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Förord

Familypoolen är designad och tillverkad med omsorg för att erbjuda en produkt av topkvalitet. 
Trävirket för timmerväggar, sarg, trappa mm är noga utvalt. I en utomhusmiljö utsätts virket stän-
digt för väder, markkontakt, temperaturskiftningar, solljus, regn, frost, insektsattacker etc. Virkets 
egenskaper att motstå dessa aggressioner beror på dess ursprung och hur den behandlats. 

Därför används tall från hållbart odlade skogar i Nordeuropa. Det hårdare klimatet norr om den 
57:e breddgraden får träden att växa långsammare vilket gör virket starkare och mer motståndsk-
raftigt. 

Virket tryckimpregneras med hjälp av växelvis tryck och vakum för att behandlingen ska nå 
ända in i kärnan, till skillnad ifrån andra mer ytliga metoder. Klass IV behandlat trä är vid kontakt 
med jord skyddat mot insekter och röta pga fukt. Tryckimpregneringen är garanterad i 10 år enligt 
dagens standard. Poolsargen är tillverkad av mönstrade plankor i ädelträ.

Trä är ett levande material. Variationer i temperatur och luftfuktighet kan få det att expandera 
eller dra ihop sig, så var noga med att följa instruktionerna för förvaring och installation av trävir-
ket. Lång exponiering för solens UV-ljus kan få virket att blir grått. Dessa är naturliga egenskaper 
som inte påverkar produktens livslängd på något sätt.

Orginalfärgen kan bevaras med en färglös ytbehandling anpassad för trä. Alternativt saktas 
blekningsprocessen ner med en färgad ytbehandling eller en färglös olja. Ytbehandlingen får inte 
vara helt tät utan måste låta virket andas. Ämnte får inte heller migrera in i strukturen så att linern 
på insidan tar skada. Helst ska ytbehandlingen appliceras innan poolen monteras.

Förvaring & Monteringstid

Om poolen inte monteras direkt bör den förvaras utan att bryta förpackningen i ett välven-
tilerat utrymme, eller i andra hand skyddat från fukt och solljus. När lastpallen har öppnats måste 
poolen monteras klart inom 24-48 timmar. När arbetet väl har börjat, undvik att utsätta strukturen 
för klimat och väder som kan orsaka att virket ändrar form. Det kan leda till deformering som kan 
göra delen oanvändbar. Lättast monteras träkonstruktionen i ett svep på en dag som inte är alltför 
het. Linern bör förvaras innomhus (minst 20°C) i minst 24 timmar innan den monteras. Det gör den 
mer flexibel och enklare att montera. Utetemperatur på 20°C är ideal för monteringen av linern. 

Rekommenderade verktyg

Markarbete (ej betongplatta): spade, kratta, hacka, snöre, tummstock och vattenpass.
Montering: vattenpass, skruvdragare, gummiklubba, måttband, kniv, metallsåg, plattmejsel och 
stjärnmejsel, sandpapper och en fintantad fil.
Monteringstid: 2 dagar för 2 personer (inkluderar inte utgrävning, betongplatta eller vattenfyllning 
av poolen).
Bra att ha: sand och cement för att fylla ut jord.
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Trä är ett naturmaterial och har därför naturligt vissa egenheter. Det är normalt och påverkar inte produktens 
livslängd. Många är endast ytliga och omfattas inte av garantin.

Färgvariationer
Variationer i färg är vanliga hos 
alla träslag. Med behandling 
framhävs dessa eftersom virkets 
densitet och fibrer avgör hur 
djupt behandlingen når. Skill-
naderna jämnas ut naturligt med 
tiden allteftersom virket åldras 
utomhus.

Grånad
Trävirke som exponeras av solljus 
tenderar att gråna till en silvergrå 
naturlig patina som älskas av 
många. För att bevara träets ur-
sprungliga färg med bruna toner 
appliceras en skyddande beläg-
gning (lasyr, olja) när produkten 
är monterad.

Ytmögel
Mögel orsakas av mikroskopiska svampar och kan växa 
på trä. Speciellt på kodarika arter där det kan ge en 
blåaktig ton. Mögelsporer finns i luften omkring oss 
och gror ytligt vid tillfällen av värme, fukt och dålig 
ventilation. Fläckarna går från ljust till mörkt blå. Klass 
IV virke är skyddat mot allvarliga svampangrepp, så 
ytmögel avlägsnas enkelt genom att torka ytan.

Droppar av kåda
När kådarikt virke tryckimpreg-
neras kan variationerna i tryck 
och vakum få rester av kåda att 
röra sig mot ytan. Skrapa bort det 
försiktigt utan att skada virket. 
Terpentin kan också vara effek-
tivt, men kan ge fläckar i för stora 
mängder.

Sprickor & flisning
Trä expanderar och drar ihop sig 
med luftfuktighet och tempera-
tur. Rörelserna sker ojämnt förde-
lat vilket resulterar i uppkomsten 
av sprickor. Även om det kan 
verka oroande så påverkar det 
inte produktens hållbarhet eller 
livslängd.

Saltfläckar
Små gröna fläckar förekommer 
ofta på tryckimpregnerat virke. 
De kan avlägsnas med lätt slipn-
ing, tex försiktigt med sandpap-
per. Annars försvinner färgen 
med tiden av sig själv.

Kvistmärken
Antalet och storleken på märken 
efter kvistar och grenar varierar 
med träslag och hur det är sorter-
at. För utomhusbruk accepteras 
mindre kvistmärken. Ju strängare 
sortering med mindre och färre 
märken, desto dyrare blir virket.

              Fogar
För att säkerställa högsta kvalitet, sorteras vårt virke 
noga. Plankor med defekter på båda sidor tas ut. Defek-
ter (kvisthål, sprickor, missfärgningar) kapas bort och 
plankorna fogas samman (se bilden ovan). Fogade bitar 
förekommer ofta i en träpool eftersom hållbarheten inte 
påverkas negativt. Därför accepteras även fler defekter 
(kvistar, sprickor etc) på poolens insida.

