie voorschriften van de installateur van uw zwembad) 

2) Het afdekzeil Coverseal vereist de naleving van een bepaald waterniveau (zie punt 2.4 “Waterniveau dat moet worden gerespecteerd”) 

3) Voor modellen C600-C650-C800-C850-C900 kunnen de batterijen op het mechanisme van het afdekzeil aangesloten blijven. Ze zullen 
worden opgeladen via de zonnepanelen zolang de temperatuur hoger is dan -20°C. Wanneer de temperatuur daalt onder -20°C, dient 
u uw batterijen te verwijderen en ze te bewaren op een droge plek. sluit ze aan op de lader op kamertemperatuur tussen 5°C en 35°C. 

4) Voor de modellen C500SA-C700SA dient u de afstandsbediening de volledige winter aangesloten te laten op de lader van het afdekzeil. 
Op die manier zullen de batterijen klaar zien voor de nieuwe opstart na de overwinteringsperiode. De lader verbruikt weinig 
elektrische stroom. 

5) De handmatige hendel van modellen C500M-C700M dient op een droge plek te worden bewaard. 
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3.2 VERSCHILLENDE STAPPEN BIJ INACTIVITEIT TIJDENS DE WINTER 

1) Verminder het waterniveau tot onder de skimmers, de sproeiknoppen om het zwembad bij te vullen en het stopcontact voor 
de zwembadreiniger. 

2) Tap het hydraulisch systeem af. 

3) Verwijder de draaibare jets om de overwinteringsknoppen te installeren en de skimmers te beschermen met behulp van antivriesmiddelen 
(zie richtlijnen van uw zwembadinstallateur). 

4) Het afdekzeil Coverseal vereist de naleving van een bepaald waterniveau. U dient dus het waterniveau onmiddellijk opnieuw aan te vullen 
(zie punt 2.3 “Waterniveau dat moet worden gerespecteerd”). 

5) Voor modellen C600-C650-C800-C850-C900 kunnen de batterijen op het mechanisme van het afdekzeil aangesloten blijven. Ze zullen 
worden opgeladen via de zonnepanelen zolang de temperatuur hoger is dan -20°C. Wanneer de temperatuur daalt onder -20°C, dient 
u uw batterijen te verwijderen en ze te bewaren op een droge plek. sluit ze aan op de lader op kamertemperatuur tussen 5°C en 35°C. 

6) Voor de modellen C500SA-C700SA dient u de afstandsbediening de volledige winter aangesloten te laten op de lader van het afdekzeil. 
Op die manier zullen de batterijen klaar zien voor de nieuwe opstart na de overwinteringsperiode. De lader verbruikt weinig 
elektrische stroom. 

7) De handmatige hendel van modellen C500M-C700M dient op een droge plek te worden bewaard. 

Let erop dat het waterniveau van het zwembad nooit te laag wordt tijdens de winter (zie punt 2.4 Waterniveau dat moet worden gerespecteerd). 
Door een te laag waterniveau kunnen het afdekzeil of de verankeringspunten worden beschadigd (boorden, stranden of terrassen) en kan 
de veiligheid van het zwembad niet langer worden gegarandeerd. Bijvoorbeeld bij sneeuwval, moet het afdekzeil kunnen rusten op het 
zwembadwater om eventuele schade te vermijden. 

Indien het zwembad niet is uitgerust met een regelaar voor het waterniveau (“teveel”), loopt u het risico dat het waterniveau na de winter te hoog 
is. Het zal dan nodig zijn om het afdekzeil te openen (tijdens de lente) en het water van het afdekzeil te verwijderen, bijvoorbeeld 
met behulp van een filterpomp of een kelderontwateringspomp. 
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3.3 SCHAKELAARS OVERWINTERING: ONMISBAAR VOOR HET ACTIVEREN VAN DE ONTVANGER VAN RADIOFREQUENTIES VAN DE 
AANSTURINGSMODULE 

Uw Coverseal (model C600-C650-C800-C850-C900) is uitgerust met een overwinteringsschakelaar op de elektrische kast die, in de onderste positie 
(OFF), het radiofrequentiesysteem (RF) (afstandsbediening) uitschakelt gedurende de overwinteringsperiode, van 1 september tot 1 mei 
(het moment waarop u uw Coverseal minder gebruikt). 

