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1
Gratulerar till ert köp av ZOOM
från ZODIAC, en automatisk bottensug, special
esignad för ovanjord och flatbottnade pooler
Här är en lista över de delar som medföljer i förpackningen till din ZOOM :
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1. ZOOM bottensug
2. 1 stort blått styrhjul
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3. 1 blå sugplatta
4. 10 x 1-meters slangsektioner
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Honände

Hanände*

5. 2 x slangstyrenheter
6. 2 slangadaptrar

*Hanänden = den kortare diametern

7. 2 x 45º böjar (används ej för standard installtion)
8. 1 flödestestare
9. 1 koniskadapter (används ej för standard installtion)
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Hona

10. 1 manuell flödeskontroll-ventil (ej standard installtion)
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11. 1 slangvikt

Hane*

7
8
9
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MONTERING
Bottensugen levereras delvis monterad.
• Allt du nu behöver göra är att fästa den blå sugplattan (3),
med sidan märkt «Top» uppåt runt botensugens fot. Se till att
sugplattan är korrekt positionerad runt foten och att den tillåts
rotera obehindrat.

Sugplatta (3)

p

p
To

Styrhjul (2)

Sätt fast styrhjulet (2) på slangadaptern (6) passa därefter in
honsidan över adaptern på bottensugens yttre förlägningsrör.
Yttre förlängningsrör
Slangadapter
(honsidan) (6)

IHOPSÄTTNING AV SLANG
Slangen till er ZOOM består av ett antal 1-meters sektioner (4).
• För att få fram den lämpliga slanglängden för er pool så tar
ni den längsta sträcka som er ZOOM kan färdas räknat från
infästnings punkten i bräddavloppet eller annat utsug till den
nedre bortersta delen av poolen.
• Efter att ha räknat ut denna sträcka sätt ihop lämpligt antal slang
sektioner motsvarande sträckan, addera ytterligare två extra
sektioner till slangens längd så får bottensugen det frihet den
behöver för att verka.

ala
Maxim

et

nd
avstå

Slang längd =
maximala avståndet + 2 extra 1 meters sektioner.
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Slangstyrenheten (5) på mitten av den andra slangsektionen
(4) (cirka 1.5 meter från bottensugen)

Slangstyrenheten (5) på mitten av den näst
sista slangsektionen (4)
(cirka 1.5 meter från bräddavloppet)
Slang (4)
(honände)

Ovanjord pooler:

Bräddavlopp

• Placera den första slangstyrenheten(5) på mitten av den andra
slangsektionen (4) räknat från bottensugen, och den andra
slangstyrenheten (5) på mitten av den näst sista slangsektionen
(4).
• Anslut slangen till er ZOOM. Detta görs genom att passa in
slangens honände över hanänden på slangadaptern som redan
sitter på bottensugen.

Adapter (6)
(hanände)

OBSERVERA :
ZOOM arbetar efter ett slumpmässigt rörelsemönster, den följer
slangens vindlingar och vridningar. Det är viktig att se till att slangstyrenhetera är bra placerade för de påverkar slangen och hjälper ZOOM att röra sig i sitt slumpmässiga mönster. (Men var inte
rädd att justera slangstyrenheternas position ni kan pröva flytta
dem mot varandra eller längre ifrån varandra).

INSTALLATION
Standard installation för Folkpool och andra pooler med sugplatta:

Sugplatta
(SkimVac)

• Anslut hanänden av slangen i sugplattan (SkimVac) som placeras
ovanför bräddavloppets korg, ni behöver normalt inte använda
den manuella flödeskontrollventilen då Folkpools pumpar ska ge
ett tillräckligt sug.
•Om ni trots detta får problem med att ansluta er ZOOM, så
prova att ansluta slangen direkt i botten av bräddavloppet med
den koniska-adaptern utan SkimVac eller korg. Detta innebär
dock att pumpens silkorg måste inspekteras och tömmas efter
användande.

Bräddavlopps korg
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Installation för övriga ovanjord och flat-bottnade pooler.
Hansida

Passa ihop de två böjarna (7) sätt sedan fast dem på han sidan av
slangen (4 ) som ansluter till ZOOM.
• Kontrollera att filtersystemet fungerar som det ska och att
bräddavlopps korgen samt grovfilter är tömda.
• Stäng av filtersystemet.

45° böj(7)
Slang(4)

• Förhindra att få in luft i systemet genom att noggrant fylla
slangen med vatten genom att sänka ner den i poolen. För att
snabbt fylla den kan ni placera änden vid ett av poolens inlopp
medans pumpen är igång.
• Sätt fast den manuella flödeskontrollventilen (10) inne i
bräddavloppet om nödvändigt använda den koniska-adaptern (9)
. Genom att vrida ventilen medsols eller motsols kan du minska
repektive öka både flöde och bottensugens hastighet (normal
hastighet = 5 – 6 meter/minut).

Hanänden

VIKTIGT : flödeskontrollventilen måste hållas under vattenytan
hela tiden, annars kan luft sugas in i pumpen.
OBSERVERA : Om bottensugen inte fungerar tillfredställande
använder ni flödestestaren för att kontrollera flödet i er pool.

