
1. Gennemgå poolanlæggets filterinstallation 
Kontrollér at der ikke er sket frostskader eller 
lignende på rørsystem, pumpe, sandfilter o.lign. 

Saml eventuelle forskruninger der er blevet 
løsnet ved nedlukning af poolanlægget i efter-
året. 

Kontrollér sandet i sandfilteret. Sandet skal ikke 
lugte, og der må ikke være klumper i.

1.a. Saml rør til solvarme eller varmepumpe
Rør til solvarme eller varmepumpe samles 
samtidig med de øvrige dele. Husk at gennemgå 
alle samlinger når der kommer tryk på pool-
anlægget.

2. Fjern vinterforanstalninger
Fjern vinterpropper, gismoer og andre foran-
staltninger, der er monteret i poolen for at frost-
sikre den. Når de er fjernet, kan skimmerkurve, 
dysefronte m.m. genmonteres.

3. Påfyld vand i poolen
Påfyld vand i poolen så vandstanden står ca. 2/3 
dele oppe i skimmeråbningen. 

4. Tænd for poolpumpen
Påfyld vand i forfilteret på poolpumpen og skru 
låget fast igen. Tænd for poolpumpen. Kontrollér 
at pumpen begynder at ”trække” vand igennem 
poolanlægget. Kontrollér alle synlige samlinger 
(især ved solpaneler o.lign.).

5. Mål og tilsæt kemikalier i poolen
Mål pH værdien og justér den til 7,0-7,4. Tilsæt 
enten klor eller Baquacil (klorfri).

6. Rengør poolen og støvsug
Vask poolsiderne ned med en børste. Fjern 
blade, små kviste og andet nedfald med nettet 
og støvsug derefter poolen.
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Er poolen grøn eller uklar?
Hvis poolen er grøn eller uklar kan man med 
fordel bruge flokningsmiddel (PAC) til at fjerne 
algerne og det uklare vand.

Justér pH værdien til  7,0. Sæt 6-vejs ventilen på 
cirkulation og tilsæt produktet i skimmeren. Lad 
anlægget cirkulere i 4-6 timer. Stop anlægget i 
24-36 timer. Når algerne og andre døde partikler 
har bundfældet sig støvsuges poolen manuelt 
TIL KLOAK. 

Nyttigt råd:
Især ved grønt vand er det vigtigt, at man 
overdoserer flokningsmidlet - gerne 500 ml pr. 
10 m3 poolvand.
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