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Požadovaný průtok filtračního zařízení:

3.028 – 15.140 litrů/h 
(800 – 4.000 galonů/h)
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 –  Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se 
všemi pokyny.

 –  Tento výrobek smí používat pouze dospělé osoby. Nepatří do ruky dětem.

 –  Filtrační zařízení nesmí být zapnuto, pokud jsou v bazénu osoby nebo se bazén používá.

 –  Silné sání. Nesnímejte nebo neblokujte otvor plovoucího krytu, pokud je zapnuté filtrační 
zařízení.

 –  Během provozu filtračního zařízení se nepřibližujte rukama či vlasama ke sběrači nečistot 
a otvoru plovoucího krytu!

 –  Před začátkem seřizování, čištění, údržby nebo demontáže sběrače nečistot, koše nebo 
plovoucího krytu filtrační zařízení vypněte nebo ho odpojte od zdroje elektrického proudu.

 –  pokud se bazén používá, odstraňte z něj všechny prostředky na údržbu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ 
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEBO JINÉ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, UTONUTÍ ČI SMRT

Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují pouze některá z možných rizik. 
Při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.
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2. SEZNAM ČÁSTÍ

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznamte se 
se všemi částmi skimmeru. 

K montáži skimmeru potřebujete tyto díly:

ČÍSLO POPIS MNOŽSTVÍ

1 Plovoucí kryt 1
2 Držadlo košíku 1
3 Košík 1
4 Tělo skimmeru 1
5 Šroub 1
6 Nastavovač výšky 1
7 Hák 1
8 Rameno 1
9 Hák na kovový rám 1
10 Hadice skimmeru 1
11 Adaptér “B” na hadici 1
12 Hák na horní desku 1
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3. SESTAVENÍ PRO BAZÉNY S NAFUKOVACÍM PRSTENCEM 

POZNÁMKA: Pokud vlastníte bazén s kovovým rámem přejděte na stranu 5.

 – Připojte hadici skimmeru (10) ke spodnímu konektoru skimmeru (4). 

 –  Sestavte hák tak, jak je zobrazeno. Nastavte otvor háku (7) tak, že současně zatlačíte 
a posunete rameno (8). Insert = nasunout, Press = tlačit

 –  Povolte šroub skimmeru (5), připojte sestavený hák a šroub ručně opět dotáhněte. 
POZNÁMKA: Neutahujte přespříliš ani nepoužívejte žádné nástroje, jako například kleště. 

  Slide = posunout

 –    Umístěte celý sestavený hák na horní stranu 
nafukovacího prstence bazénu, a to blízko 
konektoru pro přívod vody (spodní konektor 
hadice). Nastavte hák tak, aby dobře přiléhal 
k nafouknutému prstenci (viz. krok 2). 
Ujistěte se, že hák je bezpečně připevněn 
k bazénu. 
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 –  Připojte hadici skimmeru (10) ke spodnímu konektoru skimmeru (4). 

 –  Sestavte hák tak, jak je zobrazeno.
  Insert = nasunout, Press = tlačit

 – Povolte šroub skimmeru (5), připojte sestavený hák a šroub ručně opět dotáhněte.

 POZNÁMKA: Neutahujte přespříliš ani nepoužívejte žádné nástroje, jako například kleště
  Slide = posunout

 –  Umístěte celý sestavený hák k hornímu vodorovnému nosníku bazénu, a to blízko 
konektoru pro přívod vody (spodní konektor hadice). Nastavte hák pomocí dvou šroubů 
tak, aby byl pevně umístěn na nosníku. Ujistěte se, že je hák bezpečně připevněn 
k nosníku. 

 – Odšroubujte košíček z průchodu stěnou z vnitřní strany bazénu.

4. SESTAVENÍ PRO BAZÉNY S JINOU KONSTRUKCÍ
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 Existují dva typy adaptéru na hadice v závislosti na velikosti zakoupeného bazénu.

A) Pro bazény s menším sítkem
 –  Našroubujte adaptér „B“ (11) na konektor sítka se závitem, a to z vnitřní strany 

bazénu.
  – Připojte druhý konec hadice skimmeru (10) k adaptéru „B“ (11).

B) Pro bazény  s velkým sítkem
 –  Našroubujte adaptér „B“ (12) na konektor sítka se závitem, a to z vnitřní strany 

bazénu.
 – Připojte druhý konec hadice skimmeru (10) k adaptéru „B“ (11).

POZNÁMKA: obruč krytu musí být nainstalována na své místo, 
aby držela plovoucí kryt. 

–  Umístěte koš (3), obruč krytu (2) a plovoucí kryt (1) do těla skimmeru (4).
–  Plovoucí kryt (1) musí plavat nad skimmerem ve vzdálenosti od 2,5 cm do 12,7 cm. 

Uvolněte šroub skimmeru a nastavte výšku posunutím skimmeru nahoru a dolů 
po sestaveném háku. Po nastavení výšky šroub opět utáhněte.

DŮLEŽITÉ: Povrch sběrače musí být vždy ve svislé poloze tak, aby vršek plovoucího 
krytu byl rovnoběžný s vodní hladinou a skimmer tak mohl dobře sbírat nečistoty. 
Filtrační zařízení sestavte podle uživatelského manuálu. Zapněte nebo zapojte 
do elektrické zásuvky.

5. POKYNY PRO SESTAVENÍ SKIMMERU
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Pokud voda neteče do filtračního zařízení, ujistěte 
se, zda je skimmer kolmý k vodní hladině a ponořený 
pod vodou. Otevřete odvzdušňovací ventil, který je 
umístěn na víku filtračního zařízení. Jakmile jím  začne 
voda vytékat, ventil zavřete.
Nikdy nenechte filtrační zařízení běžet naprázdno. 
Motor by se mohl přehřát a mohlo by dojít 
k poškození!

Před přikrytím bazénu krycí plachtou z něj odstraňte skimmer a soustavu s hákem.
Výrobek i s příslušenstvím skladujte na suchém místě ve vnitřních prostorech.

Bazény na splátky

–  Skimmer byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny 
součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou 
let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. 
Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.

– Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR.
–  Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou 

materiálu ovlivňující funkčnost skimmeru
–  Kupující je povinen neprodleně po zakoupení výrobku zkontrolovat zda není porušen 

transportní obal nebo skimmer jinak poškozen a o této skutečnosti neprodleně 
informovat prodejce.

– Kupující je povinen po zakoupení výrobku zkontrolovat jeho kompletnost.
–  Vykazuje-li skimmer zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které 

je nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří 
měsíců od zakoupení v místě nákupu.

–  Při zjištění závady na jednotlivých částech skimmeru reklamujte pouze vadnou část 
s viditelně označeným místem poškození.

Na reklamace po této lhůtě se bude nahlížet takto:

záruka se nevztahuje na:
–  opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. 

nesprávného uskladnění
– běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
– vady způsobené mechanickým poškozením
– vady způsobené vlivem živelných sil
–  vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu 

bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
– použití jiných než originálních dílů
– neoprávněný zásah do skimmeru nebo jeho poškození

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
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6. ZÁKAZNICKÉ INFORMACE / KONTAKT

Libušská 264, Praha 4

Infolinka: 241 727 740

E-mail: info@marimex.cz
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