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Viktigt! 
Läs igenom instruktionerna noga för pool och tillbehör innan montering och spara dem för framtida bruk. Manualen är 
skriven för att underlätta din installation och ge dig så mycket badglädje som möjligt, men åsidosätter inte ditt ansvar 
som poolägare. Felinstallation och/eller modifiering kan orsaka skada på egendom eller person och sätter även garantin 
ur spel. Vi förbättrar ständigt våra produkter, så bilder kan avvika något från verkligheten och vi reserverar oss för 
eventuella tryckfel. 
 

Support  

Om du kör du fast eller vill ha hjälp med våra produkter kontaktar du oss via det smidiga Supportformuläret.  

 

Innehåll:   

1. Säkerhet 
2. Övergripande installation 
3. Elanslutning 
4. Uppstart och Användning 
5. Inställning av variabel hastighet 
6. Underhåll, Förvaring & Vinterförvaring 
7. Teknisk specifikation 
8. Felsökning 
9. Generell Felsökning för poolpumpar - FAQ 

 

Säkerhet 
- Håll barn under tillsyn och låt dem inte hantera eller klättra på produkten. Utrustning måste placeras så att barn inte kan 

klättra upp på dem och nå poolvattnet.  

– Pumpen är ämnad för normalt privat bruk för året-runt utomhuspooler. Skydda elektroniska komponenter ifrån väder I ett 

maskinrum som är väldränerat och har tillräcklig ventilation för kylning. 

– Använd inte förlängningssladd. Anslut pumpen till ett korrekt installerat uttag för utomhusbruk. All el ska dras och kopplas 

enligt lokalt gällande lagar och regler. Koppla alltid strömkontakten för att bryta strömmen innan arbete på pump eller motor 

påbörjas. Skadad sladd måste bytas omedelbart. Gräv inte ner strömsladden. Anslut endast till godkända jordade uttag för 

utomhusbruk.  

– Pumpens starka sugverkan kan orsaka skada – kontrollera speciellt vid bräddavlopp/skimmer så att de inte är spruckna eller 

skadade, lösa eller saknas. En risk är att hår kan fångas upp i suget. Armar, ben eller andra kroppsdelar som stoppas in i 

bräddavloppet kan sugas fast om bräddavloppet är skadat. Smycken, badkläder, hårsnoddar mm kan fastna i bräddavloppet. 

– Högt slangtryck. Håll avstånd till cirkulationssystemet vid uppstart, normal användning och avstängning. Kör aldrig pumpen i 

högre tryck än 40 PSI. Låt svalna 20 min innan underhåll görs. 
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Övergripande installation 

Placering 
Placera pumpen så nära som möjligt till poolen med rak slangdragning för att minimera flödesförluster. På sugsidan ska slang 
ha en nedåtlutning för att alltid med självfall förse pumpen med vatten. Täta kopplingar ordentligt, men utan att överdra. 
Slangdiametern på sugsidan ska vara samma eller större än på trycksidan. 
Pumpen är ämnad för utomhusbruk, men elektriska komponenter ska skyddas från väder. Placera pumpen tort och 
väldränerat utan risk för översvämning vid regn. God ventilation krävs för kylning. Håll motorn ren. 
Säkerhetsavstånd på 3,5m ifrån pool gäller för elutrustning om pumpen inte byggs in i maskinrum skyddat mot poolstänk och 
väder. Maskinrum placeras direkt emot poolsidan under bräddavloppet.  
 
Pumpinstallation 
Installera pumpen på en fast basyta i våg med skruv för att minska vibration och påfrestning på slang och anslutningar. 
Underlaget ska vara fast, i våg och vibrationsfri.  
Tänk på detta: 

• Pumpen ska placeras lägre än vattenytan för att ha ett ständigt flöde ner i pumpen.  
• Använd kort slang direkt till pumpen för att undvika tappat flöde. 
• Ge plats för avstängningsventiler på sugsidan och trycksidan.  
• Skyddas mot väta och översvämning. 
• Ge tillräcklig utrymme för underhåll av pump och system. 

