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Välkommen som stolt ägare av din nya Riopool! 
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. 
Följ lokala lagar och regler. Vi förbättrar ständigt våra produkter, så bilder kan avvika 
något från verkligheten och vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

Smidigare montering - se monteringsvideo på riopool.se/poolmontering  
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INLEDNING

INSTALLATIONSTID

När grunden är lagd är det klokt att avsätta en helg för 
monteringen av poolen. Vi rekommenderar att poolen 
monteras av två eller fler vuxna under vindfria förhållanden. 
Använd handskar. Vattenfyllningen av poolen kan bli ett 
tidskrävande moment beroende på förutsättningarna. 

INNAN DU BYGGER POOLEN:
• Ta hjälp av en kvalificerad person för de elektriska
installationerna.
• Se till att ha tillräckligt med vatten för att fylla poolen.
• Studera manualen noggrant, steg för steg, för att förstå
varje moment i poolbyggandet.

SPECIFIKA REGLER FÖR NEDGRÄVDA POOLER

För ovanjordspooler rekommenderas ett standard 
skyddsöverdrag för att skydda tillgången till poolen. 

För delvis eller helt nedgrävda pooler 
rekommenderas minst ett av följande hinder:

− Staket eller annat minst 90cm högt hinder som
små barn inte kan ta sig över

− Skyddsöverdrag
− Pooltak

MARKARBETE

Markarbetet ska förberedas enligt stycket "Markarbete" 
längre fram i manualen.

INSTALLERA INTE DIN POOL:

• Under elledningar
• Under träd och grenar
• På ostabil mark
En bra plats sparar tid och undviker hinder. Poolen bör stå
soligt och lättåtkomligt.
Poolens plats bör vara fri från rör och elledningar.
Det ideala vädret att montera en pool är en solig dag utan
starka vindar.

EMBALLAGE, SORTERING & ÅTERVINNING

• Vissa poolkomponenter är förpackade i plast. Undvik
risken för kvävning - låt aldrig barn leka med dessa.
• Tack för att ni följer miljöregler och lagar för att skydda
miljön.

Efter installationen av din pool tackar vi för att allt emballage sorteras och återvinns.

Tips! Förvara linern (L) inomhus över natten innan montering för att
få den mer lättarbetad. Låt den även gärna ligga utvikt i några timmar 
så att den återfår sin ursprungliga form. 

2-3 personer

2 dagar 
(polstomme)

Montera stege, trappa och reningsanläggning tidigt.  
De kan behövas under monteringen av poolen. Följ de 
medföljande anvisningarna och tipsen nedan. 

Pumpen skruvas fast 
lättast innan filtret är på 
plats. Skydda i så fall 
pumpen ordentligt när 
sanden fylls på i filtret. 

Se monteringsvideo på: 
riopool.se/filtermontering 
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SÄKERHET 

Säkerhetsråd 
Poolägaren är ansvarig för säkerheten kring sin pool. Barn ska alltid hållas under 
uppsikt av en vuxen. Barn som ej är simkunniga ska ha en vuxen med sig i poolen och 
små barn ska bada inom gripavstånd. Barn upp till 6 år tillhör den största riskgruppen. 

Undvik vilda lekar i och runt poolen. Gå eller stå inte på poolens kanter. Dyk och hopp 
avrådes med tanke på pooldjupet. Använd omdöme och förstånd. Extra tillsyn krävs 
när det är många badare samtidigt.  

Täck poolen med pooltäcket och lyft undan stegen när du badat klart. Boverket kräver 
ett minst 90 cm högt hinder som små barn inte kan ta sig förbi, eller ett poolskydd 
som inte får ge vika för ett barns vikt och som barn inte kan lossa på eller krypa under. 

Håll vattnet rent. Bada inte om reningsverket är skadat och förvara kemikalier utom räckhåll för barn. 
Använd stegen för att ta dig in och ut ur poolen. Simma inte under stegen (risk att fastna). Låt inte djur 
(hund, katt etc.) simma i poolen. 

Hjälpmedel ökar säkerheten; livboj, lång stav, poollarm etc., men kan aldrig ersätta en vuxens tillsyn. Lär dig 
första hjälpen för barn. Lär dina barn att simma så tidigt som möjligt. Ha telefon nära till hands för brandkår, 
giftinformation och akutsjukvård.  

Håll poolen vattenfylld. Placera inte poolen på en balkong eller terrass. Placera poolen 
där det finns dränering, för att undvika översvämning. Betrakta din pool som en stor 
damm. Om poolen placeras snett kan trycket inifrån riva upp poolväggen och allt 
vatten rinna ut. Den stora vattenmängden skulle kunna orsaka betydande skada på 
omgivning och personer i närheten. 

OBS! All elektronisk utrustning 230 V måste placeras minst 3,5 m från poolkanten. Utrustningen ska kopplas 
till jordad kabel med jordfelsbrytare på högst 30 mA. Vidrör inte reningsverket om du eller marken är blöt.
Reningsverk ställs normalt intill poolkanten skyddad mot väta, väder och poolstänk med en överbyggnad 
samt på ett väldränerat underlag. Utan skydd måste det installeras minst 3,5 m från poolen för att 
minimera risken att bli ledande.

Tips! Läs mer på:
Barnsäkerhetsrådet  msb.se 
Boverket boverket.se  
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REF ILLUSTRATION 410 524 664 804

PNCOMP331400 7 9 11 13

PNCOMP331400SK 1 1 1 1

PVALM081210135 8 8 8 8

PVALM161210180 - 2 4 6

PLYCOMP112 7 5 5 5
PLYCOMP112SK 1 1 1 1
PLYCOMP11290 - 2 2 2
PLYCOMP90112 - 2 2 2

PLYCOMP90 - - 2 4

ANG87135 8 8 8 8

ANG60180  - 2 4 6

AP  - 4 8 12

Innan du börjar montera 
Kontrollera att alla dessa delar är med vid leverans. Planera och boka upp monteringshjälp först när allt är 
på plats ordentligt. Om någonting saknas, kontakta oss direkt inom 15 dagar från inköpsdatum på: 
riopool.se/support  support@riopool.se 

Tips! Lägg skruvarna i behållare med
lock för att undvika att de försvinner. 

