
VANLIGA FRÅGOR – SVENSKA 
 

1. Hur fungerar Estelle? 

2. Hur vet jag om Estelle passar mitt filter? 

3. Start. Val av adapter. Vilken adapter ska jag använda? 

4. Vad är rätt vattentryck? 

5. Vad är rätt position på vredet? 

6. Mitt filter har fastnat på botten. Vad bör jag göra? 

7. Min Estelle vobblar eller vickar under rengöringen. Vad bör jag göra? 

Svar: 

1. Hur fungerar Estelle? 

Börja med att placera filtret med rätt adapter på skruvgängan se punkt 3. Har du ingen skruvgänga 

utan ett genomgående hål ska du använda adaptern med gröna gummilameller istället (se punkt 3c). 

Koppla på slangen och sätt på kranen. När filtret har nått sitt högsta läge och vattenstrålen rengör 

längst ned på filtret, vrid vredet 180 grader. Detta ändrar riktningen och driver ner filtret och ger det 

dess andra och sista rengöring. När filtret har nått botten och vattenstrålen rengör toppen på filtret 

är det redo för användning. Var filtret hårt smutsat från början kan man upprepa 

rengörningsproceduren en gång till.  

För mer information, se den nedladdningsbara filen på: www.estelle-dcs.com eller 

instruktionsfilmen ”Estelle DCS How it works” på http://www.youtube.com/watch?v=72h5v3nZf7g   

2. Hur vet jag om Estelle passar mitt filter? 

Estelle passar alla polyesterfilter mellan följande dimensioner: 

Inre diameter (hålets diameter) 30 - 80 mm. (bild 1) 

Yttre diameter (yttre lameller) 100–250 mm (bild 2) 

Maximal höjd 360 mm (när filteret är öppet längst upp och undertill) 300 mm (när 

filteret bara är öppet undertill) (bild 3) 

  

         Bild 1         Bild 2    Bild 3  

http://www.youtube.com/watch?v=72h5v3nZf7g


3. Start. Val av adapter. Vilken adapter ska jag använda? 

a. Grön adapter med tre nivåer. (bild 4) 

Den här adaptern måste alltid användas. Skruva ner den på skruvgängan. (bild 5) Nästa adapter 

beror på filtrets utseende (se nedan). Montera den på filtret och tryck ner tills adaptern klickar till. 

Har du skruvgänga på filtret och därmed lock, skruva då upp den gröna adaptern så långt att filtret 

kan klickas fast i den. Skruva därefter ned filtret med adapter tills gängstången tar i “filterlocket”. 

  
Bild 4       Bild 5 

 

b. Gul och orange adapter 

- Den lilla gula adaptern är för filter med en liten öppning i botten och en liten skruvgänga. (bild 6 & 7) 
- Den stora gula adaptern är för filter med en stor öppning i botten och en liten skruvgänga. (ingen bild)  
- Orange adapter är för filter med en liten öppning i botten och en bred skruvgänga. (bild 8 & 9) 

 

 
Bild 6        Bild 7   Bild 8            Bild 9 

 

c. Adapter med gröna gummilameller (bild 10) 

Denna adapter är avsedd för filter utan skruvgänga. 

   
Bild 10                                            



4. Vad är rätt vattentryck? 

Vattentrycket kan variera beroende på anslutning. Du måste sjäv bedöma om du använder rätt 

vattentryck. 

Med rätt vattentryck: 

- Filtret kommer att vridas 

- Filtret kommer att rengöras på insidan och utsidan 

- Estelle står stadigt 

Titta på instruktionsfilmen “Estelle DCS How it works”: 

http://www.youtube.com/watch?v=72h5v3nZf7g   

5. Vad är rätt position på vredet? 

Du ändrar riktningen på vattnet genom att vrida det gröna vredet på utsidan av hinken 

Filtret tvättas Uppåt och nedåt 

- Om vredet vrids åt höger, kommer filtret att gå upp 

- Om vredet vrids åt vänster, kommer filtret att gå ner 

Filtret tvättas på utsida och insida 

- Med vredet i klockan 9 eller klockan 3 är vattenstrålen koncentrerad på utsidan. Filtret snurrar 

fort 

- Med vredet i position klockan 12 är vattenstrålen koncentrerad på insidan. Filtret snurrar 

långsamt. 

- För bästa rengörning se till att inte filtret roterar för fort 

Titta på instruktionsfilmen " Estelle DCS How it works ": 

http://www.youtube.com/watch?v=72h5v3nZf7g  

6. Mitt filter har fastnat på botten. Vad bör jag att göra? 

Det finns två möjliga orsaker: 

• Den gröna adaptern med 3 nivåer har inte placerats rätt innan filtret sattes dit. 

Stäng av kranen, ta av locket och ta bort filtret. Placera den gröna adaptern med tre nivåer rätt 

och placera sen filtret ovanpå. Tryck ner tills adaptern klickar till.  

• Det är för högt vattentryck. Stäng av kranen, ta bort locket och skruva filtret något motsols 

(uppåt) så att det lossnar. Sätt på locket och vrid det gröna vredet på utsidan av den blå hinken 

till höger och sätt försiktig på kranen. 

 

7. Filtret vobblar/vickar under rengöringen. Vad bör jag att göra?  

Det finns två möjliga orsaker: 

- Om du använder den gröna lamelladaptern kan det vara så att den inte ligger i mitten av filtret. 

Ta bort den gröna lamelladaptern och sätt tillbaka den igen. Se till att den sitter i mitten (filtret 

kan luta något i början) 

- Det är för högt vattentryck. 

Sänk vattentrycket genom att stänger av kranen en liten stund. 

http://www.youtube.com/watch?v=72h5v3nZf7g
http://www.youtube.com/watch?v=72h5v3nZf7g