 
Rördimension  

MAX REKOMMENDERAD FLÖDESHASTIGHET   

 

Slang ø: 

 

Flöde: 

50 mm (2”) 19 m3/h 

 316.67 Liter/Min 

  

  

 
OBS! – Längden på slangen på sugsidan bör vara 10 gånger slangdiametern. 
 
Slangdragning 
Använd gängtejp för att täta gängade plastkopplingar. Alla plastkopplingar ska vara nya eller ordentligt rengjorda före 
användning. Med öppna änden mot dig, börja längst ut och linda ca 2 lager medsols. Pumpens slanganslutningar har ingjutna 
stop som inte ska passeras med kopplingar då det kan spräcka anslutningen eller skada pumpen. Dra åt endast så att det inte 
droppar – överdra inte. Börja med handkraft och först därefter dra åt lite till med verktyg. Om det läcker behöver gammal 
gängtejp tas bort, rengöras och ny gängtejp lindas över innan det återinstalleras. Se felsökningsguiden för fler tips. 
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Elanslutning 

OBS! – Jorda och bind motorn innan den ansluts till eluttag. Bryt strömmen till motorn innan arbete med el påbörjas. Om 
jordfelsbrytaren slår till och inte vill återställas – bryt strömmen och tillkalla behörig elektriker för åtgärd. 
Se till att strömförsörjningen matchar med motoretikettens volt, fas och cykel samt att sladdar är rätt dimensionerade för w 
och längd. All elektrisk eldragning skall utföras av behörig elektriker.   

Spänning (v) 

Spänningen får inte avvika från motorns etikett med mer än 10%. Om spänningen är mindre än 90% eller mer än 110% av det 
angivna värdet i volt när motorn är i drift behöver du kontakta ditt elbolag.  
 
Jordning och bindning 
Installera, jorda, bind och koppla motorn enligt lokala föreskrifter. Jorda motorn permanent. Använd grön jordterminal som 
finns under motorkapellet eller anslutning; använd storlek och typ enligt gällande föreskrifter. Anslut motorjordterminalen till 
elektrisk servicejord. Bind motorn till poolstrukturen. Bindningen kommer att ansluta alla metalldelar i och runt poolen i en 
kontinuerlig bana. 
Bindning minskar risken för att en ström passerar mellan bundna metallföremål, vilket potentiellt kan orsaka elektriska stötar 
om de jordas eller kortsluts. 
 
 

Uppstart & Användning 

Före uppstart 
OBS! – Om ett trycktest krävs före första uppstart ska följande kriterier uppfyllas: 
1. Testet ska utföras av professionell personal. 
2. Kontrollera att alla pump- och systemkomponenter är ordentligt tätade för att undvika läckage. 
3. Avlägsna ev. luft som kan finnas i systemet genom att öppna filtrets luftventil tills ett jämnt vattenflöde rinner ut. 
4. Tillåt inte mer än 40 PSI (276 kPa) vid vattentemperatur på max 50C0. 
5. Kör inte trycktestet längre än 24 timmar. Kontrollera omedelbart alla delar för att bekräfta att de är intakta och fungerar 
ordentligt. 
Fyll grovfiltret med vatten upp till sugslangens nivå. Kör aldrig pumpen utan vatten. Vatten behövs för kylning och smörjning 
för den mekaniska tätningen. 
OBS! – Vid trycktest (max 40 PSI) måste trycket ha släppts innan grovfilterlocket öppnas. 
OBS! – Låt aldrig pumpen gå torr. Torrkörning av pumpen skadar tätningar, orsakar läckage, översvämning och sätter garantin 
ur spel. Se alltid till att grovfiltret är fyllt med vatten innan motorn startas. 
OBS! – Dosera aldrig kemikalier i bräddavloppet utan cirkulation. Pumpen måste alltid vara i gång och vattnet cirkulera för att 
undvika höga koncentrationer.  
OBS! – Innan grovfilterlocket öppnas: 
1. STÄNG AV PUMPEN innan andra åtgärder vidtas. 
2. STÄNG TILL AVSTÄNGNINGSVENTILER på inlopp och utloppsslangar. 
3. SLÄPP PÅ ALLT TRYCK från pump och slangar genom filtrets luftventil. (Se filtrets manual.) 
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Fylla på grovfiltret med vatten (Priming) 
OBS! – Hela systemet måste vara öppet och fritt ifrån stopp (alla avstängningsventiler måste vara öppna) när pumpen startas. 
Stopp i systemet kan bygga upp så mycket tryck att det kan orsakar skador. Öppna luftventilen på filtret. 