Lämpliga hjälpmedel: 

• handskar
• skruvmejsel
• silvertejp
• nycklar

• rostskyddsspray
• kniv
• trädgårdsslang
• fil

• gängtejp
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REF IMAGE

COMPCOVER - 2 4 6

ETCOMP 1 1 1

AR1174CO 1 1 1 1

PV1185 - 2 4 6

PEU2 - 4 8 12

PEU - 2 4 6

PEAO - 8 16 24

PG - 2 4 6

E ( 950 mm ) - 2 4 6

A ( 1440 mm ) - 1 2 3
KITENVCO41 1

KITENVCOV52 1
KITENVCOV66 1
KITENVCOV80 1

LINER 1 1 1 1

RENINGSVERK 1 1 1 1

SK101G
BRÄDDAVLOPP 1 1 1 1

SILEX 1 2 2 2

MPROV 1 1 1 1

        1

410 524 664 804
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3,50 m min.

1
2
3
4

1

2

3

4

RENINGSVERK
Reningsverk ställs normalt intill poolkanten i höjd med poolens botten, skyddad mot väta, väder och poolstänk med en 
överbyggnad samt på ett väldränerat underlag. Utan skydd måste det installeras minst 3,5 m från poolen för att undvika 
risken att bli ledande.

VATTENTÖMNING
Underhåll och vinterstängning kräver att vattnet töms ur utrustningen. Detta måste tillgodoses när reningsverket installeras.

POOLSLANG
Om poolslangen grävs ner måste den skyddas mot slitage genom att täcka den med ett skyddande omslutning.

POOLENS RIKTNING
Poolen ska placeras så att skimmern/bräddavloppet är vänt mot vinden. Bräddavloppet är en viktig del av reningssystemet 
och vinden bidrar till att föra ytskräpet ner däri. Optimal filtrering är beroende av pumpens kapacitet samt placeringen av 
bräddavloppet.  

Reningsverket ska placeras lägre än vattennivån, idealt i höjd med poolens botten, annars riskerar pumpen att gå torr och ta 
skada. Pumpen ska skyddas ifrån poolstänk, översvämning, fukt, och väder i ett välventilerat utrymme, så att inte 
pumpens metalldelar tar skada.

Fig. 1

FÖRPLANERING

Viss förberedelse av marken för poolen kan behövas, som grävning, fyllning mm.
Välj den ideala placeringen av poolen, på den soligaste platsen, med hänsyn till lokala regler och föreskrifter samt markarbete 
runt om poolen. Välj placering genom att markera platsen på marken. 
Pooeln kan installeras på tre sätt enligt Fig.2
Installera inte poolen på nyligen fylld mark eller ostabil mark. 
För alla typer av installationer gäller att marken ska grävas ut och förberedas för utjämning i våg.
VARNING: Vid sluttande mark gäller att marken ska grävas ut. Fyll inte upp för att få marken i våg.
Vid installation ovan mark med sand så måste den vara fin och ren för att inte ge fläckar på linern pga. alger/svamp i sanden. 

Ovanmark Delvis nedgrävd Nedgrävd

Fig. 2
INSTALLATION
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Tips! Välj en plats som minimerar
markarbetet och enkelt planas ut. 
En solig plats med mycket 
morgonsol ger en del av 
uppvärmningen gratis.  
Står poolen någorlunda fritt och 
vindskyddat så är det ett plus. 

MARKARBETE 

Placering 
Poolen kan placeras i tre nivåer.
För alla typer av installationer gäller att marken ska grävas ut och utjämnas i våg. Vatten måste dräneras 
bort och inte ansamlas kring poolen. Nedgrävd pool kan återfyllas eller lämnas öppen och tex. däckas in 
med trall. Tillse tillräcklig dränering (rör etc) så vatten och fukt aldrig blir stående mot poolen. 
Marken under poolen ska vara fast, jämn och helt i våg. Tänk på att varje 1m³ vatten = 1000 liter = 1000 kg. 
Poolen är konstruerad för familjebruk utomhus och behöver tillgång till vatten, el och dränering. 
Reningsverket ska placeras under poolens vattennivå, idealt i höjd med poolens botten.

Poolen är självbärande men får 
aldrig bära andra konstruktioner. 
Trall, staket och annat får inte 
skruvas i eller emot poolen. 

Placeras poolen i en slänt ska 
slänten grävas ut, snarare än att 
lägsta punkten fylls upp. Det ger 
en fastare och stabilare grund. 

Placera inte poolen över markledningar (vatten, el, gas etc.) eller under 
elledningar. Undvik träd för att minska löv, barr och pollen. 

 Dränering 

OK

Marknivå Ovan mark Delvis nedgrävd Nedgrävd
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[Skriv text] 

OBS! Lägg ordentligt med tid på
att få en bärande grund i våg för att 
undvika problem när poolen är på 
plats. Olika markförhållanden kan 
kräva olika omfattande markarbete. 
Rådgör med en expert om du är 
osäker. 

MARKARBETE 

Schaktning 
� Markera ytan som krävs enligt tabellen. 
� Gräv undan gräs, rötter, stenar mm. så att du får en jämn 

yta som inte orsakar sättningar. 
� Plana ut marken genom att ta bort jord där det är för högt, 

inte fylla ut där det fattas. Det ger en stabilare grund. 
Använd vattenpass och lång rak regel för att få ytan i våg. 

Bärlager 
� Lägg ut markduk/geotextil över ytan. 
� Fyll på med bärlager 0-16 (kross) eller motsvarande minst 15 cm. 
� Fördela och jämna ut hela ytan så att den är i våg. Kontrollmät med regel och vattenpass. 
� Packa med markvibrator >50 kg. 
� Fyll på och jämna till så att det blir en jämn, helt plan hårdgjord yta som är i våg. 
� Totalt 6 överfarter med markvibrator. 

