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Εισαγωγή και περιεχόμενα  

Δπραξηζηνύκε πνπ πξνηηκήζαηε έλα πξντόλ ηεο ATB. 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας προς τα 

προϊόντα μας. 

Η αγνξά πξντόληνο ηεο ATB ήηαλ κία θαιή επηινγή: 

 Η εηαηξεία ATB Aquariumtechnik πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο βειηηώζεηο ζε όια ηα πξντόληα 

ηεο. Χξεζηκνπνηεί πςειήο πνηόηεηνο πιηθά, ελώ εζηηάδεη ζηελ άςνγε ιεηηνπξγία θαη ην 

ζύγρξνλν ζρεδηαζκό θάζε πξντόληνο. 

 Όια ηα πξντόληα ηεο ATB Aquariumtechnik είλαη ρεηξνπνίεηα. Η εηαηξεία ειέγρεη θάζε βήκα 

ηεο παξαγσγήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο.  

Περιεχόμενα και σημειώσεις: 

 
 
Απηό ην εγρεηξίδην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζθίκκεξ ηύπνπ hang on. 

Πξνηνύ μεθηλήζεηε, ειέγμηε όια ηα εμαξηήκαηα γηα ηπρόλ θζνξέο. Η εηαηξεία καο δελ αλαιακβάλεη θακία 
επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζην πξντόλ από ηελ παξάδνζή ηνπ θαη κεηά. Σηελ 
πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζεηε θάπνην πξόβιεκα κε ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ ζαο, 
επηθνηλσλήζηε καδί καο.  
 
Η ιαλζαζκέλε ή πξνβιεκαηηθή εγθαηάζηαζε ηεο ελ ιόγσ ζπζθεπήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα 
ζην ελπδξείν ζαο.   
 
Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πξντόλ ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ 
πέζεη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα πξέπεη λα αδεηάζεηε ηε ζπζθεπή θαη λα κελ ηε 
ζέζεηε μαλά ζε ιεηηνπξγία πξνηνύ απνθαηαζηαζεί ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία.  
 
Τν πξντόλ απηό πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ελπδξεηαθή ρξήζε. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα νηηδήπνηε άιιν, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εηαηξεία ATB Aquariumtechnik.   
 
Η εγθαηάζηαζε, ε απεγθαηάζηαζε θαη θάζε είδνπο παξέκβαζε ζηε ζπζθεπή, πξέπεη λα γίλεηαη 
αθνύ απνζπλδέζεηε ηελ αληιία από ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

Περιεχόμενα 

 Τν ζθίκκεξ: ζειίδα 2 

 Δγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ: ζειίδεο 3 - 5 

 Γηαδηθαζία θαζαξηζκνύ: ζειίδεο 6 - 8 

Για οποιαδήποηε απορία μπορείηε να επικοινωνήζεηε μαζί μας ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη: 
info@waterwaves.gr 
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Το σκίμμερ 

 

 

Αληιία 

Γνρείν 
πεξηζπιινγήο 

Γσληά 
ππεξρείιηζεο 

Βαιβίδα 
εμαέξσζεο 

Έμνδνο λεξνύ 

Βαιβίδα 
πξνζαξκνγήο πγξνύ 
ή ζηεγλνύ 
ζθηκκαξίζκαηνο 
(Wet/dry function)   

Βξαρίνλαο ζηήξημεο ζθίκκεξ 
ζην ελπδξείν  

Καπάθη δνρείνπ 
πεξηζπιινγήο 

Γσληά γηα ην 
ιάζηηρν ηνπ 
αέξα 
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Εγκατάσταση του σκίμμερ 

Τν κνληέιν απηό έρεη ηε δπλαηόηεηα δύν δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ εγθαηάζηαζεο. Καη νη δύν 

εμππεξεηνύλ ηνλ ίδην ζθνπό. 