• Släpp på trycket i filter, pump och systemet (se filtrets manual). 
• Då pumpen ska installeras under poolens vattennivå fylls grovfiltret på av sig själv med självfall när alla ventiler 

öppnas. 
• Om pumpen står över poolens vattennivå behöver grovfiltrets lock öppnas upp och grovfiltret fyllas med vatten – 

denna installation omfattas inte av garantin då den inte följer manualens instruktion och bästa praxis. 
• Rengör och smörj grovfilterlockets o-ring med icke-härdande silikonfett varje gång den öppnas för extra bra livslängd 

och tätning. 
• Inspektera o-ringen och byt om den är skadad. 
• Sätt på grovfilterlocket igen och skruva åt medsols. 
• OBS! – Dra endast åt grovfilterlocket med handkraft (Överdra inte). 

 
När pumpen sätts i gång kan det ta upp till 5 minuter för grovfiltret att vattenfyllas helt. Tiden kan bero på höjdskillnader och 
slanglängd. Fylls inte grovfiltret inom 5 minuter – stäng av pumpen och utred orsaken. Se till att systemet inte är igensatt och 
alla avstängningsventiler är öppna när pumpen körs. Se även felsökningsguiden. 
OBS! – Vänta minst 5 sekunder innan pumpen återstartas.  
För snabb återstart kan orsaka omvänd motorrotation och allvarlig skada på pumpen. 
Stäng filtrets luftventil när det kommer vatten ur den i en jämn ström. 

Inställning av variabel hastighet 

Läs först igenom stegen nedan och följ dem sedan nedan noga i tur och ordning. Låt det ta sin tid så att det blir ordentligt gjort 
redan på första försöket. Det kan underlätta att ha en hjälpande person som läser stegen medan en annan trycker in värdena 
på kontrollpanelen. 

A. Körlägen: 
Pumpen har två körlägen: Manuell och Automatisk, som går att byta fritt emellan efter vad som passar bäst. Byt genom 
att trycka ner “UP” och ”NER” knapparna samtidigt. 
 

1.0) Manuellt körläge (Manual Mode):  
  
 
 
 
 
 
 

(Bild #1) 
I manuellt körläge går pumpen i en konstant inställd hastighet. (Se Bild #1) 
 
1.1) Manuellt körläge har fyra förinställda hastigheter: “LOW”, “MEDIUM”, “HÖG”, “FULL”  
1.2) De förinställda hastigheterna kan inte ändras, men justeras temporärt med knapparna ”UPP” or ”NER”.  
1.3) Tryck på knappen “SET” för att låsa valet.  
1.4) I manuellt läge sparas aktuell hastighet om pumpen stängs av så att den startas på samma hastighet nästa gång. 

 

MANUELLT KÖRLÄGE LÅG MEDIUM HÖG FULL 
Förinställd hastighet 1200 1700 2100 2850 
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2.0) Automatiskt körläge (Auto Mode) 

Tryck på knappen “SET” en gång för att starta inställningen av automatiskt körläge (Se Bild #2) 

OBS! – Automatiskt körläge fungerar inte innan Aktuell tid samt Tid & Hastighetsparametrar är inlagda. Nedan anges hur 

dessa ställs in.  

