
Rengöring/byte av filter AquaStar 

1. Badet har fyra serviceluckor, en i varje hörn, varav 2 st sitter fast med skruvar och 2 st har låsanordning.  
Öppna serviceluckorna där filtret och cirkulationspumpen finns. För att få bästa möjliga tätning har låset en 
belastning som gör att det inte lämnar en luftspalt mellan lucka och ram. Vid öppning och stängning med 
nyckel skall följande beaktas: tryck på luckan ovanför nyckelhålet för att ta bort belastningen på låset som 
annars kan göra att det blir svårt att stänga / öppna och nyckeln kan gå sönder. 

2. Stäng ventilen till höger om filtret genom att trycka ner den. Öppna 
luftskruven ovanpå filtertoppen. Ställ temperaturen 10 grader lägre än 
den aktuella vattentemperaturen. Starta pumpen via kontrollpanelen.

3. Stäng ventilen som sitter ovanpå cirkulationspumpen. Stanna 
pumpen via kontrollpanelen eller bryt strömmen. OBS! Pumpen 
bör inte vara i gång längre än 5 sekunder.

4. Skruva bort muttern på filterhållaren och ta av toppen. Lossa 
de vita muttrarna lite och vinkla ut filterhållaren. 

Nu kan filtret avlägsnas och rengöras. Det är då bra att ha extra utbytesfilter. 

Montera i motsatt ordning: Spänn fast muttrarna till filterhållaren ordentligt. Se till att ventilen för 
cirkulationspumpen är öppen. Starta och öppna försiktigt muttern (E) ovanpå pumpen för luftning. Stäng då 
vatten kommer ut.

OBS! Starta aldrig systemet utan vatten och se till att både ventilen bredvid filtret (sugsidan) och på 
trycksidan efter pumpen (inte urtömningsventil) är öppna.

Vattennivå: Lämplig vattennivå för att filtrering skall fungera bra är ca. 5 cm nedanför ytvattenrenarens 
(den bruna delen med vertikala öppningar) övre kant. lite över mitten på ytvattenrenaren. För liten mängd 
vatten gör att pumpen suger luft och styrsystemet stänger av pump och väme. För mycket gör att ytvattnet 
inte dras in i filtret. 
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För bra vattenhygien är det viktigt 
att filtret rengörs kontinuerligt 
genom att spola det rent minst 

varannan vecka och rengöra det 
“på djupet” i en lösning varannan 

månad eller efter behov.
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