Topplager 
Välj mellan att använda 5 cm stenmjöl eller putssand 04. 

� Stenmjöl/putssand 04 fördelas, vattnas lätt och packas hårt med markvibrator. Jämna till med en 
rivbräda och kontrollera så att underlaget blir jämnt och i våg. 

� Markera poolmått, stödlinjer samt centrumlinjen som hjälp vid monteringen. 

MJÖL 

POOLMÅTT Färdigställd YTA 

4,46 x 4,46 m Ø410
5,86 x 4,46 m 524 x 386

7,26 x 4,46 m 664 x 386

8,66 x 4,46 m 804 x 386

C-C = D-D

1,41 m

2,90 m
4,30 m

5,70 m

3,40 m

3,40 m
3,40 m

3,40 m

3,40 m

4,80 m
6,20 m

7,60 m

C-D = C’-D’ E-E’ = F-F’
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        REFS.           X - C Z   Dikesmått   D - G = D’ - G
524              Z1     +/-  150 cm  444 x 15 x 15 cm        45,5 cm

     664           Z1 + Z2     +/-  150 cm  444 x 15 x 15 cm        45,5 cm
     804       Z1 + Z2 + Z3     +/-  150 cm  444 x 15 x 15 cm        45,5 cm

2 - 3

Dikesmåtten är Längd x Bredd x Djup.
Avståndet mellan dikens centrum är ( z1, z2, z3 ) 140 cm.

OBS! Endast ovala pooler - ej rund/oktagonal
Diken grävs efter det att marken färdigställts till jämn och plan yta.
Två till tre personer samt vindfria förhållanden rekommenderas vid montering. 
Använd skyddshandskar.

Antal Z diken
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KONSOL & BOTTENBALK

1

2

3

1x = 1 PV + 1 PG + 4 PEAO + 2 PEU2 + 1PEU
 Vertikal balk + bottenbalk + T-del      + U-bleck + litet U-bleck

Poollängd:
Antal konsoler:

± 4340 mm

± 3470 mm

PV1185 PV1185
CC

EPEU PEU

PEU

A E

PEBP08

1. Montera först ihop konsoler (C) enl. nedan, innan dessa skarvas ihop parvis via E och A-balkar.
2. Bottenplatta AP monteras lättast när balken ligger i diket.
3. För bottenplattan behöver ca 5 cm grävas ut så att den når balken.

Montering av konsol

OBS! MUTTRARNA SKA ALLTID SKRUVAS PÅ INSIDAN. DUBBLA T-DELAR PEAO PÅ VARJE SIDA (BILDEN 
SER UT SOM ENDAST ENKLA!). HELA MONTERINGSMOMENTET SKA GÖRAS PÅ FAST OCH JÄMNT 
UNDERLAG INNAN GRUNDEN GRÄVS UT. MONTERINGEN GÖRS ENKLAST PÅ EN STOR OCH PLAN YTA. 
Bild 1 - Placera ett U-bleck (PEU2) i bottenbalk (PG) så att de fyra öppna hålen hamnar rätt mot PGs andra 
och tredje hålrader, och de två hålen hamnar uppåt (se 1b).
Bild 2 - T-delarna (PEAO) sätts dubbelt på varje sida (OBS! 2 st på varje sida dvs. 4 st per konsol). Skruva 
fast de nedre två raderna i bottenbalken (PG) med skruv TV (nyckel 13). 
Bild 3 - Placera det andra U-blecket (PEU2) på nedre delen av vertikala balken (PV). Fixera vertikala balken 
(PV) till bottenbalken (PG) med skruv (TV) över hela T-delarna (PEAO).

Nº13

524 664 804
2 st 4 st 6 st

PV1185
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BOTTENPLATTA, 
KONSOLER & BALK

• Skruva ihop konsolerna parvis via E och A-balkar enligt bilden tidigare.
• Kontrollmät mellan de vertikala konsolerna så att måttet motsvarar poolstommens yttermått.
• Ställ ner hela U-balkskonstruktionen i diket och kontrollmät mått samt att det står i våg.

X

X 51 x 101,5 x 1,5 cm

TM640 x 2

• Gräv ut för två bottenplattors (AP) mått ca 51x101,5 cm och 5 cm djupt.
• Placera bottenplattan på bottenbalken så att den passar in på de två hålen på lilla U-blecket (PEU).
• Placera sedan den andra bottenplattan (AP) så att de överlappar bara över samma hål och fäst med

två skruv TM640.
• När alla att konsoler och bottenplattor är på plats: Kontrollmät så mått stämmer och är i våg.
• Återfyll det utgrävda och packa till jämn och bärande yta som utgör poolbotten. T-delarna PEAO ska

vara täckta med 2 cm packad sand.

TM640x2

AP

E A

PG
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410

4,78 m

0,70 m1,69 m 0,99 m

1,
69

 m
1,69 m

524

KONTROLLERA POOLMÅTTEN
Markera och kontrollera måtten för poolens insida enligt nedan för rätt poolmodell. Utgå ifrån konsolerna 
om poolen är avlång, märk ut poolens mitt och använd som referens. Om måtten inte stämmer kan 
momenten behöva göras om. OBS! notera ca 4 cm mellanrum till konsolerna pga. poolväggens tjocklek. 
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644

804
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POOLVÄGG

-Alla väggpaneler är identiska utom en som har hål för bräddavlopp och inlopp. Sätt den på kortsidan av poolen upp mot
vinden, så att ytskräp blåser in mot bräddavloppet.

-Panelens insida (släta sidan) placeras på polygonen som markerades ut i förra momentet (innermåtten ovan).
-Ta bort skyddsplasten på insidan av de vertikala profilernas och skjut ner dem mellan väggpanelerna.
-Viktigt! Hantera panelerna med stor varsamhet och minst två personer.