Tijdens deze overwinteringsperiode is het zonlicht niet sterk genoeg om te garanderen dat de zonnepanelen het verbruik van de ontvanger op 
radiofrequentie (RF) compenseren en de batterij zou bijgevolg volledig kunnen leeglopen. Hierdoor zou deze beschadigd raken en op uw kosten 
vervangen moeten worden. 

Wanneer u de radiofrequentieontvanger loskoppelt met behulp van de overwinteringsschakelaar, zal het elektrisch verbruik verminderen 
en voorkomt u dat de batterij volledig leegloopt. Het is van onmisbaar belang om dit voorschrift te volgen om het correct gebruik van uw Coverseal 
te garanderen. 

Van zodra de schakelaar in de OFF-positie staat, kan u het afdekzeil openen en sluiten met behulp van de bekabelde afstandsbediening met 
3 knoppen. Zie punt 2.2 Stappen voor het openen of sluiten van uw afdekzeil. 

Het bedrijf Coverseal kan geen garanties bieden voor defecten van de batterij die te wijten zijn aan een schakelaar die in de betrokken periode 
in de verkeerde positie stond. 

 

1 mei 

= 
Ontvanger radiofrequentie 
schakelaar geactiveerd 
naar boven 

1 september 

= 
Ontvanger radiofrequentie 
gedeactiveerd schakelaars 
naar beneden 
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4 ONDERHOUDSHANDLEIDING 

Het onderhoud van het afdekzeil en de verankeringspunten zijn voor rekening van de klant. 
Het afdekzeil vervangt de onderhoudsproducten en de waterzuiveringsproducten van uw zwembad niet. 

Opgelet voor onjuist gebruik van een toestel voor waterzuivering (zoals een elektrolysesysteem met zout). 

De levensduur van uw afdekzeil COVERSEAL en de goede werking is afhankelijk van een regelmatig en nauwkeurig onderhoud. 

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het afvoeren van afval dat zich op het afdekzeil en aan de binnenkant van de rails en het mechanisme 
voor de activering van het bewegingsmechanisme kan vasthechten. Het is belangrijk om het afdekzeil zorgvuldig te reinigen voor elk gebruik. 

Let er ook op dat u het afdekzeil niet opgerold met een hoop bladeren of afval bewaart. Deze bladeren of dit puin zou kunnen rotten en onuitwisbare 
vlekken kunnen veroorzaken op het pvc. 

4.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN 

Wij raden u aan om de volgende veiligheidsvoorwaarden nauwlettend na te leven tijdens het onderhoud van uw afdekzeil COVERSEAL: 

✓ Haal alle obstakels van het afdekzeil voor elke reiniging. 
✓ Gebruik beschermende handschoenen tijdens het reinigen. 
✓ Let erop dat u de onderhoudsproducten buiten bereik van kinderen bewaart. 
✓ Raadpleeg de veiligheidsvoorwaarden van de gebruikte reinigingsproducten. 
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4.2 ONDERHOUDSVOORWAARDEN 

HET DOEK 

Het doek moet door u worden gereinigd. We raden u aan om dit 1 keer per jaar te doen: 

• 1x in de lente, vóór de eerste keer dat het afdekzeil wordt geopend, wanneer het zwembad opnieuw wordt gebruikt. 

Idealiter wordt er een huishoudelijke hogedrukreiniger zonder zandstraal gebruikt waarbij de druk wordt beperkt tot 80 bar. 
Het is mogelijk om deze te gebruiken met een reinigingsproduct zoals StoneB (merk Realco). U dient hiervoor wel steeds de aangewezen 
verdunning (10cl voor 5l water) te respecteren. 
NB: Let erop welk product u gebruikt, aangezien bepaalde producten schade kunnen berokkenen aan het afdekzeil. 

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen, bijtende producten of producten met een hoge zuurtegraad voor de reiniging van het afdekzeil. Gebruik enkel 
zeepsop of een product dat wordt aanbevolen door het bedrijf COVERSEAL (zie hierboven) en een spons of een zachte borstel. Het is verboden 
om bijtende producten of professionele hogedrukreinigers te gebruiken met een systeem om te zandstralen of een ander systeem. 
Het afdekzeil dient volledig gesloten en vergrendeld te zijn voordat het wordt gereinigd. 