Trävirke - ett naturligt material
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Introduktion

Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och 
förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, kontakta Riopool.se.i

Stommen för poolmodell Family består av reglar som sammanfogas enligt principen för knut-
timmer. Poolen kan placeras ovan mark eller helt/delvis nedgrävd. Poolväggen är konstruerad 
för att motstå ensidigt tryck från jord och motfyllnad vilket gör att poolen kan tömmas på 
vatten. Poolväggen kan också motstå ensidigt vattentryck. 

REKOMMENDERADE VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL

? !

OBS!

Manualen är skriven för att underlätta din installation och ge dig så mycket badglädje 
som möjligt, men åsidosätter inte ditt ansvar som poolägare. Vi förbättrar ständigt 
våra produkter, så bilder kan avvika något från verkligheten och vi reserverar oss för 
eventuella tryckfel.

Måttband Borr Ø 3 mm,
Ø 4 mm,
Ø 6 mm

BlocknycklarVattenpass Skruv-
dragare

SUPPORT

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

riopool.se/support

Riopool AB 
Tuna Industriväg 35 
153 30 Järna

08-128 757 57 
support@riopool.se 
www.riopool.se

Org.nr: 556948-3117
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Skyddsskläder Skyddsglasögon SkyddsskorSkyddshandskar Hörselskydd

Leverans

MEDFÖLJANDE I POOLPAKETET

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 

Material för markarbete ingår ej.

REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING

Pos. Benämning

1 Sargstöd
2 Skarvplåt för sarg
3 Sarg
4 Skruv 6 x 40 mm
5 Skruv 4 x 35 mm ok
6 Skruv 5 x 40 mm
7 Skruv 5 x 100 mm ok
8 Skruv 5 x 60 mm
9 Skruv 5 x 70 mm ok

10 Skruv 6 x 20 mm

11 Skruv 6 x 25 mm

12 Bult, medföljer paket för lejdare

Regelpaket Family Rund

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12
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Markarbete ovan mark

1. Markera stommens storlek och position. Lägg till 500 mm på yttermåttet (414/505cm) runt om.
2. Säkerställ markering väl med stakkäppar och flukter utanför tänkt grop.

3. Schackta bort befintlig jordmån inom markering. Se till att schaktbotten är fri från
uppstickande rötter, stenar och ojämnheter. Schaktdjup ska vara minst 250 mm.

FÖR MARKARBETE GÄLLANDE NEDGRÄVD POOL, SE SEPARAT ANVISNING.

500 mm

1450 mm

ø414: 146 cm
ø505: 180 cm

ø414: 350 cm
ø505: 434 cm ø414: 379 cm

135°

ø505: 470 cm

Innermått:

SCHAKT

INNERMÅTT YTTERMÅTT

ø414: 414 cm 
ø505: 505 cm



6 © Riopool AB

Geotextil och bärlager

1. Täck in schaktbotten och väggar med geotextil, överlappa med ca 500 mm.
Lägg geotextilen så att den går ut över befintlig mark med motsvarande mått som avståndet
mellan släntkrön och poolvägg (när poolen är återfylld ska denna del vikas över återfyllnads- 

 krosset).

2. Fyll schaktbotten med bärlagerkross. Kontrollera att
krossbäddens tjocklek är minst 200 mm.

3. Packa krossbädden väl med vibrator 45-60 kg. 4-6 överfarter bör räcka. Se till att krossbädden
är så plan som möjligt för att underlätta stomresning.

4-6 ggr

200 mm

= =
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Viktigt!
Om poolen ska placeras parallellt eller i annat förhållande med hus, altan 
eller andra objekt, kontrollera att avstånden är korrekta.

4. Lägg ut geotextil så att poolens tänkta botten är helt täckt. Geotextilen bör sträcka sig minst
500 mm utanför poolens tänkta yttermått.

5. Placera putssand mitt på geotextilen. Putssand/Stenmjöl 0, 1-3 mm. (ø415 ca 1,5m³,  ø505 ca 2m³)

500 mm
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Stomresning

Poolens väggar byggs av reglar. Reglarna skiljer sig från varandra, var därför noga med att 
använda den regeltyp som anges i anvisningen. 

REGELTYPER

Basregel A

Basregel B

Toppregel F

Regel för bräddavlopp D

Regel för bräddavlopp E

Regel för inlopp C

Toppregel G

Väggregel B

Basregel BBasregel A

Väggregel B
Regel för bräddavlopp D

Regel för inlopp C

Regel för bräddavlopp E
Toppregel F Toppregel G
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1. Mät ut och markera stommens yttermått. Kontrollera att måtten överensstämmer med
ritningen för din poolstorlek.

2. Placera ut basreglar typ A och B längst markeringen för stommens placering. Reglarna
måste sammanfogas noggrant i varje knut. Använd mellanlägg om hammare krävs vid
sammanfogning.

1. Montera väggreglar typ B längst stommens sidor.

BASREGLAR

VÄGGREGLAR

OBS!
Knutarna och sponten mellan reglarna måste sammanfogas noggrant. 
Till detta kan behövas hammare. Använd då mellanlägg för att inte skada träet. 

A

B

BB

1, 2 3

Arbeta korsvis och kontrollera 
måtten genom kryssmätning.  
Se mått på sid. 5.
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2. Bygg på ytterligare varv tills fem väggreglar typ B monterats ovan basregel typ A.
3. Välj ut en sida för montage av inlopp, bräddavlopp.

1. Montera Regel för inlopp typ C vid vald sida.

2. Färdigställ varvet med väggreglar typ B.

REGEL FÖR INLOPP

C

varv 5
varv 4
varv 3
varv 2
varv1

C

Basregel A

Vä
gg

re
ge

l B

B
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1. Montera regel för bräddavlopp typ D vid vald sida.
2. Placera bräddavlopp i avsedd håltagning.
3. Färdigställ varvet med väggreglar typ B.

4. Montera regel för bräddavlopp typ E över bräddavloppet vid vald sida.
5. Färdigställ varvet med toppreglar typ G och F. Se till att alla knutar är väl sammanfogade.