För Pooler med flytande bräddavlopp:
Hanände

• Plugga in hanänden av slangen i botten av bräddavloppet,
använd den koniska adaptern eller slangadaptern beroende
på typen av bräddavlopp. Se till så ni tar bort den manuella
flödeskontrollventilen och plattan från bräddavloppet.
•Om ni trots detta får problem med att ansluta er ZOOM, så prova
att ansluta slangen direkt utan att använda varken slang adaptern
eller den koniska-adaptern.

Eller
Koniskadapter
(9)

OBSERVERA:
Beroende på utformningen av ert flytande bräddavlopp, så kan ni
eventuellt ansluta de två böjarna i änden på ZOOM slangen direkt
till botten på bräddavloppet. Se till så ni tar bort den manuella flödes
kontroll ventilen och plattan från bräddavloppet
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Slangadapter
(6)

45° böj
Hanände

FLÖDESTEST
Avsikten med flödestestet är att försäkra er om att flödet i eran pool
är tillräckligt för er ZOOM att arbeta effektivt.

OBSERVERA : Alla operationer måste utföras under vattenytan
för att hindra att luft sugs in i systemet av pumpen.

Flödestestaren (8)

Slang (4)
(honände)

• Lossa er ZOOM (1) från slangen (4) och anslut i dess ställe flödes
testaren (8).
•Kontrollera utslaget mot flödestestarens markering:

Ideal situation
Flödet är perfekt anpassat för er ZOOM. Ta loss testaren (8) och
återanslut bottensugen (4).

Flödesnivån är för hög
Er pump kapacitet är för hög. Över 1.5 HP (eller 1.2 kW), detta sug
är för kraftfullt för att ZOOM ska kunna arbeta optimalt, vilket också
är fallet med pumpar som levererar över 20m3/h . För att minska
flödet, öppna den manuella flödeskontrollventilen (10) stegvis tills
dess att indikatorn på flödestestaren nått det önskade utslaget.
Avlägsna flödestestaren (8) och anslut bottensugen till slangen (4).

Flödesnivån är för låg
För att öka flödet, stäng den manuella flödeskontrollventilen (10)
stegvis tills indikatorn på flödestestaren nått det önskade utslaget.
Avlägsna flödestestaren (8) och anslut bottensugen till slangen (4).
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REKOMMENDATIONER
Ni bör efter avslutad pool rengöring plocka upp ZOOM ur vattnet,
då de klorhaltiga vattnet åldrar plasten.
Var försiktig med var ni lagrar slangen: rulla inte ihop den,låt den
ligga sträckt men aldrig i direkt solljus; utan lämna den på ett svalt
skuggigt ställe.)

VIKTIGT : Lämna inte ZOOM i poolen under chock-klorering vänta
tills klorhalten gått ner till normala nivå innan ZOOM åter sätts i
arbete.
Vänta inte tills er pool blivit riktigt smutsig och full av alger innan ni
använder ZOOM: Det kan leda till att erat filtersystem sätts igen.
Låt inte stora bitar smuts eller skräp bli liggande på botten av er
pool: De kan hindra ZOOM från att fungera som den ska genom att
störa diafragman i bottensugen.
Undvik att ha saker i poolen som kan störa enheten.
Ni bör alltid använda håv eller manuell sug ifall poolen är kraftigt
nedskräpad för att rensa undan större mängder löv och skräp innan
ni använder den automatiska bottensugen.
En vattentemperatur under 16ºC försämrar gradvis effektiviteten på
er ZOOM på grund utav att slangarnas styvhet ökar vilket leder till
att bottensugens rörlighet reduceras.

UNDERHÅLL / FÖRVARING
ZOOM kräver väldigt lite underhåll:
- Efter varje användande , kontrollera så inget satt igen
diafragman.
- Kontrollera även att slangarna sitter som de ska.

VINTER FÖRVARING
Rengör hela enheten samt slangar med rent vatten. Låt den torka
och förvara den sedan på en torr frostskyddad plats.

VIKTIGT : Vi råder er att ta upp
ZOOM ur poolen efter avslutad
regöring. Lossa slangen men rulla
inte ihop den och låt den inte bli
exponerad i direkt solljus när den
inte ligger i vattnet. Då den kan bli
deformerad.
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FELSÖKNING
1) ZOOM FUNGERAR
INTE.

Kontrollera flödet.

Om flödet är otillräckligt
(ZOOM tappar kontakten med pool
bottnen) :

• Kontrollera att filter systemet fungerar som det ska. Om den
manuella flödeskontrolsventilen används, kontollera att denna är
rätt inställd och är helt nedsänkt under vattenytan.
• kontrollera att filterkogen och grovfiltret är tömda.
• Backspola filtersystemet
• Kontrollera så att inget satt igen pumpens turbin hjul.
• Kontrollera slangen och dess anslutningar.
• Kontrollera din pumps kapacitet, minimiflödet för att köra
bottensugen ligger på 5m3/ timme.
• För att öka suget, justera den manuella flödeskontrollventilen.

