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⚠ VARNING - Läs handboken och instruktionerna på utrustningen noga. Brott mot 
säkerhetsföreskrifterna kan orsaka skador.

⚠ VARNING – En handbok måste överlämnas till varje poolanvändare, som bör förvara den 
säkert.

⚠ VARNING – Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer (särskilt barn) 
med otillräckliga fysiska, sensoriska eller intellektuella egenskaper eller av personer som saknar 
erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas  eller har fått instruktioner om utrustningens 
användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.

⚠ VARNING – Se till att utrustningen är oåtkomlig för barn.
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1 SP0714TE 5 SX202S 6d SX244DA (24”) 8d SX240DN (24”)
2 ECX270861 6a SX144DA (14”) 8a SX200SN (14”) 10 SX180LA
3 GMX600F 6b SX164DA (16”) 8b SX200QN (16”) 11ab SX164B (14” & 16”)
4 GMX600NM 6c SX210DA (21”) 8c SX200QN (21”) 11cd SX200J (21” & 24”)
a= S144TXE (14”) b= S166TXE (16”) c= S210TXE (21”) d= S244TXE (24”)
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Du har just införskaffat ett sandfilter med sockel och ventil (jfr bild 1).

FUNKTION 
Detta filter fungerar med en särskild sand som håller tillbaka smutsen som finns i vattnet i din pool. Sanden hälls ner i 
behållaren och fungerar som ett permanent filtreringssystem. Poolens ofiltrerade vatten, som innehåller svävande smuts, 
sugs upp av pumpen och skickas vidare till den styrande flervägsventilen. När vattnet flödar genom sanden fångas 
orenheterna upp av sandbädden och vattnet kommer ut filtrerat, tillbaka mot simbassängen.

INSTALLATION
1. Placera filtret

Förutse en plats som är ren och plan. Filtrets överdel får inte ligga högre än 1,5 m över vattennivån. Placera filtret så att
rör, ventil (1) och avtappningsplugg (10) är lättåtkomliga. Det underlättar underhållet och övervintringen.

2. Montera pumpen
Montera pump och fäste på filtret enligt tillverkarens anvisningar.

3. Fyll filtret
Sanden förs in genom filtrets övre öppning.

a. Placera det centrala röret (6) på botten av behållaren, täck över rörets övre öppning med därtill avsedd tratt (5) för att
skydda den mot sand vid fyllning. Kontrollera att avtappningspluggen (10) sitter på plats. Kontrollera att alla gallerstänger
(8) är nedsänkta.

b. Fyll filtret till hälften med vatten och häll därefter i lämplig mängd sand (jfr tabell på märklappen).
Kontrollera att det centrala röret (6) fortfarande står rakt.
Sandytan bör vara jämn och nå upp till 2/3 höjd inne i filtret.

c. Plocka bort tratten (5).

4. Montera ventilen
Placera ventilen (1), utan att glömma tätningen (3), ovanpå filtret.

a. Kontrollera att ventilens utgång ”PUMP” är vänd mot pumpen. Fäst därefter enheten med hjälp av klämman (4).
b. Plocka bort den svarta plastskruven på ventilens sida och sätt dit manometern (2) istället. Skruva åt för hand, utan att

dra hårt.
c. Anslut ventilens utgång ”PUMP” (P) med pumpens övre utgång, enligt tillverkarens anvisningar.

5. Anslut ventilen
Nu återstår bara att ansluta rören från simbassängen (jfr bild 2), med röret från skimmer (S) till pumpens nedre öppning
på förfiltersidan och returröret till ventilöppningen märkt ”RETURN” (R), samt ventilöppningen märkt ”WASTE” (W) till
avloppet.

6. Anslut därefter pumpen elektriskt enligt tillverkarens anvisningar.

7. Undvik läckage genom att kontrollera att avtappningspluggen (10) sitter på plats och att alla anslutningar sitter ordentligt.

Anmärkning 1: Forcera inte när du skruvar anslutningsmunstyckena in i ventilens anslutningar.

Anmärkning 2: Lägg Teflon på de yttre gängorna.

IDRIFTSÄTTNING 
VIKTIGT - STANNA ALLTID PUMPEN INNAN DU MANÖVRERAR FLERVÄGSVENTILEN. 
1. Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt åtdragna och att filtret innehåller precis rätt mängd sand.

2. Sätt ventilen i läge ”BACKWASH”. Sänk alltid vredet innan du vrider om.

3. Starta pumpen enligt tillverkarens instruktioner. Kontrollera att vattnet flödar normalt i kretsloppet.
OBS! Alla sug- och returventiler måste stå öppna när pumpen startas. I motsatt fall utsätter du dig för risk för
personskada, allvarlig skada och dödsfall. När vattenflödet blivit regelbundet, låt pumpen gå under minst 2 minuter.
Backspolning rekommenderas för att spola bort orenheter och små partiklar ur filtreringssanden.
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4. Stanna pumpen och sätt ventilen i spolningsläge ”RINSE”. Starta om pumpen och låt den gå tills vattnet ser klart ut i
ventilens flödesvisare (c:a 1 minut).