Märken och repor pga. ovarsam hantering täcks inte av garantin. Om profilerna kärvar vid isättning, flytta panelerna så att de får 
samma vinkel och avstånd ifrån varandra som profilen motsvarar. Då glider profilen i lättare. 

1 2

3 4 5

VÄGGPANEL RAKA SIDOR (endast ovala pooler)

- Panelens skarv måste vara centrerad vid konsolen så att profilen kan skjutas ned (3).
- Fig.4 visar hur panelerna inte är korrekt centrerade mot konsolen. Viktigt! Undvik detta för att inte problem ska uppstå när
vattnet fylls på. Om detta uppstår måste de korrigeras och felet distribueras ut längs poolväggen så att det är så centrerat som
möjligt.
- Mellanrummet mellan väggpanel och konsol är normalt (fig. 5). När poolen vattenfylls kommer panelen tryckas ut med vattnets
tryck och gå emot konsolen.

Tips! Börja att montera de rundade väggdelarna så håller panelerna sig stående.
15



A = PLYCOMP90 B = PLYCOMP112SK
D = PLYCOM90112

C = PLYCOMP112     
E = PLYCOMP11290

6 7

POOLSARG

• Ta bort skyddsplasten på utsidan av profilerna.
• Rund/Oktagonal pool har alla sargbitar identiska (C), förutom en (B) (PLYCOMP112SK) som har utskärning för

bräddavloppet (fig. 7).
• Oval pool har förutom rundelsargerna (C) och bräddavloppssargen (B) även upp till 3 till olika sargbitar (D, E, samt ev. A).

Identifiera sargbitarna rätt och montera dem på rätt plats enl. fig ovan.

- Montera hela bräddavloppet skruvat ifrån poolens insida. Förborra med 2 mm borr för att lättare få in skruven rätt.

- Packningen limmas på bräddavloppets insida.

9 108

BRÄDDAVLOPP
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• Tips! Täck aluminiumprofilernas kanter med silvertejp på insidan där de är i kontakt med linern som extra skydd (fig. 11).
• Rengör botten ifrån sten, grenar, löv etc. Innan bottenfilten placeras ut.
• Placera ut bottenfilt som skydd för linern. Släta ut rynkor och ojämnheter som kan synas igenom linern när poolen fylls

med vatten.
• Klipp till måtten anpassat efter poolens form i botten.

11 12

BOTTEN & VÄGGSKYDD

13 14

LINER

Linern är utvecklad för att vara långsiktigt värmetålig och UV-
beständig. Sköt om den väl för bästa hållbarhet. Linerbotten är formad 
efter poolbotten. Placera linern ordentligt och jämnt utspritt för att 
undvika onödiga veck och ojämnheter. Var noga, men vissa veck är 
omöjliga att få bort, andra döljs eller försvinner helt när vattnet fylls 
på. Skriv ner serienumret på linern som referens vid framtida köp eller 
garantiärenden (se botten på linern). 

Tips! Linern är gjord av PVC
och blir mer lättarbetad om den 
får ligga utvikt och varm några 

timmar. Gärna en varm 
sommardag med upp emot 

25 °C. 

 Placera botten först 

1. Ta av skorna. Vik ut linern i mitten av poolen längs med den längsta mittlinjen.
2. Börja med en av de raka sidorna; för ut linern så att skarven mellan botten och vägg kommer ända in mot

poolväggen. Fortsätt likadant med andra raka sidan och sedan kortsidorna.
3. Fäst linern i sargens linerupphänging och kontrollera/justera så att linern är symmetriskt utspridd (14).
4. Fyll poolen upp till 2 cm vattendjup och rätta till linern under tiden för att sträcka ut alla veck. Om vattnet

inte är jämnt fördelat över botten - ta bort linern och jämna ut botten så den blir i våg.
5. Fortsätt att fylla vatten upp till 4 cm under bräddavloppet och sträck ut och fördela större veck.
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- Alla modeller har 8 st vinklade täckprofiler som placeras över sargskarvarna (15).

- Ovala modeller har även raka täckprofiler för raka sargskarvar. Dessa har en längre ände som ska placeras på
poolens insida. (16 & 17).

- Skruvar behövs inte.

15 16 17

SKARVTÄCKPROFILER

18 19 20

(Gäller endast ovala pooler)

- Konsoltäckningen fyller endast en estetisk funktion för att täcka poolens konsoler (18).

- I förpackningen KITENV finns fästen och skruv (4x16mm). Täckningen kan skruvas fast på olika sätt tex. som i fig 19. Två skruv i
varje fäste räcker. Skruva inte för nära kanten för att undvika sprickbildning.

KONSOLTÄCKNING
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21. Håll emot på insidan med en bit frigolit eller träbit och skär ut ett kryss i linern för inloppshålet. Skär inte
utanför hålet för inloppet.

22. Trä på en friktionsring och en packning på inloppet och montera genom linern från poolens insida.
Packningen skall ligga mot liner. Skär bort den överblivna linern på utsidan.

23. Trä på den andra packningen och vik den igenom poolväggen så att den ligger mot liner.

24. Den andra friktionsringen ligger mot poolväggen.

25-26. Skruva på låsringen ordentligt.

27. Anslut returslangen på inloppet och till reningsverkets utlopp i andra änden. Säkra med slangklämmor.

28. Stabiliseringsskyddet kan skruvas på senare när reningsverk är igång och alla anslutningar är täta. Därefter
ska skydet vara på när reningsverket körs. Förborra med 2 mm borr innan det skruvas på.
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INLOPP
Vissa modeller har flera inlopp med olika slangdimension - välj det som passar din slangdimension. 38mm diameter är 
standard, 50mm och andra dimensioner förekommer också på marknaden.

22 23 24

25 26
27 28

OBS! Applicera silikon (ickehärdande) på packningar för extra tätning.
Gängkopplingar ska tätas med gängtejp.

