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HUR DU BYTER FILTERBOLLAR I
DITT FILTER



PAKETET INNEHÅLLER02
BYT FILTERBOLLAR03-08

Innehållsförteckning

Anslutningar Filterhuvud

Backspolning
(används ej)

Halsring

Filterbehållaren

Dräneringsplugg



1.Stäng av strömmen till systemet. Alternativt sätt systemet i
holdläge. Läs under pausa systemet i display manualen.
Systemet är då pausat i en timme.

Filterbytet
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2. Stäng båda skjutventilerna. Om du har ett system med en
skjutventil och en plutt så stäng skjutventilen och sätt i plutten
i anslutningen.

Skjutventil i öppetläge Skjutventil i
 stängtläge

Plutt

3. Töm ur allt vatten ur filterbehållaren via bottenpluggen. Obs
skruva inte av hatten helt utan försiktigt tills lagom med vatten
flödar ut.
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5. Lyft upp hela filterbehållaren ur tekniklådan obs! lyft inte i
filterhuvudet då handtaget kan gå av. Använd båda händerna
och lyft filtret i filterbehållaren.

4. Skruva av båda kopplingarna från filterhuvudet (håll koll på
o-ringarna som sitter i kopplingarna).

6. Skruva av halsringen på
filterbehållaren och ta av
filterhuvudet.



7. Häll ut filterbollarna och rengör dysan genom att skruva av
locket och rengöra med en ren trasa.

8. Skruva tillbaka locket på dysan. Sätt tillbaka dysan i
filterbehållaren, häll sedan i rena filterbollar i filterbehållaren,
håll en hand för röret så ingen filterboll hamnar i röret.

Filterbollarna kan rengöras genom att tvättas. Du kan tvätta
dom i en tvättpåse i 40 grader med vanligt tvättmedel. när
filterbollarna blir hårda eller trådiga behöver dom slängas.
filterbollarna behöver vara helt torra innan dom används igen.
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9. Sätt tillbaka filterhuvudet på filterbehållaren, var noggrann
med att röret centrerar i filterhuvudet. Dysan skall vara kvar i
filterbehållaren när filterhuvudet monteras. Skruva sedan på
halsringen.

10. Lyft i filterbehållaren i tekniklådan. Lyft ej i filterhuvudet
utan lyft i filterbehållaren. Skruva sedan tillbaka båda
anslutningarna. Tänk på att o-ringen ska sitta på plats.
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11. Innan du öppnar
skjutventilerna och tar
bort eventuell plutt,
kontrollera att
bottenpluggen på filtret är
monterad och åtdragen.

13. Slå nu på strömmen
till systemet. Alternativt
avbryt hold läget genom
att trycka på meny
knappen.

12. Se till att
filterhandtaget är vridet till
filterläge.
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