REGLAR FÖR BRÄDDAVLOPP SAMT TOPPREGLAR

C
varv 5
varv 4
varv 3
varv 2
varv1

Basregel

D

B

D

EF

Basregel

E
D
C
varv 5
varv 4
varv 3
varv 2
varv1

G
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1. Kryssmät stommen och kontrollera att måtten överensstämmer med ritningen för din
poolstorlek.

KONTROLLMÄTNING

BB

1, 2 3
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Invägning och färdigställande av poolbotten

1. Vik geotextilen upp över basregelns yttre kant och fäst med pappspik eller rostfria stift
(c/c 100 mm).

OBS! Pappspik eller stift medföljer inte i poolpaketet. 

2. För in 50 mm putssand mellan basreglar och geotextil tills stommen står i våg.
Se till att packa putssanden noggrant.

c/c 100 mm

50 mm

INVÄGNING
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1. Kryssmät diagonalen och kontrollera att måtten överensstämmer med ritningen för din
        poolstorlek. Mät invändig vägghöjd.
2. Vattenbegjut putssanden och packa den väl med vibrator. Det färdigpackade putssands- 
        lagret ska vara ca 60 mm tjockt och nå 10 mm upp på poolväggens insida.
3. Brädriv ytan och gör den helt slät och hård. Färdig vägghöjd invändigt pool
        ska vara 1190 mm inkl. sarg (ca 1160 mm utan sarg). Kontrollmät så invändig vägghöjd
        är 1 cm mindre än uppmätt i steg 1. 

FÄRDIGSTÄLLANDE AV POOLBOTTEN

10 mm
4-6 ggr

> 1162 mm*

Viktigt!
Toleransen vid utjämning av putssanden är endast några millimeter, samma 
noggrannhet gäller även då bottenmatta används.

BB

1, 2 3

Kryssmät stommen och kontrollera att måtten 
överensstämmer med ritningen för din poolstorlek

* Vägghöjd 1,2m > 1162 mm
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Sargstöd

centreras

Fria kortsidor Kortsida för 
bräddavlopp/inlopp

755 (mm)

414/505

GUIDE FÖR SARGSTÖD

Poolstorlek Per sida Per kortsida med 
bräddavlopp/inlopp

414 1 st 2 st

505 1 st 2 st

Sargstöd monteras i nivå med toppregelns överkant på poolens utsida. Samtliga sargstöd fästs 
från insida pool med skruv. 

1. Mät ut och markera positioner för sargstöd. För antal sargstöd per sida, se guide för sargstöd.
2. Montera sargstöd vid utmärkta positioner. Samtliga sargstöd monteras med två skruvar från

insida pool. Se till att sargstöden monteras i linje med toppregelns överkant.

MONTERING AV SARGSTÖD

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12



16 © Riopool AB

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12

Montering av snäpp-in-list

1. Montera snäpp-in-list med en skruv 20 mm från var ände.
Hålen måste förborras med Ø3 mm borr för att förhindra sprickbildning.

2. Förborra hål och fäst hela snäpp-in-listen med skruv, c/c 200 mm
3. Montera resterande snäpp-in-lister på samma sätt. Se längdguide för mått.

Om knutskarvar för snäpp-in-list medföljer, montera även dessa.

Snäpp-in-listen monteras jäms med toppregel invändigt pool. Snäpp-in-listen levereras som ett antal 
standardlängder på 1180 mm, samt ett antal längder som måttanpassats till poolens olika sidor. De 
olika längderna kombineras för att passa till  poolens sidor. 
Montering påbörjas vid knuten på vald sida. 

LÄNGDGUIDE FÖR SNÄPP-IN-LISTER

Poolstorlek per sida

414 1180 mm +260 mm

505 1180 mm +610 mm

c/c 200 mm
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Linerläggning

1. Lägg ut den medföljande bottenmattan. Se noggrant till att inga veck eller ojämnheter förekommer.

1/2 3 4

5 6 7

1/2 3 4

5 6 7OBS!
Rekommenderad temperatur för linerläggning är 15-25 °C. Ha gärna linern inom-
hus över natten så att den blir smidig att jobba med.

LINERLÄGGNING

Innan linerläggning: 
1. Montera fast inloppets inre fläns med fyra skruv. (Brukar ligga i påsen med bräddavloppet.)
2. Fäst sjävhäftande packning vid inlopp/bräddavlopp. 

M5x16
x4

21
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2. Placera linern i mitten av poolen.
3. Vik ut linern.

4. Tryck fast linerläppen i snäpp-in-listen.

Tips!
Arbeta barfota för att minska risken för skador på linern.

Tips!
Isärplockade träklädnypor kan användas för att underlätta vidmontering av linern.
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5. Fyll poolen med 20 mm ljummet vatten.
6. Släta ut linern med händerna. Se noggrant till att inga veck eller ojämnheter förekommer.

7.  Fyll på med vatten tills dess att vattendjupet är 300mm.
 TIPS! Nyttja tiden under vattenfyllningen till att montera reningsverket (pump & sandfilter) .

20 mm 

Max
300 mm
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MONTAGE AV MOTFLÄNSAR FÖR BRÄDDAVLOPP/INLOPP

1.  Fäst självhäftande packning vid motflänsar för inlopp/bräddavlopp.
2.  Lokalisera inlopp/bräddavlopp bakom linern. Markera noggrant skruvarnas placering med  
  kulspetspenna.

3.  Montera  motflänsar med skruv. Samtliga skruvar monteras lätt åtdragna.
4.  När skruv fästs i samtliga hål dras skruvarna åt. Utför åtdragning växelvis tills motflänsarna  
 sitter stadigt mot poolväggen. 

1/2 3 4

5 6 7

1/2 3 4

5 6 7

1/2 3 4

5 6 7

1 2

OBS!
Skruvarna får ej dras för hårt då detta kan leda till att plasten spricker.

M5x16
x4
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1/2 3 4

5 6 7
5. Skär bort liner invändigt flänsar.
6. Montera munstycke för inlopp. Munstycke bör ställas åt vänster för bästa vattencirkulation.

För återfyllnad, se anvisning för markarbete.

Återfyllnad vid nedgrävd pool
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Reningsverk

Placering av reningsverk, värmare mm

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.