 När vattnet nått upp till ca 4 cm under hålet för inloppet:
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29 30 31 32

BRÄDDAVLOPP

- Ta fram stegen och följ instruktionerna i manualen. Planera var du vill ha ingången till din pool. För bättre inpassning kan man
hänga stegen på sargen utan att skruva fast fästena.
33. De metallplattan är avgörande för montaget av stegen.
34. Börja med att placera dem under sargen och borra det yttre hålet underifrån med borr Nº 10.
35. Fäste (8) placeras över hålet och allt fästs med kort skruv, bricka och mutter.
36. Borra nu på samma sätt även det andra hålet för samma fäste och fäst med den längre skruven.
När ena fästet är på plats är det dags att måtta in det andra fästet och fästa på samma sätt, så att det passar för stegens bredd.

33 34 35 36

8

När inloppet och reningsverket är monterat är det dags att fylla vatten upp till 4 cm under bräddavloppet. 

29. Klistra på den andra packningen för bräddavloppet.

30-31. Skruva på motflänsen med skruvmejsel.

Skär ut linern längsmed bräddavloppets insida.

Avsluta med att snäppa in täckbiten med Max och Min markeringar.

På utsidan tätas gängorna med gängtejp innan kopplingen skruvas i och slang ansluts från bräddavlopp till pumpen. 

32. När reningsverk och kopplingar är igång och täta kan täckplåtarna i aluminium skruvas på med 8 skruvar  (4x16 

mm) ur förpackningen KITENV.

LEJDARE - STEGE PÅ INSIDAN
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Ta ut trappan försiktigt från paketet och bygg ihop den. I paketet KITENV ligger 8 skruvar (3.5 x 25 mm) och två hakar.
37. Placera trappan mot poolväggens utsida.
38. Måtta och skruva först i haken på trappans ena utsida.
39. Måtta in var fästet på poolväggen ska sitta - 2 cm från stegen. Sänk sedan märket 1 cm för att haken ska kunna gå i fästet.

37 38 39 40

2 cm

1 cm

TRAPPA PÅ UTSIDAN
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Helt eller delvis nedgrävda pooler kan återfyllas eller lämnas öppna och trallas in 
i ett trädäck. Båda fallen behöver bra dränering för att inte fukt ska bli stående 
mot poolen och orsaka rörelse och sättningar. Återfyllnad är mer än att bara flytta jord, 
det kräver rätt tillvägagångssätt och material för att inte skada poolen och dess omgivning. För 
en korrekt återfyllnad krävs:

• Säkra att alla vattenledningar och elektronisk utrustning är rätt kopplade
• Säkra att kopplingar och rör är vattentäta
• Skydda dräneringsrör med geotextil vid behov

ÅTERFYLLNAD

Det är viktigt att poolen vattenfylls parallellt med återfyllnaden av jord på utsidan för att balansera trycket mot poolväggen och undvika att 
strukturen deformeras. Rekommendationen är att återfyllnaden sker stegvis i tredjedelar, med 1/3 vatten och 1/3 återfyllnad av jord. När jorden 
återfylls rekommenderas att det sker lagervis runt hela poolen för att inte poolens struktur ska riskera att deformeras. 

• Placera platonmatta (ingår ej) runt poolen. Mattan ska fortsätta över den färdigställda markytan och hela vägen runt över denna (kross0-16
+toplager).
• För att undvika stopp i dräneringen och hålla marken på plats placeras markduk över jorden (ej inkluderat).
• Lägg den omgivande dräneringen över markduk och koppla det till stenkista vid behov. Annars lämnas dräneringen utdragen i marken. 
• Återfyll med packad kross (storlek 10/30) som ger dränering. Återfyllnaden skall göras samtidigt som poolen fylls med vatten. 
Återfyllnad med matjord är förbjudet. 

INFORMATION: Dräneringen ger en kontinuerlig avrinning av vatten vid poolens botten och begränsar därför att vatten stiger upp mot 
byggnationens övre delar där det tillsammans med luft och jorden kan leda till röta och svamptillväxt (se nedre delen av grafiken). Utan dränering 
kan vatten ligga kvar längre eller permanent och ge grogrund för angrepp av röta och svamp. Skadas poolens struktur utan att tillräcklig dränering 
finns på plats så gäller inte garantin.
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Naturlig jord
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Fig. 35

Fig.  36

Fig. 37
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Alla gängade kopplingar ska monteras med den inkluderade gängtejpen*, förutom kopplingar med o-ring. Gängtejpen lindas på gängorna motsols. 

När reningsverket är installerat: Fyll upp resten av poolen upp till mellan halva och 2/3 upp på bräddavloppets fyrkantiga inlopp. 

*

RENINGSVERK

MONTERINGSREKOMMENDATIONER: • Reningsverket placeras med så korta slangar som möjligt vid poolens bräddavlopp och inlopp,  i nivå 
med poolens botten. Skydda mot väder, poolstänk och översvall med en ordentlig överbyggnad. Oskyddat rekommenderas att elektroninsk 
utrustning placeras minst 3,50 m från poolen för att inte bli blöt.
Figuren nedan visar hur vattnet cirkulerar i systemet. Se reningsverkets instruktionsmanual för hur det monteras ihop. OBS!: Fyll sandfiltret 
med 2/3 ren sand av rätt kornstorlek. Fel sandkvalitet riskerar att försämra reningsverkets kvalitet.  (1) Färgen och kopplingar kan variera beroende på 
modell. Se mer i reningsverkets egen manual. 
Centralventilens handtag styr flödet. Inlopp och utlopp är markerade med “PUMP”, “RETURN”, “WASTE” för att visa vad de ska kopplas 
till. Installationen av all elektronisk utrustning ska följa gällande regler för utomhus elinstallationer. Pumpen får inte placeras över 
vattenytans nivå, eftersom den riskerar att gå torr och skadas. 

Vattnets flöde genom systemet:  Från bräddavloppet ner i pumpen genom förfiltret, upp i centralventilen (PUMP), ner genom sanden i sandfiltret 
och ut genom centralventilen (pool) till poolens inlopp igen. Ev. värmare kopplas på innan inloppet för att inte förlora värme på vägen. 