 

 

 

 

 

          (Bild #2) 

2.1) Inställning av Aktuell tid: 

• Tryck på knapparna “RUN/STOP” och “SET” samtidigt och håll dem inne i 3 sekunder. Värdet för timmar börjar blinka. 

Använd knapparna ”UPP” och ”NER” för att ange rätt värde för aktuell timme. Lås in värdet med knappen “SET” en gång 

vilket även hoppar över till inställning av värdet för minuter. Värdet för minuter börjar blinka. Använd knapparna ”UPP” 

och ”NER” för att ställa in värdet för minuter och lås med knappen ”SET” en gång. (Se Bild #3). 

 

 

 

 

 

 

            (Bild #3) 

2.2) Inställning “T” Tidsperioder och Hastigheter: 

• Upp till 4 tidsperioder kan ställas in. Varje tidsperiod har tre parametrar: Starttid, Sluttid och Hastighet. "Start Time", 

"End Time" and "Running Speed". Tidsperioderna visas på skärmen som “T1”, “T2”, “T3” & “T4”. Pumpen körs enligt den 

inställda hastigheten mellan starttiden och sluttiden. Tider och hastigheter sparas när pumpen stängs av. 

• Första gången inställningen som görs hamnar automatiskt som “T1”.  

• Under inställningen visas alla parametrar (Starttid, Sluttid och Hastighet). Parametern som ställs in blinkar. 

• Tryck på knappen “SET” för att ställa in “T1”. Använd knapparna ”UPP” och ”NER” för att ställa in Starttid, Sluttid och 

Hastighet. Parametern som ställs in blinkar – tryck “SET” för att spara värdet och hoppa till nästa parameter som börjar 

blinka. Fortsätt på samma sätt tills de tre parametrarna Starttid, Sluttid och Hastighet är sparade. När första 

tidsperioden ”T1” är inställd - tryck ner knappen “SET” och håll den nere i 3 sekunder för att spara avsluta inställningen.  

• För att ställa in fler tidsperioder: Tryck på knappen “DOWN” för att byta till tidsperioden “T2” och repetera inställningen 

även för denna samt “T3” & “T4” vid behov. Alla fyra behöver inte ställas in. Ställ in så många som du själv vill. 

• Blir någonting fel under inställningen – tryck på knappen “SET” en gång. Byt till den tid eller hastighetsparameter du vill 
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ändra genom att trycka på “SET” tills den parametern blinkar. Använd knapparna ”UPP” och ”NER” för att ändra värdet. 

• Om det går 8 sekunder utan att en knapp trycks in under inställningen av en tidsperiod “T”, så sparas tidsperioden 

automatiskt och displayen hoppar ur inställningsläget. Återgå till tidsperioden genom att trycka ”NER” en gång och 

sedan “SET” tills rätt tidsperiod visas. Fortsätt sedan med inställningen enligt tidigare.  

• Inställningen av tidsperioderna “T2”, “T3” eller T4” får inte överlappa varandra eller ”T1”. Om de gör det kan 

inställningen för den tidsperioden inte sparas utan måste göras om. 

• Ta bort en tidsperiod “T” genom att ställa in timmen för starttid till “23” och trycka knappen ”UPP” en gång – alla 

värden för denna tidsperiod försvinner. Samma sak händer om värdet i stället sätts till ”00” och knappen ”NER” trycks in 

en gång. Så ta det värde som ligger närmast. 

• Se nedan knappfunktioner för fler inställningar. 

 

3.0) Knappfunktioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1) “RUN/STOP”:  

Används för att starta och stänga av pumpen. 

• Stop i Manuellt körläge – stannar pumpen tills den startas igen.  

• Stop i Automatiskt körläge – stannar pumpen tills nästa inställda tidsperiod startar den igen.  