Utrymmet bör vara torrt och väl ventilerat. Pumpen kan ställas på en ljuddämpande frigolitskiva etc. för att undvika 
ljudstörningar. Grovfilter för pump och manöverventil på filter skall vara lätt åtkomliga. Pumpen bör alltid vara 
placerad under poolens vattennivå och ledningarna skall dras med jämnt fall för att undvika luftfickor.

Beskrivning Flöde m3/h med 
riktbart munstycke

Pump Filter diameter 
mm

Sand Filtreringsyta
m²

Filtervolym
per 24tim

Reningsverk Familypool 5,37 Aqua-tropic 
4m

400 1 x 25 
kg

0,125 128,9

ref Beskrivning ref Beskrivning
B Slang ø38 mm L Tryckmätare
D Gummi bussning + spännring O Inlopp kit
E Pump/filter anslutningsslang O1 Inlopp
G Pump O2 Packning inlopp 
I Skimmer kit O3 Motfläns inlopp

I1 Skimmerlock O4 Vridbart munstycke inlopp
I2 Skimmerkorg P Dräneringsplugg + o-ring
I3 Skimmerpackning q Stamrör med plugg
I4 Skimmer skruv 5,5 x 25 r Kollektorplatta
I5 Skimmerpackning S Lock
I6 Flottörlucka V Lockhållarring
I7 Motfläns W O-ring för lockhållarring
I8 Bräddavlopp/Skimmer X Spridare
J Koppling under skimmern Z Filtertank

1 Filtertank
1 Lock med flervägsventil, 

trydkmätare & anslutningar

1 Lockhållarring

1 O-ring för lockhållarring 1 Stamrör med plugg

1 Spridare 1 Kollektorplatta 1 Dräneringsplugg + o-ring
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Kontrollera att dräneringspluggen och o-ringen sitter rätt.
Dra bara åt för hand!

Placera kollektorplattan i botten på filtertanken.
Kontrollera att den är plan och i våg.

Sätt på skyddet på stamröret och tryck in det i hålet i 
mitten på kollektorplattan.  
Häll sakta & försiktigt i sand i filtertanken och fördela 
jämt med händerna.  

OBS! Sanden ska inte nå högre än 2/3 av filtertankens höjd. 

Sätt i spridaren i filterlocket och vrid motsols för att 
låsa fast.

Montera o-ringen på locket.

Reningsverk (forts.)
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Kontrollera att lockets innerdel är rent. Ta bort skyddet från 
stamröret. Monteringen av locket kan underlättas genom 
att smörja  med icke-härdande silikonfett. 
Sätt locket rakt över filtertanken och tryck jämnt nedåt tills 
locket går emot filtertankens överdel och o-ringen inte 
länger syns.

Skruva på lockhållarringen.

Dra åt för hand ett kvartsvarv.

OBS!

Felmonterat lock han leda till följande:

- Sand åker ut igenom inloppet.
- Vattenläckage i Avloppsanslutningen (Waste)
- Läckage från filtertanken

I filtreringsläge kan det initialt komma lite vatten i 
avloppskanalen som sedan slutar.

Reningsverk (forts.)

Ofiltrerat
poolvatten 

Retur - 
filtrerat vatten

Waste

avlopp

25

För koppling som limmas är det viktigt att slipa lite 
på ytorna som skall limmas med sandpapper och 
därefter stryka ut lim hyfsat generöst på båda ytor 
med en pensel. När delarna förs samman så skall de 
bara tryckas rakt ihop i varandra, vrid ej. 
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LInda Gängtejp (tilbehör) tre varv medsols på 
kopplingens gängor innan den skruvas i 
bräddavloppet.

Tryck på poolslangen som går in i poolpumpen på 
kopplingen och lås fast den med slangklämma.

Tryck på poolslangen (den som går tillbaka med renat 
vatten ifrån sandfiltret) på inloppet och lås fast med en 
slangklämma.

Reningsverk (forts.)

WASTE 
(avlopp)

PUMP

RETUR

BRÄDDAVLOPP
(skimmer)

Skruva i kopplingar och koppla på slang på sandfiltret:
 Från Bräddavloppet in i pumpen
 Anslutningsslangen mellan pump & tank
 Från Retur tillbaka till poolens Inlopp

Vattnet går alltså ut i bräddavloppet (skimmern) ner i 
pumpen, upp i sandfiltret, sedan ut genom returen och 
tillbaka in i inloppet på poolen.

Glöm inte att sätta på o-ringar där sådan koppling finns.

TIPS! Är slangarna tröga att få på - använd 
ickehärdande silikonfett eller såpat vatten.

Reningsverket placeras minst 3,5 m från poolen om 
det inte skyddas från vatten och poolstänk tex med 
ett låst maskinrum. 

När vattnet fylls på
Kontrollera att allt är rätt kopplat innan vattnet når upp 
till poolens inlopp. Två-tredjedelar upp på skimmern är 
en optimal vattennivå för reningsverket. 
Kontrollera kopplingarna när vattnet fylls på för att hitta 
läckage tidigt.
Kontrollera att linern sitter bra, speciellt i hörnen. Om 
den lossnar måste poolen oftast tömmas för att fästa 
linern igen.
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OBS! Kontrollera alltid att pumpen är vattenfylld innan den startas - den får aldrig gå torr!  

OBS! Vrid inte handtaget på centralventilen när pumpen är igång. Stoppa pumpen (bryt strömmen) innan 
centralventilen flyttas till de olika lägena på reningsverket. Annars kan filter, pump och andra delar ta skada och garantin 
sätts ur spel.

OBS! Gör en backspolning (BACKWASH) och rensning innan filtret används första gången för att avlägsna överskottssand 
och föroreningar. Efter backspolning: Sätt i läge RINSE i ca 30 sekunder. När filtret sedan körs på normalt på FILTRATION 
kommer tryckmätarens svarta pil att visa reningsverkets nominella startvärde. Trycket kommer variera beroende på 
flödet, statiskt tryck och tryckfall utmed slangsystemet. Justera den blå pilen över den svarta för att komma ihåg 
startvärdet.