Διαφορές μεταξύ των δύο τρόπων εγκατάστασης 

 Εζωηεξηθή ρξήζε ηεο αληιίαο: (θωηο 1 - κάηω απιζηεπά)  Δθόζνλ επηιέμεηε απηόλ 

ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο, δελ ρξεηάδεηαη πξνεγνπκέλσο λα αδεηάζεηε ην ζσιήλα 

ηξνθνδνζίαο από αέξα, νύηε λα γεκίζεηε ην ζθίκκεξ κε λεξό από πξηλ. Έλα 

κεηνλέθηεκα ηεο επηινγήο απηήο ίζσο είλαη ε κηθξή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

λεξνύ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο εληόο ηνπ 

ελπδξείνπ. 

 Εμωηεξηθή ρξήζε ηεο αληιίαο: (θωηό 2 - κάηω δεξιά) Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ζα 

πξέπεη λα γεκίζεηε ην ζθίκκεξ κε λεξό κέρξη ηε γξακκή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα (βλ. 

σελ. 5). Θα πξέπεη επίζεο λα αδεηάζεηε ην ζσιήλα ηξνθνδνζίαο από ηνλ αέξα, 

επηηξέπνληαο κόλν ηελ θπθινθνξία λεξνύ. Τα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο δηάηαμεο είλαη 

ε κεησκέλε ζεξκόηεηα πνπ κεηαδίδεηαη ζην λεξό, αιιά θαη ε θαιύηεξε εκθάληζε ηνπ 

ελπδξείνπ. 
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Εγκατάσταση του σκίμμερ 

Οδεγίεο γηα εζσηεξηθή ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ. 

Εσωτερική χρήση της αντλίας 

Τν ζθίκκεξ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθνύ έρεηε θάλεη ηα παξαθάησ: 

 Σπλδέζηε ην ηκήκα από ζηιηθόλε ηνπ ζωιήλα Α κε ηελ αληιία 

 Τνπνζεηήζηε ην ζεκείν Β κέζα ζηελ ππνδνρή θαη ζθίμηε ειαθξά 

 Πξνζαξκόζηε ην ζηήξηγκα ηνπ ζθίκκεξ ζην ελπδξείν ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βίδεο ζηεξέσζεο 

Σηήξηγκα 
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Εγκατάσταση του σκίμμερ 

Οδεγίεο γηα εμσηεξηθή ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ. 

Εξωτερική χρήση της αντλίας 

Τν ζθίκκεξ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθνύ έρεηε θάλεη ηα παξαθάησ: 

 Σπλδέζηε ην ζωιήλα Α κε ηελ αληιία 

 Τνπνζεηήζηε ην ζεκείν Β κέζα ζηελ ππνδνρή θαη ζθίμηε ειαθξά 

 Πξνζαξκόζηε ην ζθίκκεξ κε ην ζηήξηγκα ζην ελπδξείν ζαο (βλ. ζελίδα 4). 

 Γεκίζηε ην ζθίκκεξ κε λεξό κέρξη ηε γξακκή πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάηω 

ζρήκα. 

 Ξεθηλήζηε ηελ εμαέξωζε. 

 

 

Απαηηνύκελν γέκηζκα 
λεξνύ 

Μόιηο γεκίζεηε ην 
ζθίκκεξ κε λεξό, 
κπνξείηε λα μεθηλήζεηε 
ηελ εμαέξσζε. 
 
Χξεζηκνπνηείζηε ηε 
βαιβίδα εμαέξσζεο γηα 
λα αθαηξέζεηε ηνλ αέξα 
από ην ζσιήλα. 
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Τρόπος λειτουργίας του σκίμμερ 

 

Γεληθά 

Η αληιία ιεηηνπξγεί κε έκβνιν ηύπνπ “needle wheel” ή “mesh wheel” θαη ν ξόινο ηεο είλαη λα 

παξάγεη έλα κείγκα αέξα θαη λεξνύ.  

