INTRODUÇÃO
O enrolador para capa Sodramar tem a função de facilitar a abertura e a retirada da
mesma de sua piscina. Este equipamento foi desenvolvido para trabalhar exclusivamente
com capas térmicas (plástico bolha), não podendo ser utilizado em capas de proteção.
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO
Os acessórios de instalação inclusos no produto serão especificados a seguir, identifique e confira-os antes de iniciar a instalação.
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INSTALAÇÃO
A instalação do enrolador deverá obedecer a dimensão máxima da piscina de 5m e
mínima de 4m na sua largura. Seu posiconamento deverá ser sempre na extensão da
largura ou comprimento menor da piscina. A montagem é muito simples e prática, por possuir
as furações padronizadas de fábrica.
Por uma questão de espaço inicie a montagem somente no local de instalação, o
comprimento máximo da piscina não deverá exceder a 10m.
1ºPASSO
Encaixe e fixe a extremidade de um dos tubos facetados maior no bocal da alavanca
de um dos corpos do enrolador, utilizando 2 parafusos cabeça panela M6 x 40mm. Repita o
mesmo processo para o corpo e o tubo facetado maior restantes, figs 1e2.

FIG. 2

FIG. 1

2º PASSO
Passe o tubo facetado menor por dentro de um dos maiores já fixados
ajustando o comprimento total do enrolador de
acordo com a largura da sua piscina. Em
seguida, fixe-o, fig. 3.
OBS: Aconselha-se a divisão
simétrica entre os dois
tubos maiores para
que não haja
desequilíbrio.

FIG. 3
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3º PASSO
Fixe os cordões de arraste nos furos menores dos tubos facetados, fig. 4.

FIG. 4

4º PASSO
Com os cordões de arraste fixados, faça a marcação dos furos na capa térmica,
seguindo as dimensões especificadas abaixo, e fure-as para o encaixe dos ilhós.

FIG. 5
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5º PASSO
Passe o cordão de arraste pelo ilhós e faça um nó na extremidade de cada um deles
e posicione a capa na piscina, fig. 6.

FIG. 6
6º PASSO
Trave os corpos no piso. Com o conjunto montado marque e fure o piso tendo como
referência os furos dos corpos onde serão posicionados os pinos, fig.7, encaixe a bucha guia
Ø10mm no piso, fig.8. Execute este procedimento nos dois corpos do enrolador e sempre
que for utilizá-lo, aloje o pino trava no furo para dar estabilidade no manuseio do produto,
figs.9e10 retirando-o sempre que locomover o conjunto.

FIG. 7

FIG. 8
FIG. 9

FIG. 10

5

PARA RETIRAR A CAPA DA PISCINA
Para facilitar a retiragem da capa da piscina, aconselhamos a instalação de um
estirante de 3 pontas na extremidade da capa com a disposição o mais equidistante possível,
conforme fig.11. A instalação deste estirante é muito simples, basta seguir as dicas abaixo.
- Faça uma barra de aproximadamente 5cm na extremidade da capa, conforme fig. 5.
- Faça os 3 furos equidistantes na capa e em seguida fixe os ilhós conforme fig. 6.
- Amarre um cordão de aproximadamente 1,5m no furo central, e a partir deste puxe
os outros dois cordões laterais até seu encontro.
- No cordão de arraste estabeleça o seu comprimento no dobro do comprimento da
piscina, e execute um laço em sua extremidade, ao qual serão fixados os 3 cordões da capa.

FIG. 11

IMPORTANTE
O manuseio do enrolador é aconselhável que se realize com duas pessoas para
facilitar a operação de retirada e estiragem da capa.
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ENROLADOR
INSTALADO NA PISCINA

DIMENSÕES BÁSICAS
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CERTIFICADO DE GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de
material ou de fabricação que o produto apresentar no período
de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente
comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.
Durante o período de vigência desta garantia,
comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças
defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de
defeitos de material ou fabricação.
Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser
colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo
por conta do comprador as despesas inerentes de transporte,
embalagem e seguro.
Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios
danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios
na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.
Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso
este produto seja entregue para conserto a pessoas não
autorizadas.
Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este
produto durante o transporte.
Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto
sem prévio aviso ao usuário.
Esta garantia somente será válida mediante a apresentação
da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.
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