
 

 

Uppstart av nyfylld pool eller vårstart 

Vid vårstart återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och 

återmontera avtappningspluggar. 

1. Fyll poolen tills vattennivån ligger i mitten av bräddavloppets öppning. 

2. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. OBS! Pumpen får inte startas utan vatten, 

eftersom axeltätningen då kan skadas. 

3. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen. 

4. Ställ pilen på centralventilens handtag på BACKSPOLNING (Backwash).  

5. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och 

vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills 

vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen. 

6. Stanna pumpen. 

7. Vrid handtaget till RENSPOLNING (Rinse), starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. 

Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge. 

8. Stäng ventilen till avloppsuttaget (om sådan finns) och starta pumpen. OBS! Stäng alltid av 

pumpen innan läget på centralventilen ändras. 

9. Testa och justera pH-värdet till 7,2. Chockdesinficera enligt instruktionen för den 

desinficering du använder. Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för 

att kloret skall hinna lösas upp. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt 

bottensug poolbotten. 

Rengöring och backspolning av filtersand 

1-2 gånger per vecka, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar (20kPa, 3psi) sedan 

föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande: 

1. Stanna pumpen. 

2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna. 

3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen. 

4. Sätt på locket. 

5. Öppna ventilen till avloppsuttaget, om du har en sådan ventil. 

6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING (backwash). 

7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna. 

8. Starta pumpen. Filtret skall nu spolas ca 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart. 

OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen. 

9. Stanna pumpen. 

10. Vrid handtaget till RENSPOLNING (rinse), starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder.  

11. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge. 

12. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare. 

Upplever du att du behöver backspola oftare än normalt så är det troligtvis dags att byta sanden i 

filtret, rekommendationen är att byta sand var 3:e år. 

Använder du glas som filtermedia så behöver glaset bytas var 10:e år. 



 

 

Vinterstängning av pool 

När badsäsongen är slut 
 Justera pH-värdet till 7,2 och stäng av värmen till poolen. 

 Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad desinficering till dess 

vattentemperaturen i poolen understiger +7°C. 

Vinterstängning 
 Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren. 

 Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på 

VINTERLÄGE eller MELLAN TVÅ FILTERLÄGEN så filterhuvudet dräneras. 

 Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen. 

 Sänk poolens vattennivå så den är under inloppen. 

 Ta bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt. 

 Ta ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller 

cellplastbitar i skimmern, som kan ta upp eventuell is-expansionen. 

 Tag upp belysningsinsatsen och förvara den på poolkanten. 

 Filtret skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas. 

 Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Ta bort avtappningspluggarna på pumphus och 

filter. Tips: Förvara alla pluggar i pumpens silkorg. 

 Om värmaren inte är placerad i frostfritt utrymme tas avtappningspluggen bort. Lossa 

rörkopplingarna på värmaren, så att den töms på allt vatten. 

 Chockdesinficera genom att blanda kemikalien i en hink med ljummet vatten och häll detta i 

poolen. 

 Om poolen är försedd med en trappa, så kan man inom trapputrymmet montera en 

expansionsupptagare. Expansionsupptagaren tar upp eventuell is-expansionen och minskar 

påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med 

vatten/glykolblandning, som är förankrade med en tyngd eller med sand i kärlet. 

 Täck över poolen med vinterplåtar. 

 