LÄGEN PÅ CENTRALVENTILEN 
- FILTrATION (FILTER): Filtrering, normalläge. Vatten flödar från pumpen, passerar filtrets top mot botten och
återvänder till poolen.
- BACKWASh (BACKSPOLNING): Renspolning av filter ut i avlopp. Vattnet vänds och passerar filtret från botten till topp
och tar med sig smuts ut i Avloppet. Backspola direkt när den svarta nålen kommer upp i det röda fältet.
- rINSE (RENSNING): Renspolning av ventil efter backspolning. Vattnet passerar filtret från top till botten och sedan ut i
avloppet. (Utförs under ca 30 sekunder).
- CIrCULATION (CIRKULATION): Enbart vattencirkulation, förbi filtret. Vattnet cirkulerar utan att passera filterreningen.
- DrAIN (AVLOPP): Avlopp, förbi filtret direkt till avlopp. Vattnet passerar från poolen direkt till avloppet, tex vid
flockning mm.
- CLOSED (STÄNGD): Ingen vattencirkulation. Pumpen får aldrig köras när centralventilen står i stängt läge.

OBS!  Kontrollera alltid att centralventilens läge möjliggör cirkulation innan pumpen slås på. Flödet får inte stoppas på 
något sätt när pumpen slås på. Annars kan pump, reningsverk och andra delar ta skada och garantin sätts ur spel.

UPPSTART

Reningsverk (forts.)

Filtrering
Normalt går pumpen dygnet runt under badsäsongen. Detta är emellertid inte alltid nödvändigt, utan med ett modernt 
överdimensionerat filter kan man koppla in ett elektriskt tidur som slår till och från efter gjord tidsinställning. Daglig 
filtreringstid måste anpassas till badfrekvens, väderlek och årstid. Kortare filtreringstid under vår och höst. För ett bra 
vatten bör du räkna med 3-4 vattenomsättningar per dygn under högsäsongen. När reningsverket är avstängt fungerar 
heller inte värmare.  Tänk också på att skräp sjunker till botten i poolen då cirkulationen inte är igång.

Manometern visar filtreringsmotstånd, när trycket stigit ca 0,3 BAR (4 psi-enheter) över startvärdet  bör filtret rengöras.
Grövre skräp fastnar i grovfilterkorgen före pump.  Gör rent vid behov.

Backspolning - varje 1-2 veckor
Filtrets uppgift är att rena poolvattnet.  Skräp stannar i filtrets sandbädd, som efter en tid blir så nersmutsat att vatten har 
svårt att tränga igenom. Detta observeras på manometern som då markerar ett högre tryck.  När trycket stigit ca 0,3 BAR 
(4 psi-enheter) över startvärdet skall filtret backspolas.  Koppla en slang till centralventilens avloppsuttag "waste/drain" 
och lägg om ventilspaken till läge "backwash".  När spaken läggs om skall pumpen alltid stå still.  Backspola tills vattnet i 
siktglaset åter är rent  - ca 2 minuter.  Slå därefter ifrån pumpen och lägg om ventilen till läge "rinse" Starta pumpen och 
kör i detta läge ca 20 sekunder varvid filtrets spridarsystem rengörs. Slå ifrån motorn och lägg om till läge "filter" och starta 
pumpen igen.  Filtret är nu renspolat.  Backspolning utförs normalt var 7: e –14: e dag men kan behövas göras oftare. 
Värmare och Saltgenerator måste vara avstängda när backspolning pågår.

Vintervård
Före vintern skall filtret tömmas på vatten (behövs inte om filtret står i varmt utrymme). Sätt i vinterpluggar i inlopp och 
bräddavlopp dränera/töm ledningarna på vatten. Öppna avloppsventilen före pumpens grovfilter om sådan finns. Töm 
reningsverket på vatten, ta bort dräneringspluggar i sandfilter och pumphus.
Vrid sandfilterventilens handtag ett helt varv runt och placera det därefter i läge mittemellan "Filter" och "Waste”.
Står filtret utomhus skall manometern och siktglaset demonteras och tas in. Elmotorn skall skyddas mot fukt, bäst är att ta 
in hela pumpenheten. Under alla omständigheter måste dräneringspluggar tas bort från pumpen så inget vatten blir kvar. 
Om möjligt bör även elektroniska komponenter demonteras och tas in.  De kan fara illa av att sitta i ett fuktigt utrymme 
under vintern.
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Sarg

Sarg för poolmodell 414 och 505 består av 10 delar och monteras i ett varv runt poolen. 

Montering av sarg vid sidor utan bräddavlopp/inlopp:
1. Placera ut sargdelar ovanpå sargstöd och toppreglar. Sargens inre kant placeras med ett   
 utstick på 25 mm från poolväggens innerkant.
2. Fixera sargdelar i sargstöd med skruv, c/c 350mm. Två skruvar dras genom sarg    
 och ned i centrum av respektive sargstöd. Se bild A.  Kontrollera noggrant att sargdelarnas  
 kapade sidor ligger rätt mot varandra. 
3. Sammanfoga sargdelar med skarvbeslag. Se bild B.

25 mm

Insida pool

Sarg

Toppregel

A

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12

B
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Ø 6 mm

10 mm

14 mm

Montering av sarg vid sida med bräddavlopp/inlopp:
1. Påbörja montering vid kortsida med bräddavlopp/inlopp. Borra hål i ändträet på den 
 mellersta sargdelen med Ø 6mm borr.  Se bild A.
2. Borra motsvarande hål i ändträet på de angränsande sargdelarna med Ø 6mm borr. 
3. Montera sprintar i de borrade hålen och sammanfoga kortsidans tre sargdelar. Se bild B.
4. Placera ut sargdelarna ovanpå sargstöd och toppreglar. Sargens inre kant placeras med ett  
 utstick på 25 mm från poolväggens innerkant.

A

B

4. Kontrollera noggrant att sargdelarnas kapade sidor ligger rätt mot varandra. 

OBS!
Var mycket noggrann vid borrning av hålen. Felaktig placering av hålen kan leda till 
att sargen blir sned.
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5. Montera haspar under skarvar mellan kortsidans tre sargdelar. Se bild A. 
6. Fixera yttre sargdelar i sargstöd med skruv, c/c 350mm. Två skruvar dras genom sarg  
 och ned i centrum av respektive sargstöd. Se bild B.
7. Sammanfoga yttre sargdelar med skarvbeslag. Se bild C.

