
AquaStar�–�Vid�start�

1. Se till att ventilen (A) till höger om filtret är öppen 
genom att dra upp handtaget och öppna luftskruven 
(B) ovanpå filtret. Stäng den då vatten börjar sippra 
ut.

2. Se till att ventilen för cirkulationspumpen är öppen. 
Starta och öppna försiktigt muttern (E) ovanpå 
pumpen för luftning. Stäng då vatten kommer ut. 

3. Lämplig vattennivå för att filtrering skall fungera bra 
är ca. 5 cm nedanför ytvattenrenarens övre kant. 
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FÖR TÖMNING, SE NÄSTA SIDA



AquaStar�–�Tömning�

Tömning av vatten    
1. Badet har fyra serviceluckor, en i varje hörn, varav 2 st sitter fast med skruvar och 2 st har låsanordning. OBS!

Om badet fälls in i t.ex. en terass skall konstruktionen göras så att det alltid finns fritt tillträde runt om vid eventuella 
serviceåtgärder. Serviceluckor måste kunna tas bort utan problem. 

2. För tömning av vatten finns kran installerad i närheten av filterhållaren, se bild 1 (D) på föregående sida. Ta bort 
det runda locket i botten (J) och töm ut vattnet via hålet. Glöm inte att sätta dit locket på nytt efter tömningen.  

OBS! Starta luftpumpen via styrpanelen. Låt den gå några sekunder innan den stängs av igen. 

3. Lossa den nedersta muttern (H) på pumparna. Den behöver inte lossas helt, bara så att vatten rinner ur pumpen. 
Gör samma med muttrarna till filtret (I). Lämna muttrarna öppna. OBS! Vissa modeller har tömningsslangar (L)
installerade så att tömning sker genom att öppna en snabbkoppling (K) vid tömmingshålet (J).

4. Om tömmning sker vid minusgrader skall luckor inte hållas öppna utan att utrustningen skyddas, läs också 
”Undvik frysskador”. I övrigt följs ovanstående. 

        OBS! Då badet skall tömmas på vatten för längre tid eller om det finns risk för frost skall också cirkulationspump 
och massagepumpar samt muttrar till pumpar och filter lämnas öppna. Om tömning görs bara för vattenbyte är det inte 
nödvändigt att tömma pumpar på vatten eller öppna dessa anslutningar. Läs också "Undvik frysskador". I bottens 
fyra hörn finns hål där vatten från tömning av t.ex. pumpar m.m. kan rinna ut. Det går också bra att torka upp vattnet 
som hamnar på botten med en trasa.
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