
more swimming through technique

POSITIE VAN DE (ZESWEG)KEUZEKLEP KRAAN
De posities van de keuzekraan zijn als volgt:

1. Gesloten, geen circulatie. Activeer de pomp nooit in deze positie.
2. Filtratie, normaal filtratiecircuit door de filter (pomp - klep - filter - retour).
3. Wassen of terugspoelen, reinigen van het zand van de filter tegen de stroom in  

(pomp - klep - filter (omgekeerde richting) - afvoer).
4. Spoel af, spoel altijd voordat u met de filtratie begint in het geval dat een wasbeurt is uitgevoerd  

(pomp - klep - filter - afvoer).
5. Recirculatie, water circuleert zonder door de filter te gaan (pomp - klep - retour).  

Gebruikt voor watervallen of fonteinen en ook voor hydrotherapie accessoires en technisch nazicht.
6. Legen, om het zwembad direct in de afvoer te legen zonder door de filter te gaan (pomp - klep - afvoer).  

Het wordt ook gebruikt om de bodem van het zwembad schoon te maken wanneer het erg vies is.

HANDLEIDING VOOR DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES
Zoals we eerder hebben gezien, zijn er verschillende posities, maar de meest voorkomende zijn de volgende:

Filtratie
Zet de keuzeklep kraan in de FILTER-positie met de bolkranen van de skimmer, bodem en retour open.

De bodem van het zwembad schoonmaken
1. Start de motor met de keuzeklep kraan in de filtratie stand.
2. Sluit de zwevende slang aan op de stofzuiger en bevestig het handvat.
3. Leg de complete zwembadreiniger in het zwembad en vul de waterslang door deze verticaal in het water te duwen zodat alle 

lucht naar binnen komt.
4. Sluit de slang, indien aanwezig, aan op de aansluiting van de zwembadreiniger.
5. Start met het reinigen van de bodem van het zwembad, stofzuig langzaam om het vuil op de bodem niet op te tillen.
6. Zodra het reinigen van de bodem van het zwembad is voltooid, opent u de bolkranen van de skimmer en bodem en sluit u die 

van de inlaat voor een zwembadreiniger, indien aanwezig.
7. Stop de motor.
8. Zet de keuzeklep kraan in de WASH-stand.
9. Start de motor ongeveer 2 minuten of totdat het water schoon door het kijkventiel stroomt.
10. Stop de motor.
11. Zet de keuzeklep kraan in de SPOEL-stand.
12. Start de motor ongeveer 20 seconden opnieuw op, stop hem opnieuw en zet de keuzeklepkraan terug in de FILTRATIE-positie.



Het schoonmaken van de filterpompmand
Elke week of twee weken, afhankelijk van de hoeveelheid vuil die door de mand wordt verzameld.

1. Stop de motor, sluit alle bolkranen: skimmer, bodem, retour en reiniger indien aanwezig, en zet de keuzeklep kraan in 
de GESLOTEN-positie.

2. Open het deksel van de pomp en maak de mand schoon, zet terug op zijn plaats en sluit het deksel goed, niet te strak.
3. Heropen de skimmer-, bodem- en retourkranen. Plaats de keuzeklep kraan terug in de FILTER-positie.

Bewaak het waterniveau van het zwembad.

 

Belangrijk!
Bij elke wijziging van de stand op de zeswegklep kraan dient u de pomp uit te schakelen!!! De handle dient u altijd met de klok 
mee te draaien.

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Cristal Blue, door te bellen naar  
+34 653 35 38 10.
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