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Uniwersalny skimmer zawieszenia 
Instrukcja montažu i użitkowania

Zawartość opakowania (rysunek A)

1) Hak do basenów z dmuchawą wapienną
2) Skimmer holder
3) Regulowany pasek
4) Float
5) Kosz skimmerowy
6) Kosz skimmerowy
7) Klapa
8) Ciało odpieniacza
9) Adapter 
10) Wąż
11) Zacisk
12) Śruba
13) Pralka
14) Naprawiono hak basenow
15) Adapter
16) Uszczelka

Instrukcje bezpieczeństwa

Ważne przepisy bezpieczeństwa. Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi 
wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec wypadkom, należy wyłączyć manipulację tym produk-
tem z dziećmi. Tylko dorośli mogą instalować i rozmontowywać ten produkt.

ZALECENIE: Przed przykryciem basenu plandeką należy usunąć produkt z basenu. 
Przed użyciem sprawdź wszystkie komponenty. Przechowując produkt, przechowuj 
go w suchym miejscu w pomieszczeniu.  
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PLInstrukcje montażu

1. Najpierw zmontuj uchwyt - w zależności od rodzaju basenu:
 a.  W przypadku basenów z nadmuchiwanymi kołnierzami użyj części 1, 2, 3, rysun-

ku 1.
 b.  Dla basenów o ustalonej ramie użyj Części 2, 3, 14 - Przymocuj podkładkę i śru-

bę do haczyka 12,14, Rys. 1A 

2. Przymocuj wąż 10 (przycięty odcinek węża) do korpusu odpieniacza, rysunek 2.

3.  Podłącz wąż do skimmera do ściany, użyj odpowiedniego adaptera 9 lub 15, 
rysunek 3.

4. Podłącz cały zespół wspornika do skimmera, Rysunek 4.

5.  Podczas zakładania uchwytu konieczne jest przytrzymanie klamry 11, rysunek 5. 
Skimmer musi być zanurzony w wodzie 2-3 cm. Możesz wyregulować wysokość, 
naciskając zacisk i przesuwając uchwyt

6.  Włóż kosz ze skimmerem i ułóż go w korpusie skimmera, Rysunek 6. Pływak musi 
pływać nad skimmerem w odległości od 2,5 cm do 12,7 cm. Skimmer powierzch-
nia musi być zawsze w położeniu pionowym tak, że górna część pływaka jest 
równoległa do poziomu wody, a tym samym może skimmera oraz do zbierania 
zanieczyszczeń.

7.  Przefiltruj urządzenie filtrujące zgodnie z instrukcją obsługi filtra, rysunek 7. 
Włącz lub podłącz do gniazdka elektrycznego. Jeśli woda nie wpływa do urządze-
nia filtrującego, upewnij się, że skimmer jest prostopadły do   powierzchni wody 
i zanurzony pod wodą. Otwórz zawór filtra powietrza, gdy tylko woda zacznie 
płynąć, zamknij zawór. Nigdy nie pozwól, aby urządzenie filtru pracowało bez-
czynnie. Silnik może się przegrzać i może wystąpić uszkodzenie. 

Warunki gwarancji

Skimmer został wykonany z najwyższej jakości ma-
teriałów i wysokiej jakości wykończenia. Wszystkie 
części zostały sprawdzone i uznane za niebezpieczne. 
Gwarancja jest ważna przez dwa lata od daty zaku-
pu. Zachowaj wszystkie dokumenty zakupu wraz z 
instrukcjami. Dowód zakupu będzie wymagany przy 
składaniu wniosków gwarancyjnych.

Reklamacje towarów reguluje czeski porządek praw-
ny. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki spowodo-
wane wadami produkcyjnymi lub wadami materiało-
wymi mającymi wpływ na funkcjonalność odpieniacza. 
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Po zakupie skimmera zalecamy sprawdzenie integralności pojemnika transporto-
wego i skimmera lub innej degradacji. W przypadku jakiegokolwiek natychmiast 
zniszczyć dealera. Zalecamy sprawdzenie jego kompletności przy zakupie produktu. 
Jeśli odpieniacz ma oczywiste wady, które występują natychmiast po uruchomieniu, 
a skimmer, które nie mogą być stosowane, takie wady kupujący musi ubiegać się o 
sprzedawcy bez zbędnej zwłoki. Jeśli wykryto usterkę na poszczególnych częściach 
skimmera, narzekają tylko, że uszkodzona część z widoczną lokalizacją uszkodzenia 
jest uszkodzona. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z nieprawidłowej 
instalacji lub niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego przechowywania, nor-
malne urządzenia na zużycie odpowiednio do charakteru i czasu jego zastosowania, 
wady spowodowane uszkodzeniem mechanicznym, wady spowodowane na skutek 
naturalnej, defekty wywołane przez stosowanie niestandardowe wyposażenie 
konserwacji chemicznej wody w basenie i nie nadaje się urządzenia czyszczące, 
stosowanie nie oryginalnych elementów, nieupoważnionym dostępem w odpieniacz 
lub jego uszkodzenie.

Błędy drukowania są zastrzeżone
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Obr. A, Obr. A, Abb. A, Rys. A, Fig. A, A. kép

Obr. 1A, Obr. 1A, Abb. 1A,  
Rys. 1A, Fig. 1A, 1A. kép
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Obr. 1, Obr. 1, Abb. 1, 
Rys. 1, Fig. 1, 1. kép

Obr. 3, Obr. 3, Abb. 3, 
Rys. 3, Fig. 3, 3. kép

Obr. 2, Obr. 2, Abb. 2, 
Rys. 2, Fig. 2, 2. kép

Obr. 4, Obr. 4, Abb. 4, 
Rys. 4, Fig. 4, 4. kép
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Obr. 5, Obr. 5, Abb. 5, 
Rys. 5, Fig. 5, 5. kép

Obr. 7, Obr. 7, Abb. 7, 
Rys. 7, Fig. 7, 7. kép

Obr. 6, Obr. 6, Abb. 6, 
Rys.6, Fig. 6, 6. kép