A B

C

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12
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Installation av stege och lejdare

STEGE

1. Montera samman stegen enligt bifogad anvisning.
2. Välj ut var på poolen stegen ska placeras. Stegen kan placeras på valfri plats på poolen,  
 utom kortsida för bräddavlopp/inlopp.
3. Sätt stegen på plats och märk ut positioner för stegens fästpunkter. Se bild A.
4. Förborra hål vid markeringar med Ø 4 mm borr.
5. Montera stegen på avsedd plats. Se bild B.

Ø 4 mm
A

B

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12

LEJDARE

1. Montera samman lejdaren. Samtliga hål förborras med Ø 4 mm borr.

Ø 4 mm

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12
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2. Ställ lejdaren på plats och markera placering av spännen och hakar.

Ø 4 mm

3. Montera spännen vid markering i lejdarens överkant.
4. Montera hakar vid markeringen i sargens underkant. 
5. Spänn fast lejdaren på avsedd plats

1 2 3

5 64

8 97

10 11 12
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Tips!
Bygg ett maskinhus för att skydda cirkulationssystem och filter.

Underhåll av trästommen

 
Trä är ett levande material och förändras, spricker och flisar sig normalt med tiden utan att det 
försämrar poolens funktionella egenskaper. Läs mer om detta på de försa sidorna ovan. Smuts 
om tagit sig in i trävirkets porer kan avlägsnas med tex högtryckstvätt med lagom hårdhet för 
att inte skada finishen och ytan.

Orginalfärgen kan bevaras med en färglös ytbehandling anpassad för trä. Alternativt saktas 
blekningsprocessen ner med en färgad ytbehandling eller en färglös olja. Ytbehandlingen får 
inte vara helt tät utan måste låta virket andas. Ämnte får inte heller migrera in i strukturen så att 
linern på insidan tar skada. Helst ska ytbehandlingen appliceras innan poolen monteras.

Poolen är inte gjord för att plockas ner.

Kontrollera slangar, anslutningar, skruvar och muttrar regelbundet och underhåll vid behov 
(skruva åt, behandla rostspår mm).

Poolen kan behöva tömmas. Se till att ingen rasar i poolen och lämna den aldrig tom längre än 
48 timmar för att inte riskera att strukturen deformeras.

POOLUNDERHÅLL
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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 avrinning, 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. 

Tips! Läs mer på:
Barnsäkerhetsrådet  msb.se 
Boverket boverket.se  
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Vattenvolym (m³)       =   Filtreringstid (h) 
Reningskapacitet (m³/h) 

Rent & kristallklart poolvatten: 
* Omsätt vattenvolymen i reningsverket 4 ggr / dygn
* Håll rent och bottendammsug varje vecka 
* Balansera vattnet med rätt pH-värde 7,2-7,6
* Håll vattnet bakteriefritt med klor (eller motsv.)

ANVÄNDNING & 
UNDERHÅLL 

Poolskötsel 
Använd Riopools Poolvårdspaket för att hålla din pool ren och 
snygg och minska slitage. Rensa regelbundet filtren i 
bräddavlopp och pump. Avlägsna smuts innan det får fäste
och blir svårare att ta bort. Ta bort större skräp och löv på
botten eller ytan med Lövhåv. Ta bort alger och smuts som sitter kvar trots chockklorering med Väggborste.
Rengör linern vid vattenlinjen med plastrengörare och en mjuk tvättsvamp några gånger per säsong. Lågt pH
kan få linern att expandera och bilda veck, och likaså vattentemperatur över 30°C. Konstant högt klorvärde
bleker linern i förtid, men tillfälliga chockkloreringar är inga problem. Kalkutfällningar och missfärgningar av
järn och mineraler tas bort med surt rengöringsmedel. Små hål i linern kan lappas med Reparationssats.

Använd Soltäcket som skyddar mot insekter, damm, löv mm och håller kvar värme. Sidan med bubblorna ska 
placeras nedåt mot vattenytan. Använd Säkerhets-/vintertäcke för poolsäkerhet, vinterskydd och viss värme. 

Kontrollera att reningsverk, bräddavlopp, kopplingar och slangar är ordentligt anslutna till poolen. 
Kontrollera att skruvar, muttrar och brickor sitter bra och inte rostar. Håll vattennivån minst 15 cm från 
poolens överkant. Töm aldrig poolen helt. Låg vattennivå kan orsaka skada på poolen. 

Dålig skötsel och underhåll kan leda till allvarliga hälsorisker, speciellt för barn och känsliga individer. Följ 
rekommendationerna nedan och tänk på att soligt väder, högre vattentemperatur och flitigt användande 
ökar kraven på vattenrening. 

Första gången poolen vattenfylls 

Analysera vattnets pH-värde och klorhalt med en Teststicka. Justera först pH till mellan 7,2 - 7,6 och först 
därefter klor till 1-3 ppm (dosera enligt anvisningen på förpackningarna). Om poolvattnet tas från vattendrag 
eller har stått länge utan underhåll behöver det chockkloreras för att motverka bakterier och alger.  

Chockklorering 
Ibland krävs en extra klorbehandling. Justera alltid pH-värdet först. Vid fel pH fungerar inte kloret som måste 
vara aktivt för att hindra bildning av bakterier och alger. Använd Snabbklor 150-200 gr (10-13 msk) / 10 m³. 
Dosera i bräddavlopp (max 1 dl), tunt utspritt i poolen eller utblandat med vatten i hink. Håll reningsverket 
igång för cirkulation och bättre utblandning. Klumpar kan orsaka blekning på linern. Håll poolen öppen och 
utan överdrag i minst 30 min. Låt verka över natten och kontrollmät på morgonen. Bada aldrig innan 
klornivån har stabiliserats till 1-3 ppm. Hantera kloret varsamt. Skydda ögon, hud och kläder. 