3.2) “SET”:  

• I Manuellt körläge: Byter mellan de olika förinställda hastigheterna. 

• I Automatiskt körläge: Initierar inställningen av värden och hoppar till nästa inställningsparameter. Tryck och håll ned i 3 

sekunder för att lämna inställd tidsperiod.  
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3.3) “UPP” (pil upp):  

• I Manuellt körläge – ökar pumphastigheten. 

• I Automatiskt körläge: Ökar tid eller hastighet för Tidsperioderna “T”. Tryck ner och håll kvar för snabbspolning. 

3.4) ”NER” (pil ner):  

• I Manuellt körläge: Minskar pumpens hastighet. 

• I Automatiskt körläge: Minskar tid eller hastighet för Tidsperioderna “T”. Tryck ner och håll kvar för snabbspolning. 

3.5) Knappkombinationer: 

• Tryck ”UPP” och ”NER” samtidigt för att byta mellan "Automatiskt körläge" och "Manuellt körläge". 

• Tryck "RUN/STOP" och "Set" samtidigt och håll kvar i 3 sekunder för att ställa in Aktuell tid. För att gå ur menyn utan att 

spara – tryck på knappen "On / Off" och sedan knappen "Set". 

 

Underhåll, Förvaring & Vinterförvaring 

Underhåll 

• Koppla bort pumpen från elmatningen innan du öppnar locket och rengör grovfiltret. Rengör regelbundet silkorgen. 

Silkorgen får inte utsättas för slag. Kontrollera o-ringen regelbundet och byt ut vid behov. 

• Pumpen har en självsmörjande motoraxel som inte behöver smörjas om. 

• Håll motorn ren och torr och se till att inget sitter i vägen för ventilationsöppningarna. Använd inte vattenslang för att 

spola av motorn. 

• Axeltätningen nöts och slits, vilket kan orsaka läckage och behöver då bytas ut.  
 
Förvaring & Vinterförvaring 

• Rengör inte systemet med tryckluft då det kan orsaka att delar exploderar med skador som följd. Använd endast 
fläktar med lågt tryck (under 5 PSI) vid rengöring av pump, filter eller slangar. 

OBS! – Om pumpen fryser så gäller inte garantin. 
OBS! – Använd ENDAST propylenglykol som frostskyddsmedel i ditt pool-/spa-system. Propylenglykol är ogiftigt och skadar 
inte plastsystemkomponenter; andra frostskyddsmedel är mycket giftiga och kan skada plastkomponenter i systemet. 

• Töm pumpen på allt vatten för att klara frystemperaturer och för att förvara pumpen en längre tid. (se nedan). 
• Förvara pumpen torrt och övertäckt. Täck eller linda inte in i plast då det kan ge problem med kondens och korrosion.  

 
Vinterförvaring 
OBS! – Undvik risken för elchock – stäng alltid av pumpens strömförsörjning innan pumpen töms på vatten.  

• Sänk poolens vattennivå under poolens bräddavlopp och plugga igen inloppet (se poolens manual). 
• Skruva loss dräneringsplugg från grovfiltrets nedre del och ta av grovfilterlocket. 
• Skruva loss pumpen från underlag, el och slang. 
• När pumpen är tömd på vatten och torr kan grovfilterlocket skruvas på igen. Förvara gärna dräneringspluggarna i 

grovfiltret så de inte kommer bort till våren. Förvara pumpen torrt och luftigt. Rengör alla inre delar innan du tar 
pumpen i drift och ta bort damm, kalk m.m.  
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Teknisk Specifikation 

Poolpump Rio750 Inverter (2600750) 

 

 

 PUMPDELAR 
1.  Pumpdelar sprängskiss & lista 

 
 

 

  

PUMP Märkeffekt Viktad 

energifaktor 

(WEF) 

Spänning Hertz Hydrauliska hästkrafter 

(HHP) 

Flödeshastighet 

Max 

Kabel 

SMP7502E 750W 10.34 230V 50Hz 0.533 19 m3/H H07RN-F 

Nr Namn Antal Ref. 

