
МОНТАЖ НА СКИМЕР

        ,        .   Скимеръ т не е час т от пакета на самия басейн ако не е включен в специален пакет За
 –      .закупуване моля обърнете се към наш служител

1. УПОТРЕБА

             Скимерът се използва всмукване на вода от повърхността на басейна с помощта на филтрираща
 (    ).      ,    състема помпа с пясъчен филтър По този начин се отсраняват насекоми листа и други плуващи

   ,           .във водата нежелани примеси които скимерът всмуква и така попадат в отделението му за отпадъци
      (  5/4“ (32 ),   6/4“ (38 )).За стандартно свързване се използват маркучи както мм така и мм

2. УСТРОЙСТВО НА СКИМЕРА
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3. МОНТАЖ НА СКИМЕРА
     ,         .Преди да започенете монтажа на скимера трябва да си осигурите остър нож и кръстата отвертка

1.)     ( )  ,      Преди да поставите линера фолиото в басейна проверете и отпушуте при наличие на
     ,   ,     .зашушване дупките на стената на басейна предвидени за винтовете отвора и дюзите на скимера

      ,      . Загладете ишлифовайте добре ръбовете на дупките така че да няма остри грапавини Поставете
     .уплътнителите заедно на дупката за скимера

2.)  „ “        ,   Вземете коляното и един съединител за маркуч и ги свържете като завиете съединителя
 ,      .     ,  в коляното а коляното в тялото на скимера Използвайте тефлонова лента за уплътняване а НЕ

     .други лепящи материали или уплътняващи субстанции
3.)     ,       Преди започването на същинския монтаж тялото на скимера трябва да бъде частично

      .  ,    ,  закрепено с винтове към стената на басейна Това става като поставите единия уплътнител заедно с
     ,     .    тялото на скимера върху наличните дупки от външната страна на стената Закрепете ги заедно за
     -  ,        стената с помощта на по късите винтове предназначени за централните дупки от двете страни на

 (   1- ).          уплътнителя Виж Схема А Преди да направите това се погрижете за правилното инсталиране на
        .    ,    капака на големия преден отвор на тялото на скимера Ако е правилно поставен той трябва да се
   !   2- ;отваря и затваря свободно Виж Схема В

4.)       Вече може да поставите линера и да
     ,  започнете пълненето на басейна с вода така че

     5  нивото на водата да стигне см под -най ниските
  ,    ( . .дупки на стената предназначени за скимера т е

    ).дупките за дюзите на скимера
5.)       Вземете остър гвозей или шило и продупчете
 линера      (  ) от външната страна на басейна отвън навътре през
     .  всички дупки за тялото на скимера Поставете другия

( )     вътрешен уплътнител и прикрепете към него
 ,   10  -предния отвор като използвате от по дългите
.     винтове Завийте ги последователно на предния

,    . отвор като използвате кръстата отвертка Виж
 3- ;Схема С

6.)        С помощта на остър нож изрежете фолиото по
       .дупката на предния отвор и отстранете отрязаното парче

  4-D;Виж Схема
7.)     Следващата стъпка е инсталацията на

 .вливната дюза

ВАЖНО! В случай, че вграждате басейна, за скимера и дюзата е
необходима шахта. Виж Приложение „Вграждане“.
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3. МОНТАЖ НА ВЛИВНИТА ДЮЗА

1.)     ,   С помощта на остър нож изрежете фолиото от
   ,      външната страна на басейна там където се намират дупките за

 ( -    дюзите най долните дупки за скимe     ).ра на стената на басейна
  10  -      .Изрязвайте с мм ПО МАЛКИ отвори от дупките на стената

2.)         Вземете друг съединител за маркуч и го завийте в
      (   6- ).едно от телата на възвръщателните дюзи Виж Схема Е

    ,   Използвайте тефлонова лепенка за уплътняване а НЕ други
    .лепящи материали или уплътняващи субстанции
3.)       Вмъкнете дюзата в кръглата дупка от вътрешната

  ,        страна на басейна така че да има един гумен уплътнител от
  ,    –     вътрешната й страна а от външната един корков и друг гумен
.   .уплътнител Наместете добре свръзката

4.)     3,       ,След като изпълните Стъпка завийте последния елемент на дюзата върху уплътнителя
   „ “    .така че да гледа към вътрешността на басейна

5.)        (    ) Свържете скимера и дюзите с филтриращото устройство помпата с пясъчен филтър с
  .    ,     помощта на маркучи Подсигурете връзките между маркучите като използвате метални свръзки за

.маркуч

4. УПОТРЕБА НА СКИМЕРА

1.)               .Оптималното ниво на водата в басейна трябва да е до средата на преливника на скимера
2.)       .Почиствайте ежедневно отделението за отпадъци на скимера
3.)         .   ,Скимерът не трябва да е пълен със замръзнала вода Зазимявайте басейна навреме

    .преди да настъпят минусови температури
4.)            (Скимерът може да изполвате също и с вакуумни инструменти за почистване Виж

 4 –   )Приложение Хигиена на басейна
5.)           ,   По желание можете да настроите посоката на струята на обратимите дюзи като ги

  ,   .завъртите в посоката в която желаете

5. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

. NoПарт Част
8919  Преден отвор
8927 Капак
8926 Преливник
8928   Отделение за отпадъци
8929      Адаптер и горен диск за всмукване
8949     Комплект обратими дюзи и уплътнители
8905    32/38 Съединител за маркуч мм
8946 Уплътнители
8947  Комплект винтове
8948  Тефлонова лента

MOU6040G Коляно
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