24



2. BACKSPOLNING (BACKWASH): Rengöring av sanden. Cirkulationen vänds i sandfiltret så att vattnet går in via den nedre delen av
filtret och lyfter upp föroreningarna till överdelen av filtret för att spolas ut i avloppskanalen. Kör mellan 2-3 minuter.
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3. RENSPOLNING (RINSE) ** Renspolning av ventil efter backspolning. Efter backspolning ska sanden renspolas och tryckas på plats igen. I det 
här läget går vattnet som i filterläget, men leds ut i avloppskanalen istället. Körs mellan 20-30 sekunder. 
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SANDFILTER

Sandfilter är ett effektivt och väl beprövad sätt att rena vatten. Orent vatten renas från föroreningar när det passerar igenom 
sanden. Filtret har en centralventil för enkel styrning av vattenflödet.
CENTRALVENTILENS LÄGEN (kan variera beroende på modell)*: Strömmen och flödet måste vara avstängt innan man ändrar på 
centralventilens läge - annars skadas filtret och garantin sätts ur spel. 

1. FILTERLÄGE (FILTER): Normalläget - vatten från pumpen leds in i sandfiltrets överdel för att renas i sanden där föroreningarna
fngas upp. Det rena vattnet i botten på sandfiltret fångas upp och leds upp igenom stamröret och tillbaka in i poolen. Manometern
indikerar trycket i filtret. Skriv upp utgångsvärdet för trycket. När trycket ökat 0,2 bar högre än när det startades och var rent är
det dags att backspola filtret. Manometern används endast som indikator då filtret ändå ska backspolas en gång i veckan för att ge
bäst resultat.
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4. AVLOPP (WASTE): Avlopp, förbi filter direkt till avlopp. Kan användas för att tömma poolvattnet så länge vattnet når upp till bräddavloppet .
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5. STÄNGD (CLOSED): Stoppar vattnets cirkulation.

6. VATTENCIRKULATION (RECIRCULATION) **: Enbart vattencirkulation, förbi filtret.

* Vissa modeller har 4-vägs centralventil (Filter, Backspolning, Avlopp & Stängd).
** Dessa lägen gäller endast för modeller med 6-vägs centralventil.
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Vrid aldrig centralventilens handtag när pumpen är igång. Stäng alltid av pumpen så att flödet stannar innan läget ändras. 
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UPPSTART

UNDERHÅLL AV RENINGSVERKET
RENGÖRING AV FILTER
Backspola filtret varje 1-2 veckor. Vid frekvent badande eller säsong för pollen (frömjöl) kan det behövas oftare. Om trycket i manometern 
stigit 0,2 BAR (ca 4PSI) från den rena nivån, måste filtret backspolas. Vattnet leds då baklänges genom filtret och spolar ut skräp i avloppet. 
Titta i siktglaset när vattnet blir rent. Koppla på backspolningsslang (tillbehör) eller använd poolslang (tillbehör) eller bottensugslang (tillbehör)  
för att leda bort vattnet. 
1. Stäng av pump, värmare samt ev. annan utrustning.
2. Vrid handtaget till läget BACKWASH (backspolning)
3. Starta pumpen och låt gå i ca 2-3 minuter
4. Stäng av pumpen och vrid handtaget till läget RINSE.
5. Starta pumpen och låt gå i ca 10-20 sekunder.
6. Stäng av pumpen och vrid till läget FILTER.
7. Starta pump, värmare samt ev. annan utrustning.

DAMMSUGNING (Manuellt med bottensughuvud)
1. Backspola alltid sandfiltret före dammsugning (se Backspolning nedan).
2. Koppla en slangände till munstycket och sänk ner vertikalt poolen så att hela slangenvattenfylls eller använd poolens inlopp för att fylla slangen med
vatten. Koppla den andra slangänden till en SkimVac bottensugplatta och placera över silkorgen i bräddavloppet utan att luft kommer in i systemet.
3. Vrid reningsverket till positionen FILTER och rengör poolbotten utan att röra upp smutsen. Rengör extra noga där smuts gärna samlas; vid veck och
där vägg och botten möts.
4. Efter dammsugningen; stäng av poolpumpen och ta bort slangen från bräddavloppet.
5. Backspola filtret igen efter dammsugning.

REKOMMENDATION:
-  Kontrollera att sughål inte är blockerade
-  Stäng av pumpen när systemet och reningsverket underhålls.
-  Kontrollera med jämna mellanrum så att filtret inte sätts igen av fett.

 Underhåll och vinterförvaring av filtret kräver att vattnets dräneras. Reningsverket ska stå väldrenderat. 

VATTENKEMI
Kemi behövs som komplement till alla reningsverk för att hålla bakterier, mikroorganismer och alger i schack. Olika desinficerande 
produkter kan användas tex. klor, brom, syre mm. Rådgör med en poolspecialist och följs instruktionerna på produkterna noga. Folkpools klor är 
det mest använda, beprövade och naturliga sättet att rena sin pool så vi rekommender det för smidigast underhåll. 
Första steget är att kontrollera pH nivån med teststrips (tillbehör). Ideala nivån är mellan 7,2 -7.4 of pH (7,2-7,6 = ok) och klornivå på 1,5 ppm 
(1-3 = ok). Justera alltid pH först innan kloret regleras och aldrig flera kemiprodukter samtidigt. 
Fel vattenvärden sliter på pool, liner & tillbehör så att de åldras i förtid, kan bli sköra och sätter garantin ur spel. Dosera aldrig klortabletter 
direkt i poolen eftersom poolinern kan slitas. Tabletter får inte hamna mot eller nära liner utan måste placeras i bräddavloppet.

