AquaClarus filtersystem
1. Installations- og sikkerhedsforskrifter
•
•
•
•

AquaClarus (herefter AC) filtersystem er kun til privat brug og konstrueret til vildmarksbade og mindre
pools op til 10 m³.
Lad ikke børn lege med AC eller være i vandet, når det er i brug.
Max vandtemperatur ved brug: 37° C.
Mindste vandtemperatur ved brug: 4° C.

2. Indhold
AC er et meget funktionelt og brugervenligt
filtersystem, som hænges over kanten på
vildmarksbadet/poolen, efter at man er færdig med
at bade. Hoveddele som medfølger er:
Antal Navn
1 Flyder
1 Ramme
1 Pumpeholder
1 Grovfilter
1 Filterpatron
1 Ophæng (justerbart)
2 Gummiafdækning
2 Vingemøtrikker og skruer
1 Transformer med strømledning
Kontroller venligst, at AC indeholder ovenstående.

3. Beskrivelse (figur 1)
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Flyder
Ramme
Pumpeholder
Grovfilter
Filterpatron
Pumpestøtte
Pumpe
Ophæng (justerbart)
Gummiafdækning
Vingemøtrikker og skruer

Transformer med netledning
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Figur 1

4. Installation
4.1 Nem installation
Takket være den enkle konstruktion kan AC monteres af en voksen person på ca. 30 minutter. Læs
vejledningen i manualen omhyggeligt.
4.2 Placering
Hvis det blæser, placeres AC modsat vindretningen, hvilket medfører, at snavs lettere ledes mod
filtersystemet. Transformatoren skal placeres mindst 3,5 m. fra kanten af vildmarksbadet/poolen.
Installation af ophæng:
• Sæt de to "stænger" på ophænget i de beslag, der er fastgjort til pumpeholderen. Monter
gummidækslet, og træk "stængerne" så højt som muligt. Gør det forsigtigt, så du ikke beskadiger det
beskyttende plastic på metalstænger, så ophænget begynder at ruste. Stram vingemøtrikkerne på
begge sider.
• OBS! Afhængigt af vandstanden kan det være nødvendigt at justere ophængets position, så flyderen
holdes fast, og vandet suges ind i filteret. Fra topkanten skal være ca. 15 cm. ned til vandoverfladen.
• Placer ophænget og AC over kanten, og lad den synke ned i vandet, så al luft forsvinder fra filteret, og
den forbliver i vertikal stilling. Hvis der er luft i filteret, når det starter, kan det flyde, og filteret holdes
ikke på plads.
El-tilslutning:
• Den elektriske forbindelse (230 V) skal overholde sikkerhedsforskrifterne og være udstyret med en
stikkontakt med jordforbindelse.
• Transformeren skal placeres mindst 3,5 m fra kanten af vildmarksbadet/poolen.

5. Funktion
Filterets funktion bygger på filterpatronens evne til at binde snavs. Overfladevand suges gennem flyderen
og grovfilteret og videre gennem filterpatronen, hvor snavset sidder fast. For at sikre en god vandhygiejne,
og at pH værdien reguleres, anbefales det også at anvende kemikalier (fx aktiv ilt eller klor). Se Poolword.dk
for yderligere information. I visse perioder af året kan pollen, blade og lignende medføre, at filterpatronen
skal rengøres regelmæssigt (se 5.2).
Tilsæt ALDRIG KEMIKALIER direkte til grovfilteret, da det kan beskadige materialet og reducere evnen til at
filtrere vandet effektivt. BRUG IKKE FLOKMIDDEL.
5.1 Filtrering
Før du starter AC, skal du altid sikre, at ingen bruger vildmarksbadet/poolen. Udstyret varer længere, hvis
brugen ikke overstiger 4 timer pr. gang. Den tid, der skal bruges til filtrering, afhænger af mængden af vand
i m³, og hvor snavset vandet er. En filtreringstid mellem ½ og 2 timer er normalt tilstrækkelig. Hvis vandet
er varmt, kræves længere filtreringstid. Lad pumpen stå i mindst 2 timer mellem hver brug.
5.2 Rengøring af filterpatron
Rengør filterpatronen regelmæssigt, dog mindst en gang om ugen. Følg disse anbefalinger:
• Afbryd strømforsyningen.
• Løft AC ud af vildmarksbadet/poolen, og lad vandet strømme ud. Se tillægs blad … VIGTIGT!
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Fjern flyderen og grovfilteret, og løft filterpatronen, eller vend AC opad for at frigøre patronen.
Skyl AC med fx enten en bruser eller en haveslange. Se (figur 7). Brug ALDRIG højtryksvask, da det
beskadiger filterpatronen. OBS! Hvis filterpatronen er blevet brugt i længere tid, skal den også
"rengøres grundigt" med fx Filter Cleaner.
Rengør indersiden af filterenhedens krop, før du returnerer filterpatronen, som beskrevet i afsnit 4.2
under "Installation af ophæng".
En ekstra filterpatron kan være god at have som ekstraudstyr. Afhængigt af brug og pleje er
filterpatronen slidt og skal udskiftes, da filtreringskapaciteten aftager.

6. Vedligeholdelse i vintersæsonen
I vintersæsonen, og når udstyret ikke er i brug i længere perioder, skal AC fjernes fra vildmarksbadet/
poolen og opbevares tørt og beskyttet. Flyder, grovfilter og filterpatronen fjernes, og alle dele tørres af
med en blød klud eller lignende. AC kan bruges i vintersæsonen, hvis den kører eller holdes i vand med en
temperatur mellem 4-35 ° C. Hvis der er risiko for, at vandet i AC'en fryser, må den ikke bruges. Efterlad den
aldrig i kulde uden at den kører, hvis der er den mindste risiko for, at det fryser.
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ADVARSEL
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Når filterholderen Aquaclarus løftes ud af vandet, så skal den være understøttet af en hånd nede fra. Ellers
kan den plastholder der holder bøjlen til filterenhed knække fordi vandet i filterholderen gør, at den er
tung.
Dette er ikke omfattet af garantien.
FILTER RENGØRING
Det er ikke nok at skylle overfladen af filterpatronen: hvis filter misfarves skal det i en opløsning, som
opløser fedt og lignende. VI anbefaler Decalcit filterrens fra Bayrol eller filter cleaner fra Spacare.
Lad filteret være en dag, skyl derefter grundigt. Hvis filterpatronen ikke er renset ordentligt kan det
forårsage at lamellerne skubbes fra hinanden ved sugning og filter kollapser.
Dette er ikke omfattet af garantien.
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