DE RAILS 

Regelmatig onderhoud van de rails verhoogt de levensduur van uw afdekzeil; Daarom is het nodig om de binnenkant van de rails te reinigen zodat 
alle vuil, stof, aarde, zand, doorns van bomen en andere objecten worden verwijderd. Deze handeling moet worden uitgevoerd wanneer het 
afdekzeil is opgerold (zwembad geopend). De rails moeten in de eerste plaats worden gereinigd met behulp van een stofzuiger/zuiger 
en vervolgens met een waterstraal indien nodig. 
Om de binnenkant van de rails te reinigen, dient u de zwarte riem (band) zachtjes omhoog te heffen. 
U dient de riem vervolgens opnieuw correct op de rail te plaatsen. Wanneer de riem foutief wordt teruggeplaatst, kan dit blokkages van 
uw Coverseal veroorzaken. 
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Let erop dat er geen vuil wordt opgestapeld in de rails aan het einde van de procedures voor het openen en sluiten van het afdekzeil. 

 

ZONNEPANELEN (MODEL C600-C650-C800-C850-C900) 

Wanneer de zonnepanelen vuil zijn, kan u ze reinigen met behulp van een doek van het type “zeemlap” en een reinigingsmiddel voor ruiten. 
Regelmatig onderhoud van de zonnepanelen is vereist om de levensduur van de batterijen te laten toenemen. Geen bezem of borstel met harde 
haren gebruiken op de zonnepanelen. 

ONDERKANT VAN DE VOLLEDIGE BEHUIZING EN ACTIVERINGSONDERDELEN 

Het is ook van onmisbaar belang om het deel onder de behuizing te reinigen met behulp van een stofzuiger of een waterstraal om het vuil, stof, 
blaadjes, zand, aarde, enz. dat zich heeft opgestapeld, te verwijderen, ongeacht dit zich bevindt op het terras, op het membraan of op de rails 
en het mechanisme. 
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BEHUIZING IN ROESTVRIJ STAAL (VOLLEDIGE KIST OF LATERALE CONTAINERS) 

Voor de reiniging van de elementen van uw afdekzeil in roestvrij staal, dient u een zacht materiaal te gebruiken van het type “zeemlap”, met water 
en zeep. Tot slot dient u olie voor roestvrij staal te gebruiken (Bijvoorbeeld: reinigingsmiddel voor roestvrij staal van het merk MOTIP - 
meegeleverd bij de installatie). Gebruik zeker geen doekjes of sponzen om te schrobben, aangezien deze onherstelbare krassen op het roestvrij 
staal zouden kunnen veroorzaken. 

GESCHILDERDE BEHUIZING 

De behuizingen in gegalvaniseerd staal zijn voorzien van een poedercoating. Deze industriële lak garandeert een lange levensduur. Voor de reiniging 
van de geschilderde behuizing dient u een doek type “zeemlap”, met water en zeep met een neutrale pH-waarde (type vaatwasmiddel, zonder 
schurende bestanddelen) te gebruiken. Gebruik zeker geen doekjes of sponzen om te schrobben, aangezien deze onherstelbare krassen op de lak 
zouden kunnen veroorzaken. 

SYSTEEM VOOR HET OPLADEN VAN BATTERIJEN VOOR BINNENZWEMBAD (MODEL C600-C650-C800-C850-C900) 

Een regelmatig onderhoud van de laadpaal garandeert dat de batterij correct wordt opgeladen. Gebruik de schurende kant van een vaatwassponsje 
of een nylonborstel om eventuele roestvlekken te verwijderen, een ontvettende spray (bijvoorbeeld: Reinigingsmiddel type 20 van het merk 
WÜRTH - Niet-bijtend reinigingsmiddel met antistatisch effect) om de onzuiverheden te verwijderen en tot slot een siliconespray (spray van het 
merk SCO) die wordt meegeleverd bij de installatie van uw Coverseal om het aansluitblok te beschermen. 

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ INSECTEN 

De behuizing van uw afdekzeil kan, in sommige gevallen, een plek zijn waar bepaalde insecten (bijv. wespen, enz.) zich gaan verschuilen. 
Daarom is het aangewezen om, voornamelijk tijdens de zomerperiode, te controleren of er geen nest wordt gevormd in de kast. Hiervoor volstaat 
een visuele controle door de luiken te openen. Indien u een nest ontdekt, dient u een professional in te schakelen om de insecten te bestrijden. 