1 Mutter 2 SM2101 

2 Slangkoppling 2” 2 SM2102 

3 O-ring för slangkoppling 2 SM2103 

4 Motorhus 1 SM2104 

5 O-ring för dräneringsplugg 2 SM2105 

6 Dräneringsplugg 2 SM2106 

7 Lockmutter 1 SM2107 

8 Transparant lock 1 SM2108 

9 O-ring grovfilterlock 1 SM2109 

10 Silkorg 1 SM2110 
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Felsökning 
Temperaturskydd Felkod TP (Temperature Protection) visas och pumpen stannar när motortemperaturen är högre än 90℃ 
eller lägre än -5℃. Pumpen startar automatiskt igen beroende på hur den är inställd, när temperaturen återgår till det normala 
- mellan 5℃ och 60℃. 
Blockeringsskydd Felkod BP (Blocking Protection) visas när motorn eller pumphjulet sitter fast. Pumpen försöker automatiskt 
återstarta sig efter 6 sekunder. Om återstarten inte går i gång efter flera försök – bryt strömmen och kontrollera motor och 
pumphjul. 
Spänningsskydd Felkod OL (Overload) visas vid överspänning av linjen. Pumpen försöker automatiskt återstarta sig efter 6 
sekunder om den inte är skadad. 
Fasförlustskydd Felkod LP (Phase-Loss Protection) visas när huvudkretskortet tappar en fas (tex. motorkabeln ej ordentligt 
fastsatt). Pumpen försöker automatiskt återstarta sig efter 6 sek. ifrån att kabeln är återansluten eller fasförlusten är åtgärdad.  
Communication Loss Protection Felkod CP (Communication Loss Protection) visas och pumpen stannar när ett 
kommunikationsfel inträffar mellan pumpens huvudkretskort och displayens kretskort. 
 

Felkod, Orsak & Lösning 

Felkod Fel Display Möjlig orsak Lösning 

TP Temperaturskydd 
TP (Temperature Protection) 

 Temperatur högre än 
90℃ eller lägre än -5℃ 

1. Vänta på att 
temperaturen ska återgå 
till normala 5℃ till 60℃. 

BP Pumphjulet eller motorn 
kan inte rotera. 
BP (Blocking Protection) 

 1. Pumpen har sugit in 
skräp och pumphjulet är 
igensatt; 
2. Skador på kullager 
pga. förfrysning av 
motorhus. 
 

1. Pumpen försöker automatiskt 
återstarta sig efter 6 sek. 
Lyckas det inte – bryt 
strömmen och kontrollera 
motor och pumphjul. 

2. Reparera på professionell 
serviceverkstad. 

OL Överspänning 
OL (Overload) 

 Uteffekten i ampere är 
för hög. 

1. Pumpen försöker 
automatiskt återstarta sig 
efter 6 sekunder om den 
inte är skadad. 

2. Reparera på professionell 
serviceverkstad. 

LP Fasförlust 
LP (Phase-Loss Protection) 

 Det saknas en 
faskontakt. 

1. Pumpen försöker 
automatiskt återstarta sig 
efter 6 sek. efter 
faskontakten är återställd. 

CP Kommunikationsfel 
CP (Communication Loss 
Protection) 

 1. Lös kontaktkabel 
mellan displayens 
kretskort och 
huvudkretskortet 

2. Skadad 
kontaktkabel. 

1. När kontakten är 
återupptagen återstartar 
pumpen automatiskt. 

2. Kontrollera 
kontaktkabeln. 

3. Reparera på professionell 
serviceverkstad. 
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Generell Felsökning för poolpumpar - FAQ 

Motorn startar inte 
Kontrollera att anslutningskortets kontakter stämmer med kopplingsschemat på motorns typskylt. Se till att motorn är 

ansluten för tillgänglig fältspänning (se pumpens etikett). 
1. Otillräckliga eller lösa anslutningar; öppna brytare eller reläer; utlösta brytare, jordfelsbrytare eller trasiga säkringar. 
Lösning: Kontrollera alla kontakter, brytare och säkringar. Återställ jordfelsbrytare eller byt säkringar. 
2. Kontrollera motorns rotation manuellt så att den roterar fritt utan hinder. 
3. Om Timer är inkopplad, se till att den fungerar ordentligt. Koppla bort den vid behov. 
 