Reningsverk (filter & pump) 
Håll reningsverket igång så att vattenvolymen renas minst 3-4 gånger per 
dygn. Använd gärna en timer. Pumpen får inte gå utan vatten. Fyll på i 
silkorgen vid uppstart. 
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Tips! Netskim filterpåsar skonar sandfiltret.
Partiklar stoppas redan i bräddavloppet: 
riopool.se/netskim  

Tips! Riopools bekväma klorpuckar
läggs i bräddavloppet endast en gång 
i veckan. Beställ klorpuckar här. 

Lägen på centralventilen: 
FILTER:  Filtrering, normalläge 
BACKWASH:  Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp 
RINSE:  Renspolning av ventil efter backspolning 
WASTE/Drain:  Avlopp, förbi filter direkt till avlopp 
CLOSED:  Stängd 
RECIRCULATE:  Enbart vattencirkulation, förbi filtret 
WINTER:  Läge för vinterstängning, ställ ventilen mellan 

två lägen 

ANVÄNDNING & 
UNDERHÅLL 

Klorering varannan dag 
Tillsätt Riopools Snabbklor varannan dag ca 2-3 msk / 10 m³.  
Mer vid intensivt badande. Dosera i bräddavloppet eller sprid 
tunt direkt i poolen. Klumpar som lämnas på botten kan 
orsaka blekning. Håll reningsverket igång för att cirkulera vattnet och blanda ut kloret. 

Varje vecka – vattenprov & dammsugning 
1. Kontrollera pH-värde och klorhalt med Teststicka (ingår i Poolvårdspaketet (tillbehör)).
2. Justera först pH-värdet vid behov med Sänk pH / Höj pH. Först därefter justeras klorhalten. Andra

värden testas några gånger per säsong eller efter att poolvattnet har bytts ut.
3. Bottendammsug varje vecka.

a. Backspola alltid sandfiltret före dammsugning (se Backspolning nedan).
b. Koppla en slangände till munstycket och sänk ner vertikalt poolen så att hela slangen

vattenfylls. Koppla den andra slangänden till en SkimVac bottensugplatta och placera över
silkorgen i bräddavloppet utan att luft kommer in i systemet.

c. Vrid reningsverket till positionen FILTER och rengör poolbotten. Rengör extra noga där smuts
gärna samlas; vid veck och där vägg och botten möts.

d. Efter dammsugningen; stäng av poolpumpen och ta bort slangen från bräddavloppet.

Var 7-14:e dag – backspola sandfiltret 
Backspola filtret varje 1-2 veckor. Vid frekvent badande eller 
säsong för pollen (frömjöl) kan det behövas oftare. Om 
trycket i manometern stigit 0,3 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. 

1. Stäng av pump, värmare samt ev. annan utrustning.
2. Vrid handtaget till läget BACKWASH (backspolning)
3. Starta pumpen och låt gå i ca två minuter
4. Stäng av pumpen och vrid handtaget till läget RINSE.
5. Starta pumpen och låt gå i ca 20 sekunder.
6. Stäng av pumpen och vrid till läget FILTER.
7. Starta pump, värmare samt ev. annan utrustning.
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http://www.riopool.se/Net-Skim-filterpasar-12-st-per-forpackning/article
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http://www.riopool.se/Teststrip-std-clphalk-cya-50set/article


[Skriv text] 

 35 

ANVÄNDNING & 
UNDERHÅLL 

Kemi 
Alla kemiska produkter måste vara avsedda för PVC-liner. Läs noga tillverkarens instruktioner. Samtliga 
poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert! I koncentrerad form är de flesta vådliga och frätande, 
akta ögon, hud och kläder. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas 
för solljus. Blanda aldrig kemikalierna med varandra. Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink 
med varmt vatten innan de  doseras i poolen. Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i 
bräddavloppet och vänta cirka 12 timmar mellan justeringarna av pH, klor eller algmedel. 

Lathund för vattenkemi 
PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD 

Grumligt grönt vatten, 
hala väggar 

Algangrepp, bristfällig 
klorering 

Testa pH, justera till 7,2-7,6. Chockklorera. Tillsätt 
algmedel vid behov. 

a) Rödbrunt vatten
b) Svartbrunt vatten

c) Grönt vatten ej alger

a) Järnhaltigt vatten
b) Manganhaltigt vatten
c) Kopparhaltigt vatten

Testa pH, justera till 7,2-7,6. Chockklorera. Tillsätt 
Super-Flock. 

Vitt grumligt vatten 
a) Högt pH (mjölkigt vatten)
b) Organiska föroreningar
c) Oorganiska föroreningar

a) Testa pH, justera till 7,2-7,6.
b) Testa pH, justera. Chockklorera. Super-Flock.

c) Testa pH, justera till 7,2-7,6. Tillsätt Super-Flock

Kloret fungerar inte 
a) Felaktigt pH

b) Ökat klorbehov; hög
badtemp. & många bad

a) Testa pH, justera till 7,2-7,6.
b) Öka doseringen av klor

Hög klorförbrukning 
Fler bad och högre badtemp. 
kräver mer klor. Klorbalans 

(cyanursyra) saknas 

Dosera tills rätt klorvärden uppnås. (Tillsätt ej 
klorbalans om Snabbklor, Multiklor eller 

Långverkansklor används) 

Stickande klorlukt Bundet klor (låg halt fritt 
klor) Chockklorera 

Skummande vatten 
Föroreningar av 

rengöringsmedel, kosmetika 
eller rester av algmedel. 

Chockklorera 

Korrosion Lågt pH och/eller klor över 
10 ppm 

Testa pH, justera till 7,2-7,6 och/eller dosera 
Antiklor. 

Irriterade (svidande) 
ögon 

Felaktigt pH (vid klorlukt se 
Stinkande klorlukt ovan) Testa pH, justera till 7,2-7,6 

Vid väldigt dåliga vattenvärden. Byt vatten; backspola och fyll på med trädgårdsslang. 

Riopools kemikalier är förpackade och märkta enligt Kemikalieinspektionens normer och är anmälda till 
Giftinformationscentralen. De kan ge råd för hjälp vid tillbud. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och 
begär Giftinformation. Ring 08-331231 i mindre brådskande fall. Allmänna och förebyggande frågor om 
akuta förgiftningar besvaras på dagtid. 
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Vinterstängning 
Håll reningsverket igång och klorera vattnet ända tills pooltemperaturen sjunker under +10°C för att undvika 
tillväxt av alger mm. Värmeverk och annat kan stängas av tidigare. 

