
Uppstart av poolen efter vintern

Obs! Cirkulationen och klorering skall startas när temperaturen i vattnet uppnått 
10°.  Om man inte gör det (vanligt fel) så börjar det bildas alger som man kan få mycket 
arbete med senare.

1. Täck av poolen.
2. Tag bort allt grövre skräp / löv mm med lövhåven. Använd inte roboten till grovstädning.
3. Återmontera / spänn eventuella kopplingar som varit avtagna eller lossade under 

vintern. Kulventiler, anslutning till värmepump mm. I alla delbara kopplingar skall det 
sitta en o-ring av gummi. Saknas den så blir det inte tätt. Man skall smörja o-ringarna 
med silikonfett. I nödfall kan matolja användas. Är o-ringen torr när man spänner 
kopplingen så kan den skrynklas och inte täta. Är o-ringen insmord med silikonfett 
(matolja) så glider den med när man spänner. Obs! delbara kopplingar skall inte 
spännas allt vad man orkar för då förstör man o-ringen vilket leder till att den inte blir 
tät nästa år. Spänn lagom och spänn lite till om det läcker. Man kan med fördel känna 
på dem någon gång under säsongen.

4. Tag bort eventuella gummiproppar från skimmer, inlopp. Om man använt dessa.
5. Montera tillbaka skimmer korg, om denna varit bortplockad.
6. Följ vattnets väg från skimmer till cirkulationspump till 6-vägs-ventil till filter o.s.v. hela 

vägen till där vattnet återvänder till poolen. Kontrollera så att vattnet har fri passage 
hela vägen. Ventiler, kopplingar, proppar mm.

7. Kontrollera alla ventiler så de står i rätt läge.
8. Kontrollera så att dräneringspluggar i cirkulationspump och sandfilter är på plats och 

spända. Där sitter också o-ringar.
9.   Viktigt! Snurra på fläkthjulet på cirkulationspumpen så att pumpen inte har ärgat fast. 
      Använd en skruvmejsel / penna eller liknande. Kan man snurra på fläkthjulet så är 
      pumpen okej. Gäller även jet-stream pumpen.
      Sitter fläkthjulet fast starta INTE pumpen. Då bränner motorn. Kontakta Söderro Gård.
10. Fyll på vatten i sandfilter, om det varit tömt. Ända upp. Annars får man problem med 
      luft i systemet.
11. Fyll på vatten i cirkulationspumpen, så mycket det går.
12. Fyll upp vatten i poolen. Upp i skimmer eller ända upp i overflow-pooler.
13. Kontrollera så att 6-vägs-ventilen står i rätt läge ”Filter”.
14. Starta cirkulationspumpen.
15. Kontrollera eventuella läckor.
16. Kontrollera så att det kommer in vatten i poolen via inloppen.
17. Rengör poolen, håv, damsug med slang eller använd robot.
18. Kontrollera pH-värdet.
19. Viktigt! Kontrollera salthalten i vattnet om ni har saltklorinator. 
      Cellen kan skadas om man har fel salthalt. Har ni inte utrustning för att mäta salthalten 
      så stäng av saltklorinatorn tills det är kontrollerat. Cirkulationen kan vara på ändå.
20. Chockklorera vattnet vid behov.
21. Om vattnet inte blir hundra % bra kan flockningsmedel behövas.

Lycka till och fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite om något är oklart.
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