Motorn stannar 
1. Låg spänning vid motorn eller spänningsfall (orsakas ofta av underdimensionerade kablar eller av förlängningssladd). 
Lösning: Kontakta behörig expert för att kontrollera att installationen är ordentligt utförd och dimensionerad. 
2. Motorn kan överhettas i direkt solljus eller låg vattennivå i grovfiltret. 
Lösning: Kontrollera vattenflödet så att ett jämnt och tillräckligt flöde når pumpen. 
OBS! – Pumpen är utrustad med ett automatiskt motorskydd som vid överbelastning stänger av pumpen innan 
pumpmotorn riskerar att överhettas och skadas. Motorskyddet startar automatiskt pumpen igen när motorn har svalnat 
och förhållandena återgått till det normala. Motorskyddet kommer att fortsätta att slå till upprepade gånger så länge 
problemet kvarstår. Det är viktigt att orsaken utreds och åtgärdas omedelbart. 

 
Motorn brummar men startar inte 

1. Pumphjulet har fastnat pga. skräp. 
Lösning: Låt en kvalificerad servicetekniker öppna pumpen och avlägsna skräpet. 
2. Motorn har fryst pga. lång förvaring i sin kartong eller pga. vinterförvaring. 
Lösning: Ta bort motorns skyddskåpa och använd en platt skruvmejsel i skåran på baksidan av motorhuset för att för 
hand vrida motorhjulet tills det rör sig fritt.  
OBS! – Alla Poolpumpar Rio750 Inverter drifttestas med vatten innan de lämnar tillverkningen. 

 
Grovfiltret fylls inte upp – luftas inte 

1. Grovfiltret är tomt på vatten – luften i grovfiltret försvinner inte. 
Lösning: Kontrollera att det inte kan komma in någon luft i systemet. Se till att grovfilterhuset är fyllt med vatten och 
lockets o-ring är ren, smörjd med icke-härdande silikonfett, och sitter rätt i locket. Se till att locket skruvas på ordentligt 
och sluter tätt. Silikonfettet ger extra bra tätning och förlänger livslängden på o-ringar. 
2. Lösa anslutningar på sugsidan. 
Lösning: Dra åt kopplingar, slanganslutningar, slangklämmor etc. 
OBS! – Grovfiltret kan inte fyllas om luft kan läcka in på sugsidan. Luft som tar sig in i systemet visar sig ofta genom att 
luftbubblor följer med ut i poolens inlopp. 
Lösning: Dra åt, laga eller byt ut systemdelar som läcker in luft. 
4. Silkorgen i grovfilter eller poolens bräddavlopp är full med skräp. 
Lösning: Öppna grovfilterlocket eller bräddavloppets täcklock, töm silkorgen, fyll på grovfiltret med vatten och återställ. 
5. Igensatt sugsida i slangsystemet på nedgrävd pool. 
Lösning: Kontakta kvalificerad servicepersonal för att göra ett vakuumtest mm nedan. Blockera för att se om pumpen 
skapar ett vakuum i grovfiltret (ca 5”-6” vakuum uppmätt med professionella instrument). Möjligen kan man känna 
under bräddavloppets silkorg försiktig med handen om det finns någon sugkraft. Om inte – sök efter blockeringar. 