I extrem fall:
Om flödesnivån fortfarande är för
låg:

• Om den manuella flödeskontrollventilen används så avlägsna den.

Om flödet är för högt
(ZOOM suger fast sig och stannar
på en och samma plats på pool
bottnen):

• Minska suget med hjälp av den manuella flödeskotrollventilen.

Om flödesnivån ligger som det ska:

• Kontrollera att filter systemet fungerar som det ska samt att den
manuella flödeskontrollsventilen är ansluten.
• Kontrollera så att inget satt igen pumpens turbin hjul.
• Kontrollera slangen och dess anslutningar.
• Kontrollera att bräddavloppets filterkorg samt grovfiltret är tömda
samt att filtersystemet är backspolat.
• Kontrollera att sugsystemet i ZOOM (diafragman 8) inte är igensatt
av nått skräp.
För åtkomst av sugsystemet se sidan 9, del 1 och 3 Byte av
diafragma
• Kontrollera att sugsytemet (diafragman 8) inte har blivit skadad av
något vasst skräp som kan ha sugits upp eller att diafragman helt
enkelt inte slitits ut av intensivt användande.
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BYTE AV DIAFRAGMA
1

Del 1 : Borttagning av diafragman
1. Håll i bottensugen och skruva loss rörkassetten från enheten.
(Illustration 1)
2. Under det att ni håller den övre yttre förlägnings röret med en
hand, skruva av den nedre kassettkammaren helt (Illustration 2)

2

3. Avlägsna diafragman ur det nedre yttreförlägningsröret genom
att ta tag i det vita inreförlängningsröret, vicka detta lätt och pressa
det samtidigt framåt ut igenom yttre förlägningsröret, om det krävs
så dra samtidigt i framkant på diafragman som Illustration 3 visar.
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4. Ta loss diafragman från det inre förlägningsröret utan att ta
bort den svarta stoppringen som sitter runt diafragmans ände.
(Illustration 4)
Del 2 : Justera ZOOM diafragman
Om springan inne i diafragman är för bred (över 4 mm) men
diafragman inte är skadad i övrigt så kan du lösa problemet genom
att lämna ett spår utanför det nedre yttreförlängnings röret när ni
sätter tillbaka den, dvs. ni skjuter inte diafragman fullt in i röret.
Detta kan lösa många problem – ex. som att bottensugen står still,
eller andra åtkomst problem. (Illustration 5)
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Del 3 : Återinpassning av diafragman
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1. Tryck åter fast det vita inreförlängningsröret i diafragman om
det är en ny diafragma så glöm inte att innan sätta dit den svarta
stoppringen så att diafragman fäster vid röret. (Illustration 6)
2. Stoppa in det vita inreförlängningsröret in i den nedre delen av
det yttre förlängningsröret. (Illustration 7)
3. Skruva åter ihop de två delarna till det yttreförlägningsröret. Dra
inte åt för hårt.
4. Sätt tillbaka rörkassetten i enheten och skruva fast den genom
att vrida den medsols (Illustration 8).
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3) ZOOM STÄDAR INTE ALLA
DELAR AV POOLEN.

• Är din slang lång nog? Addera ytterligare sektioner till slangen om
nödvändigt.
• Är slangen i god kondition? Se sidan 20, förvarings
rekommendationer.
• Om er pool har inloppsventiler, låt dem peka ner mot pool botten.
• Justera läget på slangstyrenheterna så ändras bottensugens
rörelse mönster.

3) ZOOM FASTNAR I STEGEN.

• Kontrollera att styrhjulet är monterat. Om inte, montera det.
•Flytta stegen så nära poolkanten som möjligt, eller fälluppden.

4) ZOOM KLÄTTRAR OFTA UPP
PÅ VÄGGEN OVANFÖR VATTEN
YTAN.

•Minska flödet med den manuella flödeskontrollventilen.

5) ZOOM RÖR SIG VÄLDIGT
LÅNGSAMT OCH DET KOMMER
BUBBLOR UR INLOPPSVENTILEN.

• kolla att hela systemet är lufttätt: mellan enheten och slangen,
mellan samtliga slangsektioner och adaptern, mellan adaptern och
bräddavloppet samt bräddavloppet till filtret.

• Sätt slangtyngden på slangen 1 meter räknat från deflektorhjulet.
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Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

W32305
W69720
W83302
W74000
W70140
W70096
W83300
W81710
W81600
W56525
W38805
W24206
W22410
W44800
W69657
W44105
W83352
W69039

Slangadapter
Styrhjul
Övre yttre förlägningsrör
kompressions ring
Innre förlängningsrör
ZOOM kroppen
Skivan
Diafragman
Stoppring
Nedre yttre förlägningsrör
1-meters slang sektion
Slangstyrenhet
45° böj
Flödestestaren
Koniskadapter
Manuell flödeskontrolventil
Slangvikt
Flexible fot

Antal
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2
2
1
1
1
1
1
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