
Rio FiberTECH filterbollar 

INSTRUKTIONSMANUAL

VARNING!  
Detta är ingen leksak. Håll barn utom räckhåll för denna produkt. Läs igenom hela instruktionerna noga  
innan produkten tas i bruk. Spara instruktionen för framtida bruk. Produkten är endast avsed för privat bruk.

Hur gör man för att byta ut sand?
1 pkt 700g ersätter ca 25 kg vanlig sand

1. Ta ut sanden ur ditt sandfilter (rengör noga)*
2. Fyll filtret luftigt med Rio FiberTECH filtermedia (700g ersätter ca 25 kg sand)
3. Sätt igång och filtrera

*Följ instruktionerna för ditt sandfilter

Filterbollar kan även användas i bräddavloppets korg och/eller pumpens silkorg för ökad reningsgrad även 
om du behåller filtersanden. För att få upp den finaste smutsen som poolroboten inte klarar av så kan man 
fylla robotens filterbelållare med FiberTech filterbollar så får du upp finare smuts.

Rengöring
• Notera trycket på manometern när du kör igång filtret med nya filterbollar första gången. Skriv tex upp 

värdet och markera med ett streck med tuschpenna på manometern.
• Backspola endast när trycket stiger 0,3 BAR (4 PSI) över värdet för renspolat filter.
• I takt med att filterbollarna blir smutsigare så kommer värdet för renspolat filter vara något högre än vid 

första uppstarten med nya filterbollar.
• När trycket inte sjunker efter backspolning måste filterbollarna tas ut och tvättas. 
• Tvätta för hand i hink/balja eller i tvättmaskin 40°C (program syntet) med lite vanligt tvättmedel.
• Normalt räcker det att tvätta filtermedia efter varje säsong men om du har haft mycket skräp i poolen 

och/eller kraftigt algangrepp så kan extra tvättning behövas. Använd nät-tvättpåse för kläder och vanligt 
tvättmedel max 40°C när du tvättar i maskin.

Rengöring hur ofta?
Livslängden på filterbollarna beror på nedsmutsning och vattenkvalité. Med ett bra vatten utan stor ned-
smutsning räcker det att tvätta filterbollarna efter varje säsong. Om det har varit mycket skräp i poolen och/
eller kraftigt algangrepp så kan extra tvättning behövas. Efter ett antal tvättningar behöver filterbollarna 
bytas ut mot nya.

Obs! Viktigt
• Använd inte flockningsmedel eller andra klarningsmedel som kan göra att filterbollarna tappar sin filtre-

ringsförmåga, sätter igen och kan orsaka följdskador.
• Undvik algangrepp. Vid algangrepp kan filterbollarna sätta igen. Vid algangrepp måste poolen (och filtret) 

chockkloreras och därefter måste filterbollarna plockas ut och tvättas. Vid kraftigt algangrepp i filtret kan 
det vara svårt att få rent filterbollarna och de måste bytas ut.

Förvaring - Rengör och torka Rio FiberTECH filterbollar ordentligt och förvara torrt.

Återvinning - Rio FiberTECH filterbollar består av 100% återvinningsbar polyeten och återvinns som plast. 

Support - Kontakta oss snabbast och bäst via supportformuläret på: www.riopool.se/support
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