Η αληιία „‟ηξαβάεη‟‟ αέξα από ην βεληνύξη (venturi) – (ην άζπξν εμάξηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

είζνδν λεξνύ ηεο αληιίαο) θαη ην κείγκα λεξνύ–αέξα παξάγεηαη από ηελ πεξηζηξνθή ηνπ 

„‟needle wheel‟‟ ή „‟mesh wheel‟‟. 

Τν κείγκα απηό σζείηαη κέζα ζην θπξίσο ζώκα ηνπ ζθίκκεξ θαη ε πξσηεΐλε ζπγθεληξώλεηαη 

γύξσ από ηηο θπζαιίδεο, νινθιεξώλνληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ “skimming”.    

Η βξσκηά ζπγθεληξώλεηαη ζην δνρείν πεξηζπιινγήο, ην νπνίν πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ην 

ιηγόηεξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 

 

Εξωτερική χρήση – σημαντικό! 

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, ζα πξέπεη λα εμαεξώλεηε ηνλ ζσιήλα από ηελ βαιβίδα 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Η αληιία δελ πξέπεη πνηέ λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λεξό! 
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Διαδικασία καθαρισμού. 

Καζαξηζκόο ηνπ δνρείνπ πεξηζπιινγήο  

Σημαντικές πληροφορίες 

Βήκα πξνο βήκα: 

 Απνζπλδέζηε ηελ αληιία από ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ξεύκαηνο  

 Αθαηξέζηε ην δνρείν πεξηζπιινγήο θαη θαζαξίζηε ην 

 Μεηά ηνλ θαζαξηζκό, ηνπνζεηείζηε ην δνρείν πεξηζπιινγήο ζηελ ζέζε ηνπ θαη λα 

ειέγμεηε εάλ εθαξκόδεη θαιά. 

 Σπλδέζηε ηελ αληιία ζην δίθηπν ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο  

 Τν ζθίκκεξ είλαη θαη πάιη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία. 

 

 

Οινθιεξσκέλνο θαζαξηζκόο ηεο ζπζθεπήο. 

Πως επιτυγχάνεται 

To ζθίκκεξ είλαη απόιπηα απνζπώκελν γηα βέιηηζην θαζαξηζκό ηνπ θπξίσο ζώκαηνο, αιιά θαη 

ηεο αληιίαο 

 Απνζπλδέζηε ηελ αληιία από ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

 Αθαηξέζηε ην δνρείν πεξηζπιινγήο 

 Εζωηεξηθή ρξήζε: ε αληιία πξέπεη λα απνζπλδεζεί από ηνλ ζωιήλα εηζόδνπ. 

 Εμωηεξηθή ρξήζε: ην ζθίκκεξ πξέπεη λα απνζπλδεζεί από ην ελπδξείν. Αδεηάζηε ην 

έμω. 

 Αθνύ αδεηάζεηε ην ζθίκκεξ, αθαηξέζηε ηελ αληιία, μεβηδώλνληαο πξώηε ηε βίδα 

ζύζθημεο.  

 Τώξα ε αληιία είλαη έηνηκε γηα θαζαξηζκό. 

 Γηα λα θαζαξίζεηε ην εζωηεξηθό ηκήκα ηνπ ζθίκκεξ, αθαηξέζηε ηε βάζε ηνπ, 

μεβηδώλνληαο ηηο 6 βίδεο ηεο βάζεο.  

 Η επαλαζπλαξκνιόγεζε θαη επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ζθίκκεξ γίλεηαη αθνινπζώληαο 

ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία.  
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Διαδικασία καθαρισμού 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνζπλδέζηε 
ηελ αληιία από 
ην ζθίκκεξ. 

Αλνίμηε ηε 
βάζε 
μεβηδώλνληαο 
ηηο βίδεο. 

Απνζπλδέζηε 
ηελ αληιία 
από ην 
ζθίκκεξ. 

 

Αλνίμηε ηε βάζε 
μεβηδώλνληαο 
ηηο βίδεο. 

 

Εμωηεξηθή ρξήζε Εζωηεξηθή ρξήζε 


