
 
Pumpen ska ställas horisontellt; dvs vågrät. En liten lätt lutning framåt mot insugssidan kan 
rekommenderas. Orsaken till detta är att i så fall kommer en vattendroppe vid stillastående 
pump sträva att röra sig mot pumpens vattensida i stället för mot dess elektriska del. Tänk på 
hur en vattendroppe under en takränna rör sig. Se till att anslutningarna (särskilt på sugsidan) 
görs så täta så att systemet inte drar luft. Skulle pumpen vid drift dra luft så visar det sig genom  
att man under förfiltrets genomskinliga lock upplever att vattnet kokar. Pumpen får då för lite  
vatten till sig och kommer att ta skada genom kavitation mm. 
 
Impellern (skovelhjulet) i pumpen går moturs. Att så är fallet kan kollas via kylfläkten som alltså 
skall gå medurs. Se till att det finns tillräcklig ventilation runt pumpen och ställ den på en torr 
plats; det får inte regna eller stänka på den. Regnvatten och liknande kan följa motorns 
kylflänsar och tränga in i dess elektriska del och kortsluta. Tänk på att en poolpumps elektriska 
del är lika känslig som en vanlig elmotor och detta gäller såväl våra som konkurrenters pumpar. 
Pumpen har skyddsklass IP 55. Garantin gäller ej på skador pga yttre vattenläckage. 
 
Alla sandfilter pumpar (undantag vår Mini.3 pump) skall placeras under poolens vattennivå. 
Vattnet i poolen skall alltså vattenfylla pumpen genom ett naturligt självfall. Sandfilterpumpar är 
inte självsugande och kan alltså på egen hand suga till sig vatten om det finns luftfickor framför 
pumpens inlopp. 
 
Pumpen har inbyggt överhettningsskydd och slår av om temperaturen blir alltför hög. När 
temperaturen gått ner startar pumpen igen automatiskt. Sker sådana avslag måste du under-
söka vad orsaken är. En vanlig orsak är att pumpen inte får tillräckligt med vatten; dvs tillflödet 
är blockerat eller pumpen suger mycket luft. I dessa hörs en knastrande ljud från pumpen. 
 
Starta aldrig pumpen torr. Via det genomskinliga locket i förfiltret ser Du om den är vattenfylld 
(primad) och klar för start. Glöm inte att kapa av röranslutningen i skimmerns botten så att du 
får rätt dimension. Anslutningen kan ge två olika diametrar. Du skall välja den större som ger ca 
38 mm Ø. Missar Du denna anpassning så kommer pumpen att få för lite vatten i förhållande till 
sin kapacitet och verka slö. Det kan droppa på undersidan mellan motorns eldel och pumphus 
vilket är normalt men det ska inte rinna (kondens) 
 
När pumpen tillsammans med sandfilter startas första gången skall Du ställa 6-vägsventilen på 
"Backwash" dvs backspolning och pumpa ca 3-4 minuter tills det Ej kommer någon sand (lite 
sand virvlar alltid runt i siktglaset). Stoppa pumpen och vrid ventilen till "Rinse" och kör pumpen 
i ca en halv minut. Stanna pumpen igen och vrid 6-vägsventilen till "Filtrering". Starta pumpen 
och den normala filtreringen går igång. Ändra inte sandfiltret 6-vägs-ventil när pumpen går. 
 
Tänk på att aldrig röra pumpen utan att Du först försäkrat Dig om att den elektriska anslutningen 
är bruten. Vatten och el är en farlig kombination och det finns anledning att vara försiktig – alltid.  
 
Rensning av förfiltret är en rakt-på-sak åtgärd. Stäng ventilen som sitter före pumpens insug. 
Ställ 6-vägsventilen i position ”Closed”. Lossa de två rattarna på förfiltret och lyft undan det 
genomskinliga locket. Ta ut filterkorgen och rensa den. Du skall inte spänna rattarna för hårt. 
Förfilterlocket kan ta skada. Dra bara så att det blir tätt – inte mer.  
 
Pumpen skall dräneras och förvaras inomhus under vintern. Lossa dräneringspluggen som finns 
på pumpen. Pluggen skall vara avskruvad under vintern. Se till att inte slarva bort den. 
 
Pumpen behöver ingen särskild tillsyn eller underhåll under normala förhållanden. Lagren är 
permanentsmorda. 
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PROBLEM 
Pumpen går men förfiltret blir inte vattenfyllt och det pumpas för lite vatten. 
 
TROLIG ORSAK 

 Inget vatten i förfiltret. 

 Mycket smuts i förfiltersilen eller mycket smuts i skimmerkorgen – eller båda. 

 Det genomskinliga locket på förfiltret är inte helt stängt (pumpen drar luft) 

 Kontrollera att förfilter oringen är hel, fetta gärna (siliconfett/vaselin) in den då tätar den bättre 

 Kontrollera att anslutningarna mellan pump och skimmer är helt täta. 

 Kontrollera slangen från skimmer till pump – skadad? – hål?  

 Pumpen står för högt i förhållande till poolens vattenyta.  

 Vattennivån i poolen är för låg. Det kommer inte tillräckligt med vatten genom skimmern. 
  
  
PROBLEM 
Pumpen går på halv fart går ingång endast med svårighet eller efter hjälp 
 
TROLIG ORSAK 

 Elmotorn är delvis kortsluten. Oftast pga att vatten kommit in i eldelen (80%) 
 
PROBLEM 
Det tjuter från pumpen 
 
TROLIG ORSAK 

 Antingen är det främre lagret i elmotorn skadat eller så har kåpan som täcker fläkten på 
pumpens baksida fått ett slag (i transport eller annan hantering) så att kåpan kommit för 
långt fram och fått kontakt med kylfläkten. I det senare fallet bänder man bara tillbaka kåpan 
till rätt position. 
 
Info till ”el-nissar” 
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