22-25°C 12 timmar

26-28°C 14 timmar

28-30°C 19 timmar

+ över 30°C 24 timmar

Börja med att tvätta filtret (se underhåll). Reningsverket ger mekanisk rening av partiklar i poolvattnet poolvattnet. Slangsystemet och 
reningsverket är grunden i filtreringen av vattnet och ska vara rätt dimensionerat för poolens användning, vattenvolym och pumpens styrka. 
För stark eller svag pump ger sämre rening. Reningsverket hindrar inte bakterier, så desinficerande produkter (klor) måste tillsättas.
FILTRERINGSTID:
När poolen är i bruk ska reningsverket användas varje dag för att garantera att hela vattenvolymen renas. 
Teoretiskt så räknas det ut så här:

VATTENTEMPERATUR        FILTRERINGSTID 

15-18°C 8 timmar

19-21°C 10 timmar

(Vattentemperatur / 2) = antalet filtertimmar 
Vanligtvis är det praktiskt att filtrera 4 timmar före och 4 timmar 
efter bad. Intermittent körning (start och stop varje time) avrådes då 
allt vatten inte kommer att renas. 
PRINCIPEN:

Bräddavloppet suger ut vatten från poolen (håll rent och töm  
filterkorgen). Vattnet leds genom slang till pump och förfilter* (håll 
förfiltret rent). Pumpen skickar vattnet igenom filtertanken som håller 
kvar föroreningar i filtermediet (tex sand eller FiberTech filterbollar). 
Det filtrerade vattnet leds tillbaka till poolen genom inloppet. 
Poolvattnet ska renas mekaniskt (reningsverket) och kemiskt (klor) för 
att bevara kristallklara och rena egenskaper och garantera ett säkert 
bad. Tas vatten från egen brunn kan det orsaka kemiska reaktioner och 
missfärgningar. 

SÄKERSTÄLL ATT:
1. Vattennivån är rätt: något över halva bräddavloppets inlopp.
2. Bräddavloppets silkorg och pumpens förfilter är rena.
3. Slangstystemet är kontrollerat och flottörluckan sitter rätt.
4. Reningsverket är lätttillgängligt och kan manövreras och underhållas ofta och utan komplikationer.

POOLEN FÅR INTE ANVÄNDAS OM RENINGSVERKET ÄR SKADAT ELLER PÅ ANNAT SÄTT INTE ÄR FULLT FUNGERANDE 
* Beroende på modell
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NORMALT UNDERHÅLL
TA HÄNSYN TILL MILJÖN
MONTERA INTE NED POOLEN OM DET INTE VERKLIGEN ÄR NÖDVÄNDIGT. OM POOLEN MÅSTE MONTERAS NED, 
ÅTERANVÄND VATTNET OM MÖJLIGT. VATTEN ÄR EN VIKTIG NATURRESURS.
UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING:
- Reningsverket måste vara på minst en gång om dagen för att säkra att vattenvolymen omsätts. För ökad säkerhet - stäng av
pumpen när någon badar i poolen (se vidare i reningsverkets manual).
- Kontrollera med jämna mellanrum hur igensatt filtret är.
- Kontrollera skruvar, brickor och muttrar så att de sitter bra och inte rostar.
- Poolens vattennivå ska alltid vara minst 15 cm från poolens övre kant.
- Töm aldrig poolen helt. Låga vattennivåer kan orsaka stora skador på poolen.
- Om inte underhållet sköts ordentligt kan det leda till allvarliga hälsorisker, speciellt för barn.
- Lämpliga badkläder skall användas vid användandet av poolen.
- Lämna aldrig en tom pool ståendes utomhus.
- Rengör regelbundet liner och vattenlinjen med ickeslipande rengöringsprodukter. Rengör regelbundet svetsfogen i linern
eftersom smuts lätt samlas där.
- Små hål i linern kan lagas med reparationssats för liner.
- Solfolien används sommartid för att skydda poolen från insekter, damm, löv och för att hålla kvar vattentemperaturen.
Bubblorna ska vändas nedåt mot vattnet. Om värme tillförs via tex. elvärmare eller poolvärmepump så behöver både solfolie och
poolöverdrag användas för att minimera värmeförluster. Avdunstning uppåt är den i särklass största värmetjuven.
VINTERSTÄNGNING

1- Rengör linerns botten och sidor med icke-slipande produkter.
2- Behandla vattnet med kemiska produkter för vinterstängning (eg. chockklorera, även algmedel vid behov). Flytande
produkter ska användas - då flottörer med kemi i tablettform har en tendens att hamna på samma stället och kan missfärga
liner och åldra den i förtid.
3- Lämna poolen med vatten i, men sänk vattennivån till 5 cm under bräddavloppet och plugga igen inloppet med en vinterplugg.
4- Koppla bort slangar. Montera inte av bräddavloppet och inloppet.
5- Skydda poolen med ett vintertäcke.
6- Koppla av reningsverket från poolen. Rengör, töm på sand, torka och förvara torrt och skyddat ifrån väder.
7- Avlägsna tillbehör, tex, stege, lampa etc.. Skölj av dem med färskvatten, torka av och förvara frostfritt.

VÅRUPPSTART
Ta av vintertäcket, montera reningsverket, byt minst 1/3 av vattnet och chockklorera. Kör reningsverket minst 8 timmar.

KEMI
Läs och följ tillverkarens instruktioner noga. VARNING: förvara kemiska produkter rent, torrt och utom räckhåll för barn. VIKTIGT: 
alla produkter måste vara avsedda för PVC liner.
− Första vattenpåfyllningen: Mät vattnets pH och klornivåer och justera dem till optimala nivåer: pH 7,2-7,6 samt klor 0,5-2ppm.
− Chockklorering: innebär att klornivån ökas till ca 20 ppm för att motverka mikroorganismer och algbildning. Detta måste

endast göras om vattnet tas ifrån naturliga källor (sjö, flod, egen brunn etc) eller om vattnet stått länge utan kemi.
− Regelbunden mätning: Minst en gång i veckan kontrolleras klornivå med en teststicka eller liknande. Vid problem med vattnet

kan ett vattenprov köpas i Folkpools butiker och analyseras för att få ett recept på vad som behövs för att ställa till rätta.
− Använd inte poolen innan klornivåerna har stabiliserats på rätt nivå.
− Kemidoseringen beror på vattenvolym, badfrekvens, väder, vattentemperatur samt geografisk plats.
− Ha alltid vattencirkulationen igång och vänta med att en kemisk produkt lösts upp ordentligt innan en annan tillsätts. Vänta ca

12 timmar mellan doseringar av pH, klor och andra kemiska produkter.
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PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD
Grumligt vatten 
Grönfärgat

• Smutsigt filter
• Inkorrekt pH
• Algangrepp

• Rengör filtret (backspola)
• Testa pH, justera till 7,2-7,6.

