
Zomerklaar maken van uw zwembad in 10 stappen

Stap 1: Verwijderen van het winterzeil
Verwijder eerst het vuil op het winterzeil met uw schepnet.
Maak het zeil los en reinig de afdekking met schoon water en een zachte borstel. Laat de afdekking goed 
opdrogen en berg hem op .

Stap 2:Opstart filterinstallatie
Draai alle losgekoppelde leiding terug vast (vergeet het zwarte kraantje onderaan de zandfilter niet) , giet de
voorfilter van de ciculatiepomp op met water en zet uw zeswegkraan op filteren. Schakel alle zekering terug 
aan,zet alle bolkranen terug in hun juiste positie en start de pomp.

Stap 3: Stofzuigen van zwembadbodem.
Stofzuig de bodem met uw stofzuiger,poets de waterlijn met een zachte spons en verwijder 
zwarte buizen uit de skimmers.(bij een zware bevuiling van het bad eerst het grote vuil 
rechtstreeks via de stand ledigen bad naar de riolering stofzuigen. LET OP: waterpeil zakt 
snel).

Stap 4: Ph waarde regelen
Breng de ph waarde van het zwembad tussen de 7,0 en 7,4 (indien automatische dosering zie stap 6 )

Stap 5: Chloorbehandelingen
Indien het zwemwater groen of melkachtig wit is dient U een shockbehandeling toe (indien automatische 
dosering zie stap 6)

Stap 6: installatie
Sluit alle geplaatste apparaten terug aan (uv ionisatie,ph en chloor dosering,....).
Voordat U de dosering terug opstart ,plaats  de sondes terug in de bekerhouder en draai de toevoerkraantjes
open. Zet de schakelaar van de unit aan en kalibreer de sondes(zie handleiding op website). Controleer ook 
de ingestelde waarde PH: 7,2  Chloor: 680mv.

Stap 7:Waterstand
Vul het zwembad bij tot de gewenste hoogte (LET OP zorg ervoor dat het water hoog genoeg staat voor de 
rolluik)

Stap 8: Rolluik
Zet de schakelkast aan (rode knop onderaan) en sluit het rolluik met de sleutelschakelaar of 
afstandsbediening (Let op :controleer de eerste keer of het goed uit de rolluikbak komt).

Stap 9:Warmtepomp
Zet de toevoer naar de warmtepomp open, zet de zekering aan en stel de gewenste temperatuur in

Stap 10 Controle

Controleer de installatie op eventuele lekkages (draai koppelingen aan indien nodig)
Indien uw installatie uitgerust is met een dosering  controleer het niveau van uw chemicaliën.