5. Stanna pumpen och sätt ventilen i läge ”FILTER”. Starta om pumpen. Filtreringen börjar.
Justera inlopps- och utloppsventilerna för att erhålla önskat vattenflöde.

6. Skriv då ner det tryck som anges och manometernålens läge. När filtret är i funktion hålls orenheterna kvar och trycket
i behållaren kommer att öka med tiden.
Så fort trycket överskrider det ursprungliga trycket (rent filter) med 10 PSI (0,7 bar eller kg/cm²), så måste filtret rengöras
genom backspolning.

Anmärkning 1: Vid poolvattnets allra första rengöring blir det &kanske nödvändigt att backspola filtret ofta. Då finns det 
nämligen särskilt många orenheter. 

Anmärkning 2: Rengör pumpens förfilter och skimmer regelbundet, så att filtreringssystemet kan fungera smidigt. 

Anmärkning 3: Anläggningar med värmare eller med rengöringssystem, som har munstycken eller tentakler som sticker ut 
ur väggarna, fungerar vid högt tryck och är särskilt känsliga för tryckstötar. Installatören bör vidta alla nödvändiga åtgärder 
för att förebygga tryckstötar i anläggningen.

VENTILENS OCH FILTRETS FUNKTION 
FILTER (FILTER) 
Sätt ventilen i läge ”FILTER” för att filtrera normalt (10 till 14 timmar per dag). 

BACKSPOLNING (BACKWASH) 
För att rengöra filtret när trycket överskrider starttrycket med 10 PSI (0,7 bar eller kg/cm²). Stanna pumpen. Sätt ventilen i 
läge ”BACKWASH”. Starta om pumpen och låt den gå tills vattnet ser klart ut i ventilens flödesvisare.  Efter c:a 2 minuter, 
stanna pumpen och sätt den i läge ”RINSE”, om det finns. 

SPOLNING (RINSE)
Med ventilen i läge ”RINSE”, starta pumpen och låt den gå i en minut. Det vatten, som vid backspolningen fyllts med oren-
heter, försvinner då ut i avloppet istället för tillbaka in i simbassängen. Stanna pumpen, sätt ventilen i läge ”FILTER” och 
starta pumpen igen.

AVLOPP (WASTE) 
Vattnet töms ut i avloppet utan att gå genom filtret. Därmed sjunker simbassängens vattennivå och det vatten, som fyllts 
med orenheter under dammsugningen, evakueras direkt.

ÅTERCIRKULERING (RECIRCULATE) 
Vattnet går i kretslopp utan att passera filtret, antingen för att snabbt sprida kemikalierna eller vid chockklorering. 

STÄNGD (CLOSED)
Stänger förbindelsen mellan filter och pump.
ANVÄND ALDRIG DENNA FUNKTION NÄR PUMPEN ÄR IGÅNG.

ÖVERVINTRING 
1. Töm filtret helt och hållet genom att skruva loss avtappningspluggen som sitter längst nere på behållaren. Sätt inte till-

baka pluggen under vintern.

2. Sätt ventilens handtag mellan två lägen eller på läge ”WINTER”, om sådant finns. Låt handtaget stå så.

3. Töm pumpen och låt den övervintra enligt tillverkarens anvisningar.

REPARATION OCH UNDERHÅLL 
Kontakta din Hayward-återförsäljare. Fabriken tar inte emot någon retur utan skriftligt tillstånd dessförinnan från Hayward 
Pool Europe.
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BEGRÄNSAD GARANTI
Alla produkter från Hayward omfattas av en garanti för tillverknings- och materialfel under 2 år från inköpsdatum. Bifoga 
inköpsbevis med datum vid garantifrågor. Vi rekommenderar därför att du sparar fakturan.
Haywards garanti täcker reparation eller byte, efter Haywards eget skön, förutsatt att denna använts på normalt sätt enligt 
anvisningarna i respektive användarhandbok och inte ändrats på något sätt samt att endast delar och komponenter från 
Hayward använts. Garantin täcker inte skada på grund av frost eller kemikalier. Inga ytterligare kostnader (frakt, arbete 
m.m.) täcks av garantin.
Hayward kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada på grund av felaktig installation, anslutning eller användning
av produkten.
Vänligen kontakta din återförsäljare för garantifrågor och eventuell reparation eller byte av en artikel.
Ingen utrustning som återsänds till vår fabrik kommer att accepteras utan vårt skriftliga godkännande i förväg.
Följande produkter har en förlängd garantiperiod: behållare av polyetylen (sandfilter) 5 år.
Garantin täcker inte slitdelar.
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Modell Filtreringsyta Rekommenderat 
flöde

Tryckförlust vid
rekommenderat 

flöde 

Rekommenderat 
tomrum Sand som krävs

m2 ft.2 m3/h GPM Bar Sida Ovansida Typ Mängd

Cm Inch Cm Inch mm kg lb
S144TXE 0.10 1.07 5 25 0.14 45 18 45 18 0.55 25 50
S166TXE 0.13 1.40 6 30 0.14 45 18 45 18 0.55 50 110
S210TXE 0.20 2.20 10 44 0.14 45 18 45 18 0.55 100 220
S244TXE 0.28 3.14 14 62 0.21 45 18 45 18 0.55 150 300

Specifikationer
Max. drifttryck
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