
 
ALTI YOLLU VANA KULLANIM KILAVUZU 

 
Altı yollu vana nedir? 
Altı yollu vana: Kum filtreyi temizlemeye ve filtreyi çok amaçlı kullanıma uygun hale getiren çok önemli bir ekipmandır. 
Altı yollu vana nasıl kullanılır? 
Altı yollu vana kullanımında iki önemli unsur vardır; 
 

1- Motor çalışırken kesinlikle altı yollu vanayı kullanmayınız. Mutlaka önce motoru kapatıp sonra 6 yollu vanayı istediğiniz 
konuma getiriniz. 

2- Altı yollu vanada kullanmak istediğiniz işlemi yapmak için altı yollu vananın üstünde bulunan siyah kolu bastırarak ve 
sürekli saat yönünde çevirerek yapmak istediğiniz işlem için uygun konuma getiriniz. Kesinlikle aksi yönde çevirerek 
kullanmayınız. 

 
Altı yollu vananın üst kısmında vananın nasıl ve ne şekilde hangi işlemi yapmasını istediğiniz numaralar Türkçe ve yabancı dilde 
terimler vardır. Bu terimler ve numaralar ne işe yarar? 
 

1- Filtrasyon-Filtreleme: Bu konum havuz suyunun temiz ve berrak kalmasını sağlar. Kısacası havuzunuzun suyunu 
temizler. Havuzunuz sürekli bu konumda çalışmalıdır. 

 
2- BackWash-Ters Yıkama: Bu konum filtremizde bulunan ve suyu temizlemeye yarayan kuvars kum filtreme 

sırasında havuzda insan atıklarından ve dış etkenlerden (ter, yağ, tükürük v.s.) oluşan katmanları tutarak havuza 
temiz ve filtrelenmiş temiz suyu geri verir. Zamanla bu maddeler kum üzerinde bir tabaka oluşturur ve sirkülasyonu 
azaltır. Bu işlemi yapmak kumunuzu temizler ve sirkülasyonu eski hale getirmiş olur. 

 
Filtremizin kumunun kirlendiğini nasıl anlarız? 
2 şekli vardır. 
1. Sirkülasyon ve geri üfleme zayıflar. 
2. Filtremizin üstünde bulunan manometre (basınç saati) üzerinde renkler vardır. Filtre kumumuz kirlendiğinde suyun filtreden 
geçişi azaldığı için basınç yükselir ve kırmızı renge çıkar.  
 
Havuz sirkülasyonu azaldığında veya basınç kırmızıya çıktığında mutlaka ters yıkama ve duruluma yapmamız gerekir. 
 
Ters Yıkama Nasıl Yapılır? 
1-) Motor kapatılır. 
2-) Altı yollu vana (2)BackWash-Ters Yıkama konumuna getirilir. 
3-) Motor çalıştırılır. 2-3 dakika çalıştırıldıktan sonra altı yollu vanada bulunan şeffaf gözetleme camından temiz su gelene kadar 
beklenir. Temiz su gelince motor kapatılır ve durulamaya geçilir. 
 

3- Rinse-Durulama: Bu konumda kaba pisliği temizlenen filtremizin kumunun ince temizliği yapılır. Ve kumumuz 
durulanır. 

 
Durulama nasıl yapılır? 
Duruluma ters yıkamanın hemen akabinde yapılır. 
1-) Motor kapatılır. 
2-) Altı yollu vana (3)Rinse-Durulama konumuna getirilir. 
3-) Motor 1-2 dakika süreyle çalıştırılır. 
4-) Sonra motor kapatılıp aştı yollu vana tekrar normal sirkülasyon ve filtreleme konumuna getirilip sistemin devreye girmesi 
sağlanır. 
 
Böylece filtremiz ve kumumuz temizlenmiş olur. 
 

4- Waste-Boşaltma: Bu konumda havuzunuzun suyu direk kanala boşaltılır. 
Ne İşe Yarar? 
Havuzunuza kazara düşebilecek, pompa ve filtrenize zarar verebilecek yoğun kum, toprak, küçük taşlar gibi maddeleri filtreye 
girmeden direk dışarı kanala boşaltmanızı sağlar. 
 

5- Sirkülasyon: Bu konumda havuzunuzdan gelen su filtreye girmeden direkt altıyollu vana içinde dönerek havuza geri 
döner. 

 
Ne İşe Yarar? 
Filtrenizin gövdesinde oluşabilecek delik veya çatlaklarda bu konuma getirerek havuzunuzun su sirkülasyonunun devam etmesini 
ve servis ekibimizin size ulaşacağı süre içerisinde havuz suyunun bozulmamasını ve temiz kalmasını sağlar. 
 

6- Closed-Kapalı: Bu konumda havuzunuzun suyu altı yollu vanadan hiçbir yere gidemez.  
Bu konumda motoru çalıştırmayınız. 
 
NOT:Havuzunuza duş almadan kesinlikle girmeyiniz. 
 Filtrenize haftada 2 defa mutlaka ters yıkama ve durulama yapınız. 


