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Oppstarts manual for AT10-AT20 
 

Det forutsetter at anlegget er satt i jorden, strøm ligger inn i anlegget. 
 

1. Se til at det er strøm frem til anlegget og at det er fylt med vann. Det skal fylles helt 
opp til det begynner å renne ut. 

 

          
 

2. Sjekk at luftslangen er koblet på kompressor før du kobler til strøm. 
3. Koble inn strøm etter beskrivelsen over. Om du selv er usikker på dette punkt så hør 

med en lokal elektriker, eller vent til vi kommer så tar vi det. Da kan du avslutte her. 
4. Justere tid og dato, og program. Se side 2 (Bruker instruks for Basic) for hvordan går 

frem og gjøre dette. 
5. Juster luft for jevn gjennomstrømming i anlegget. Se side 3 og 4 for en beskrivelse av 

dette. 
 

Anlegget er nå klar til bruk. 
 

En av våre servicemenn vil komme og fylle på kjemikalier,  
samt sjekke alt slik at alt er ok i.h.h.t. korrekt drift.   
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Bruker instruks for Basic 
 
 
Førstegangs oppstart og justering av språk, dato og tid. 
 
Angi språket med Δ, og bekreft valget med SET. 
Angi dato. Velg rett verdi til det blinkendesifferet ved å bruke Δ  
(dato er i formatet dd-mm-åå, f.eks. 19. april 2017 er 19.04.17),  
bekreft valget med SET,  
velg så neste verdi med Δ, lagre med å trykke på SET.  
Når alle siffer for dato er lagt inn må du taste inn tid.  
Samme som over, Angi verdien av det blinkendesiffer med Δ, og lagre med SET. 
(Formatet hor tid er tt-mm-ss, f.eks. 18.45 er 18.45.00),  
Repeter til tiden er satt. 
Etter at språket, datoen og ukedagen er angitt, viser displayet “august”, 
og enheten bytter automatisk til den forhåndsinnstilte standardmodusen. 
 
Enheten er nå satt opp og klar til bruk. 
 
Justering av type program som kjøres 
 
Basic systemet har flere ulike program som kan kjøres avhengig av belastning anlegget har. 
Det finne totalt 7 program far Standard-3 (veldig lite eller ingen bruk) til Standard+3 for mye 
bruk. Om du t.eks opplever lukt er mulig å justere programmet som kjøres til Standard+3. 
Anlegget går da og renser heletiden. Du får da luftet ut og tatt hånd om det som produserer 
lukt.  
 
For å endre program så gjør du slik: 
 
Når du trykker på SET, kommer «OPERATING MODE SELECT» opp, trykk SET en gang til for å 
velge program. Du velger program ved å bytte med Δ. Når du har rett program fremme så 
velger du dette mer SET.  
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Justering av luft i anlegget. 
 

Det forutsetter at luft kompressor er i gang for å kunne justere luften korrekt, justering 
finnes på siden av selve Basic boksen. 
 
Justering luft på ny type 2021. 
 

Skrueoversikt                Nummerering av kammer: 
• Øvre skrue justerer luft for 

kammer 6. 
• Nedre skrue justerer luft for 

kammer 1. 
 
 
Bildet til over høyre viser ca. posisjon 
for skruer ved korrektjustert luft. Men 
for å justere dette så gå frem på følgende måte. 
 

1. Skru låse ring helt ut slik at du enkelt kan skru på øver og 
undere skrue, og skru dem helt inn så du stenger av luft. 

2. Skru nedre skrue ut til grense området der det går fra 
bobling til koking i kammer 1. Den må nesten helt ut for å få 
til dette.  

3.  Skru øvre skrue litt ut til veldig svak bobling. 
4. Husk å låse posisjonen til skruene med låseskruen. 

 
 


