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Förpackningens innehåll 

1st Instruktion 
2m Slang 63 mm  
2st Ventiler 2”  
1st Täckplatta 
1påse Skruvar 
1st Jet-hus med slangar 
1st Front med påslagsknapp 
2st Packningar 
1st Rak klämkoppling 2”   
3st 90 grader klämkoppling 2” 
1st Pump 3.0hK 
1st Kontrollbox 
1st Kopplingsbox 
1rulle Slang till tryckströmbrytare 
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1.1 Installation Jet-hus 

Jet-huset skall installeras minst 30cm under poolvattenytan. Säkerställ att Jet-huset monteras åt 
rätt håll, enligt bild.  

30cm 

Vattennivå 
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1.2  Håltagning poolvägg 

Placera motflänsen där håltagningen skall göras, rita av innerkanten (A) på motflänsen. Gör där-
efter ett nytt stek (B) som är 23mm större än (A), håltagningen skall göras vid det yttre steket. 
För Durapool skall även håltagning i blockets bakre skikt göras, montera ingjutningsrören på jet-
huset och för in huset tillfälligt och malla av för håltagning.  

A 
B = A +23mm 

1.3  Fixering Jet-hus i plywoodvägg 

Jet-huset monteras med de fyra medföljande montageskruvarna, huset skruvas direkt i poolväg-
gen.  

1.3  Fixering Jet-hus i Durapool 

Montera ingjutningsrören i Jet-huset, fixera därefter tillfälligt huset med det fyra medföljande 
montageskruvarna. När huset är på plats skall det fixeras permanent med fogskum. 

1.4 Montera packning 

Rengör ytan på Jet-huset där den ena packningen skall sitta. Ta bort skyddsplatsen från pack-
ningen och montera den på Jet-huset, var noga med att packningen hamnar i rätt position. Den 
andra packning skall monteras vi linerläggningen. 
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1.4 Rördragning & elinstallation 

Montera slangar och ventiler enligt schemat nedan. Elskåpet skall installeras av behörig elektri-
ker ett separat inkopplingsschema finns i elskåpet. Notera att slang för luftintag och slang för 
pneumatiskt påslag skall avslutas ovan vattenytan. 

ca 1100mm

ca 1500mm
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1.5  Vinterförvaring 

Ta bort frontpanelen, sitter monterad med tre fästskruvar. Slangen till det pneumatiska luftpåsla-
get tas bort och får hänga kvar. Inlopp och utlopp pluggas igen med expanderpluggarna. Pum-
pen och ventilerna skall tas in och förvaras torrt och frostfritt. 

1.6 Säkerhet 

Var aktsam: Även då man har designat denna Jet-Stream med hänsyn tagen till personsäkerhet 
är det viktigt att vara uppmärksam på att långt hår kan fastna i gallret på frontpanelen.  

Rekommenderade innermått på "pumphuset" 
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Nr: Benämning 

1 Slang till påslag 

2 Täcklock  

3 Motfläns 

4 Skruv jet-munstycke 

5 Front panel 

6 Påslagsknapp (pneumatisk) 

7 Slang till påslagsknapp 

8 Skruv motfläns 

9 Skruv frontpanel 

10 Slang för luftintag 

11 Skyddsrör 

  

13 Jet-hus 

14 Packningar 

15 35 mm dia. motfläns jet-munstycke 

16 35 mm dia. Jet-munstycke 

17 
35 mm dia. Bakre fläns jet-munstycke 

18 35 mm dia. o-ring 
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Plats för egna anteckningar: 