1. Vinterstäda poolen noga, bottensug och tvätta rent vattenlinjen med plastrengörare och mjuk svamp.

2. Testa vattnet och justera pH vid behov (ideal 7,2-7,6), därefter klor vid behov (1-3 ppm). Chockklorera om
vattnet är grönt och grumligt. Om klor tillsätts i bräddavloppet (max 1 dl) måste cirkulationen gå
kontinuerligt i minst 12 timmar innan den stängs av.

När vattnet är rent och klart med klorhalt max 3 ppm kan Tips! Algdräpare hindrar algbildning och 

poolen vinterstängas. Tillsätt gärna Algdräpare. oönskade överraskningar vid våröppningen.

3. Backspola sandfilter minst två minuter för att försäkra dig om att sanden är riktigt ren. Smuts som ligger
kvar bildar en hård kaka som kan bli väldigt svår att avlägsna.

4. Sänk vatten nivån i poolen till 10-15 cm under bräddavloppet och plugga igen inloppet med Vinterplugg.
(Skruva av lilla gallret på inloppets insida och plugga hålet.)

5. Koppla bort slangarna. Ta bort flottör och korg från bräddavloppet, men låt resten sitta kvar.

6. Täck poolen med Säkerhetstäcke /
vintertäcke som vilar på vattenytan för
bärkraft mot snö och is.

7. Bryt strömmen och koppla bort säkringar
så att inget kan startas av misstag.

8. Koppla bort reningsverket från poolen. Ställ reningsverkets centralventil i läge vinter eller om det läget inte
finns så ställs handtaget mellan två fasta lägen. Skruva ur siktglas och manometer som förvaras frostfritt.
Skruva bort dräneringspluggen i nederkant av filtertanken så att vattnet rinner ut. Rengör, torka och förvara
torrt och frostfritt. Pumpmotor och annan känslig elutrustning förvaras torrt inomhus.

9. Tillbehör: Töm samtliga apparater utomhus på vatten genom att skruva ur dräneringspluggar. Montera ner
tillbehör (stege, larm, lampor, mm…), spola av med mjukt vatten och förvara väl skyddade. Värmare och
annan utrustning i rostfritt stål bör alltid tömmas även om de är monterade i frostfritt utrymme för att
undvika korrosionsskador.

Samla ihop demonterade delar och förvara på ett gemensamt ställe så att allt finns samlat för vårstarten. 

© Riopool AB
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Uppstart: 
1. Täck av poolen och ta bort allt grövre skräp med lövhåven.

2. Gå igenom och återställ den utrustning som demonterades för vintern. Enkelt uttryckt tar du
vinterstängningen i omvänd ordning. Kontrollera noga att allt är iordningställt, ventiler på plats i öppet läge,
vinterpluggar borttagna och dräneringspluggar för värmare och filter påskruvade. Vattenkylda pumpar
behöver vatten i silkorgen innan de startas för att inte riskera att ta skada. När cirkulationen är igång,
kontrollera att alla anslutningar håller tätt och att cirkulationen fungerar som den ska.

3. Rengör poolen med pooldammsugare.

4. Testa vattnet. Har man gjort en riktig vinterkonservering i balanserat poolvatten och haft poolen täckt
krävs normalt inga extra åtgärder.

5. Justera pH-värdet vid behov.

6. Chockklorera poolen med Snabbklor 150-200 gr (10-13 msk) / 10 m³.

7. Nu är poolen redo för ännu en badsommar.

Tömning av poolen: 

Töm Poolen. För att tömma ner till inloppet - sätt centralventilen på reningsverket i läge waste. För att 
tömma lägre används reningsverkets smalaste slang med en vikt i ena änden som läggs på poolbotten. Sänk 
hela slangen i vattnet så den vattenfylls. Förslut den andra änden med din hand och placera där den ska 
tömmas ut. Ta bort handen så börjar vattnet rinna. Använd inte det här vattnet för att vattna växter, då det 
innehåller kemiska produkter. 

Rengör alla pooldelar med en tvättsvamp och en tvålprodukt med neutralt PH-värde. Torka dem och förvara 
dem torrt och rent. 

Familypool är inte gjord för att plockas ner och byggas upp igen.

Tömning 
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Poolmodell:    Poolmått:  Volym:  

*Värdena nedan är riktvärden.  Testa värden oftare vid uppstart, soligt väder och flitigt badande.
Datum Tid pH Fritt klor Temp. Backspolning Dammsugning Dosering Övrigt 

Efter bad kväll 7,2-7,6 1-3 ppm Max 35°C ca 1/v ca 1/v Klor /10 m³
2-3msk/2d Riktvärden* 
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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 
Familypool har 10 års fabriksgaranti på träkomponenter mot insektsangrepp & röta. Övriga delar och 
tillbehör har två års fabriksgaranti. Garantin gäller inte trävirkets naturliga förändringar så som 
sprickor, stickor, färgskiftningar och liknande som inte påverkar poolens mekaniska styrka. Garantin 
täcker inte produktens försämring eller olyckor på grund av vårdslöshet, bristfällig installation, 
bristfällig förvaring eller felaktigt bruk och liknande (så som deformerade komponenter pga 
exponering för solljus och öppnad förpackning som inte installeras direkt). Poolen är konstruerad för 
att fungera säkert i sin helhet så modifieringar så som tex. kapning av trädetaljerna innebär att 
garantin sätts ur spel. Garantin innebär att delar som godkänns som defekta ersätts med nya, eller 
repareras i fabrik. Kostnader för nedmontering, uppmontering och följdfel omfattas inte. 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. 
För alla ärenden krävs att fullständiga uppgifter och referensnummer anges och att 

under förutsättning att instruktionerna i manualen angående säkerhet, 
montering, bruk och underhåll inte åsidosätts. I alla garantiärenden krävs att ett 

Garantiformuläret på riopool.se/garanti används.

 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 
4   5   6 
7   8   9 

www.riopool.se 
/support 
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