a. Om pumpen skapar vakuumsug, kontrollera om slangen på sugsidan är blockerad, eller grovfiltret är smutsigt. 
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Luftläckage på sugsidan kan vara en orsak. 
b. Om pumpen inte skapar något vakuumsug och har tillräckligt vatten i grovfilterhuset: 

i. Dubbelkolla grovfilterlocket och alla gängkopplingar och andra kopplingar och slangar. Kontrollera om de 
läcker in luft. Kontrollera och dra åt alla slangklämmor. 
ii. Kontrollera spänningen för att försäkra att motorn kör på fullt varvtal. 
iii. Öppna pumpens hölje och sök efter om det satt igen eller hindras i sugdelen. Kontrollera pumphjulet om det 

fastnat pga. skräp etc. 
iv. Demontera och byt axeltätningen endast om den läcker. 

 
Lågt flöde 

1. Sugsidan eller grovfiltret igensatt 
Lösning: Avlägsna skräp och rengör ifrån smuts. Kontakta kvalificerad servicepersonal om problemet kvarstår. 
2. Underdimensionerad slang/rör. 
Lösning: Åtgärda genom att byta till rätt dimensioner. 
3. Igenpluggad eller strypt trycksida – avstängningsventiler halvstängda (höga manometervärden). 
Lösning: Rengör filtertank – Backspola sand/glas, ta ut och tvätta filterbollar, byt filterpatron. Se tillverkarens manual.  
4. Luftläckage på sugsidan (bubblor i poolens inlopp). 
Lösning: Koppla loss och återmontera pumpens slanganslutningar med gängtejp. Kontrollera att övriga kopplingar och 
anslutningar på systemet är åtdragna och fria från läckage. 
5. Pluggat, hindrat eller skadat pumphjul. 
Lösning: Kontakta kvalificerad servicepersonal för att installera nytt pumphjulskit. 

 
Oljud 

1. Luftläckage på sugsidan, kavitation orsakat av strypt eller underdimensionerad sugsida eller läckage i skarvar eller 
anslutningar. Låg vattennivå i poolen. 
Lösning: Åtgärda sugsidan eller täta anslutningar. Problemet kan ibland verifieras genom att hålla handen för poolens 
inlopp eller begränsa returflödet genom en mindre inloppskula. 
2. Vibrationer pga. otillräcklig montering, etc. 
Lösning: Montera pumpen på en plan yta i våg och skruva fast i monteringsplatta. 
3. Främmande föremål i pumphuset. Sten/skräp som slår mot pumphjulet orsakar oljud. 
Lösning: Med pumpen avstängd och bortkopplad ifrån strömkälla; avlägsna skräp och rengör pumphus och pumphjul. 
4. Oljud från motorns kullager pga. normalt slitage, rost, överhettning eller hög kemikoncentration som skadar tätningen. 
Poolvatten kan då ta sig in till kullagret, skölja bort smörjning, orsaka rost i motorhuset och få kullagren att skramla. 
Lösning: Alla läckande tätningar måste bytas ut direkt. Låt en kvalificerad pumpspecialist byta ut motorhusets packningar 
och inspektera eventuella skador. Om motorhuset är skadat – byt ut motorn. 
 

Vattenläckage vid pumpens slanganslutningar 
1. Lösa slangkopplingar eller anslutningar. 
Lösning: Täta kopplingar/anslutningar eller ta loss, linda gängtejp på gängor och återinstallera. 
2. Lösa slangklämmor på slang. 
Lösning: Dra åt slangklämmorna med en mutterdragare eller skiftnyckel i stället för skruvmejsel. 
3. Läckage som fortsätter trots ovan lösningar. 
Lösning: Inspektera anslutningar och slangkopplingar, se om ojämna ytor/former ifrån produktionen kan orsaka att slang 
och systemet inte tätar ordentligt. Avlägsna ev. ojämnheter med en fintandad fil eller knivblad och återmontera. Om det 
fortfarande inte sluter tätt – byt ut mot nya delar. 


