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Baracuda X7 Automatisk bottensug 
Gratulerar till ert köp av X7. Det är en automatisk bottensug som drivs av poolens reningsverk. Den är 
avsedd för alla pooler i olika storlek och form. Som standard levereras 12 m sugslang (12 st. x 1,m) om 
ni behöver längre slang kan extra slangsektioner köpas till separat. Slangen ansluts till poolens 
bräddavlopp som vid manuell bottensugning och drivs av pumpen reningsverk.  

Medpackat i kartongen finner du en utförlig instruktion på engelska med bilder.  

 

Förvara alltid slangen demonterad liggande rakt och i skydd av solen. Om slangen förvaras i ihoprullad 
kan den deformeras. 

Filtret skall vara backspolat eller rengjort före användning. Kontrollera även att silkorgen i 
bräddavloppet är rengjort innan ni ansluter Baracudan. 

Montera ihop slangsektionerna och fäst den uppmärkta (Baracuda) slangänden på X7 i andra ändan 
fästes bottensugplatta (Skim-Vac). Håll maskinen under ytan så att den fylls med vatten och sänk sedan 
ner maskinen på botten. Slangen skall därefter successivt föras ner vertikalt i poolen så att den fylls av 
vatten. Det är viktigt att slangen är helt vattenfylld så att luft inte sugs in i systemet. Därefter ansluts 
slangen till bräddavloppet (pumpen skall vara i gång så att anslutningen sugs fast).  

Baracuda X7 skall nu vandra i poolbotten och på väggen. 

Om flera bräddavlopp eller bottenavlopp finns skall det strypas eller stängas av så att rätt flöde till X7 
erhålls. 

Om maskinen inte skulle fungera se först till att slangsektionerna är ordentligt hopmonterade i annat fall 
så finns det ett verktyg bifogat med maskinen (flödesmätare) som man kan mäta flödet. 

Det finns ytterligare tillbehör med i förpackningen bl.a. en vit steglös slanganslutning med som man kan 
använda till fler typer av bräddavlopp samt ett nät skydd för att skydda slangen om den går emot 
sargkanten eller vassare kanter i bräddavloppet. Dessutom medföljer en tyngd den skall används till 
slangen så att man ska få en båge från slangen till maskinen. 

Använd inte Baracuda X7 direkt efter utförd chock-klorering, utan vänta tills klorhalten är normal. 

Skölj av maskinen i balja eller vattenslang med kranvatten med jämna mellanrum, helst i varmvatten 
om du har saltvatten i poolen. 

Skulle ni få problem med er maskin så tag kontakt med er  återförsäljare. 

Lycka till med er nya Baracuda X7. 

 


