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Äntligen är din produkt från ThermoBar här! Vi tackar för att vi har fått förtroendet att  leverera 
den. Vårt tips är att du läser igenom hela bruksanvisningen innan du börjar  installera 
fl ottörventilen, då vet du också hur du bäst tar hand om den så att den  håller många år 
framöver. På thermobar.se hittar du info-fi lmer och fl er tips för de fl esta av våra produkter.

OBS! 
• Ventilen måste sitta under vattnet så att den inte fryser. Om du stänger av strömmen till 
 ThermoBaren och det är minusgrader – töm karet och ta ur och töm ventilen omedelbart, 
annars kan ventilen frysa sönder.

• Flottörventilen har en backventil i ventilhuset, det innebär att vatten från karet aldrig kan 
komma in i slangen och vidare in i vattenledningssystemet.

• Spara allt som ligger i påsen, ventilen kan till exempel behöva justeras senare. Det är 
viktigt att ventilen sitter så att djuren inte kommer åt den.

VARNING! 
Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfaren-
het och kunskap får endast använda fl ottörventilen om de övervakas eller har instruerats i hur den 
används tryggt, och om de förstår riskerna förknippade med användningen av enheten. Barn får 
inte leka med fl ottörventilen. Barn får inte rengöra fl ottörventilen eller utföra underhållsåtgärder på 
den utan övervakning.

I paketet ingår
✓ Flottörventil
✓ Snöre

✓ Flottörkula
✓ O-ring
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Montering och installation
1. Ventilen monteras normalt med utloppet nedåt 
i sidan av en ThermoBar som har ett förborrat hål 
för ventil. 

2. Skruva loss den svarta täckplattan på Thermo-
Baren, den är fastskruvad med 4 skruvar. 

3. Innanför täckplattan sitter en plastplugg i karets 
vägg. Slå ut pluggen ur hålet med en hammare 
och en träpinne, eller liknande. 

4. Sätt lite silikon i hålen för skruvarna som höll 
fast täcklocket. Skruva tillbaka skruvarna utan 
locket – det gäller för alla kar, isolerade och elupp-
värmda.

5. Montera ventilen i hålet, med utloppet nedåt. 
Vid monteringen ska den vita tätningsbrickan på 
ventilen ersättas med O-ringen som medföljer 

ventilen. O-ringen är tejpad utanpå förpack-
ningen. O-ringen är extra mjuk och tätar bra även 
om ytan på karets insida är rund. Fäst med den 
svarta plastmuttern på utsidan, med den plana 
sidan inåt. Det räcker att dra åt med handkraft.

6. Skruva på en vanlig Gardena-anslutning, 
 handelssnabbkoppling.

7. Anslut en sommarvattenslang eller ThermoBars 
varmslang. 

8. Ställ in vattennivån genom att justera längden 
på snöret upp till fl ottörkulan.

9. Bind fast fl ottörkulan ordentligt så att den inte 
kan lossna.

10. Fyll på vatten.

Att våra produkter går att återvinna är en självklar del av ThermoBars miljöarbete. Lämna fl ottör-
ventilen till plaståtervinningen när den har gjort sitt.

Har du frågor eller behöver råd – välkommen att höra av dig till ThermoBar! 
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Skötsel och rengöring
• Manuell stängning av ventilen: Lyft armen och 
skjut in den gula spärren i ventilhuset.

• Manuell öppning av ventilen: Skjut tillbaka ut 
den gula spärren ur ventilhuset.

• Hela ventilhuset går att öppna för rengöring. 
Håll fast i basen och skruva loss motsols. Då 
stoppas vattenpåfyllningen. I huset sitter en sil 
som kan rengöras. 

• Silen och hela insatsen kan bytas och fi nns 

i två versioner: En standard för vattentryck upp 
till 10 Bar och en som bara stänger under 5 
Bar. Den senare kan användas vid fyllning från 
tank då trycket blir mycket lågt. Ventil för låg-
tryck eller sådan insats säljs bara på specialor-
der, kontakta ThermoBar för mer information.

• Om trycket är mycket högt så att fl ottörkulan 
får problem med att öppna ventilen, då ska den 
medföljande armen förlängas.