Chockklorera. (Algmedel vid behov)
Pumpen startar inte • Strömmen är frånkopplad

• Säkring har gått
• Turbinen är blockerad

• Starta igen
• Ersätt säkringen
• Kontrollera att propellern bak på
motorn kan rotera

Pumpen kan rotera men ger inget tryck • Vattentillgången är blockerad
• Bräddavloppet får in luft i systemet
• Förfiltret är fullt
• Luft läcker in via förfilterlocket
• Defekt turbin

• Öppna upp vattenvägarna
• Fyll upp vatten till rätt nivå i poolen
• Rengör förfiltret
• Kontrollera packningen och byt
förfilterlocket
• Byt turbin

Bräddavloppet suger inte vatten • Silkorgen är full
• Flottören täpper till flödet
• Vattennivån är för låg

• Töm silkorgen
• Öppna upp flottören
• Fyll upp vatten till rätt nivå i poolen

Smutsigt vatten åker tillbaka in i poolen • Filtret renar dåligt • Backspola och skölj (backwash & rinse)
Trycket i manometern för högt • Backspolningen fel utförd

• Hinder i systemet
• Upprepa backspolningen
• Öppna upp vattenflödet, kolla så alla
packningar sitter rätt och sanden är fin

Bottendammsugaren suger dåligt • Hinder i förfiltret
• Vattenflödet hindras
• Sliten eller hål i slang
• Luft i slangarna
• Smutsigt filter

• Rengör förfiltret
• Öppna upp vattenflödet
• Ersätt med nytt helt
• Rensa och vänta på att de fylls upp
• Rengör filtret (backspola)

Märkbar korrosion • pH väldigt lågt • Höj pH till 7,2-7,4

Sand i poolen • Dysor trasiga
• Handtaget på centralventilen vridet
med pumpen/flödet igång
• Filtret felkopplat, slangarna till
filtret har kopplats fel

• Byt dysor
• Byt ut centralventilen
• Koppla hela systemet rätt

RENINGSVERK & SYSTEM:
Kontrollera reningsverk, bräddavlopp, kopplingar och slang så att de är väl anslutna. Tänk på att hög vattentemperatur kräver 
mer rening och kemi. Teoretisk filtreringstid = Vattenvolym / Reningsverkets rening (generellt 8tim/dag vid vattentemperatur 
21°C), (Idealt: 2 timmar på morgonen – 4 timmar mitt på dagen – 2 timmar på eftermiddagen). 

BOTTENDAMMSUGARE (tillbehör): 
Koppla bottensughuvud på teleskopstång och sätt på bottensugslang på bottensughuvudet. Sänk ner under vattnet så att 
slangen vattenfylls. För ner slangen vertikalt för att få ut luften ordentligt. Bakänden på slangen kan också hållas emot poolens 
inlopp för att få ut luften. Bakänden kopplas sen ner i bräddavloppet, tex med en SkimVac-platta. Se till att centralventilen är i 
läge FILTER och sätt igång att rengöra botten. Var extra noga vid väck och svetsfogar där smuts samlas. 

BOTTENDAMMSUGARE MED VENTURY TEKNIK (tillbehör):
Koppla en trädgårdsslang till bottensughuvudet och sänk ner i vattnet. Öppna kranen tills ett normalflöde får vattnet att flöda 
mot poolens botten och på så sätt en ström som drar med sig smutsen in i en påmonterad filterpåse.
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GARANTI & 
KONTAKTUPPGIFTER 

Support 
Om du kör du fast eller vill ha hjälp med våra produkter kontaktar du oss snabbast via det smidiga 
Supportformuläret på riopool.se/support. 

Kontaktuppgifter 
Riopool AB 
Tuna Industriväg 35 
153 30 Järna 

Telefon: 08-128 757 57 
e-post: support@riopool.se
Hemsida: www.riopool.se
Organisationsnummer: 556948-3117

Garantibevis 
Spara manualen tillsammans med serienummer och inköpsbevis. För alla ärenden krävs att fullständiga 
uppgifter och referensnummer anges och att Garantiformuläret på riopool.se/garanti används.
Returer som inte godkänts på förhand kommer inte att tas emot. 

Familypool har 2 års fabriksgaranti. Garantin täcker inte produktens försämring eller olyckor på grund av 
vårdslöshet, bristfällig installation, bristfällig förvaring eller felaktigt bruk och liknande. Poolen är 
konstruerad för att fungera säkert i sin helhet så modifieringar innebär att garantin sätts ur spel. Garantin 
gäller inte, och Riopool ansvarar inte för skador orsakade av, otillräckligt markarbete eller om poolen 
grävs ner och fylls igen. Förbrukningsartiklar, korrosion och vanligt åldrande omfattas inte av garantin. 
Garantin innebär att delar som godkänns som defekta ersätts med nya, eller repareras i fabrik. Kostnader 
för nedmontering, uppmontering och följdfel omfattas inte. Köparen ansvarar för och bekostar returfrakt, 
emballage och paketering. Riopool kan byta ut delar som inte fungerar korrekt. Men om vi efter detta 
finner att delen inte har några fel, reserverar vi oss rätten att fakturera köparen för frakt och diverse 
andra kostnader i samband med detta. 

Riopool uppdaterar ständigt sitt produktsortiment och förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra 

specifikationer och innehåll i den här manualen utan föregående notis. Bilder kan avvika från verkligheten.

1   2   3 
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www.riopool.se 
/support 

© Riopool AB
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